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Indledning af KAREL VAN MIERT,
Konkurrencekommissær

I 1995 har konkurrencepolitikken været karakteriseret af en stærk stigning i antallet af sager, der er
blevet indbragt for Kommissionen, og i antallet af beslutninger. Faktisk er antallet af nye sager steget
med over en tredjedel, hvis man tager samarbejdsaftaler, fusioner og statsstøtte under ét.

Denne stigning skyldes i høj grad, at tre nye lande tiltrådte Den Europæiske Union pr. 1. januar 1995.
Men tallene viser også, at virksomhederne i stadig højere grad erkender, at deres arbejdsområde er
Europa. Endvidere betyder den tiltagende konkurrence, at virksomhederne bliver nødt til at samarbejde
eller slå sig sammen for fortsat at være konkurrencedygtige.

Konkurrencepolitikken er af afgørende betydning, når det drejer sig om at skabe et gunstigt klima for
virksomhederne, hvilket er nødvendigt for at sikre en varig vækst i den europæiske økonomi og for
at skabe arbejdspladser.

Et andet vigtigt aspekt af konkurrencepolitikken er forbrugerbeskyttelsen. Det indre marked skal først
og fremmest komme forbrugerne til gode. De skal, bl.a. ved hjælp af en streng overholdelse af
konkurrencereglerne, have mulighed for frit at vælge mellem kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige
priser.
Jeg vil nedenfor give nogle eksempler, som er særlig kendetegnende for Kommissionens indsats i
1995, og som opfylder disse to målsætninger for konkurrencepolitikken.

Kommissionen har således grebet ind over for visse virksomheders praksis, der havde til formål at
blokere for parallelimport, og som forhindrede forbrugerne i at drage fordel af de prisforskelle, som
findes medlemsstaterne imellem. På samme måde sikrer den nye forordning om salg af motorkøretøjer
i Europa individuelle forbrugeres mulighed for at foretage parallelimport, samtidig med at der
eksisterer strukturerede net, der sikrer en eftersalgsservice. Kommissionen har en lige så fast holdning
til virksomheder, der begrænser nye konkurrenters markedsadgang.

Anvendelsen af konkurrencereglerne i informationssamfundet har fortsat været højt prioriteret. Der er
gjort store fremskridt på det lovgivningsmæssige plan hvad angår liberalisering af teleområdet:
mobiltelefoner fra 1995, alternative net pr. 1. juli 1996, taletelefoni pr. 1. januar 1998. I flere
medlemsstater (Belgien, Irland, Italien) behandles de nye markedsdeltagere på mobiltelefoniområdet
på lige fod med den første operatør. Men Kommissionens rolle er ikke dermed udspillet. Det skal nu
sikres, at operatørerne ikke indgår aftaler eller anvender en praksis, der har samme udelukkelseseffekt,
som den tidligere retsbeskyttelse. Derfor kan strategiske alliancer, der ses stadig hyppigere, kun
tillades, hvis de ikke lukker de nationale markeder.

Kommissionen har ligeledes forbudt to transaktioner for at bevare tredjeparters konkurrencemuligheder
på det audiovisuelle område, der er en følsom sektor i fuld udvikling.

Det er vigtigt at understrege, at liberaliseringen fuldt ud respekterer de offentlige tjenester, som den
har til formål at forbedre, samtidig med at kvaliteten bevares og forbrugerne sikres rimelige priser.

KONK. BERETN. 1995



8 INDLEDNING AF Karel VAN MIERT

De samme overvejelser ligger til grund for alle konkurrencereglerne, herunder også reglerne for
statsstøtte. Kommissionen har således accepteret, at en skattemæssig foranstaltning til fordel for det
franske postvæsen ikke betragtes som statsstøtte, idet den udelukkende er en kompensation for en
offentlig tjenestes forpligtelser. Kommissionen har i øvrigt på statsstøtteområdet bestræbt sig på fortsat
at føre en fast politik, idet den kun har tilladt støtte efter præcise og fælles regler og inden for
prioriterede områder (f.eks. forskning og udvikling). Meget vigtig og meget omtalt var beslutningen
om Crédit Lyonnais, der klart var udtryk for ønsket om en fast politik, samtidig med at der blev taget
højde for sektorspecifikke forhold.

Jeg er klar over, at det er vigtigt for virksomhederne, at konkurrencesagerne behandles så hurtigt som
muligt. Kommissionen godkender således i de fleste tilfælde fusioner inden for en frist på en måned
efter anmeldelse. Det er en stor fordel for virksomhederne. Jeg ønsker også at fremme
sagsbehandlingen på de andre områder, herunder især sager om oprettelse joint venture-selskaber.

Det er mit håb, at den europæiske konkurrencepolitik fortsat kan tilpasse sig borgernes og den
europæiske økonomis behov. Det er derfor planlagt at iværksætte eller fortsætte diskussioner med alle
de berørte parter om følgende emner: samarbejde med de nationale konkurrencemyndigheder,
bødeordning i forbindelse med karteller, grønbog om fusioner og om vertikale restriktioner inden for
distribution samt ændring af "de minimis"-reglen for i så høj grad som muligt at lette den byrde, der
hviler på virksomhederne, samtidig med at Kommissionen koncentrerer sig om det væsentligste.
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Indledning

1. Et konkurrencebetonet erhvervsklima - en forudsætning for konkurrenceevne

1. Det er almindeligt anerkendt, at konkurrencepolitikken spiller en vigtig rolle for opretholdelsen
af EU-industriens konkurrenceevne.

Konkurrencepolitikken tjener som middel til at opnå en optimal ressourceallokering, tekniske
fremskridt og tilpasningsfleksibilitet. Konkurrence og konkurrenceevne hører således sammen.
Erfaringerne viser, at de virksomheder, der er vant til stærk konkurrence og klarer sig godt på åbne
og dynamiske markeder, er de eneste, der er i stand til at klare sig lige så godt i en større
sammenhæng, hvad enten det drejer sig om andre geografiske områder eller en mere global økonomi.
Der er derfor ikke tale om, at konkurrencepolitikken og konkurrenceevnepolitikken modarbejder
hinanden; de tager begge sigte på at skabe forudsætninger for udvikling og opretholdelse af en effektiv
og konkurrencedygtig EU-industri, at give de europæiske borgere mulighed for at opnå bedre produkter
og tjenesteydelser og at skabe et stabilt erhvervsklima.

2. Det indre marked og konkurrencepolitikken

2. Komplementariteten mellem de to politikker fremgår også klart af EU's målsætning for etablering
af et indre marked. På den ene side er det indre marked en væsentlig betingelse for udvikling af en
effektiv og konkurrencedygtig industri. På den anden side er konkurrencepolitikken et vigtigt redskab
i etableringen og opretholdelsen af det indre marked, især via håndhævelsen af regler, der sikrer, at
de lovgivningsmæssige handelshindringer, der er blevet afskaffet, ikke erstattes af private eller
offentlige begrænsninger med samme virkning.

2.1. Faktorer, der påvirker konkurrencen på det indre marked

3. Selv om de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der redegøres for i Kommissionens hvidbog af
1985 om det indre marked, næsten alle er blevet vedtaget og gennemført på nationalt plan, er der tegn
på, at der fortsat findes fragmenterede markeder for varer og tjenesteydelser1.

Markedsintegrationen forventes sammen med den gradvise globalisering af markederne at udvide de
geografiske markeder (ikke nødvendigvis til EU-niveau - de relevante markeder kan være klart
regionale eller nationale). Den kan derfor ændre markedets strukturparametre for vurderingen af, hvilke
virkninger offentlige eller private aktørers handlinger har på konkurrencen. Det er for tidligt at sige
med sikkerhed, om det indre markeds konkurrencefremmende virkninger er slået igennem. På nogle
markeder er der tegn på, at konkurrencen i stadig stigende grad foregår på overnationalt plan, medens
der for andres vedkommende er grund til at tro, at de fortsat er opdelt efter nationale skel.
Sidstnævnte fænomen kan forklares på grundlag af en række faktorer, der skal tages i betragtning, når
man vurderer markedsintegrationens følger for den geografiske udvidelse af de "relevante markeder".

4. En første faktor er spørgsmålet om, hvor effektive lovgivningsmæssige indgreb (og supplerende
foranstaltninger såsom europæisk standardisering) er, når det gælder afskaffelse af retlige og
administrative hindringer for grænseoverskridende transaktioner. I de tilfælde, hvor de

                                                            

1 I løbet af 1996 vil Kommissionen fremlægge resultaterne af en samlet analyse af, hvilke virkninger programmet for
det indre marked har haft, jf. Rådets resolution 92/1218 af 7. december 1992.
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lovgivningsmæssige rammer er ufuldstændige eller utilstrækkelige, vil Kommissionen presse på for,
at der rettes op på situationen. Der kan også være tilfælde, hvor der ikke findes nogen hindringer for
adgangen til markederne, men hvor forskelle i nationale ordninger medfører forskelle i de økonomiske
forhold, der kan fordreje samhandelen og konkurrencen (f.eks. medicinpriser, beskatning,
valutaudsving). Når disse faktorer medfører, at der opstår økonomiske forskelle mellem de nationale
markeder, hvilket får aktørerne til at skelne mellem dem, kan det være nødvendigt at tage dette i
betragtning ved afgrænsningen af det relevante marked for konkurrencen. "Naturlige hindringer",
såsom sprog, smag og vaner, eller strukturbestemte karakteristika, der formindsker produkters eller
tjenesteydelsers omsættelighed, kan også gøre det nødvendigt at betragte nationale markeder som
særskilte enheder. Disse spørgsmål er opstået i forbindelse med Kommissionens undersøgelse af
fusioner inden for tv-transmission og medieindustrien, hvor sproglige og kulturelle faktorer gør det
nødvendigt at anse EU-markedet for at bestå af en række særskilte nationale markeder. Denne
kulturelle forskelligartethed bidrager til vor rige fælles europæiske arv og skal tages i betragtning ved
Kommissionens sagsbehandling, selv om dette medfører, at der hyppigere konstateres dominans
(Nordic Satellite; RTL/Veronica/Endemol).

2.2. Konkurrencepolitikkens rolle

5. Medens markedsintegrationen skaber den økonomiske baggrund for anvendelsen af EU's
konkurrencepolitik, vil konkurrencepolitikken også bidrage til at styrke det indre marked. Der kan her
nævnes tre hovedområder: konkurrencebegrænsende aftaler og praksis, de regulerede eller
monopoliserede sektorer og statsstøtte. Det er i denne forbindelse en væsentlig betragtning, at
Kommissionen har en række indbyrdes afhængige konkurrencepolitiske instrumenter til sin rådighed.
Antitrustreglerne, fusionskontrollen, kontrollen med statsstøtte og liberaliseringsreglerne tjener alle det
samme formål, nemlig at sikre, at konkurrencen på det indre marked ikke fordrejes.

6. Kommissionen er særlig opmærksom, når den skal håndhæve konkurrencereglerne i tilfælde, hvor
virksomheder forsøger at kvæle markedsintegrationens konkurrencefremmende virkninger gennem
konkurrencebegrænsende adfærd med det formål at bevare markedsopdelingen. Som eksempler herpå
kan nævnes begrænsninger i parallelhandelen, visse typer vertikale aftaler og/eller distributionssystemer
og uberettiget afslag på at give tredjemand adgang (uden forskelsbehandling) til anlæg, som
tredjemand behøver for at kunne konkurrere.

7. Liberaliseringen af de traditionelt monopoliserede markeder, såsom offentlige
forsyningsvirksomheder, er et væsentligt led i etableringen af et indre marked. Det er en udbredt
opfattelse, at det vil være en ulempe for den europæiske økonomi, herunder forbrugerne og de små
og mellemstore virksomheder, hvis ikke der skabes et stærkere og mere konkurrencebetonet grundlag
inden for energi, offentlig transport og telekommunikation2. Det Europæiske Råd konkluderede på sit
møde i Madrid i december 1995, at det er vigtigt at øge konkurrencen i forskellige sektorer for at
forbedre konkurrenceevnen og dermed skabe beskæftigelse. Kommissionen har derfor fortsat sine
bestræbelser på at åbne disse markeder for konkurrence og samhandel mellem medlemsstaterne og
samtidig sikre, at de foreslåede eller vedtagne foranstaltninger er forenelige med de offentlige
forsyningsvirksomheders udførelse af opgaver af generel økonomisk interesse, såsom præstation af en
universel tjeneste til alle borgere til overkommelige priser.

                                                            

2 Den rådgivende gruppe om konkurrenceevne, Forbedring af den europæiske konkurrenceevne, Anden rapport til
Europa-Kommissionens formand, samt stats- og regeringscheferne, december 1995 ("Ciampi-rapporten). I rapporten
fremføres det, at det ikke er det afgørende, at ejendomsretten - og ledelsen - af de offentlige forsyningsvirksomheder
overgår fra staten til den private sektor, men at der indføres konkurrence, hvor det overhovedet er muligt.
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8. Telekommunikation er et strategisk vigtigt område for Den Europæiske Union3. Den
igangværende liberalisering af denne sektor har tvunget teleoperatørerne til at lancere nye tjenester og
nedsætte priserne. Både industrien og forbrugerne drager fordel af åbningen af telemarkederne.
Indførelse af konkurrence i denne sektor er også af væsentlig betydning for at lette overgangen til
informationssamfundet og dermed for vores mulighed for at overleve på et stadig mere
konkurrencepræget og globalt marked. I denne forbindelse er den kulturelle forskelligartethed og lige
adgang til nye tjenester væsentlige mål, der skal tilgodeses.

En stor del af EU-lovgivningen med henblik på fuld liberalisering inden 1998 er allerede gennemført
eller næsten gennemført. Den skal naturligvis indarbejdes i national lovgivning og håndhæves effektivt
for at sikre, at der indføres egentlig konkurrence. Kommissionens rolle vil ikke blive mindre, når det
lovgivningsmæssige arbejde er afsluttet. Tværtimod skal Kommissionen sikre, at de retlige hindringer,
når først de er fjernet, ikke erstattes af aftaler eller praksis af tilsvarende art, såsom
konkurrencebegrænsende fusioner, markedsdelingsaftaler, virksomheders misbrug af en dominerende
stilling over for nytilkomne virksomheder - f.eks. ved at nægte adgang til væsentlige faciliteter uden
forskelsbehandling - eller ved ulovlig statsstøtte. Når der opretholdes eksklusive rettigheder på
bestemte områder, der er forbeholdt operatøren, bør man undgå krydssubsidiering med andre af
operatørens områder, hvor han ikke har eneret.

I mellemtiden fortsætter industrien med at forberede sig til nye markeder. Nye alliancer med globale
virkninger er blevet forelagt Kommissionen til undersøgelse, og dens vurdering af disse sager viser,
hvorledes de nuværende konkurrenceregler, når de anvendes realistisk, kan tage hensyn til den
dynamiske innovation og globalisering. Men nye markeder betyder ikke nødvendigvis, at
Kommissionen godkender projekterne. Selv om alliancer bør tillades eller endog fremmes, når de
forbedrer konkurrencen, kan de ikke accepteres, hvis de medvirker eller truer
afmonopoliseringsprocessen. Når store virksomheder slår sig sammen, må Kommissionen søge at
forhindre, at markederne afskærmes.

9. Luftfartssektoren, der vil være fuldt liberaliseret inden udgangen af 1997, viser i endnu højere
grad end telesektoren, at lovgivning er nødvendig, men ikke tilstrækkelig til at opnå en fuldstændig
fri konkurrence. Inden for denne sektor, hvor luftfartsselskaberne kæmper om at opnå eller bevare en
tilstrækkelig del af et svagt voksende og konkurrencebetonet marked, er der konstant fare for, at de
selskaber, der er til stede på markedet, anvender urimelige metoder for at beskytte deres interesser. Det
er absolut nødvendigt, at konkurrencereglerne håndhæves strengt, hovedsagelig når det gælder
statsstøtte og kontrol af misbrug af dominerende stillinger. Især statsstøtte anses for at virke mod
hensigten, idet den har tendens til at beskytte de ineffektive virksomheder mod de effektive og dermed
blot forsinker den nødvendige omstrukturering. Statsstøtte kan endog bruges til at bekæmpe nye
konkurrenter gennem bl.a. en aggressiv prispolitik. Selv om en omstrukturering er nødvendig for at
opnå effektivitetsgevinster og konkurrenceevne på et marked i vækst, skal Kommissionen sikre, at en
høj koncentrationsgrad ikke afskærmer ruter og ankomst- og afgangstider og dermed genopretter de
afskaffede handelshindringer.

10. Energi er en anden nøglefaktor for industrien og blev også omtalt som sådan i Ciampi-rapporten.
I 1995 skete der dog ikke nogen egentlige fremskridt med hensyn til liberalisering af denne sektor.

                                                            

3 Grønbog om liberalisering af teleinfrastruktur og kabel-tv-net: Første del (KOM(94) 440 af 25.10.1994) og anden del
(KOM(94) 682 af 25.1.1995).

KONK. BERETN. 1995



18 XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - KOM(96)126 endelig udg.

11. Ifølge den fjerde oversigt over statsstøtte i EU, der blev offentliggjort i 1995, er den samlede
statsstøtte i perioden 1990-1992 faldet; men med et årsgennemsnit på 94 mia. ECU for hele EU er den
stadig alt for høj til, at Kommissionens mål kan nås, især når det gælder de rigere medlemsstater. Store
beløb i statsstøtte vil ikke skabe konkurrenceevne, men forsinke den nødvendige strukturomlægning,
fordreje konkurrencen mellem virksomheder og mellem regioner og tynge de offentlige budgetter.

Det vil dog være urealistisk at foreslå, at al statsstøtte simpelthen afskaffes, og dette har da heller
aldrig været planlagt af traktatens forfattere eller af Kommissionen. På et marked, der ikke er perfekt,
kan markedskræfterne i sig selv dog ikke gøre det muligt at nå en række af medlemsstaternes og EU's
grundlæggende mål, såsom økonomisk og social samhørighed, tilstrækkelig forskning og udvikling,
miljøbeskyttelse, udvikling af SMV. Hertil kommer desuden behovet for at give strukturtilpasningen
tid, især af sociale årsager. I de tilfælde, hvor der undtagelsesvis tillades statsstøtte, er det vigtigt for
Kommissionen at sikre, at de negative virkninger for konkurrencen og samhandelen mellem
medlemsstaterne begrænses til det strengt nødvendige, og at der kompenseres herfor ved realisering
af mål af generel fællesskabsinteresse.

3. Internationalt samarbejde

12. Den voksende globalisering af verdensøkonomien og ændringerne i det moderne handelsmønster
gør internationalt samarbejde mellem konkurrencemyndigheder uundgåeligt.

For det første skal virksomheder, der opererer på verdensplan, have kendskab til og rette sig efter
forskellene i konkurrencelovgivning og praksis i de forskellige lande. Dette indebærer nødvendigvis
omkostninger for de pågældende virksomheder. Når transaktionerne falder ind under flere
konkurrencemyndigheders kompetence, er der desuden øget risiko for, at der træffes modstridende
foranstaltninger. Det kan være vanskeligt for konkurrencemyndighederne at få adgang til oplysninger,
der kan bevise en overtrædelse af konkurrencelovgivningen, hvis overtrædelsen er sket uden for deres
egen jurisdiktion. På den anden side kan konkurrenceregler, der tager sigte på at opretholde en effektiv
konkurrence på hjemmemarkedet, være mindre effektive, når det drejer sig om
konkurrencebegrænsende adfærd på globalt plan. Endelig er det almindelig anerkendt, at
liberaliseringen af handelen, hvis den skal være effektiv, må ledsages af strengere håndhævelse af
konkurrencereglerne - private hindringer må ikke afløse de offentlige hindringer, der er blevet
afskaffet.

Af alle disse årsager er et øget internationalt samarbejde klart i erhvervslivets og forbrugernes
interesse.

13. Bilateralt set giver aftalen med USA (godkendt af Rådet i april 1995) allerede nu mulighed for
samarbejde, og dens bestemmelser om samordning af håndhævelsen giver i en vis udstrækning parterne
mulighed for i fællesskab at løse konkurrencebegrænsende situationer, der berører både EU's og USA's
marked.

I den rapport om konkurrencepolitikken i den nye handelsorden, der blev udarbejdet af en uafhængig
ekspertgruppe på Karel Van Mierts anmodning, anbefales det, at man prioriterer en udbygning af den
nuværende aftale mellem EU og USA. Ekspertgruppens rapport anbefaler desuden flersidet samarbejde,
da gruppen mener, at bilaterale aftaler ikke i sig selv er tilstrækkelige til at løse alle de problemer, der
kan opstå på internationalt plan.
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4. Kommissionens rolle ved anvendelsen af konkurrencereglerne

14. Man kan med rimelighed sige, at udviklingsfasen for Fællesskabets konkurrencepolitik er
afsluttet. Politikken og lovgivningen er nu godt indarbejdet gennem Kommissionens administrative
praksis og de principper, der er blevet knæsat af EF-Domstolen og EF-Retten i Første Instans. På den
anden side har Kommissionen kun begrænsede ressourcer til rådighed til behandling af et stadig
stigende antal sager. I 1995 steg antallet af nye sager, især vedrørende statsstøtte og artikel 85 og 86,
betydeligt som følge af de tre nye medlemsstaters tiltrædelse.

15. På denne baggrund har Kommissionen søgt at finde frem til, hvorledes der kan fokuseres på de
aftaler, der har væsentlig indvirkning på konkurrencen, og som vil kunne påvirke handelen mellem
medlemsstaterne mærkbart. Til dette formål er der allerede blevet udarbejdet flere instrumenter og
begreber og det forberedende arbejde er i gang for at udvide og uddybe dem yderligere. I denne
forbindelse skal særlig nævnes anvendelsen af de minimis-princippet (både inden for antitrust og
statsstøtte), gruppefritagelser (der giver virksomhederne mulighed for at indgå aftaler uden at skulle
anmelde dem til Kommissionen for at opnå retssikkerhed) og begrebet fællesskabsinteresse i
forbindelse med klager.

16. Når Kommissionen skal prioritere sager med mærkbar indvirkning på konkurrencen mellem
medlemsstaterne, bliver de nationale myndigheders og domstoles rolle i konkurrencesager vigtigere.
Den decentraliserede anvendelse af konkurrencereglerne er ofte et hurtigere og mere effektivt middel
til at bringe overtrædelser til ophør. Når de nationale domstole og myndigheder anvender disse regler
hyppigere, erindrer det EU-borgerne om, at reglerne indgår som en del af de enkelte medlemsstaters
lovgivning og tager sigte på at beskytte deres rettigheder.

17. Kommissionen har derfor fortsat stimuleret den decentraliserede anvendelse af EU's
konkurrenceregler, især når det gælder sager, der falder ind under artikel 85 og 86. Det er
Kommissionens mål at etablere et effektivt samarbejde mellem de nationale domstole og
konkurrencemyndigheder og Kommissionen. Det forberedende arbejde med en ny meddelelse om
samarbejde mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder er således langt
fremskredent og vil supplere den eksisterende meddelelse om samarbejde med de nationale domstole.

Denne decentraliseringspolitik bør dog gennemføres gradvis og omhyggeligt. Den egentlige
decentraliseringsproces går hånd i hånd med Kommissionens fortsatte bestræbelser på at klarlægge og
forenkle de materielle regler, for at medlemsstaterne kan anvende de samme begreber, når de
håndhæver EU's konkurrenceregler.

18. Ifølge subsidiaritetsprincippet er det den mest kompetente myndighed, der skal gribe ind. En
række sager, der falder ind under flere nationale myndigheders jurisdiktion, bør derfor behandles af
Kommissionen. I forbindelse med fusioner er det således at foretrække for virksomhederne, at deres
fusionsplaner undersøges af Kommissionen alene, i stedet for at de skal forelægges for flere nationale
myndigheder. I 1995 indledte Kommissionen en ny undersøgelse af fusionsforordningen, bl.a. for at
fastslå, om omsætningskriteriet stadig er velegnet, når det skal afgøres, hvilke sager, der skal
forelægges for Kommissionen, og hvilke sager der udelukkende henhører under medlemsstaternes
kompetence.

19. På statsstøtteområdet har Fællesskabet enekompetence ifølge subsidiaritetsprincippet; at sætte
medlemsstaterne til at kontrollere deres egne statsstøtteudgifter ville nemlig ikke være rimeligt over
for deres naboer. Et aspekt kan dog behandles på nationalt plan, idet de nationale domstole kan
behandle klager fra konkurrenter til den støttemodtagende virksomhed, og de kan især kontrollere, om
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medlemsstaterne har overholdt de nødvendige anmeldelses- og godkendelsesprocedurer. Kommissionen
har offentliggjort en ny meddelelse på dette område, der skal tjene tre formål, nemlig at styrke og
decentralisere håndhævelsen af statsstøttereglerne, at afklare retsstillingen til fordel for alle
interesserede parter og at bistå domstolene.

5. Gennemsigtighed

20. Konkurrencereglerne er ofte komplekse, fordi de økonomiske, juridiske og politiske forhold,
hvorunder de finder anvendelse, er komplicerede og i konstant udvikling. Dette betyder ikke, at der
ikke er plads til større gennemsigtighed og forenkling. Kommissionen har nemlig fundet frem til flere
måder, hvorpå den kan øge informationen om sin politik og forenkle retsreglerne, og her skal bl.a.
nævnes følgende: for det første den nye vedtagne gruppefritagelse for aftaler om teknologioverførsel,
der skal erstatte de to forordninger om knowhow og patentlicenser, for det andet anvendelse af
meddelelser til at give retningslinjer for anvendelsen af konkurrencereglerne i visse sektorer
(grænseoverskridende pengeoverførsler, posttjenester), for det tredje anvendelse af grønbøger med
henblik på offentlig konsultation (dvs. de planlagte grønbøger om vertikale begrænsninger og revision
af fusionsforordningen, der skal offentliggøres i 1996), og for det fjerde offentliggørelse af forklarende
brochurer (den nye forordning om bilforhandling). På statsstøtteområdet er anmeldelsespligten, der er
fastsat i traktaten, af central betydning for at sikre gennemsigtigheden. Kommissionen har i en
meddelelse anført, at den vil anvende alle de beføjelser, traktaten giver den, for at tvinge
medlemsstaterne til at overholde denne forpligtelse. Kommissionen har også påbegyndt arbejdet med
at revidere og kodificere rammebestemmelserne for regionalstøtte, ligesom den har vedtaget nye
rammebestemmelser for støtte til forskning og udvikling. Endelig har Kommissionen fortsat sin aktive
kampagne for at underrette offentligheden om konkurrencepolitiske spørgsmål gennem
pressemeddelelser og -konferencer, GD IV's informationsafdeling, publikationer, Competition Policy
Newsletter, og sidst men ikke mindst årsberetningen om konkurrencepolitikken; de tjener alle det
samme formål, nemlig at forbedre gennemsigtigheden, retssikkerheden og forudsigeligheden.

6. Det demokratiske ansvar

21. Konkurrencepolitikken kan ikke blot være et rent teknokratisk eller administrativt fænomen, men
har alt at vinde ved at opnå stor demokratisk tilslutning. Kommissionen tillægger det derfor stor
betydning, at der foregår en gavnlig dialog med de øvrige EU-institutioner om alle
konkurrencepolitiske aspekter.

22. Årsrapporten om konkurrencepolitikken tjener som et grundlæggende informationsmiddel for de
øvrige EU-institutioner, især Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg. Den
gavnlige udveksling af synspunkter om den foregående beretning var til stor hjælp i Kommissionens
arbejde og bidrog til større kendskab til og forståelse af Fællesskabets konkurrencepolitik. Når det er
hensigtsmæssigt, tager Kommissionen desuden initiativ til at konsultere de øvrige institutioner om nye
forslag til bestemmelser eller om andre politiske forslag. For eksempel har Kommissionen nøje
overvejet de bemærkninger, der blev fremsat af Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg samt Regionsudvalget i forbindelse med vedtagelsen af liberaliseringsdirektiverne efter
artikel 90.

23. Kommissionen har også arbejdet nært sammen med Rådet om flere konkurrencepolitiske aspekter,
og dette gælder især forholdet mellem konkurrencepolitikken og konkurrenceevnen.
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24. Medlemsstaterne er stærkt involverede i Kommissionens beslutningsproces gennem Det
Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, Det Rådgivende Udvalg for Fusioner og
Virksomhedsovertagelser og Konferencen af nationale regeringseksperter. Desuden fører
Kommissionens tjenestemænd regelmæssigt uformelle, konstruktive kontakter med deres kolleger i
medlemsstaterne.

25. Den 3. og 4. april 1995 afholdt Kommissionen det første europæiske konkurrenceforum i
Bruxelles om vertikale begrænsninger4 med over 260 deltagere bestående af konkurrencemyndigheder
og dommere fra 35 europæiske lande. Det var formålet med dette forum at fremme udvekslingen af
erfaringer og synspunkter mellem Fællesskabets og medlemsstaternes tjenestemænd med ansvar for
håndhævelsen af konkurrencereglerne og at fremme den decentraliserede anvendelse af disse regler.
Der er planer om at afholde et nyt forum i 1996.

26. Kommissionens 25. årsberetning om konkurrencepolitikken (1995) har en anden udformning end
de tidligere årsberetninger.

27. I de senere år er Kommissionens konkurrenceberetning blevet større og større og nåede i 1994
op på over 600 sider. Kommissionens separate publikation "Det Europæiske Fællesskabs
konkurrencepolitik - 1994", der sammendrager Kommissionens politik og beslutninger på en
brugervenlig måde, blev vel modtaget, og Kommissionen er, især af Det Økonomiske og Sociale
Udvalg, blevet opfordret til at udarbejde et kortere og mere læservenligt dokument.

Kommissionen har derfor besluttet at udarbejde en kortere beretning end tidligere med hovedvægten
på den vigtigste udvikling i konkurrencepolitikken, og, hvor det er relevant, illustreret med eksempler
på Kommissionens vigtigste beslutninger og nye lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Foruden denne årsberetning har Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence (GD IV)
udarbejdet en "Beretning om anvendelsen af konkurrencereglerne i Den Europæiske Union - 1995",
der beskriver de vigtige konkrete sager, hvor Kommissionen har truffet beslutning. Den indeholder
også en liste med henvisninger til de nye lovgivningsmæssige foranstaltninger og meddelelser,
Kommissionens beslutninger og pressemeddelelser samt afgørelser truffet af EF-Domstolen og Retten
i Første Instans. Desuden indeholder den en beskrivelse af anvendelsen af konkurrencereglerne i
medlemsstaterne.

7. Statistiske oplysninger

28. I 1995 er det samlede antal registrerede nye sager steget betydeligt. Det samlede antal nye sager
(antitrust, fusioner, statsstøtte) steg fra 1 081 i 1994 til 1 472 i 1995 - dvs. en stigning på 36%. Nye
sager i henhold til artikel 85 og 86 steg med over 42%, anmeldelser af fusioner steg med næsten 16%,
og antallet af nye statsstøttesager steg med 35%. En betydelig del af denne stigning, især inden for
antitrust og statsstøtte, skyldes de tre nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union den
1. januar 1995.

29. Det samlede antal afsluttede sager i 1995 holdt sig på næsten samme niveau som i 1994, nemlig
henholdsvis 1 210 mod 1 200.

                                                            

4 Competition Policy Newsletter, No. 5, Volume 1, Summer 1995, p. 7.

KONK. BERETN. 1995





XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - KOM(96)126 endelig udg. 23

I. Karteller og monopoler: Artikel 85 og 86

A - Sikring af fordelene af det indre marked

30. Et vigtigt sigte med EU's konkurrencepolitik er at sikre, at indretningen af det indre marked
bibringer forbrugerne og den europæiske økonomi som helhed samtlige fordele af det store EU-
dækkende marked.

Konkurrencepolitikken må ikke være en bremseklods for virksomhedernes bestræbelser på at tilpasse
sig de nye muligheder, der følger af nedbrydningen af nationale barrierer. Det er imidlertid nødvendigt
at være på konstant vagt over for virksomheder, der forsøger at sinke markedsintegreringen eller sågar
lægge konkurrencebegrænsende hindringer i vejen for handelen på tværs af grænserne. I tilfælde af
alvorlige overtrædelser af konkurrencereglerne kan der derfor være behov for at idømme de berørte
virksomheder store bøder.

Vertikale aftaler mellem leverandører og distributører indtager en central placering i EU's
konkurrencepolitik på dette felt. Nogle af disse aftaler kan være nødvendige for at trænge ind på nye
markeder, lancere nye produkter eller opbygge effektive salgsnet til fordel for forbrugerne. Der opstår
imidlertid et problem, når der ikke er tilstrækkelig konkurrence mellem producenterne eller mellem
distributørerne på et og samme marked, eller når aftalerne benyttes til at begrænse konkurrencen, f.eks.
til at dele markeder eller obstruere nye virksomheders adgang til et marked.

1. Salg af motorkøretøjer

31. Da motorkøretøjer er varige forbrugsgoder, som kræver sagkyndig vedligeholdelse og reparation,
arbejder motorkøretøjsfabrikanterne sammen med udvalgte forhandlere og værksteder for at
tilvejebringe en service, der er specielt tilpasset produktet. Sådanne aftaler bidrager til at effektivisere
salget af de pågældende produkter, og salgssystemets eksklusive og/eller selektive karakter kan
betragtes som nødvendig for at fremme rationaliseringen og øge effektiviteten inden for
motorkøretøjsindustrien.

Dette var og er fortsat hovedbegrundelsen for at tillade restriktive salgs- og serviceaftaler inden for
motorkøretøjssektoren. Den nye gruppefritagelse vedrørende salg og service af motorkøretøjer5, som
Kommissionen vedtog den 28. juni 1995 som erstatning for den eksisterende forordning nr. 123/856,
indeholder imidlertid en række justeringer rettet mod dels at intensivere konkurrencen på bilmarkedet
og reservedelsmarkedet, dels at forbedre forbrugernes stilling ved at garantere dem det fulde udbytte
af det indre marked.

32. Især kan det nævnes, at den nye forordning giver forhandlerne større uafhængighed af
bilfabrikanterne. Vigtigst af alt har bilforhandlerne nu ret til at sælge biler af andre mærker, forudsat
at det sker på særskilte salgssteder, med særskilt administration, med udgangspunkt i en særskilt
juridisk enhed og på en måde, der hindrer enhver sammenblanding af mærker. For at sikre en effektiv
konkurrence på markederne for reparationer og vedligeholdelse må bilfabrikanterne eller
leverandørerne ikke lægge hindringer i vejen for selvstændige reservedelsproducenters eller

                                                            

5 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1475/95 af 28. juni 1995 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på
kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer (EFT L 145 af 29.6.1995, s. 25).

6 Kommissionens forordning (EØF) nr. 123/85 af 12. december 1984 (EFT L 15 af 18.1.1985).
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reservedelsudbyderes adgang til markederne, og de må heller ikke begrænse forhandlernes ret til at
købe reservedele af en tilsvarende kvalitet hos firmaer uden for nettet efter eget valg. Desuden skal
bilfabrikanterne give værksteder uden for nettet de tekniske oplysninger, de har behov for for at kunne
reparere og vedligeholde biler fra bilfabrikanterne, forudsat at der ikke er tale om oplysninger, der er
beskyttet af en intellektuel ejendomsret.

33. Ret til forhandling af flere mærker, liberalisering af reservedelsmarkedet, større konkurrence
inden for reparationer: alle disse tiltag tjener til at forøge forbrugernes valgmuligheder i
overensstemmelse med principperne for det indre marked. Tilsvarende skal borgerne have ret til at
købe en bil og få den vedligeholdt og repareret i det EU-land, der har de mest gunstige priser og andre
vilkår.

Sidstnævnte princip er især meget vigtigt inden for netop bilsektoren, hvor der hersker betydelige
prisforskelle medlemsstaterne imellem. I sin sidste halvårsoversigt over bilpriser, som blev udsendt i
juli måned, konstaterede Kommissionen, at prisforskellene var steget dramatisk siden november 19947.
Siden begyndelsen af 1995 har Kommissionen modtaget et stigende antal klager fra individuelle
borgere i EU, hovedsagelig fra borgere i Østrig, Tyskland og Frankrig, der er blevet hindret i at købe
en bil i Italien eller Spanien, hvor priserne - efter devalueringer af landenes valutaer - er forholdsvis
lave8.

Den nye forordning forbyder udtrykkeligt enhver praksis, der har til formål at hindre parallelimport9.
Forhandlerne skal have ret til at dække efterspørgslen med produkter fra uden for deres tildelte
salgsområde, og de må i fremtiden benytte visse reklamemidler uden for deres tildelte område.

34. Kommissionens tjenestegrene udsendte den 26. september 1995 en brochure på alle EU-sprog
om de nye regler for fabrikanter, forhandlere, reservedelsfabrikanter og selvstændige automekanikere.
Brochuren fortæller også forbrugerne om deres ret til at købe en bil hvor som helst i EU10.

2. Begrænsninger af parallelimport

35. Det er et af de mest veletablerede principper i EU's konkurrencelovgivning, at det er forbudt at
opsplitte det indre marked gennem private aftaler og at opretholde prisforskelle ved hjælp af
konkurrencebegrænsende klausuler om total territorial beskyttelse. Adfærd af denne art fortsætter
imidlertid med at optræde på markedet, men når den kommer frem i lyset, kan der forventes strenge
sanktioner fra Kommissionens side.

                                                            

7 Kommissionens pressemeddelelser nr. IP/95/50 af 19.1.1995 og IP/95/768 af 24.7.1995.

8 "Virkningen af valutakurssvingninger på det indre marked". Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd,
den 31.10.1995, punkt 25.

9 Se også Domstolens domme af 24. oktober 1995 i sagerne C-70/93, Bayerische Motorenwerke AG mod ALD Auto-
Leasing D GmbH, og C-266/93, Bundeskartellamt mod Volkswagen AG og VAG Leasing GmbH (endnu ikke
offentliggjort).

10 "Distribution af motorkøretøjer", vejledende brochure udgivet af Europa-Kommissionen, GD IV, IV/9509/95. Der er
allerede blevet udleveret over 7 000 eksemplarer af denne brochure.
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BASF/Accinauto

36. I en beslutning af 12. juli 199511 pålagde Kommissionen den tyske producent af
autoreparationslak BASF Lacke + Farben (et datterselskab af BASF-koncernen), en bøde på 2,7 mio.
ECU, mens BASF's eneforhandler i Belgien og Luxembourg, Accinauto S.A., blev pålagt en bøde på
10 000 ECU. Sagen udsprang af en klage fra to engelske parallelimportører af Glasurit-produkter. De
hævdede, at Accinauto, hos hvem de købte Glasurit-produkterne, havde standset leverancerne til dem
i sommeren 1990 efter ordre fra BASF. Kommissionen gennemførte kontrolundersøgelser hos BASF
og Accinauto og opdagede, at Accinauto var kontraktligt forpligtet til at sende alle ordrer fra kunder
uden for sit eneforhandlingsområde videre til BASF. Kommissionen konkluderede, at denne
forpligtelse udgjorde en uacceptabel begrænsning af konkurrencen, da den hindrede Accinauto i at
eksportere de relevante produkter fra Belgien til Det Forenede Kongerige. Som følge af denne
forpligtelse er det nemlig ikke eneforhandleren, men BASF selv, der bestemmer og kontrollerer
leverancerne til parallelimportører i andre medlemsstater.

Lægemidler: Organon

37. Priserne på lægemidler varierer betydeligt medlemsstaterne imellem. Det forklares normalt med
forskelle mellem medlemsstaternes nationale priskontrolsystemer og sygesikringsordninger. Ved flere
lejligheder har Domstolen fastslået, at der ikke må blokeres for parallelimport af lægemidler, uanset
hvilke faktorer der er skyld i prisforskelle. Inden for lægemiddelsektoren har Kommissionen derfor
altid anvendt konkurrencereglerne på aftaler og adfærdsmønstre, der begrænser den parallelle handel
med lægemidler. Det er opfattelsen, at markedskræfternes frie spil på denne måde vil kunne fungere
som katalysator for en gradvis indbyrdes tilnærmelse af ikke blot priser, men også priskontrolsystemer.
Priserne i de dyre lande skulle således falde, mens priserne i de billige lande i sidste ende må
forventes at stige som reaktion på en reel trussel fra lægemiddelproducenterne om tilbagetrækning af
produkter, hvis de ikke får sikkerhed for et rimeligt afkast af deres investeringer. Nogle medlemsstater
med høje priser på lægemidler stimulerer sågar parallelimporten for at reducere landets samlede
medicinudgifter.

38. Organon er et britisk datterselskab af Akzo (Nederlandene), som er specialiseret i fremstilling
og markedsføring af P-piller.

Den 4. maj 1994 ændrede Organon sit prisfastsættelsessystem for P-pillerne Mercilon og Marvelon -
sidstnævnte behersker betydelige markedsandele overalt i EU. Indtil da ydede Organon en rabat på
12,5% på alle produkter leveret til sine kunder, uanset produkternes slutdestination. Det nye
prisfastsættelsessystem differentierede mellem piller til afsætning i Det Forenede Kongerige og piller
beregnet til eksport. Kun på førstnævnte blev der nu givet en rabat på 12,5%.

Efter at have modtaget adskillige klager og en anmeldelse fra Organon af det nye
prisfastsættelsessystem indledte Kommissionen en procedure over for Organon og udsendte en
klagepunktsmeddelelse med henblik på at ophæve den bødeimmunitet, der fulgte af anmeldelsen. I
Kommissionens øjne udgjorde det nye prisfastsættelsessystem - der er en del af de løbende
forretningsforbindelser mellem Organon og Organons grossister og derfor en aftale som omhandlet i

                                                            

11 EFT L 272 af 15.11.1995, s. 16.
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artikel 85, stk. 112 - en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne, da systemet medførte en
prismæssig forskelsbehandling mellem produkterne alt efter deres geografiske bestemmelsessted.
Resultatet heraf var, at kunderne ikke længere kunne nyde godt af den parallelle handel. Især i
Nederlandene, hvor Marvelon-pillen af nederlandsk oprindelse ikke refunderes 100% af sygesikringen,
men hvor prisen på den britisk producerede pille af samme mærke svarer til den pris, som den
nederlandske sygesikring refunderer, mistede forbrugerne fordelen af at kunne vælge den britiske
Marvelon-pille, som sparede dem for et beløb, der lå ud over refunderingsloftet.

Organon besluttede at opgive det nye prisfastsættelsessystem, som Kommissionen havde gjort
indsigelse imod, og genindførte de tidligere prisvilkår. Med status quo ante genetableret afsluttede
Kommissionen sin procedure, men forbeholdt sig ret til at gennemgå det nye prisfastsættelsessystem,
som Organon har planer om at indføre.

3. Begrænsning af nye virksomheders adgang til markedet

39. Et virkeligt konkurrencepræget indre marked kræver også, at der ikke lægges hindringer i vejen
for nye virksomheders adgang til et marked for at tage konkurrencen op med de eksisterende
markedsdeltagere. Kommissionen er derfor særlig opsat på at holde markeder åbne, og den er skredet
ind, når virksomheder, enten gennem konkurrencebegrænsende aftaler eller ensidige handlinger, har
hindret nye virksomheder i at få adgang til et bestemt marked.

40. Nye konkurrenter kan hindres i at trænge ind på et marked ved hjælp af vertikale aftaler mellem
eksisterende leverandører og deres forhandlere. Dette er især tilfældet, når et stort antal forhandlere
på markedet er bundet af en forpligtelse til kun at sælge varer fra den producent, med hvilken de har
indgået en kontrakt eller en anden ordning, der har en udelukkelseseffekt for tredjeparter. Sagerne
vedrørende markedet for impuls-is (Unilever/Mars) er eksempler herpå.

I andre sager formenes tredjeparter adgang til markedet på grund af en horisontal aftale eller samordnet
praksis mellem reelle eller potentielle konkurrenter. Det skete på det nederlandske
kranudlejningsmarked (Van Marwijk/FNK-SCK).

Adgangen til markedet kan også blokeres af et monopolmisbrug eller en dominerende udbyders
misbrug af essentielle faciliteter eller tjenester. Dette er et stadig større problem inden for forskellige
sektorer. Når en dominerende virksomhed ejer eller kontrollerer en facilitet, som konkurrenterne har
behov for adgang til for at kunne udøve deres virksomhed, må den dominerende virksomhed ikke
nægte dem adgang hertil, og den skal give dem adgang hertil på et ikke-diskriminerende grundlag.
Hvad enten der er tale om transportsektoren, navnlig lufttransportsektoren, banksektoren eller
telekommunikationssektoren, håndhæver Kommissionen dette generelle princip i EU's
konkurrencelovgivning for at fremme udviklingen af ny konkurrence13. Sagen vedrørende adgang til
den franske havn Roscoff (ICG/CCI Morlaix) rejser samme problemstilling.

                                                            

12 I sin dom af 24. oktober 1995 i sag C-70/93 og C-266/93 (se fodnote 9) bekræftede Domstolen sin hidtidige
retspraksis, nemlig at en opfordring fra en virksomhed til dennes forhandlere ikke er en ensidig handling, der falder
uden for anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1, men en aftale i samme bestemmelses forstand, såfremt
den er et led i en helhed af faste forretningsforbindelser, der er reguleret ved en på forhånd truffet generel aftale.

13 Dette generelle princip har fundet støtte i Domstolens dom af 6. april 1995 i sagerne C-241/91 P og C-242/91 P,
Radio Telefis Eireaan (RTE) og Independant Television Publications Ltd mod Kommissionen (Magill), Sml. 1995, s. I-
743.
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Unilever/Mars

41. Unilever er i de fleste EU-lande den førende virksomhed på markedet for impuls-is (dvs. særskilt
indpakkede industrielt fremstillede små-is, der med henblik på øjeblikkeligt forbrug sælges i kiosker,
på benzinstationer osv.).

I Irland er Unilever langt den største producent af is. Unilever stillede fryseskabe til rådighed for
forhandlerne på den betingelse, at kun Unilevers produkter blev opbevaret i fryseskabene ("fryser-
eksklusivitet"). Desuden var omkostningerne forbundet med tilrådighedsstillelse af fryseskabe indregnet
i den pris, som alle Unilevers forhandlere skulle betale for Unilevers is, uanset om de rådede over et
Unilever-fryseskab eller ej.

Efter at have modtaget en klage fra Mars foretog Kommissionen en undersøgelse af Unilevers
forhandleraftaler i Irland. Kommissionen fandt frem til, at hvis en forhandler kun havde Unilever-
fryseskabe på sit salgssted, var salgsstedet sædvanligvis forbeholdt ene og alene salg af Unilever-is;
hovedparten af alle is-salgssteder i Irland faldt inden for denne kategori. Kommissionen tog allerede
i 1992 afstand fra denne salgsstedseksklusivitet i en sag vedrørende det tyske marked for impuls-is14.
Unilever-aftalernes kumulative effekt indebar en betragtelig begrænsning af konkurrencen ved at hindre
andre konkurrenter adgang til det pågældende marked. Kommissionen fandt også, at aftalerne var
udtryk for et misbrug af Unilevers dominerende stilling på markedet.

Unilever accepterede imidlertid at ændre sin praksis med henblik på at åbne markedet op, navnlig ved
at give de detailhandlende flere valgmuligheder. Kommissionen har efterfølgende udtalt, at de nye
aftaler synes at opfylde betingelserne for indrømmelse af en fritagelse15.

Van Marwijk/FNK-SCK

42. I sin beslutning af 29. november 199516 pålagde Kommissionen FNK og SCK bøder17 for
overtrædelse af artikel 85, stk. 1, på det nederlandske kranudlejningsmarked.

FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) er en sammenslutning af nederlandske
virksomheder, der udlejer mobilkraner. SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) blev oprettet
på FNK's initiativ med henblik på - via et certificeringssystem - at garantere kvaliteten af de kraner
og det udstyr, der benyttes inden for kranudlejningsbranchen. De fleste af SCK's medlemsvirksomheder

                                                            

14 I 1992 vedtog Kommissionen en negativ beslutning mod Langnese (Unilever) og Schöller, der indtager en duopolistisk
stilling på det tyske marked for impuls-is. I den pågældende sag skred Kommissionen ind over for de aftaler om
salgsstedseksklusivitet, ifølge hvilke de detailhandlende er forpligtet til kun at sælge is fra den producent, med hvem
han har indgået en aftale. Kommissionen besluttede, at den kumulative effekt af de pågældende aftaler indebar en
betragtelig begrænsning af konkurrencen fra Langneses og Schöllers side. Denne konklusion blev appelleret af
parterne, men Førsteinstansretten stadfæstede den i en dom af 8. juni 1995 i sag T-7/93, Langnese-Iglo GmbH mod
Kommissionen (Sml. 1995, s. II-1533), og sag T-9/93, Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG mod Kommissionen
(Sml. 1995, s. II-1611).

15 EFT C 211 af 15.8.1995, s. 4.

16 EFT L 312 af 23.12.1995, s. 79.

17 Muligheden for bødefritagelse som følge af anmeldelserne fra FNK og SCK i begyndelsen af 1992 blev trukket tilbage
med henvisning til artikel 15, stk. 6, i forordning nr. 17 i Kommissionens beslutning af 13. april 1994 (EFT L 117
af 7.5.1994).
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er også medlemmer af FNK. De tegner sig for mellem 50% og 80% af det nederlandske marked.
Kranudlejerne selv lejer i vidt omfang kraner hos hinanden.

Foruden FNK's vejledende priser for udlejning af kraner og de samordnede priser, der blev anvendt
mellem medlemmerne af FNK, angreb Kommissionen forbuddet mod, at SCK-certifikatindehavere
lejede kraner hos virksomheder, der ikke var tilsluttet SCK. Kommissionen mente, at SCK-forbuddet
var i strid med artikel 85, stk. 1, eftersom SCK's certificeringssystem ikke opfyldte kriterierne om
åbenhed og anerkendelse af andre systemers tilsvarende garantier. Kommissionen konkluderede, at
forbuddet ikke blot begrænsede SCK-medlemmernes handlefrihed, men også i høj grad var til hinder
for tredjeparters adgang til det nederlandske marked.

I sin beslutning tilkendegav Kommissionen, at skønt dens certificeringspolitik giver plads for
privatretlige certificeringssystemer, der indebærer en supplerende kontrol med overholdelsen af
lovfæstede forskrifter, ændrer dette ikke ved det forhold, at sådanne systemer skal overholde
konkurrencereglerne.

ICG/CCI Morlaix

43. Irish Continental Group (ICG) ansøgte Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix (CCI
Morlaix) om tilladelse til at benytte havnen i Roscoff (i Bretagne) til færgesejlads mellem Irland og
Bretagne fra sommeren 1995. På det tidspunkt var Brittany Ferries det eneste færgeselskab, der sejlede
mellem Irland og Bretagne. Oprindeligt nåede parterne til enighed om principperne i en aftale,
hvorefter ICG begyndte at markedsføre den nye færgerute og tage imod reservationer til samme.
Forhandlingerne blev imidlertid afbrudt i januar 1995, og det var ikke muligt for CCI Morlaix og ICG
at nå frem til en endelig aftale, efter at ICG havde klaget til Kommissionen og efter fornyede
forhandlinger.

Kommissionen fandt, at CCI Morlaix, der administrerer havnen i Roscoff, som var den eneste havn
i Frankrig med tilstrækkelige havnefaciliteter til betjening af færgesejlads mellem Bretagne og Irland,
indtog en dominerende stilling. Desuden fandt den, at CCI Morlaix - ved uberettiget at nægte ICG
adgang til havnefaciliteterne i Roscoff - havde misbrugt denne dominerende stilling. Kommissionen
beordrede derfor den 16. maj 1995 en række foreløbige foranstaltninger for at forpligte CCI Morlaix
til at tage de nødvendige skridt til at give ICG adgang til havnen i Roscoff indtil sommersæsonens
afslutning.

Efter at Kommissionen var skredet ind, lykkedes det parterne at indgå en femårig kontrakt om ICG's
benyttelse af havnefaciliteterne i Roscoff. Dette var ikke blot til parternes gensidige fordel, men især
til fordel for de rejsende, som dermed har fået flere transportmuligheder at vælge imellem i Roscoff-
området.

4. Grønbog om vertikale konkurrencebegrænsninger

44. Vertikale aftaler mellem leverandører og forhandlere i de forskellige medlemsstater har altid haft
Kommissionens særlige opmærksomhed som led i det indre marked. Et af nøgleelementerne i EU's
politik har altid været at holde kanalerne for parallel handel åbne, trods private virksomheders
eventuelle forsøg på at begrænse disse. Skønt konkurrencepolitikken vis-a-vis vertikale begrænsninger
hidtil har tjent EU vel, er det på tide at undersøge, om EU's politik på dette område vil kunne leve op
til distributionssektorens og forbrugernes behov i fremtiden.
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For eksempel medfører anvendelsen af informationsteknologi og just-in-time-metoder en ændring af
ikke blot produktionsmetoderne, men også distributionsformerne og distributionssystemerne. Det er
nødvendigt, at følgerne af denne udvikling afspejles i konkurrencepolitikken for ikke at kvæle den
innovative og hastige udvikling på distributionsfronten.

Desuden skal de væsentligste gruppefritagelser vedrørende vertikale begrænsninger snart fornys:
eksklusive salgs- og købsaftaler i 1997 og franchiseaftaler i 1999. Disse fornyelser skal naturligvis
forberedes grundigt.

Undersøgelsen vil tage form af en grønbog, hvori der vil blive redegjort for de forskellige alternativer
for den fremtidige politik. Efter planen vil grønbogen i løbet af det næste års tid blive sendt ud til en
bred og grundig høring blandt alle de berørte politiske og socioøkonomiske aktører - Europa-
Parlamentet, medlemsstaterne, producenter, forhandlere, forbrugere osv.

5. Grænseoverskridende pengeoverførsler

45. Banksektoren er stadig ikke kendetegnet ved et ordentligt fungerende indre marked. Gebyrerne
på finansielle transaktioner er en vigtig omkostningsfaktor for virksomhederne, og de kan udgøre en
alvorlig hindring for det indre markeds problemløse virke.

46. I september vedtog Kommissionen en meddelelse om anvendelsen af konkurrencereglerne på
grænseoverskridende pengeoverførsler18.

Denne meddelelse indgår i en samling af foranstaltninger truffet af Kommissionen - herunder et forslag
til direktiv - med det formål at forbedre bankernes grænseoverskridende pengeoverførselssystemer19.
Disse systemer anvendes af bankerne til overførsel af penge på deres kunders vegne mellem forskellige
EU-lande.

47. Meddelelsen ajourfører og erstatter konkurrenceprincipperne fra 1992. Det hedder i meddelelsen,
at Kommissionen generelt vil se med positive øjne på samarbejdsaftaler mellem banker, der især gør
det muligt for dem at opfylde kravene i direktivet. Dette samarbejde må dog ikke gå så vidt, at det
eliminerer konkurrencen mellem bankerne. Meddelelsen indeholder derfor nogle retningslinjer, som
bankerne kan henholde sig til ved indgåelse af samarbejdsaftaler om grænseoverskridende
pengeoverførsler uden at komme på kant med konkurrencereglerne. Meddelelsen kan således bidrage
til at udvikle betalingssystemer, der er mere gunstige for de europæiske borgere.

48. Meddelelsen belyser to emner af særlig betydning, nemlig markedsadgang og priskonkurrence.

Med hensyn til markedsadgang ønsker Kommissionen at sikre, at mindre banker ikke uretmæssigt
udelukkes fra systemer, som de nødvendigvis må være tilsluttet, hvis de skal kunne tilbyde deres
kunder grænseoverskridende pengeoverførsler. Kriterierne for adgang til sådanne systemer skal være
objektivt begrundede og anvendes uden forskelsbehandling. Modsat vil udelukkelse af nye medlemmer
fra et system, der ikke er et såkaldt væsentligt system (f.eks. et mindre system udviklet af en gruppe
af banker), normalt ikke give anledning til konkurrenceretlige problemer.

                                                            

18 EFT C 251 af 27.9.1995, s. 3.

19 Kommissionens meddelelse "Pengeoverførsler i EU: Gennemsigtighed, Effektivitet og Stabilitet". KOM(94) 436 af
19. oktober 1994. EU-Bull. 9-1995, punkt 1.3.12.
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Hvad priskonkurrence angår skelnes der i meddelelsen mellem prisaftaler mellem bank og kunde og
prisaftaler mellem banker.

Bankerne må ikke indgå aftaler med hinanden om størrelsen af de gebyrer, som kunderne skal betale,
eller om opkrævningen af disse gebyrer.

Det vigtigste emne angående prisfastsættelsesaftaler mellem banker har at gøre med vurderingen af
interbankgebyrer i multilaterale systemer, dvs. kollektivt aftalte gebyrer, der betales af én bank (typisk
afsenderens bank eller dennes korrespondentbank) til en anden bank (beneficiantens bank).
Kommissionen er af den opfattelse, at multilateralt aftalte interbankgebyrer udgør en
konkurrencebegrænsning, der rammes af forbuddet mod prisfastsættelsesaftaler i artikel 85, stk. 1. De
kan imidlertid fritages i henhold til artikel 85, stk. 3, hvis de opfylder de deri nævnte betingelser. I
tilfælde af grænseoverskridende OUR-overførsler (dvs. overførsler, hvor afsenderen ønsker at betale
alle omkostninger) må beneficiantens bank ikke opkræve et ekstra gebyr for håndtering af en
grænseoverskridende pengeoverførsel. I dette tilfælde kan bankerne enes om, at beneficiantens bank
modtager et multilateralt aftalt interbankbegyr, hvis dette gebyr dækker de faktiske og nødvendige
omkostninger forbundet med beneficiantbankens håndtering af en grænseoverskridende
pengeoverførsel. Det aftalte gebyr må ikke overskride de gennemsnitlige realomkostninger, som
beneficiantbanker pådrager sig ved at håndtere grænseoverskridende pengeoverførsler. Desuden skal
dette gebyr udtrykkes som et udgangsgebyr, hvilket betyder, at der kan indgås bilaterale aftaler om
gebyrer, der er større eller mindre end dette udgangsgebyr.

6. Lempelig behandling af samarbejdsvillige virksomheder

49. Kommissionen har fortsat sin jagt på hemmelige karteller, der i fællesskab fastsætter priser og
opdeler markeder, og som bliver ved med at dukke op inden for større industrisektorer.

Fremskaffelse af oplysninger lægger beslag på en stadig større del af Kommissionens administrative
ressourcer inden for håndhævelsen af de fælles konkurrenceregler. I 1995 gennemførte Kommissionen
91 undersøgelser direkte hos virksomheder, herunder 87 uanmeldte kontrolundersøgelser.

50. Karteller drives typisk i al hemmelighed, og deltagerne gør sig betydelige anstrengelser for at
hindre myndighederne i at afsløre dem, bl.a. ved at benytte moderne informationsteknologi.

I visse sager vejer forbrugernes fordele af afsløringen af og forbuddet mod hemmelige karteller tungere
end den interesse, som Fællesskabet måtte have i at give bøder til virksomheder, der samarbejder med
Kommissionen, og som dermed gør det muligt for den at afsløre og forbyde et kartel. Derfor overvejer
Kommissionen at indføre en mere lempelig behandling af virksomheder, der samarbejder med den
under de indledende faser af en undersøgelse eller procedure i en overtrædelsessag20. Kommissionen
udsendte i 1995 et udkast til en meddelelse om betingelserne for, hvornår virksomheder, der samar-
bejder med Kommissionen, kan fritages for bøder eller få nedsat den bøde, de ellers ville være blevet
idømt. Kommissionen har forud for vedtagelsen af denne meddelelse opfordret alle interesserede parter
til at fremsætte deres bemærkninger til udkastet21.

                                                            

20 Den 10. august 1993 offentliggjorde det amerikanske justitsministeriums antitrust-afdeling sin "lemfældighedspolitik"
over for virksomheder. Den blev den 10. august 1994 efterfulgt af en lignende politik for enkeltpersoner.

21 EFT C 341 af 19.12.1995, s. 13.
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7. Aktindsigt

51. EU's procedurer mod monopoler og karteller må ikke være arbitrære eller urimelige.
Kommissionen er forpligtet til at iagttage nogle proceduremæssige garantier for at beskytte de
virksomheder, der berøres af dens beslutninger. I denne forbindelse kan nævnes retten til forsvar og
retten til en retfærdig høring. Formelle beslutningers adressater og andre interesserede parter har som
sidste udvej også mulighed for at appellere en beslutning til Domstolen eller Førsteinstansretten.

52. Førsteinstansretten annullerede en række beslutninger vedtaget af Kommissionen den
19. december 199022 om bødepålæggelse for overtrædelser af konkurrencereglerne på soda-markedet.
En af disse beslutninger vedrørte en samordnet praksis mellem Solvay og ICI om opdeling af det
europæiske marked. Foruden konstateringen af den samordnede praksis fandt Kommissionen, at både
Solvay og ICI havde misbrugt deres dominerende stillinger på henholdsvis det vesteuropæiske fastland
og i Det Forenede Kongerige og Irland23.

Beslutningen, der var baseret på artikel 85, blev annulleret med den begrundelse, at Kommissionen
ikke havde tilgodeset parternes ret til forsvar. Førsteinstansretten fandt, at Kommissionen - som led
i proceduren efter artikel 85 - skulle have givet Solvay adgang til visse dokumenter, som
Kommissionen var i besiddelse af til brug for artikel 86-sagen mod ICI24. Med samme begrundelse -
men den modsatte vej - dømte Førsteinstansretten også til fordel for ICI25.

Kommissionen er i færd med at undersøge de nøjagtige følger af Førsteinstansrettens afgørelser, også
i forhold til høringskonsulentens nye mandat, der siger, at hvis en virksomhed har en formodning om,
at Kommissionen ikke har givet den adgang til alle de dokumenter, den har behov for for at kunne
forsvare sig, skal høringskonsulenten undersøge sagen nærmere og tage stilling til, om formodningen
har hold i virkeligheden26.

B - Samarbejde og konkurrence i et økonomisk miljø, der er præget af
hurtige forandringer og globalisering

53. Det nuværende økonomiske miljø er karakteriseret ved en stærk stigning i konkurrencepresset.
Adskillige faktorer har bidraget hertil: den fortsatte afkortning af produkternes levetid, den større
globalisering af industrien og markederne samt færdiggørelsen af lovgivningsprogrammet for
gennemførelsen af det indre marked. Der må tages hensyn til disse økonomiske realiteter i forbindelse
med anvendelsen af konkurrencereglerne. Som følge heraf er en økonomisk markedsanalyse af stadig
større betydning i konkurrencesager. Kommissionen må tage hensyn til de særlige økonomiske træk
ved et særligt marked, når den skal placere en sag i den rette sammenhæng.

                                                            

22 EFT L 152 af 15.6.1991.

23 20. Beretning om Konkurrencepolitikken (1990), nr. 92 og 113.

24 Dom afsagt af Retten i Første Instans den 29. juni 1995 i sag T-30/91, Solvay mod Kommissionen, Sml. 1995, s. II-
1775.

25 Dom afsagt af Retten i Første Instans den 29. juni 1995 i sag T-36/91, Imperial Chemical Industries plc mod
Kommissionen, Sml. 1995, s. II-1847.

26 Kommissionens afgørelse af 12. december 1994 om høringskonsulentens kompetenceområde under Kommissionens
behandling af konkurrencesager (EFT L 330 af 21.12.1994, s. 67).
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I et økonomisk miljø, der er præget af dynamiske markeder, innovation og globalisering, er et
samarbejde mellem virksomhederne ofte af afgørende betydning, hvis det skal lykkes dem at forblive
konkurrencedygtige på markedet gennem forbedring af deres forskning og udvikling, reduktion af
omkostningerne og udvikling af nye produkter. Et sådant samarbejde må dog ikke føre til
konkurrencebegrænsende situationer, som er uforenelige med traktatens konkurrenceregler.

1. Anvendelsen af artikel 85 og 86 i telesektoren

1.1. Strategiske alliancer

54. Den igangværende liberalisering af telesektoren samt den stigende konvergens inden for
telekommunikation, informationsteknologi og medier sætter gang i en omfattende kommerciel aktivitet
i de centrale sektorer på informationsmarkedet. Markedsdeltagerne er nu ved at bringe sig selv i
stilling til at udnytte de nye muligheder. Dette har ført til, at der er bebudet eller allerede gennemført
en bølge af nye alliancer og partnerskaber27.

Strategiske alliancer mellem teleselskaber, der er på vej ud på de globale markeder, udgør en af disse
typer alliancer (BT/MCI; Atlas-Phoenix). Andre alliancer (konglomeratalliancer) oprettes enten mellem
selskaber, som ikke tidligere har været til stede på telemarkedet, men som drager fordel af synergier
gennem adgang til markedet - som f.eks. elselskaber eller banker, der har store interne net samt
finansielle midler og knowhow - eller mellem sidstnævnte og teleselskaber (Cable & Wireless og
Veba; BT-Viag; BT-BNL, Albacom). Der dannes ligeledes store konsortier, som på global basis skal
tilbyde mobile satellitteletjenester (Inmarsat-P, Iridium, Globalstar og Odyssey).

55. Anvendelsen af de grundlæggende konkurrenceregler på disse alliancer er blevet en af de største
udfordringer for EU's konkurrencepolitik i de seneste år. Kommissionen må sørge for, at den
igangværende omstruktureringsproces fører til konkurrencebaserede og vækstorienterede
markedsstrukturer. Fællesskabets politik for liberalisering af teleområdet medfører nye tjenester og
produkter til konkurrencedygtige priser for forbrugerne, lavere omkostninger for industrien og nye
arbejdspladser. Dette ville imidlertid ikke være til stor nytte, hvis nye restriktive aftaler, metoder eller
markedsstrukturer fik lov til at udvikle sig og forhindre større konkurrence på de liberaliserede
markeder, eller hvis teleselskaberne skulle få lov til at indlade sig på en urimelig adfærd, der tager
sigte på at bevare deres stilling. Dette viser, at der er nære indbyrdes forbindelser mellem de
forskellige områder af Fællesskabets politik, og at alle konkurrenceinstrumenter må tages i anvendelse
på en sammenhængende måde.

56. Joint venturet Concert mellem British Telecommuncations og den amerikanske MCI Corporation
var den første store strategiske alliance på teleområdet, som Kommissionen behandlede, og den blev
fritaget i henhold til artikel 85, stk. 328.

                                                            

27 Der findes en omfattende oversigt over afgørelser og offentliggørelser på dette område i dokumentet Community
Competition Policy in the Telecommunications Sector, European Commission, Official Documents, revideret udgave
juli 1995 (IV/18571/95).

28 Beslutning af 27. juli 1994, EFT L 223 af 27.8.1994, s. 36; 24. beretning om konkurrencepolitikken (1994),
punkt 156-160.
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Alliancer, som tager sigte på at tilbyde nye globale tjenester med karakteristika, der allerede kræves
af især store selskaber (f.eks. seamlessness, end-to-end, one stop shopping and billing osv.), vil som
helhed forbedre kvaliteten og udbuddet af avancerede teletjenester og vil ligeledes bidrage til at skabe
transeuropæiske net, hvilket er et af EF-traktatens mål (artikel 129 B). Forbrugerne, herunder store
multinationale selskaber, men også innovative små og mellemstore virksomheder, kan få fordel af mere
avancerede globale tjenester og effektivitetsfremskridt, som forbedrer deres konkurrencestilling både
globalt og inden for EU.

I det omfang alliancerne tilbyder såvel indenlandske som internationale tjenester, er den nødvendighed,
der kræves efter artikel 85, stk. 3, og den mulige udelukkelse af konkurrencen på nationalt plan vigtige
elementer i Kommissionens analyse. Vigtige elementer i Kommissionens positive holdning til
oprettelsen af Concert var den ægte globale karakter af de pågældende tjenester og det forhold, at der
er mulighed for konkurrence på begge moderselskabernes markeder.

Atlas-Phoenix

57. Atlas-aftalen, som Kommissionen har undersøgt i løbet af 1995, adskiller sig fra BT-MCI-
alliancen på to centrale områder: for det første er den nationale komponent i de tilbudte tjenester langt
stærkere end de planlagte globale elementer, og for det andet er parternes hjemmemarkeder (Frankrig
og Tyskland) mindre liberaliserede end hjemmemarkederne for BT og MCI (UK og USA).

Atlas-transaktionen fører til et joint venture mellem henholdsvis de franske og tyske offentlige
teleselskaber, France Telecom (FT) og Deutsche Telekom (DT). Atlas er også medvirkende til DT's
og FT's deltagelse i den anden transaktion, benævnt Phoenix, sammen med den amerikanske Sprint
Corporation.

Atlas sigter mod to særskilte produktmarkeder for tillægstjenester, nemlig markedet for avancerede
virksomhedsteletjenester og markedet for standardiserede low-level pakkekoblede
datakommunikationstjenester. Den bredere Phoenix-alliance tager sigte på samme markeder for
tillægsnettjenester og desuden markedet for traveller-tjenester og markedet for såkaldte carrier's carrier-
tjenester.

Atlas- og Phoenix-arrangementerne gav anledning til en række bekymringer ud fra et
konkurrencemæssigt synspunkt, navnlig med hensyn til hjemmemarkederne hos EU-partnerne i
transaktionerne, hvor FT og DT har lovfæstede og de facto dominerende stillinger med hensyn til en
række teletjenester og tilrådighedsstillelse af infrastruktur. Det hævdedes derfor, at konkurrencen kunne
fjernes og de positive virkninger af den fremtidige fuldstændige liberalisering bringes i fare. Som
reaktion herpå har parterne i alliancerne samt den franske og tyske regering foretaget visse ændringer
og forpligtet sig til at behandle disse problemer. De angår den manglende integrering i Atlas af de
nationale franske og tyske offentlige koblede datanet, ikke-diskriminerende adgang til disse net og
forhindring af kryds-subsidiering. Den vigtigste forpligtelse, regeringerne påtog sig, drejede sig
imidlertid om, at brugen af alternativ teleinfrastruktur til tilrådighedsstillelse af liberaliserede
teletjenester (dvs. ikke grundlæggende taletjenester) vil blive liberaliseret pr. 1. juli 1996. Uden en
sådan liberalisering vil konkurrencen på datakommunikationsområdet også blive bragt i fare eller
udelukket i andre medlemsstater som følge af alliancen mellem EU's største teleorganisationer. Den
fuldstændige liberalisering, dvs. også omfattende grundlæggende taletjenster og infrastruktur, sker den
1. januar 1998.
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På grundlag heraf anførte Kommissionen, at den - med forbehold af bemærkninger fra tredjeparter -
er rede til at se positivt på Atlas-Phoenix-aftalerne29.

58. Andre strategiske alliancer af samme type, som Kommissionen er begyndt at undersøge, er
Unisource og dens Uniworld-alliance med AT&T.

Globale mobile satellitsystemer

59. Kommissionen har iværksat en dybtgående og omfattende undersøgelse af de seneste strategiske
alliancer, der er oprettet med henblik på at tilbyde mobile satellitteletjenester på globalt grundlag.

I denne sektor med kun nogle få globale markedsdeltagere er det vigtigt, at konkurrencen sikres i
afsætningsleddet på de pågældende markeder, nemlig lokal serviceydelse, distribution og levering af
udstyr. Et af de undersøgte systemer, nemlig Inmarsat-P, har allerede fået en positiv tilkendegivelse
fra Kommissionen30.

1.2. Aftaler om adgang og sammenkobling

60. Et vigtigt problem for anvendelsen af EU's konkurrenceret i denne sektor og som helhed for
lovgivningen på det fremtidige telekommunikationsmarked er spørgsmålet om adgangs- og
sammenkoblingsaftaler31. Det fremtidige multimediemiljø uden monopol vil nemlig sandsynligvis blive
præget af situationer, hvor virksomheder alene eller i fællesskab kontrollerer faciliteter - som f.eks.
net, betingede adgangssystemer eller kritiske software interfaces - som kan udgøre en vigtig rute til
kunderne.

Adgangs- og sammenkoblingsaftaler kan i princippet betragtes som konkurrencefremmende, fordi de
tager sigte på at udvide det udbud af tjenester, kunderne har adgang til. Disse aftaler kan imidlertid
også give anledning til hemmelige aftaler og markedsafskærmning samt misbrug af dominerende
stillinger32. Ikke-diskriminerende adgang til væsentlige faciliteter på rimelige vilkår er af central
betydning i denne sammenhæng. Kommissionen planlægger derfor i 1996 at fremlægge et udkast til
meddelelse om gennemførelsen af konkurrencereglerne på dette område.

2. Globalisering af markederne

ATR/BAe

61. Markedet for regional luftfart er et eksempel på en sektor med en global dimension. De vigtigste
producenter er til stede i alle verdensdele.

62. Den 18. august godkendte Kommissionen med en administrativ skrivelse det regionale luftfarts-
joint venture mellem Aérospatiale og Alenia, allerede integreret i ATR, og British Aerospace.
Endemålet for projektet er at fusionere parternes regionale luftfartsaktiviteter. Første fase i samarbejdet

                                                            

29 Meddelelser i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17 (EFT C 337 af 15.12.1995, s. 2 og 13).

30 Meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17 (EFT C 304 af 15.11.1995, s. 6).

31 G7-konklusioner og grønbogen om teleinfrastrukturen.

32 Coudert Bros, Competition aspects of interconnection agreements in the telecommuncations sector, rapport til Europa-
Kommissionen, juni 1995.
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angår hovedsagelig direkte tjenester til kunderne og fælles gennemførlighedsundersøgelser vedrørende
nye fly i denne sektor.

Kommissionens godkendelse gælder kun i en begrænset periode frem til den 6. juni 2000, hvorved den
får mulighed for at tage situationen op til fornyet overvejelse, hvis parterne efter
gennemførlighedsundersøgelserne beslutter sig for ikke at udvikle, producere eller iværksætte
programmerne for nye fly og fastholder samarbejdet inden for salg og eftersalgsservice.

3. Teknologioverførsel

63. At bane vej for en dynamisk udvikling inden for innovation og spredning af ny teknologi i den
europæiske industri er et af de overordnede mål, Kommissionen har sat sig med henblik på at fremme
udviklingen inden for det indre marked. I sin hvidbog om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse
understregede Kommissionen da også den vigtige rolle, teknologioverførsler spiller for teknologisk
innovation inden for EU, og det bidrag, de kan yde til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

64. Den nye gruppefritagelsesforordning for teknologioverførselsaftaler33, som der blev fremsat
forslag til i 1994, og som blev ændret i 1995 efter høring af de berørte kredse og Det Rådgivende
Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, har til formål at fremme den økonomiske vækst og
konkurrenceevnen ved at forenkle bestemmelserne i de hidtidige to forordninger om licensaftaler34 og
samle dem i én og samme retsakt.

65. Den nye forordning har således mindsket de hidtidige forskelle mellem patentlicensforordningen
og knowhowlicensforordningen, ligesom en række af de klausuler, hvis tilstedeværelse i en licensaftale
gjorde det udelukket, at den kunne falde ind under gruppefritagelsen, er blevet fjernet eller overflyttet
til indsigelsesproceduren. Desuden er der indføjet nye tilladte aftalebestemmelser ud fra ønsket om i
højere grad at tilgodese parternes aftalefrihed. Disse lempelser, som vil komme størsteparten af
virksomheder i EU til gode, er imidlertid også ledsaget af en meget klar påmindelse til de
virksomheder, som står meget stærkt på deres marked. Forordningen indeholder således bestemmelser
om, at Kommissionen kan inddrage gruppefritagelsen, såfremt virksomhederne i kraft af
eksklusivlicenser opnår en monopolstilling på et produktmarked og kan lægge hindringer i vejen for
andres adgang til markedet. I sin vurdering heraf vil Kommissionen være særlig opmærksom på
licenstagere med en markedsandel på over 40%.

C - Transport

1. Søtransport

66. Den Europæiske Union er den største handelsblok i verden. Størstedelen af EU's samhandel med
resten af verden (og også en stor del af samhandelen inden for EU) foregår til søs. I den sammenhæng
spiller linjeskibsfarten en meget væsentlig rolle.

Det er derfor vigtigt, at EU råder over den bedst mulige søtransport til den lavest mulige pris. Det er
konkurrencepolitikken et godt middel til at sikre.

                                                            

33 Forordningen blev vedtaget af Kommissionen den 31. januar 1996.

34 Forordning (EØF) nr. 2349/84 af 23. juli 1984 og nr. 556/89 af 30. november 1988.
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67. Det må desuden nævnes, at Repræsentanternes Hus i USA netop har vedtaget et lovudkast til en
såkaldt "Ocean Shipping Reform Act", der tager sigte på at få dereguleret linjeskibsfarten og bragt den
ind under mere konkurrencefremmende lovrammer, og som nu er til behandling i Senatet. Hvis
udkastet bliver vedtaget, vil den amerikanske lovgivning komme til at ligge tættere op ad de
europæiske regler.

1.1. Konsortier inden for linjeskibsfart

68. Den nye gruppefritagelsesforordning for konsortier35 spiller en vigtig rolle i den forbindelse, i
og med at den vil tilskynde rederierne til at forbedre og rationalisere deres aktiviteter, således at de
bliver i stand til at sænke deres omkostninger og fragtrater og samtidig tilbyde en bedre service med
hyppigere afgange. Den nye gruppefritagelsesforordning er den anden i rækken inden for linjeskibsfart.
Den første var forordning 4056/86 om anvendelse af artikel 85 og 86 inden for søtransport, som
allerede indeholdt en gruppefritagelse for linjekonferencer36.

69. Den nye gruppefritagelsesforordning trådte i kraft den 22. april 1995 og vil være gældende i fem
år. Linjeskibsfartskonsortier er aftaler mellem to eller flere rederier om etablering af fælles farter via
samarbejde på det tekniske, driftsmæssige og/eller kommercielle område, men uden fastsættelse af
fragtrater. Gruppefritagelsen omfatter udelukkende international linjeskibsfart til eller fra en eller flere
EU-havne og gælder alene for transport af gods, primært i containere. Forordningen finder desuden
anvendelse på såvel konsortier, der opererer inden for en linjekonference, som konsortier uden for
konferencerne, bortset fra, at den ikke gælder for fælles fastsættelse af fragtrater. Konsortiemedlemmer,
der ønsker at fastsætte fælles fragtrater og ikke opfylder betingelserne i forordning 4056/86, må ansøge
om individuel fritagelse.

Gruppefritagelsen finder anvendelse på følgende aktiviteter: koordinering og/eller fælles fastsættelse
af fartplaner og anløbshavne, udveksling, salg eller krydsbefragtning af lastrum eller "slots" på skibe,
pooling af skibe og/eller havneanlæg, et eller flere fælles driftskontorer, tilrådighedsstillelse af
containere, chassis'er og andet udstyr og/eller udlejning, leasing eller køb af sådant udstyr, brug af et
elektronisk dataudvekslingssystem og/eller et fælles dokumentsystem, midlertidige
kapacitetsjusteringer37, fælles drift eller brug af havneterminaler og ydelser i tilknytning hertil,
deltagelse i en tonnagepool, indtægtspool eller nettoindtjeningspool, fælles udøvelse af
stemmerettigheder i linjekonferencer, fælles markedsføringsorganisation og/eller udstedelse af fælles
ombord-konnossement samt enhver anden aktivitet i tilknytning til de ovenfor nævnte, når den er
nødvendig for disse.

70. Kommissionen er af den opfattelse, at konsortier generelt kan være med til at forbedre
produktivitet og kvalitet inden for linjeskibsfart i kraft af den rationalisering af medlemsrederiernes
aktiviteter, de fører til, og de stordriftsfordele, de åbner mulighed for at opnå med hensyn til brug af

                                                            

35 Kommissionens forordning (EF) nr. 870/95 af 20. april 1995 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse
kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) i henhold til Rådets forordning
(EØF) nr. 479/92 (EFT L 89 af 21.4.1995, s. 7).

36 Forordning 4056/86 af 22. december 1986 (EFT L 378 af 31.12.1986, s. 4).

37 Dog ikke aftaler om begrænsning af udnyttelsen af den eksisterende kapacitet, hvor konsortiemedlemmer enes om at
afstå fra at udnytte en vis procentdel af kapaciteten på de skibe, der sejles med inden for konsortiet, jf. artikel 4 i
forordning nr. 870/95 og Kommissionens beslutning af 19. oktober 1994 om Trans-Atlantic Agreement, hvor
Kommissionen nedlagde forbud mod en aftale om ikke-udnyttelse af den fulde kapacitet (EFT L 376 af 31.12.94, s. 1).
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skibe og havneterminaler. Transportbrugerne vil normalt få en rimelig andel af de fordele, konsortierne
er forbundet med, forudsat at der består en tilstrækkelig konkurrence i de farter, konsortierne opererer
i.

For at være omfattet af gruppefritagelsen skal et konsortie i den direkte trafik på de havne, det
besejler, have en markedsandel på under 30%, hvis det opererer inden for en linjekonference, og på
under 35%, hvis det opererer uden for en konference. Med hensyn til konsortier med en markedsandel,
der overstiger denne grænse, men som ikke overstiger 50% af den direkte trafik, er der i forordningen
fastsat en forenklet indsigelsesprocedure.

1.2. Linjekonferencers fastsættelse af fragtrater for landtransport

71. Den 8. juni 1994 vedtog Kommissionen en rapport38, hvori den redegjorde for, hvordan den har
til hensigt at håndhæve konkurrencereglerne inden for linjeskibsfart, og som den forelagde for
transportministrene i Rådet. I rapporten fremlægges en analyse af retstilstanden hvad angår de aftaler
om fastsættelse af fragtrater, konferencerederierne har indgået for landtransportdelen af de kombinerede
transporter, de tilbyder inden for EU. Det fastslås, at denne konferencepraksis er i strid med EU's
konkurrenceregler og ikke vil kunne fritages under de nuværende omstændigheder. Kommissionen
foreslår dog i rapporten, at der indføres nye retningslinjer, der stemmer overens med
konkurrencereglerne, og som kan fremme en mere effektiv organisation af landtransporten af
containere til gavn for transportkunderne.

72. Under drøftelserne af denne rapport i Rådet i november 1994 lovede konkurrencekommissæren,
Karel Van Miert, at aflægge beretning til Rådet om gennemførelsen af disse retningslinjer på basis af
arbejdet i et vismandsudvalg. Dette udvalg, den såkaldte arbejdsgruppe for kombineret transport, blev
nedsat i juli 1995 og skal i begyndelsen af 1996 fremlægge en foreløbig rapport, som skal forelægges
Rådet i løbet af første halvår 1996.

73. I 1994 nedlagde Kommissionen i to beslutninger forbud mod aftaler om fastsættelse af priser for
landtransport, nemlig i beslutningerne angående TAA (Trans-Atlantic Agreement)39 og FEFC (Far
Eastern Freight Conference)40. Den 10. marts 1995 afsagde Førsteinstansretten kendelse om, at TAA-
beslutningen skulle suspenderes, i det omfang hvor den indeholdt forbud mod fælles prisfastsættelse
for landtransportdelen af intermodale gennemgangstransporter inden for EU41. Denne kendelse blev
stadfæstet ved en dom afsagt af EF-Domstolen den 19. juli 199542.

I mellemtiden har Kommissionen fået anmeldt en ændret version af TAA, den såkaldte Trans-Atlantic
Conference Agreement (TACA). Kommissionen har fremsendt en klagepunktsmeddelelse til TACA-
parterne, hvori den redegør for, hvorfor den foreløbig har draget den konklusion, at det er berettiget
at ophæve enhver bødeimmunitet for så vidt angår prisfastsættelsen for landtransport, som den nye
anmeldelse af TACA måtte have givet anledning til43. En begæring om foreløbige forholdsregler mod

                                                            

38 SEK(94) 933.

39 Beslutning af 19. oktober 1994 (EFT L 376 af 31.12.1994, s. 1).

40 Beslutning af 21. december 1994 (EFT L 378 af 31.12.1994, s. 17).

41 Sag T-395/94 R, Atlantic Container Line m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1995, II-595.

42 Sag C-149/94 P (R), Kommissionen mod Atlantic Container Line m.fl., Sml. 1995, I-2165.

43 Pressemeddelelse fra Kommissionen, IP/95/646 af 21.6.1995.
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Kommissionens forventede afgørelse om ophævelse af bødeimmuniteten blev afvist af
Førsteinstansretten44.

2. Luftfart

2.1. IATA-takstkonsultationer

74. Ved forordning (EØF) nr. 1617/93 af 25. juni 199345 blev artikel 85, stk. 3, erklæret anvendelig
på bl.a. konsultationer angående priser på transport af passagerer og fragt i ruteflyvninger mellem EU-
lufthavne. Denne fritagelse er dog underlagt en række betingelser, der opregnes i forordningens
artikel 4. Den gælder bl.a. kun i det omfang, hvor disse konsultationer resulterer i interlining.

75. Ifølge de oplysninger, Kommissionen har indsamlet i løbet af 1995, ser der generelt ikke ud til
at være indgået ret mange interlining-aftaler på fragtområdet. Det fremgår desuden, at de priser,
selskaberne har fastsat i fællesskab, ligger langt over de sædvanlige priser på markedet, hvilket tyder
på, at selskaberne har sat konkurrencen ud af kraft og forhøjet deres priser.

Kommissionen finder, at man må overveje en ændring af den ovennævnte forordning, således at den
ikke længere kommer til at gælde for takstkonsultationer angående luftfragt. Kommissionen har derfor
udsendt en meddelelse46, hvori den opfordrer luftfartsselskaberne og alle andre interesserede til at
fremsætte deres synspunkter. Den vil i løbet af 1996 tage stilling til, hvad der bør gøres.

2.2. Samarbejde mellem luftfartsselskaber

76. Samarbejde mellem luftfartsselskaber kan bidrage til at få gennemført sunde omstruktureringer
i den europæiske luftfartssektor, til at højne kvaliteten af det transportudbud, forbrugerne får tilbudt,
og til en bedre styring af omkostningerne. Kommissionen har ikke til sinde at lægge hindringer i vejen
for sådanne omstruktureringer inden for den europæiske luftfart, men må dog sikre, at de ikke fører
unødige konkurrencebegrænsninger med sig og ikke afskærer nytilkomne selskaber fra at kunne tage
konkurrencen op på de vigtigste ruter.

Det er på denne baggrund, at Kommissionens godkendelse af fusionen mellem Swissair og Sabena og
de betingelser, den stillede for sin godkendelse af samarbejdet mellem Lufthansa og SAS, skal ses.

Lufthansa/SAS

77. Den generelle samarbejdsaftale mellem Lufthansa og SAS går ud på at etablere et integreret
luftfartssystem mellem de to selskaber på basis af langsigtede relationer på det markedsførings- og
driftsmæssige område, bl.a. med integrering af deres verdensomspændende net. Det kommercielle
samarbejde skal navnlig finde sted på ruterne mellem Skandinavien og Tyskland, hvor parterne har
til hensigt at gå sammen i et joint venture.

                                                            

44 Kendelse afsagt af retspræsidenten for Førsteinstansretten den 22. november 1995, sag T-395/94 R II Atlantic
Container Line m.fl. mod Kommissionen (endnu ikke offentliggjort).

45 EFT L 155 af 26.6.1993, s. 18.

46 EFT C 322 af 2.12.1995, s. 15.
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78. Kommissionen tilkendegav47, at selv om denne aftale indebærer en mærkbar begrænsning af
konkurrence på de relevante markeder, specielt på ruterne mellem Skandinavien og Tyskland, fandt
den, at den må kunne fritages på visse nærmere betingelser, der tager sigte på at skabe sikkerhed for
en tilstrækkelig aktuel og potentiel konkurrence.

De betingelser, der blev stillet, drejer sig primært om, at de to selskaber skal fastfryse antallet af deres
afgange, at selskaber, der ikke selv har noget bonusprogram, skal have adgang til SAS' og Lufthansas
bonusprogrammer, at Lufthansa og SAS på visse nærmere vilkår skal indgå interlining-aftaler med
nytilkomne selskaber, og at de skal afgive "slots" i bestemte overbelastede lufthavne for at sikre nye
selskaber adgang til markedet.

Beslutningen om fritagelse blev truffet af Kommissionen den 16. januar.

D - De transeuropæiske net og konkurrencereglerne

79. I løbet af 1995 har Kommissionen overvejet sammenhængen mellem den private finansiering af
de transeuropæiske net og anvendelsen af konkurrencereglerne. Disse overvejelser er indarbejdet i den
generelle rapport om de transeuropæiske net, som Det Europæiske Råd i Madrid den
15. og 16. december 1995 med tilfredshed har taget til efterretning. I denne rapport har Kommissionen
bl.a. udformet nedenstående retningslinjer vedrørende behandlingen af konkurrencespørgsmål og
meddelt, at der til hjælp for de projektansvarlige vil blive oprettet en "one-stop help-desk" (fax:
32/2/295.65.04), hvor de kan få yderligere oplysninger om disse retningslinjer.

80. Kommissionen har til hensigt at anvende følgende hovedkriterier under behandlingen af de sager,
den får forelagt: i) når det selskab, der administrerer infrastrukturen, ønsker at give
transportvirksomheder mulighed for at reservere kapacitet lige fra projektets start, er det ønskeligt, at
denne mulighed tilbydes alle de fællesskabsvirksomheder, der kunne tænkes at være interesseret;
ii) den kapacitet, der reserveres en virksomhed, skal stå i forhold til dennes direkte eller indirekte
finansielle engagementer og svare til planlagte operationelle behov inden for en rimelig periode; iii) en
ny infrastruktur administreres normalt ikke i fællesskab lige fra ibrugtagningen. En virksomhed eller
en sammenslutning af virksomheder i henhold til bestemmelserne i artikel 3 i direktiv 91/440/EØF må
derfor ikke få tildelt den samlede disponible kapacitet. En del af denne kapacitet skal fortsat være
tilgængelig, således at andre virksomheder får mulighed for at drive konkurrerende tjenester; iv) de
virksomheder, der har fået tildelt brugsrettigheder, kan ikke modsætte sig, at disse rettigheder skal
afstås, hvis de ikke udnyttes; v) varigheden af aftaler om reservering af kapacitet må ikke overstige
et rimeligt tidsrum, som fastsættes i hvert enkelt tilfælde.

Denne liste over kriterier er ikke udtømmende og foregriber ikke Kommissionens endelige
stillingtagen, som vil blive vedtaget på baggrund af de særlige træk ved hvert enkelt projekt.

81. Kommissionen vil bestræbe sig på en hurtig behandling af anmeldelser af aftaler i forbindelse
med finansieringen af de transeuropæiske net. Den har navnlig til hensigt at træffe en endelig
beslutning inden for en frist på højst seks måneder, dog med det forbehold, at parterne skal have taget
kontakt med Kommissionens tjenestegrene, inden der træffes endelig afgørelse om aftalerne.

                                                            

47 EFT C 201 af 5.8.1995, s. 2.
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Gas Interconnector

82. I hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse påpegede Kommissionen vigtigheden
af nye europæiske infrastrukturnet, som kan bidrage til at overvinde opsplitningen af visse markeder
i Europa.

Den 17. maj 1995 udsendte Kommissionen en administrativ skrivelse med henblik på at godkende en
joint venture-aftale mellem ni førende europæiske gasselskaber om bygning og drift af en undersøisk
gasforbindelse mellem UK og Belgien, herunder en højtryksgasledning, som vil være den første
forbindelse mellem gasmarkederne i UK og på Kontinentet.

Eftersom tredjeparter har mulighed for på frit forhandlede betingelser at få adgang til transportkapacitet
gennem forbindelsesledningen, og eftersom dette projekt vil skabe muligheder for konkurrence mellem
markeder, som hidtil har været forholdsvis isolerede, mente Kommissionen, at de positive
konkurrencevirkninger af dette joint venture klart opvejer konkurrencebegrænsningerne. I sin
administrative skrivelse sikrede Kommissionen sig også, at aftalerne i praksis fungerer på en sådan
måde, at de effektivt kan opfylde et eventuelt behov for kapacitet i den modsatte retning.

E - Konkurrence og miljø

83. Kommissionen har i 1995 haft lejlighed til at gøre opmærksom på, hvordan den ønsker at
anvende konkurrencepolitikken på miljøområdet, navnlig på frivillige aftaler48.

84. I Fællesskabets miljøpolitik indtager "forureneren betaler"-princippet en central plads.
Effektiviteten af dette princip afhænger bl.a. af, hvordan den prismekanisme, som skal omsætte de
negative miljøvirkninger af en erhvervsaktivitet i omkostninger, fungerer. For at prismekanismen kan
spille en korrekt rolle, må virksomhederne internalisere de omkostninger, der er forbundet med
miljøbeskyttelse. "Forureneren betaler"-princippet udelukker ikke, at der på visse betingelser kan ydes
statsstøtte til miljøbeskyttelse (jf. nedenfor).

Metoderne til at opnå en mere miljøvenlig fordeling af ressourcerne består i direkte offentlig
regulering, beskatning, såkaldt "frivillige" aftaler og selvregulering. Frivillige aftaler er kontrakter
mellem industrien og myndighederne omfattende en række miljømålsætninger, der skal gennemføres
af den pågældende sektor ifølge en tidsplan. De frivillige aftaler kan angå såvel målsætningerne som
midlerne til at nå dem.

Anvendelsen af frivillige aftaler er blevet mere udbredt i de fleste OECD-lande, samtidig med at der
har været en tendens til deregulering og færre indgreb fra statens side. I lighed med selvregulering
anses frivillige aftaler ofte for at være en løsning, der er mindre bureaukratisk og mere fleksibel end
de mere traditionelle fremgangsmåder. Frivillige aftaler eller selvregulering kan imidlertid indeholde
konkurrencebegrænsninger som omhandlet i traktatens artikel 85, stk. 1. Kommissionen behandler i
øvrigt flere klager herom.

85. I sin analyse af de enkelte sager afvejer Kommissionen konkurrencebegrænsningerne som følge
af aftalen og de miljømæssige målsætninger, som denne aftale giver mulighed for at nå, ved at

                                                            

48 Jf. dokumentet om konkurrence og miljø, som GD IV fremlagde på den rundbordskonference om miljø og
konkurrence, som OECD's udvalg for konkurrenceret og -politik afholdt i Paris i maj 1995.
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anvende proportionalitetsprincippet i henhold til artikel 85, stk. 3. Miljøforbedring anses bl.a. for at
være et element, der bidrager til forbedring af produktionen eller distributionen og til fremme af den
økonomiske og tekniske udvikling.

Kommissionen har imidlertid til hensigt fortsat at stå fast på princippet om, at de nationale markeder
ikke må lukkes for udlandet. Den vil endvidere være meget opmærksom på de problemer, der vedrører
tredjeparters adgang til et system, og på de aftaler, som eventuelt medfører, at et produkt udelukkes
fra et marked.

Kommissionen indtager ligeledes en negativ holdning til en multilateral fastsættelse af takster og priser
som følge af en miljøaftale; det vil dog i hver enkelt sag blive undersøgt, om en sådan aftale er
nødvendig. Et miljøbeskyttelsesformål synes ikke i sig selv at kunne gøre en prisaftale nødvendig.

F - Sekundære produktmarkeder

86. Mange af de klager, Kommissionen har modtaget, angår påstået misbrug af en dominerende
stilling på sekundære produktmarkeder som f.eks. reservedele, forbrugsartikler eller
vedligeholdelsesservice. Disse produkter anvendes sammen med et primært produkt og skal være
teknisk kompatible med dette (f.eks. ydre software- eller hardware-enheder til en computer). Der findes
måske ingen eller kun få erstatningsvarer for disse sekundære produkter bortset fra dele eller tjenester,
der leveres af leverandøren af det primære produkt. Dette fører til det spørgsmål, om en ikke-
dominerende fabrikant af primære produkter kan være dominerende med hensyn til et forholdsvis lille
marked for sekundære produkter, dvs. sekundære produkter, som er forenelige med en vis type
primære produkter fra denne leverandør.

Dette spørgsmål er meget indviklet. Producenter af primært udstyr hævder, at der ikke kan være tale
om dominans inden for sekundære produkter, hvis der mangler dominans på markedet for primære
produkter, idet de potentielle købere simpelthen ville holde op med at købe de primære produkter, hvis
priserne på dele eller tjenester blev hævet. Denne teori forudsætter en passende reaktion på
primærproduktmarkedet som følge af forbrugernes mulighed for at beregne de samlede omkostninger
i primærproduktets levetid, herunder alle reservedele, forbrugsartikler, kvalitetsforbedringer, tjenester
osv. Den forudsætter endvidere, at der ikke er mulighed for prisdiskriminering mellem potentielt nye
kunder og "gamle" bundne kunder, eller at omkostningerne ved at skifte er lave for de sidstnævnte.
På den anden side har klagere, som producerer forbrugsartikler eller vedligeholdelsestjenester, en
dominerende stilling på sekundærproduktmarkedet, hvis markedsandelene er høje på dette marked, dvs.
denne metode fokuserer kun på de sekundære produkter uden at analysere eventuelle virkninger fra
primærproduktmarkedet.

Efter Kommissionens mening afspejler ingen af disse fremgangsmåder virkeligheden i tilstrækkelig
grad. Kommissionen har altid defineret dominerende stilling som muligheden for i stort omfang at
handle uafhængigt af konkurrenter og forbrugere. Der er derfor behov for en dybtgående analyse fra
sag til sag. For at vurdere en dominerende stilling i denne sammenhæng vil Kommissionen tage
hensyn til alle vigtige faktorer som f.eks. primærproduktets pris og levetid, prisgennemsigtigheden for
sekundærprodukter, priser på sekundærprodukter som en del af primærproduktets værdi,
informationsudgifter og andre af de ovenfor nævnte emner. Den amerikanske højesteret indtog en
lignende holdning i Kodak-afgørelsen fra 1992.
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Pelikan/Kyocera

87. Kommissionen indtog denne holdning, da den i 1995 afviste klagen fra Pelikan, en tysk
producent af farvepatroner til printere, mod Kyocera, en japansk producent af farveprintere
indeholdende tonerpatroner til disse printere. Pelikan påstod i sin klage, at Kyocera anvendte en række
metoder til at drive Pelikan ud af tonermarkedet og anklagede Kyocera for bl.a. at misbruge sin
dominerende stilling på det sekundære marked, selv om Kyocera helt klart ikke var dominerende på
primærmarkedet. Bortset fra at der ikke var tegn på en adfærd, der kunne betragtes som misbrug, fandt
Kommissionen heller ikke, at Kyocera havde en dominerende stilling på markedet for forbrugsartikler.
Dette skyldtes de særlige træk ved primær- og sekundærmarkedet. Køberne var således godt orienteret
om prisen på forbrugsartikler og syntes at tage hensyn hertil, når de traf beslutning om køb af en
printer. "Samlede omkostninger pr. side" var et af de kriterier, der oftest blev anvendt af kunderne,
når de skulle vælge en printer. Dette skyldtes, at livscyklusomkostningerne for forbrugsartikler
(hovedsagelig tonerpatroner) udgjorde en meget høj andel af en printers værdi. Hvis prisen for
forbrugsartikler til et mærke blev hævet, ville forbrugerne være stærkt tilskyndede til at købe et andet
printermærke. Der var desuden ikke tegn på, at der skulle være mulighed for prisdiskrimination mellem
"gamle"/bundne og nye kunder.

G - Liberale erhverv

88. Den frie bevægelighed for liberale erhverv i Fællesskabet betyder, at visse former for
konkurrencebegrænsning på dette område i stadig højere grad kan påvirke samhandelen mellem
medlemsstaterne. Der må forventes et stigende antal sager på dette område. Europa-Parlamentet har
ved flere lejligheder opfordret Kommissionen til at anvende konkurrencereglerne på de liberale
erhverv49.

Coapi

89. Den 30. januar traf Kommissionen en beslutning i henhold til artikel 85 om anvendelse af
konkurrencereglerne på dette område.

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (Coapi) er den faglige sammenslutning af
agenter inden for industriel ejendomsret i Spanien. Den består af alle agenter, der udøver virksomhed
i Spanien. Disse agenter rådgiver offentligheden og bistår eller repræsenterer kunderne i retssager
vedrørende industrielle ejendomsrettigheder.

Kommissionen mente, at det forhold, at der på Coapis generalforsamling var fastsat obligatoriske
mindstegebyrer for medlemmernes grænseoverskridende tjenesteydelser, er i strid med artikel 85,
stk. 1.

I overensstemmelse med den nuværende fællesskabsret bekræftede Kommissionen, at de nationale
retlige rammer for de liberale erhvervs aftaler eller beslutninger af denne art ikke er relevante for så
vidt angår anvendelsen af artikel 85. Selv om de offentlige myndigheder skulle fremme en sådan
adfærd eller give en sammenslutning af virksomheder beføjelse til at fastsætte de priser, som
medlemmerne skal anvende, falder sammenslutningens udøvelse af denne beføjelse ikke uden for
traktatens artikel 85.

                                                            

49 Beslutning om 19. beretning om konkurrencepolitikken, punkt 9, iii), og beslutning om 20. beretning om
konkurrencepolitikken, punkt 38, og Kommissionens svar herpå i 21. beretning om konkurrencepolitikken, s. 255.
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H - Subsidiaritet og decentralisering

90. I sin tale til Europa-Parlamentet i anledning af debatten ved indsættelsen af den nye Kommission
lagde formanden for Europa-Kommissionen vægt på nødvendigheden af hele tiden at koncentrere sig
om de væsentlige sager, idet han sagde, at det ville være bedre med færre, men bedre foranstaltninger.

For så vidt angår sager, der falder ind under artikel 85 og 86, anvender Kommissionen dette princip
ved at begrænse sine foranstaltninger til de arrangementer, der har en væsentlig indvirkning på
konkurrencen, og som kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne mærkbart. I betragtning af
det ansvar, der hviler på Kommissionen, som har enebeføjelse til at godkende visse aftaler, søger
Kommissionen så vidt muligt at fremme en decentralisering, især i sager, som kan føre til en
forbudsbeslutning.

1. De minimis-aftaler

91. Aftaler som kun har ringe indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne eller
konkurrencen, falder ikke ind under forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i artikel 85, stk. 1.
Forbuddet gælder kun de aftaler, der har en mærkbar indvirkning på markedsforholdene. Som følge
heraf er det vigtigt, at Kommissionen foretager en grundig analyse af det marked, hvor disse aftaler
gælder.

Kommissionens meddelelse vedrørende aftaler af ringe betydning indeholder en række kvantitative
kriterier, der er retningsgivende for den konkrete betydning af begrebet "mærkbart". Til trods for den
seneste forhøjelse af tærsklerne50 vil det formentlig være berettiget at foretage en yderligere revision
af de minimis-begrebet. Kommissionen har derfor indledt en intern drøftelse af dette spørgsmål med
henblik på at fremlægge nye forslag til høring i løbet af 1996.

2. Decentralisering

92. I sine bestræbelser på først og fremmest at behandle sager med en væsentlig
fællesskabsdimension tilskynder Kommissionen ligeledes de enkelte lande til at håndhæve
Fællesskabets konkurrencelovgivning. Kommissionen mener, at der normalt ikke er tilstrækkelig
fællesskabsinteresse i at undersøge en klage, når sagsøgeren er i stand til at sikre tilstrækkelig
beskyttelse af sine rettigheder ved de nationale domstole51. I SACEM-dommene af 24. januar 1995 har
Førsteinstansretten specificeret, på hvilke betingelser Kommissionen har ret til at afvise en klage med
den begrundelse, at den ikke er af tilstrækkelig betydning for Fællesskabet52. I 1995 kunne en lang
række sager henlægges på dette grundlag.

                                                            

50 Meddelelse fra Kommissionen om ajourføring af meddelelsen fra 1986 vedrørende aftaler af ringe betydning (EFT
C 368 af 23.12.1994).

51 Førsteinstansretten støttede denne praksis for første gang i dommen af 17. september 1992 i sag T-24/90, Automec
mod Kommissionen, Sml. 1992-II, s. 2223, præmis 91-94.

52 Sag T-114/92 BENIM mod Kommissionen, Sml. 1995-II, s. 147 og sag T-5/93 Tremblay mod Kommissionen, Sml.
1995-II, s. 185. Under henvisning til Automec II-dommen anførte Førsteinstansretten, at for at kunne vurdere
fællesskabsinteressen skal Kommissionen afveje betydningen af den påståede overtrædelse med hensyn til det fælles
markeds funktion, sandsynligheden af, at den er i stand til at konstatere overtrædelsen, og omfanget af de
undersøgelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at håndhæve konkurrencereglerne. Det forhold, at en national
domstol eller national konkurrencemyndighed allerede behandler en sag vedrørende en aftales eller fremgangsmådes
forenelighed med artikel 85 eller 86, er en faktor, som Kommissionen kan tage hensyn til.
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93. Et vigtigt skridt fremad i decentraliseringsbestræbelserne er Kommissionens meddelelse om
samarbejdet mellem de nationale domstole og Kommissionen om anvendelse af artikel 85 og 8653. I
1995 har adskillige nationale domstole i Spanien, Frankrig, Tyskland og Belgien henholdt sig til
samarbejdsmekanismen i denne meddelelse for at få oplysninger fra Kommissionen om
konkurrencespørgsmål.

I sin foreløbige kendelse af 12. december 199554 fandt Domstolen, at de samme principper for
samarbejde mellem Kommissionen og de nationale domstole gælder på landbrugsområdet, hvor
forordning nr. 26 fastsætter, i hvilket omfang Fællesskabets konkurrenceregler gælder. Det er værd at
bemærke, at ifølge Domstolens dom kan den nationale domstol under vurderingen tage hensyn til de
kriterier, der er fastsat gennem Domstolens retspraksis og Kommissionens praksis, hvilket ikke blot
fremgår af de afgørelser, den har truffet, men især også af dens beretninger om konkurrencepolitikken
og dens meddelelser.

94. Det er ikke blot de nationale domstole, men også de nationale konkurrencemyndigheder, der skal
spille en vigtig rolle, når det gælder om at styrke håndhævelsen af Fællesskabets
konkurrencelovgivning, og navnlig når det gælder om at sikre en fair konkurrence uden begrænsninger
i EU. I sager, hvor der er tale om en mærkbar økonomisk virkning i en enkelt medlemsstat, er de
nationale myndigheder nærmere ved markedet og således bedre i stand til at tage sig af sagen.

I 1995 har Kommissionen fortsat arbejdet med en meddelelse om samarbejdet mellem Kommissionen
og de nationale konkurrencemyndigheder55. Det fastsættes, at Kommissionen skal informere og høre
de nationale myndigheder, når sidstnævnte anvender artikel 85, stk. 1, eller artikel 86 eller nationale
konkurrenceregler i sager med en fællesskabsdimension. Medlemsstaterne har allerede fået forelagt et
udkast til høring. Der vil følge en yderligere høring af interesserede tredjeparter på grundlag af et
udkast til meddelelse, som Kommissionen planlægger at offentliggøre i 1996.

95. En decentraliseret håndhævelse må imidlertid ikke føre til, at konkurrenceretten anvendes på flere
forskellige måder i EU. Kommissionen tilstræber derfor også ensartethed i substansen og anvendelsen
af de nationale konkurrenceregler. Dette sker ikke gennem en formel harmonisering, men gennem en
fortsættelse og udvidelse af kontakten og samarbejdet mellem Fællesskabet og de nationale
myndigheder.

I øjeblikket har ni medlemsstater konkurrenceregler med hensyn til konkurrencebegrænsende aftaler
og misbrug af en dominerende stilling, som i høj grad ligner Fællesskabets regler. De fleste af de
øvrige lande har overvejet ændringer i den nationale lovgivning, som skal bringe dem i
overensstemmelse med fællesskabsretten. Denne "bløde harmoniseringsproces" er en naturlig følge af
integrationsprocessen, som medfører et krav om ensartede spilleregler i hele EU.

                                                            

53 EFT C 39 af 13.2.1993, s. 6.

54 Forenede sager C-319/93, C-40/94 og C-224/94, Dijkstra/Frico Domo, van Roessel/Campina Melkunie, de
Bie/Campina Melkunie (endnu ikke offentliggjort).

55 Kommissionens udkast tager udgangspunkt i konklusionerne af en rapport fra en ad hoc-gruppe bestående af
repræsentanter for de nationale myndigheder og Kommissionen, som generaldirektørerne for konkurrence godkendte
i 1994, jf. 24. beretning om konkurrencepolitikken, 1994, nr. 40-42.
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I - Statistisk oversigt

Graf 1: Nye sager
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96. I årets løb har Kommissionen registreret 559 nye sager, herunder 368 anmeldelser, 145 klager
og 46 sager indledt på Kommissionens eget initiativ. Dette svarer til en stigning på over 42% i forhold
til 1994 og overstiger det gennemsnitlige antal indgående sager i de sidste 8 år med over 32%.

Næsten halvdelen af stigningen i antallet af nye sager (78 sager) skyldes overførsel af løbende sager
fra EFTA-tilsynsmyndigheden efter Sveriges, Finlands og Østrigs tiltrædelse af EU.
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Graf 2: Behandlede sager
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97. I årets løb afsluttede Kommissionen i alt 433 sager, heraf 419 ved en uformel procedure (inkl.
administrative skrivelser om forenelighed eller uforenelighed, afvisning af klagen og administrativ
afslutning af sagen56) og 14 ved formelle beslutninger. I 1995 faldt antallet af afsluttede sager med
23,4% i forhold til 1994.

                                                            

56 Sager afsluttet, fordi aftalerne ikke længere er i kraft, virkningen var alt for lille til at berettige en yderligere
undersøgelse, fordi klagerne var blevet draget i tvivl eller trukket tilbage, eller fordi undersøgelserne endnu ikke havde
vist tegn på konkurrencebegrænsende praksis.
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Graf 3: Udviklingen i antallet af sager
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98. Det samlede nettoresultat i 1995 viser for første gang siden 1988 en stigning i antallet af
uafsluttede sager ved årets udgang. Denne stigning er imidlertid forholdsvis beskeden, idet den bl.a.
er under 12% og under 5%, hvis antallet af yderligere sager fra de nye medlemsstater lades ude af
betragtning. Det faktiske antal sager er stadig betydelig lavere end de mere end 3 000 løbende sager
ved udgangen af 1980'erne, og svarer stort set til antallet af sager, der er under behandling.

Kommissionen har imidlertid stadig håb om at kunne reducere det eksisterende antal sager yderligere,
navnlig ved at forbedre effektiviteten af procedurerne yderligere og ved at fremme en decentraliseret
anvendelse af konkurrencereglerne, når det er hensigtsmæssigt.
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II - Statsmonopoler og monopolrettigheder: artikel 37 og 90

A - Indledning

1. Tjenesteydelser af økonomisk almen interesse centralt placeret i Kommissionens
liberaliseringspolitik

99. Kommissionen har fortsat sin liberaliseringspolitik og åbnet visse sektorer, der traditionelt har
haft monopol, for konkurrence; det gælder f.eks. telekommunikations-, energi-, post- og
transportområdet. Da disse sektorer er af afgørende betydning for den enkelte forbruger og for
konkurrencen, væksten og jobskabelsen i de europæiske økonomier, vil den effektivitetsforbedring, der
følger af en vis konkurrence, generelt få positive virkninger for medlemsstaterne. Man vil ikke kunne
tale om et egentligt indre marked, så længe disse væsentlige sektorer fortsat er organiseret ud fra rent
nationale principper og med monopolistiske strukturer.

Disse sektorers betydning for vores samfund og deres særlige karakteristika, som f.eks. netbaseret
organisation, har hidtil fået medlemsstaternes offentlige myndigheder til at indrømme særlige eller
eksklusive rettigheder eller andre konkurrencebegrænsende rettigheder til offentlige og private
markedsdeltagere mod at disse udfører opgaver af almen økonomisk interesse, som levering af
universelle tjenesteydelser til samtlige borgere på bestemte betingelser og til rimelige priser.

Kommissionen har altid erkendt det berettigede i disse opgaver af almen økonomisk interesse, men
den mener, at de midler, der traditionelt har været anvendt i den henseende, ikke længere altid er
begrundede, især i lyset af den teknologiske udvikling og brugernes nye behov, men også netop på
grund af integrationen af de europæiske økonomier. Dette gælder især i informationssamfundet, der
i de kommende år vil være vækstfremmende og føre til nye jobs og tjenesteydelser.

I lyset af denne nye situation er det nødvendigt at undersøge, hvordan man bedst kan sikre offentlige
kvalitetstjenester til borgerne. Kommissionen mener, at indførelse af konkurrence i mange tilfælde vil
kunne forbedre tjenesternes kvalitet, fremme innovation og være jobskabende samt føre til faldende
priser til forbrugernes fordel. Fjernelsen af hindringer for fri konkurrence er imidlertid kun et aspekt
af Kommissionens liberaliseringspolitik. På den ene side vil det ofte nødvendigt at indføre nye retlige
rammer for at sikre varetagelse af det almene tjenesteudbud i en situation med fri konkurrence. I de
tilfælde, hvor det viser sig at være nødvendigt med visse konkurrencebegrænsende foranstaltninger for
at sikre opretholdelse af det almene tjenesteudbud, anerkender Kommissionen på den anden side det
berettigede i sådanne restriktioner i forhold til fællesskabsretten (herunder også statsstøtte).

Kommissionen mener således, at udviklingen af konkurrencepolitikken fuldt ud er kompatibel med den
offentlige sektor. Det skal endvidere understreges, at liberalisering af en sektor er noget andet end
privatisering af de offentlige virksomheder, der er aktive i den pågældende sektor. Liberalisering kan
i nogle tilfælde være en følge af fællesskabsbestemmelserne, men traktatens bestemmelser forholder
sig neutralt til, om der er tale om offentligt eller privatejede virksomheder.

2. Direktiver efter EF-traktatens artikel 90, stk. 3.

100. For at gennemføre målsætningerne om liberalisering, giver EF-traktatens artikel 90, stk. 3,
Kommissionen mulighed for at meddele medlemsstaterne beslutninger eller direktiver. Sidstnævnte
mulighed giver nu og da anledning til kritik fra visse parters side.
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Selv om artikel 90, stk. 3, giver Kommissionen mulighed for at udstede direktiver, har EF-Domstolen
præciseret, at artiklen kun giver Kommissionen mulighed for at indføre generelle regler, der præciserer
de forpligtelser, som allerede er pålagt medlemsstaterne i medfør af traktaten hvad angår offentlige
virksomheder og virksomheder, der er tillagt særlige eller eksklusive rettigheder, eller træffe de
nødvendige forebyggende foranstaltninger for at kunne udøve sin kontrolfunktion.

Den begrænsede kompetence, som artikel 90, stk. 3, tillægger Kommissionen, er derfor forskellig fra
og mere specifik end de beføjelser, der tillægges Europa-Parlamentet og Rådet eller Rådet alene med
henblik på vedtagelse af direktiver. Kommissionen kan ikke pålægge medlemsstaterne nye forpligtelser,
men blot fastlægge de konkrete forpligtelser, der gælder for alle medlemsstaterne i medfør af traktaten.
Omfanget af Kommissionens forpligtelser og beføjelser afhænger derfor af rækkevidden af de regler,
hvis overholdelse den skal sikre.

Kommissionen har altid anvendt dette instrument med forsigtighed. Direktiverne efter artikel 90, stk.
3, er kun blevet anvendt i tilfælde, hvor en række krænkelser af EF-traktatens grundlæggende regler
gjorde det nødvendigt for at undgå en række overtrædelsesprocedurer og for at sikre et minimum af
retssikkerhed for markedsdeltagerne57. Disse foranstaltninger er normalt blevet truffet på initiativ af
Rådet og Parlamentet.

Kommissionen har altid lagt stor vægt på nødvendigheden af at anvende dette instrument inden for
rammerne af en gennemsigtig procedure med udgangspunkt i en så bred dialog som mulig med
Unionens øvrige institutioner, medlemsstaterne og de berørte kredse.

Normalt fremlægges denne fremgangsmåde i den forberedende fase ved at Kommissionen offentliggør
grønbøger eller diskussionsoplæg for at sætte en debat i gang i forbindelse med en offentlig høring.
Med udgangspunkt i resultatet af disse høringer, analyser udarbejdet af eksperter og oplysninger
indsamlet af Kommissionen, vedtager Kommissionen ved førstebehandlingen et direktivforslag, der
fremsendes til udtalelse hos Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og
medlemsstaterne. Forslaget offentliggøres ligeledes i De Europæiske Fællesskabers Tidende for at give
interesserede mulighed for at fremsætte kommentarer.

Forud for Kommissionens endelige vedtagelse af et direktiv efter artikel 90, stk. 3, går altid en
omhyggelig gennemgang af de indkomne kommentarer, herunder eventuelle bemærkninger fra Europa-
Parlamentet, medlemsstaterne, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Diskussionsprocessen i 1995 om direktiverne om kabel-tv-net, mobilkommunikation og fuldstændig
liberalisering af teletjenester er gode eksempler på denne fremgangsmåde.

                                                            

57 Kommissionens direktiv 80/723/EØF af 25. juni 1980 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem
medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (EFT L 195 af 29.7.1980, s. 35), ændret ved Kommissionens direktiv
85/413/EØF af 24. juli 1985 (EFT L 229 af 28.8.1985, s. 20) og Kommissionens direktiv 93/84/EØF af 30. september
1993 (EFT L 254 af 12.10.1993, s. 16); Kommissionens direktiv 88/301/EØF af 16. maj 1988 om konkurrence på
teleterminalmarkederne (EFT L 131 af 27.5.1988, s. 73); Kommissionens direktiv 90/388/EØF om liberalisering af
markedet for teletjenester (EFT L 192 af 24.7.1990, s. 10), ændret ved Kommissionens direktiv 94/46/EF af
13. oktober 1994 om satellitkommunikation (EFT L 268 af 19.10.1994, s. 15) og Kommissionens direktiv 95/51/EF
af 18. oktober 1995 om afskaffelse af begrænsninger i brugen af kabel-tv-net til levering af allerede liberaliserede
teletjenester (EFT L 256 af 26.10.1995, s. 49).
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3. Andre instrumenter til Kommissionens rådighed

101. Artikel 90, stk. 3, giver også Kommissionen mulighed for at vedtage individuelle beslutninger.
Der er tale om en sporadisk anvendelse af fællesskabsretten i konkrete sager, der helt svarer til
Kommissionens beslutninger på andre områder (statsstøtte). Disse beslutninger er ligeledes underkastet
EF-Domstolens kontrol hvad angår deres lovmæssighed.

For at øge retssikkerheden og gennemsigtigheden finder Kommissionen det i nogle tilfælde nødvendigt
at forklare de kriterier, den har til hensigt at lægge til grund ved udøvelsen af sin kontrol med
medlemsstaternes og en given sektors overholdelse af fællesskabsretten. Udkastet til meddelelse om
anvendelse af konkurrencereglerne på postsektoren, der blev offentliggjort i 1995, er et eksempel på
den slags initiativer.

B - Telekommunikation

1. Generelle foranstaltninger

102. Kommissionen har med Rådets og Europa-Parlamentets støtte fortsat sine bestræbelser på at
fremme liberaliseringen af teleinfrastrukturerne.

Den 25. januar 1995 vedtog Kommissionen anden del af grønbogen om liberaliseringen af
teleinfrastrukturen. I grønbogen gennemgås de lovgivningsmæssige betingelser, der skal være opfyldt
for at sikre liberalisering af telesektoren inden for den af Rådet fastsatte tidsfrist58. Efter en bred høring
om grønbogen vedtog Kommissionen den 3. maj 1995 en meddelelse om høringen59, der indeholder
en sammenfatning af resultaterne af høringen og en liste over de foranstaltninger, der er nødvendige
for at sikre fuld liberalisering og indførelse af en entydig retlig ramme. Det drejer sig om:

- fastsættelse af datoen 1. januar 1998 som frist for fjernelse af alle eksklusive og særlige
rettigheder inden for både offentlig taletelefoni og tilrådighedsstillelse af offentlige net via
direktiver udstedt efter artikel 90 i EU's konkurrencelovgivning;

- finansiering af det almene tjenesteudbud og afklaring af sammenkobling af adgangsbetingelser
ved yderligere udvikling af lovgivningen om tilrådighedsstillelse af åbne netværk

- yderligere udvikling af lovgivningen på nationalt og europæisk niveau, herunder drøftelser om
det fremtidige samspil mellem medlemsstaternes og EU's lovgivning i denne sektor.

Der er i årets løb i den henseende blevet drøftet og/eller vedtaget tre direktivforslag efter artikel 90,
stk. 3.

                                                            

58 Rådets resolution af 22. december 1994 om principper og tidsplan for liberalisering af teleinfrastrukturerne
(EFT C 379 af 31.12.1994, s. 4).

59 KOM(95) 158.
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2. Direktivet om liberalisering af kabel-tv 

103. Den 18. oktober vedtog Kommissionen et direktiv om brugen af kabel-tv-net til levering af
allerede liberaliserede teletjenester60. Forslaget blev offentliggjort den 21. december 1994 med henblik
på offentlig høring61. Selv om traktaten ikke udtrykkeligt pålægger Kommissionen forpligtelser, har
den forsøgt at anvende en gennemsigtig og åben procedure i forbindelse med udstedelse af direktiver
efter artikel 90, stk. 3. Der indkom over fyrre skriftlige kommentarer, som alle gav udtryk for støtte
til Kommissionens udkast.

I direktivet foreskrives en afskaffelse af begrænsninger i brugen af transmissionskapacitet via kabel-tv-
net for alle teletjenester, med undtagelse af taletelefoni til offentligheden, fra den 1. januar 1996, og
det sikres, at kabel-tv-net får mulighed for (i) sammenkobling med det nationale offentlige telenet og
(ii) direkte indbyrdes sammenkobling. Det foreskrives ligeledes i direktivet, at medlemsstaterne skal
træffe foranstaltninger for at sikre regnskabsmæssig gennemsigtighed og separat regnskabsføring for
de to forretningsaktiviteter, når omsætningen på markedet for teletjenester overstiger 50 mio. ECU.

Direktivet er et første skridt mod liberalisering af infrastrukturerne, der vil blive gennemført med
direktivet om fuld liberalisering. Dette skridt vil ligeledes gøre den faktiske tilrådighedsstillelse fra den
1. januar 1996 af allerede liberaliserede tjenester nemmere.

3. Direktivet om liberalisering af mobiltelefoni

104. Det andet direktiv vedrører liberalisering af mobil- og personkommunikation. Den 1. august 1995
offentliggjorde Kommissionen et udkast med henblik på offentlig høring62 med en frist på to måneder
til at fremsætte kommentarer. Det blev ligeledes fremsendt til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Kommentarerne var stort set alle positive hvad
angår udkastets formulering.

På Kommissionens møde den 20. december 1995 blev der nået principiel enighed om dette direktiv
efter artikel 90, stk. 3. Kommissionen vedtog formelt direktivet den 16. januar 199663. Kommissionens
målsætning er at sikre rimelige konkurrencevilkår både for tildeling af licens til operatørerne og for
forvaltningen af mobiltelefoninet i Den Europæiske Union. Dette skal fremme nye operatørers adgang
til markedet og lette sammenkoblingen af nationale net.

For at nå dette mål stilles der i direktivet krav om, at medlemsstaterne afskaffer alle eksklusive og
særlige rettigheder inden for mobilkommunikation og i stedet, hvis en sådan procedure ikke allerede
findes, indfører en særlig procedure for licenstildeling. Endvidere foreskrives det i direktivet, at
medlemsstaterne skal give nye operatører på markedet for mobilkommunikation mulighed for at
udbyde deres tjenester via deres egen infrastruktur eller via såkaldt alternativ infrastruktur. Dette er
helt afgørende for at sikre konkurrence, da det - som Kommissionen bemærkede i sin meddelelse om

                                                            

60 Kommissionens direktiv 95/51/EF af 18. oktober 1995 om ændring af direktiv 90/388/EØF med hensyn til afskaffelse
af begrænsninger i brugen af kabel-tv-net til levering af allerede liberaliserede teletjenester (EFT L 256 af 26.10.95,
s. 49).

61 24. beretning om konkurrencepolitikken (1994), punkt 220.

62 Udkast til Kommissionens direktiv om ændring af direktiv 90/388/EØF for så vidt angår mobil- og
personkommunikaton, EFT C 197 af 1.8.1995, s. 5.

63 Kommissionens direktiv 96/2/EF af 16. januar 1996 om ændring af direktiv 90/388/EØF for så vidt angår mobil- og
personkommunikation, EFT L 20 af 26.1.96, s. 59. 
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1992-rapporten om situationen i teletjenestesektoren64 - forholder sig således, at høje takster og
manglende adgang til den basale infrastruktur, via hvilken de liberaliserede tjenester fremføres eller
leveres til tredjemand, har forsinket en generel udvikling af disse tjenester.

De medlemsstater, der imidlertid har mindre udbyggede net (Spanien, Grækenland, Irland og Portugal)
kan - hvis de ønsker det, få en yderligere gennemførelsesfrist på indtil fem år. Luxembourg kan på
grund af sit meget lille net indrømmes en overgangsperiode på indtil to år.

Den retlige begrundelse for at afskaffe de særlige eller eksklusive rettigheder er i henhold til dette
direktiv, at de i henhold til artikel 59 udgør en hindring for den frie udveksling af tjenesteydelser.
Direktivet er endvidere baseret på artikel 86, idet det i betragtning 10 hedder:

"De nugældende eksklusive rettigheder inden for mobilkommunikation er generelt blevet tildelt
virksomheder, der i forvejen har en dominerende stilling i kraft af deres etablering af de
jordbaserede net, eller et af deres datterselskaber. I denne situation har sådanne rettigheder den
virkning, at de udvider og dermed styrker disse virksomheders dominerende stilling, hvilket
ifølge Domstolens retspraksis udgør et misbrug af en dominerende stilling i strid med artikel 90."

4. Direktivet om fuld liberalisering

105. I resolution af 22. december 1994 bekræftede Ministerrådet, at datoen for liberalisering af
teleinfrastrukturerne og offentlig taletelefoni skal være den 1. januar 1998, dog således at visse
medlemsstater kan få overgangsordninger (f.eks. Grækenland, Spanien, Portugal, Irland indtil fem år;
Luxembourg indtil to år). Kommissionen reagerede ved at foreslå to foranstaltninger, nemlig et direktiv
efter artikel 90, stk. 3, om liberalisering af markedet for teletjenester og et forslag til Rådets og
Europa-Parlamentets direktiv baseret på EF-traktatens artikel 100 A om harmonisering af reglerne for
sammenkobling. Disse foranstaltninger viser nødvendigheden af, at konkurrencepolitikken udvikles i
et nært samspil med de mere generelle aspekter af EU's telekommunikationspolitik.

106. Direktivet efter artikel 90, stk. 3, blev offentliggjort med henblik på kommentarer den 10. oktober
1995 og foreskriver liberalisering af alle teletjenester, herunder taletelefoni, pr. 1. januar 1998, med
overgangsordninger for visse medlemsstater. Begrænsninger på anvendelsen af alternative
infrastrukturer skal afskaffes i 1996 (med undtagelse af taletelefoni til offentligheden, der liberaliseres
i 1998), og betingelserne og reglerne for godkendelse af sammenkobling skal ligge fast i 1997.
Direktivet indeholder ligeledes de principper, der skal ligge til grund for godkendelse af nye operatører
på markedet for taletelefoni og teleinfrastruktur. Disse principper sikrer, at der indføres konkurrence
i disse sektorer og opstiller de forholdsregler, som skal træffes for at sikre et alment tjenesteudbud i
medlemsstaterne. Direktivet foreskriver ligeledes, at medlemsstaterne skal offentliggøre
godkendelsesbetingelserne og -proceduren samt betingelserne for sammenkobling.

Medlemsstater med mindre udbyggede eller små net kan ligeledes i henhold til dette direktiv
indrømmes undtagelser på henholdsvis fem og to år.

107. Kommissionen har samtidig med arbejdet med at indføre de nævnte reguleringsmæssige rammer
fortsat sine bestræbelser på at sikre fuld gennemførelse af de eksisterende direktiver på teleområdet,

                                                            

64 Meddelelse af 21. oktober 1992 om 1992-rapporten om situationen i teletjenestesektoren (SEK(92) 1048).
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herunder især tjenestedirektivet65. Den 4. april offentliggjorde Kommissionen en meddelelse66 om status
over og gennemførelse af direktivet, der bekræftede, at Kommissionen har til hensigt at løse de
problemer, der nævnes i meddelelsen.

5. Overtrædelsesprocedurer efter artikel 90, stk. 3

108. Kommissionen kan ud over direktiver efter artikel 90, stk. 3, der finder generel anvendelse, også
træffe beslutninger vedrørende medlemsstaterne i individuelle sager. Kommissionen har meddelt, at
det er dens hensigt at træffe sådanne beslutninger i tilfælde af forskelsbehandling af den anden
mobiltelefonoperatør i medlemsstaterne. De statslige operatører har allerede store fordele i forhold til
nye operatører, som f.eks. det universelle telefonnet, dominerende stilling på markedet og en etableret
mobilbrugerbase (ofte er tilladelsen til at udbyde mobiltjenester givet uden en egentlig
udvælgelsesprocedure). Kommissionen har derfor været omhyggelig med at sikre, at den anden
operatør får en fair behandling i medlemsstaterne. Kommissionen har især været betænkelig ved en
auktionsprocedure, som en række medlemsstater har inkluderet i kriterierne for udvælgelse af den
anden operatør. En sådan procedure, der blev omtalt kritisk i grønbogen om mobil- og
personkommunikation fra 199467, betyder, at den anden licens ikke tildeles udelukkende på basis af
de kvalitative faktorer, men også på basis af et tilbud om betaling af et engangsbeløb af en vis
størrelse.

Omnitel Pronto Italia

109. Den 4. oktober traf Kommissionen en formel beslutning i henhold til artikel 90, stk. 368, i
forbindelse med Italiens forskelsbehandling af Omnitel Pronto Italia til fordel for Telecom Italia
Mobile (den statslige operatør). Forskelsbehandlingen, der styrker Telecom Italia Mobile's dominerende
stilling, indebar, at Omnitel Pronto Italia skulle betale et engangsbeløb for en GSM-licens, uden at der
blev krævet et lignende beløb fra Telecom Italia, og uden at Omnitel på anden måde blev kompenseret
ved en reguleringsmæssig lempelse. Kommissionen kræver derfor i beslutningen, at den italienske
regering enten kræver en lignende betaling fra Telecom Italia eller træffer kompenserende økonomiske
foranstaltninger. De således endeligt trufne foranstaltninger må ikke ødelægge den konkurrence, som
er indført med godkendelsen af den anden GSM-operatør.

GSM-radiotelefonitjenester i de øvrige medlemsstater

110. Kommissionen har ligeledes truffet forholdsregler mod en række andre lande (herunder Belgien,
Spanien og Irland) for at sikre fair vilkår for den anden GSM-operatør. F.eks. har Belgien først efter
drøftelser med Kommissionen, påtaget sig at pålægge Belgacom (den statslige operatør) samme gebyr
for sin nuværende GSM-licens, som det gebyr den anden GSM-udbyder, Mobistar, skal betale.
Kommissionen overvåger fortsat driftsbetingelserne for den anden operatør i medlemsstaterne.

                                                            

65 Kommissionens direktiv 90/388/EØF om liberalisering af markedet for teletjenester (EFT L 192, 24.7.1990, s. 10).
I henhold til tjenestedirektivet skal alle særlige og eksklusive rettigheder, som medlemsstaterne har indrømmet for
tilrådighedsstillelse af teletjenester, bortset fra taletelefoni, afskaffes; det er en af hovedhjørnestenene i EU's lovgivning
om liberalisering af det europæiske marked for teletjenester.

66 Kommissionens meddelelse af 4. april 1995 til Europa-Parlamentet og Rådet om status over og gennemførelse af
direktiv 90/388/EØF om liberalisering af markedet for teletjenester (EFT C 275 af 20.10.1995, s. 2).

67 Udvikling af et personkommunikationsmiljø: grønbog om en fælles strategi for mobil- og personkommunikation i Den
Europæiske Union, KOM(94) 145.

68 EFT L 280 af 23.11.1995, s. 49-57.
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Vebacom

111. Kommissionen har ligeledes truffet foranstaltninger efter artikel 90 på andre områder inden for
telekommunikation. I april modtog Kommissionen en klage i henhold til artikel 90 fra Vebacom, et
datterselskab på teleområdet af VEBA AG, der er et holdingselskab inden for offentlige tjenester.
Vebacom havde flere gange forgæves forsøgt at få licens til et bredbåndstelenet baseret på SDH-
teknologien (Synchronous Digital Hierarchy), der ville muliggøre overførsel af data mellem 36
forskellige sendesteder for det tyske offentlige tv-selskab ARD. Kommissionen mente i første omgang,
at klagen var berettiget, bl.a. fordi Vebacom vil udbyde en tjeneste, der er baseret på en ny teknologi
(SDH), som Deutsche Telekom AG, der har monopol på infrastrukturen i Tyskland, ikke udbyder.
Efter uformelle drøftelser med Kommissionen indvilgede det tyske post- og
telekommunikationsministerium i at meddele licens for oprettelse og drift af et alternativt telenet.

C - Energi

112. De ændrede direktivforslag om fælles regler for det indre marked for elektricitet og naturgas, som
Kommissionen fremlagde den 7. december 1993, er fortsat blevet behandlet i Rådet.

113. I 1995 har det imidlertid ikke været muligt at nå væsentlige fremskridt i liberaliseringen af det
fælles marked for elektricitet og naturgas, der fortsat - med få undtagelser - er karakteriseret af
eksklusive rettigheder eller monopoler. Ministerrådet kunne ikke på sit møde den 20. december nå til
enighed om en fælles holdning med hensyn til direktivforslaget om fælles regler for det indre marked
for elektricitet, selv om det spanske formandskab kunne konkludere, at forhandlingerne var på det
afsluttende stadium, og at det skulle være muligt at træffe en beslutning i begyndelsen af 1996.

114. I begyndelsen af 1995 undersøgte Kommissionen på Rådets foranledning mulighederne for, at
tredjepartsadgang (forbrugere og producenter forhandler om adgang til nettet med operatøren) og
eneaftagerordningen (én enhed i et system, der er ansvarligt for alt, der vedrører køb, salg og offentlige
tjenesteydelser) kan bestå samtidig. I arbejdsdokumentet om det indre marked for elektricitet69

konkluderede Kommissionen, at den oprindelige eneaftagermodel er uforenelig med traktaten og ikke
vil kunne give samme økonomiske resultat og heller ikke gensidighed mellem de to systemer.
Kommissionen foreslog også en række ændringer til eneaftagermodellen, der skulle kunne muliggøre
de to systemers sameksistens. Ændringerne til eneaftagermodellen vedrører omfanget af forbrugervalg
for alle de omhandlede forbrugere, muligheden for import og eksport på objektive betingelser,
foranstaltninger for at sikre gennemsigtighed og undgå konkurrenceforvridning, garantier for loyal
konkurrence hvad angår produktion og adgang for uafhængige producenter samt muligheden for at
bygge direkte linjer. På mødet i juni godkendte Rådet i princippet Kommissionens holdning og
konkluderede, at de to modeller kun kan bestå samtidig, hvis eneaftagermodellen ændres. Det var
imidlertid svært at nå til enighed om de ændringer, Kommissionen havde foreslået.

115. Det spanske formandskab forelagde i juli en kompromistekst, der indeholdt alle de elementer,
der var opnået politisk enighed om i tidligere rådskonklusioner, samt konklusionerne fra
Kommissionens arbejdsdokument, og forsøgte at løse de stadig uløste problemer. I kompromisteksten
accepteres det, at tredjepartsadgang og eneaftagerordningen består samtidig, dog således at sidstnævnte
er ændret for at tage højde for de mange krav om ændringer. Denne kompromistekst blev indgående
drøftet i hele det andet halvår af 1995.

                                                            

69 SEK(95) 464 af 22.3.1995.
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116. De to centrale områder, der fortsat er uløste, vedrører omfanget af liberaliseringen, der kræver
en definition af relevante kunder, samt spørgsmålet om, hvorvidt distributører skal indgå i kategorien
relevante kunder, der frit kan indgå kontrakt med de mest effektive producenter. Endvidere frygter
nogle medlemsstater, at den foreslåede løsning for forpligtelser til at levere almene tjenester kan
misbruges på en konkurrenceforvridende måde.

117. Kommissionen beklager, at det endnu ikke har været muligt at nå til enighed om
direktivforslaget, især da der er tale om et meget vigtigt område. En manglende liberalisering i
energisektoren er, således som det blev fastslået i Ciampi-rapporten70, ved at få meget negative følger
for den europæiske økonomis konkurrenceevne.

D - Posttjenester

118. Kommissionen vedtog den 26. juli en række foranstaltninger i form af et forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for udvikling af posttjenester og et udkast til
meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af konkurrencereglerne på postsektoren. Formålet med
disse foranstaltninger er at sikre, at der leveres en universel posttjeneste, og at markedet for
posttjenester i højere grad liberaliseres.

Det foreskrives i direktivforslaget71, der er baseret på EF-traktatens artikel 100 A, at der skal sikres
levering af en universel posttjeneste af høj kvalitet til alle brugerne, til en overkommelig pris, og
uanset hvor de befinder sig i Unionen, herunder også i fjerntliggende områder og i randområder. For
at sikre økonomisk bæredygtige vilkår for den universelle posttjeneste fastsætter forslaget
harmoniserede kriterier for de tjenester, der kan forbeholdes leverandørerne af posttjenesten. Således
kan medlemsstaternes indenlandske brevforsendelser under 350 g og til en takst på op til 5 gange
grundtaksten (normalt et brev på 20 g) samt direct mail og "indgående udenlandsk post" indtil den 31.
december 2000 fortsat være blandt de monopoliserede tjenester (dog således at direct mail senest den
30. juni 1999 skal tages op til fornyet vurdering). Det foreskrives ligeledes i forslaget, at
medlemsstaterne skal fastsætte takster for den universelle posttjeneste, således at de er overkommelige
og omkostningsbaserede, ligesom de skal fastsætte kvalitetsstandarder for den nationale posttjeneste,
der er forenelige med Fællesskabets standarder.

Udkastet til meddelelse72, der vil indgå i en offentlig høring, supplerer direktivforslaget. Kommissionen
fremlægger de retningslinjer, den agter at følge ved anvendelsen af traktatens konkurrenceregler på
postsektoren med det formål at fremme en gradvis og kontrolleret liberalisering af posttjenesterne.
Kommissionen fastlægger endvidere den fremgangsmåde, den agter at benytte ved vurderingen af, om
statslige foranstaltninger, der begrænser den frie udveksling af posttjenester eller den frie konkurrence
på markedet for posttjenester, er forenelige med traktatens konkurrenceregler. Kommissionen behandler
desuden spørgsmål om ikke-diskriminerende adgang til postnettet, krydssubsidiering, de
reguleringsmæssige garantier, der er nødvendige for at sikre loyal konkurrence og anvendelse af
statsstøttereglerne på denne sektor.

                                                            

70 Jf. note 2 ovenfor.

71 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for udvikling af Fællesskabets posttjenester og
forbedring af kvaliteten af disse tjenester (EFT C 322 af 2.12.1995, s. 22).

72 Udkast til meddelelse fra Kommissionen om anvendelse af konkurrencereglerne på postsektoren og navnlig på
vurderingen af visse statslige foranstaltninger i relation til posttjenesterne (EFT C 322 af 2.12.1995, s. 3).
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E - Transport

1. Lufthavne

119. Kommissionen fortsætter sine bestræbelser på at sikre, at liberaliseringen af flytrafikken i Den
Europæiske Union ikke bringes i fare af konkurrenceforvridende praksis i lufthavnene. Kommissionen
har således fortsat undersøgt en række klager og truffet beslutninger, der har til formål at sikre en
bedre konkurrence i visse større lufthavne i Den Europæiske Union.

1.1. Landingsafgift

Bruxelles-National lufthavnen

120. Kommissionen har vedtaget en beslutning73 i henhold til artikel 90, stk. 3, angående den
rabatordning for landingsafgifter, der er indført ved kongelig anordning af 22. december 1989 for
Bruxelles-National lufthavnen. British Midland, det flyselskab der har indbragt klagen, gjorde
gældende, at denne ordning gjorde det muligt for flyselskabet Sabena, der er selskabets største
konkurrent på ruten Bruxelles-London, at opnå en rabat på op til 18% af sine landingsafgifter, mens
intet andet selskab kan opnå rabat.

Efter gennemgang af klagen vurderede Kommissionen, at ordningen udgjorde en statslig foranstaltning
efter artikel 90, stk. 1, sammenholdt med artikel 86, idet den indebar, at der over for flyselskaberne
gælder ulige vilkår for de samme ydelser i forbindelse med flys landing og start, hvorfor
foranstaltningen er konkurrenceforvridende. Kommissionen anførte, at en sådan ordning kun kan
begrundes med tilsvarende stordriftsfordele for lufthavnsmyndigheden. I det konkrete tilfælde er der
ikke sådanne stordriftsfordele. Kommissionen har derfor anmodet de belgiske myndigheder om at
bringe ordningen til ophør.

1.2. Serviceydelser under mellemlandinger

121. Kommissionen har ligeledes fortsat interesseret sig for den praksis, der har til formål at forhindre
konkurrence inden for serviceydelser under mellemlandinger (på rampen, i terminalerne og/eller på
fragtområdet). Der har i 1995 været en positiv udvikling, idet Kommissionens indsats over for
myndighederne i medlemsstaterne enten har ført til en gradvis åbning af markedet (det gælder f.eks.
Irland, hvor markedet for serviceydelser under mellemlandinger siden den 1. januar 1995 har været
åbent for en anden operatør), eller til konkrete forpligtelser i den henseende (det gælder f.eks.
Grækenland og Spanien, hvor myndighederne har forelagt Kommissionen de foranstaltninger, de agter
at indføre for at forbedre effektiviteten i denne sektor, herunder også en tidsplan for liberalisering).

Kommissionen har endvidere fortsat sin undersøgelse af klager efter traktatens artikel 86 mod to
private lufthavnsselskaber, der er ansvarlige for administrationen af to af de største lufthavne i
Unionen, nemlig Frankfurt og Milano.

122. Endvidere skal nævnes en ny udvikling på området, nemlig den principielle enighed, der den 8.
december 1995 blev opnået på trafikministrenes møde om direktivet om liberalisering af serviceydelser
under mellemlandinger i Unionens lufthavne. Dette forslag, der er baseret på traktatens artikel 84, var

                                                            

73 EFT L 216 af 12.9.1995, s. 8.
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blevet forelagt af Kommissionen i december 1994 som følge af Rådets resolution af 24. oktober 199474

om situationen inden for den civile luftfart i Europa og Kommissionens meddelelse "Vejen frem for
den civile luftfart i Europa".

Serviceydelser under mellemlandinger er en aktivitet, der foregår i tilknytning til selve lufttransporten,
og som er af afgørende betydning for at transportselskaberne kan udøve deres aktiviteter.
Liberaliseringen af disse tjenester foregår inden for rammerne af ledsageforanstaltningerne til
gennemførelse af det indre marked for lufttransport og er bl.a. en følge af vedtagelsen af EU-regler
hvad angår tildeling af ankomst- og afgangstider og edb-styrede reservationssystemer. Endvidere skal
de europæiske flyselskaber have mulighed for bedre styring af deres driftsomkostninger og en bedre
tilpasning af deres ydelser til kundernes behov.

Der foreslås en overgangsperiode, således at markedet kan tilpasse sig. Der er ligeledes forskellige
mulige frister for ikrafttrædelse i forhold til visse referencetærskler. Den fuldstændige liberalisering
skal, afhængig af sektor og det konkrete tilfælde, være gennemført mellem 1998 og 2003.

2. Havneydelser

123. Som følge af EF-Domstolens dom "Porto di Genova"75 har Italien indledt en havnereform, der
har ført til vedtagelse af lov nr. 84 i 1994.

Loven fastslår bl.a. princippet om liberalisering af markedet for havneydelser (lastning og losning).
Denne målsætning er imidlertid ikke blevet omsat til praksis, idet de lokale myndigheder i en række
havne systematisk har afvist at udstede de nødvendige tilladelser til potentielle konkurrenter til de
etablerede havneselskaber. I denne situation, der udgør en krænkelse af konkurrencereglerne, vurderede
Kommissionen, at det var nødvendigt at gribe ind. Kommissionen koncentrerede sig om havnen i
Genova, der har stor betydning for hele Unionen, da det er Italiens største havn.

Den 21. juni 1995 anmodede Kommissionen den italienske regering om inden for en frist på ti dage
at udstede en driftstilladelse til en virksomhed, der uretmæssigt var blevet nægtet en sådan af de lokale
havnemyndigheder.

Den 11. juli 1995 meddelte de italienske myndigheder Kommissionen, at den omhandlede tilladelse
var blevet udstedt inden for fristen. Denne tilladelse åbner markedet for havneydelser i Genovas havn
for andre tjenesteudbydere. Foranstaltningen vil gavne havnens brugere, de mange lokale
virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, og vil i det hele taget styrke havnen i den
internationale konkurrence.

124. Endvidere fortsætter Kommissionen de forskellige overtrædelsesprocedurer over for Italien hvad
angår de organisationsmæssige aspekter af havnedrift, der stadig volder problemer i forhold til
fællesskabsretten.

                                                            

74 EFT C 309 af 5.11.1994, s. 2.

75 Dom af 10. december 1991 i sagen C-179/90, Porto di Genova/Siderurgica Gabrielli, Sml. 1991, s. 5889.
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F - Andre statslige handelsmonopoler 

125. Spørgsmålet om indretningen af de statslige handelsmonopoler i de nye medlemsstater har givet
anledning til talrige kontakter mellem Kommissionen og de pågældende regeringer. Formålet med disse
kontakter har været at tilpasse den lovgivning, der gælder for disse monopoler, til Fællesskabets
retsorden, herunder især artikel 37.

1. Svenske og finske alkoholmonopoler

126. Kommissionen og de nye medlemsstater har diskuteret indretningen af de svenske og finske
alkoholmonopoler for at tilpasse den lovgivning, der gælder for disse monopoler, til Fællesskabets
retsorden. De to pågældende medlemsstater har efterfølgende accepteret at ophæve de eksklusive
rettigheder vedrørende import, eksport, produktion, engroshandel, herunder engrossalg til caféer og
restauranter. Kommissionen har sikret sig, at sådanne eksklusive rettigheder - der allerede burde have
været ophævet ved EØS-aftalens ikrafttræden - faktisk er blevet fjernet ved en ny lovgivning på
alkoholområdet, som Sverige og Finland vedtog i slutningen af 199576.

Hvad angår eksklusive rettigheder til detailsalg af alkohol mener Kommissionen, med forbehold af en
eventuel udvikling i EF-Domstolens retspraksis, at disse rettigheder kan begrundes inden for rammerne
af Unionens nuværende retsorden, bl.a. i lyset af medlemsstaternes berettigede bestræbelser på at
bekæmpe alkoholisme, forudsat at enhver forskelsbehandling af nationale produkter og produkter fra
de andre medlemsstater er udelukket. For at sikre at den praksis, som detailsalgsmonopolerne
anvender, opfylder disse krav, har Kommissionen fundet det nødvendigt at foretage en detaljeret og
regelmæssig opfølgning af deres drift.

2. Det østrigske alkoholmonopol

127. Østrig har hvad angår ren alkohol og visse alkoholiske drikke et nationalt handelsmonopol med
eksklusive import- og engroshandelsrettigheder, der i modsætning til eksklusive rettigheder til
detailsalg, klart er uforenelige med bl.a. EF-traktatens artikel 37, uden at de ovennævnte krav finder
anvendelse. Disse eksklusive rettigheder burde derfor have været ophævet pr. 1. januar 1995. Da de
omhandlede rettigheder endnu ikke formelt er blevet ophævet, har Kommissionen været nødt til at
indlede den i EF-traktatens artikel 169 nævnte overtrædelsesprocedure mod Østrig.

3. Det østrigske saltmonopol

128. Hvad angår det nationale handelsmonopol inden for saltsektoren, har Østrig nu efter anmodning
fra Kommissionen accepteret at afskaffe de eksklusive rettigheder til import af og engroshandel med
produkter fra de øvrige medlemsstater, der burde have været afskaffet allerede i begyndelsen af 199577.

                                                            

76 For Sveriges vedkommende loven om alkohol (1994:1738), offentliggjort den 16.12.1994 med ikrafttrædelse den
1.1.1995. For Finlands vedkommende den nye lov om alkohol (1143/94), vedtaget den 8.12.1994 med ikrafttrædelse
den 1.1.1995.

77 BGBL nr. 518/1995 af 4.8.1995.
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4. Det østrigske monopol inden for forarbejdet tobak

129. Det østrigske monopol inden for forarbejdet tobak, der har eksklusive rettigheder med hensyn
til import og salg, er underkastet bestemmelserne i artikel 71, stk. 1-3, i tiltrædelsesakten for Østrig78.
I medfør af den artikel skal Østrig gradvis tilpasse sit handelsmonopol på forarbejdet tobak ved fra
tiltrædelsesdatoen gradvis at åbne importkontingenterne for varer fra medlemsstaterne, således at
enhver forskelsbehandling af medlemsstaternes statsborgere med hensyn til forsynings- og
afsætningsvilkår er udelukket senest den 31. december 1997. Opfyldelsen af denne forpligtelse
indebærer, at eksklusive importrettigheder og eksklusive engroshandelsrettigheder skal ophæves.
Detailsalg af varer indført under kontingenter må ikke give anledning til forskelsbehandling. 

Da Østrig ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger for at efterleve ovennævnte bestemmelser,
bl.a. ved ikke at åbne kontingenterne på de anførte betingelser, har Kommissionen været nødt til at
indlede den i EF-traktatens artikel 169 nævnte overtrædelsesprocedure.

Med hensyn til detailsalg af importerede varer indført under kontingent overvåger Kommissionen
ligeledes, at salg til forbrugerne ikke giver anledning til forskelsbehandling. Kommissionen skal f.eks.
sikre, at licens- og distributionskontrakter mellem Austria Tabakwerke og andre europæiske
virksomheder ikke bringer tilpasningen af det østrigske monopol for forarbejdet tobak i fare, og at de
er forenelige med traktatens konkurrenceregler.

                                                            

78 EFT C 241 af 29.8.1994, s. 35.
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III - Fusionskontrol

A - Indledning

130. I 1995 har der været et endnu større antal fusioner, der faldt ind under EU's fusionsforordning,
end der var i 1994. Kommissionen modtog således 114 anmeldelser i 1995 (100 i 1994) og vedtog
109 endelige beslutninger (mod 90 i 1994). Det svarede til en stigning på over 24% i forhold til året
før, hvor der allerede havde været en stigning på ca. 50% i forhold til de tre år fra 1991 til 1993. I
løbet af 1995 blev der i syv sager indledt indgående fase 2-undersøgelser, mod seks i 1994, og der
blev nedlagt forbud i 2 tilfælde mod 1 i 1994.

I 1995 oprandt femårsdagen for fusionsforordningens ikrafttrædelse79. I løbet af de fem år har
Kommissionen vedtaget i alt 382 endelige beslutninger, hvilket gennemsnitligt svarer til en beslutning
for hver 3½ arbejdsdag eller over 70 beslutninger om året. Ser man på disses fordeling på de enkelte
erhvervssektorer, fremgår det, at antallet af sager har været stadigt stigende inden for telesektoren,
finansielle tjenesteydelser, mediesektoren og medicinalsektoren.

Den reviderede gennemførelsesforordning80 trådte i kraft den 1. marts 1995. Desuden blev de fire
fortolkningsmeddelelser, som Kommissionen udsendte i slutningen af 1994, fulgt første gang i 199581.
De drejer sig om sondringen mellem joint ventures oprettet i henholdsvis fusions- og
samarbejdsøjemed, fusionsbegrebet, begrebet deltagende virksomheder og beregning af omsætningen.

Disse ændringer i administrationen af fusionsforordningen var et resultat af den undersøgelse af,
hvorvidt forordningen burde revideres, som Kommissionen havde foretaget i 1993. I 1995 påbegyndte
Kommissionen en ny gennemgang. Den iværksatte en bred høring om, hvorvidt man burde sænke
omsætningstærsklerne i forordningen, samt om en række andre aspekter i forordningen, der måske
burde ændres. Høringen omfattede bl.a. medlemsstaterne, andre EU-institutioner, virksomheder,
brancheorganisationer og advokater. I begyndelsen af 199682 udsendte Kommissionen en grønbog om
fusionsforordningen som et oplæg til høring af den bredere offentlighed herom. Lovgivningsforslag
ventes fremlagt senere på året.

B - Tilbundsgående undersøgelser

131. Der er foretaget tilbundsgående undersøgelser (fase 2) i syv fusionssager. I to af disse sager, der
begge drejede sig om mediesektoren, blev der nedlagt forbud, nemlig i sagen om Nordic Satellite
Distribution (NSD) i Norden og i sagen om Holland Media Group (HMG) (RTL/Veronica/Endemol)i
Nederlandene. De andre fem fusioner blev alle godkendt, to af dem blev godkendt uden betingelser,
medens der i de resterende tre blev stillet en række betingelser for at imødegå de
konkurrenceproblemer, Kommissionen havde påvist under sine undersøgelser.

                                                            

79 Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT
L 395 af 30.12.1989, s. 1).

80 Kommissionens forordning (EF) nr. 3384/94 af 21. december 1994 om anmeldelser, frister og udtalelser i henhold til
Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT L 377 af 31.12.1994).
24. beretning om konkurrencepolitikken (1994), nr. 234-235.

81 24. beretning om konkurrencepolitikken (1994), nr. 237-260.

82 KOM(96) 19.
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1. Fusioner i mediesektoren

132. Kommissionen har modtaget et stigende antal fusionsanmeldelser i mediesektoren, hvilket
afspejler den udvikling, der er undervejs i ejerstrukturerne, og de tættere relationer, der i dag er blevet
skabt mellem tidligere helt adskilte teknologier inden for telekommunikation og medier. De fleste af
disse sager rejste ingen konkurrenceproblemer og blev godkendt efter fase 1.

De beslutninger, der blev truffet i sagerne om NSD og HMG viser, hvor stor betydning Kommissionen
tillægger fusioner i denne sektor. Der var tale om fusioner med betydelige horisontale og vertikale
virkninger og med etablering af nye virksomheder, der kunne blokere for adgangen til jord-, satellit-
eller kabelbaserede tv-net i fremtiden. I 1994 havde Kommissionen nedlagt forbud mod, at
Bertelsmann, Kirch og Deutsche Telekom gik sammen i et joint venture - MSG Media Service - inden
for betalings-tv i Tyskland. I sagen angående NSD opfordrede Kommissionen parterne til at fremlægge
nye planer, der kunne godkendes som værende forenelige med fællesmarkedet. Kommissionen har
dermed tydeligt givet udtryk for, at den stiller sig positivt over for, at der etableres nye virksomheder
i denne sektor, men ikke hvis de skaber eller styrker en dominerende stilling.

Nordic Satellite Distribution

133. NSD skulle have til formål at transmittere satellit-tv-programmer til kabel-tv-operatører og direkte
modtagende husstande med parabolantenne. Kommissionen fastslog imidlertid, at etableringen af dette
joint venture i den form, hvorunder det blev anmeldt, ville føre til en koncentration af
moderselskabernes aktiviteter og resultere i en stærk vertikal integration omfattende lige fra produktion
af tv-programmer til distribution af betalings-tv-kanaler.

NSD's moderselskaber var medievirksomheder, der stod meget stærkt på markedet i Norden. Norsk
Telekom A/S, som er den største kabeloperatør i Norge, er også distributør af betalings-tv i Norge og
kontrollerer satellitkapacitet til nordiske seere. TeleDanmark A/S (TD) er den dominerende
kabeloperatør i Danmark. Desuden kontrollerer TD sammen med Kinnevik størstedelen af den
resterende satellitkapacitet til transmission til nordiske seere. Det svenske konglomerat Kinnevik er
den største udbyder af satellit-tv-programmer i Norden, hører til blandt de førende betalings-tv-
distributører i de nordiske lande og har desuden betydelige interesser inden for kabel-tv og
reklamefinansieret tv i Sverige.

Kommissionen fandt, at etableringen af NSD ville have ført til skabelse eller styrkelse af en
dominerende stilling på tre markeder:

- markedet for udbydning af transponderkapacitet til transmission af satellit-tv til de nordiske lande
(Danmark, Norge, Sverige og Finland)

- det danske marked for drift af kabel-tv-net
- markedet for distribution af satellittransmitteret betalings-tv og andre krypterede tv-signaler til

direkte modtagende husstande.

Netop den vertikalt integrerede karakter af dette joint venture ville have sat parterne i stand til at
afskære konkurrenter fra adgang til det nordiske marked for satellit-tv og til at bestemme, hvem der
skulle have lov til at sende satellit-tv i Norden. Eftersom de berørte markeder for øjeblikket er inde
i en overgangsfase, fandt Kommissionen det nødvendigt at skride ind for at sikre, at andre kunne få
adgang til disse fremtidige markeder.
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RTL/Veronica/Endemol

134. Kommissionen behandlede RTL/Veronica/Endemol-sagen efter en anmodning fra den
nederlandske regering fremsat i henhold til fusionsforordningens artikel 22. Bestemmelserne i denne
artikel giver en medlemsstat mulighed for at henvise en sag til Kommissionen, selv om den ikke har
fællesskabsdimension, når den kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater. Selv om
Kommissionen fandt, at det relevante geografiske marked var Nederlandene, konkluderede den, at
fusionen ville påvirke samhandelen mellem medlemsstater, fordi den ville påvirke de vilkår,
nytilkomne konkurrenter ville blive underlagt på det nederlandske tv-marked, og få indvirkning på
indkøb af fremmedsprogede programmer, og fordi selve joint venture-selskabet skulle baseres i
Luxembourg, hvor to af dets kanaler skulle sendes på luxembourgsk sendetilladelse. Sagsbehandlingen
foregik efter de normalt gældende procedurer, bortset fra at de normale regler for at beordre fusionen
stillet i bero ikke fandt anvendelse. I denne sag kunne parterne derfor gennemføre fusionen, selv om
Kommissionen i sidste instans drog den konklusion, at det nye joint venture ville føre til, at parterne
kom til at indtage en dominerende stilling.

Sagen drejede sig om etablering af et joint venture, Holland Media Groep (HMG) mellem RTL,
Veronica og Endemol. RTL overførte sine tv-aktiviteter i Nederlandene til HMG, herunder navnlig de
to kommercielle tv-kanaler, RTL4 og RTL5. En tredje kommerciel kanal blev indført via Veronica,
som trådte ud af det offentlige radio- og tv-system i Nederlandene og gå med i det nye joint venture.
Den tredje part, Endemol, er den største uafhængige producent af tv-programmer i Nederlandene.

Efter sine undersøgelser i sagen nåede Kommissionen frem til den konklusion, at det nye selskab ville
komme til at sidde på mindst 40% af markedet for frit tilgængeligt tv i Nederlandene og på over 60%
af markedet for tv-reklamer. Desuden ville Endemol få styrket sin position som den største uafhængige
tv-producent i Nederlandene gennem deltagelsen i HMG. I sin beslutning nedlagde Kommissionen
derfor forbud mod denne fusion og opfordrede parterne til senest inden for tre måneder at fremlægge
forslag til, hvordan den effektive konkurrence på det nederlandske marked for tv-reklamer og tv-
produktioner kunne genoprettes. Kommissionens beslutning er blevet indbragt for Førsteinstansretten.

2. Tilbundsgående undersøgelser i andre sager

135. Alle de andre fusioner, der blev undersøgt til bunds, blev i sidste instans erklæret forenelige med
fællesmarkedet. Både Siemens/Italtel, hvor der var tale om et joint venture inden for
teleudstyrsindustrien i Italien, og Mercedes Benz/Kässbohrer, der drejede sig om Mercedes' overtagelse
af den anden tyske bus- og rutebilfabrikant, blev godkendt uden betingelser. I begge sager fremsatte
parterne dog en række udtalelser angående deres fremtidige adfærd, som blev medtaget i beslutningen.
De indgik dog ikke som nogen integrerende del af Kommissionens konkurrencemæssige vurdering,
men blev afgivet af parterne. F.eks. afgav Italtels moderselskab, STET, tilsagn om ikke at blande sig
i Telecom Italias indkøbspolitik til fordel for det nye joint venture, og Mercedes lovede at levere
motorer til konkurrencedygtige priser til udenforstående fabrikanter, som ikke selv var i stand til at
fremstille motorer.

136. I Siemens/Italtel gik Siemens og STET, som er holdingselskabet for de italienske teleoperatører,
herunder også Italtel, sammen i et joint venture, hvortil de overførte alle deres respektive
teleudstyrsproduktionsselskaber. Denne fusion rejste en række problemer i relation til såvel horisontal
som vertikal integration. Horisontalt ville det nye joint venture få sin største markedsandel inden for
koblingsudstyr, hvor parterne tilsammen sad på 50-60% af det italienske marked og på ca. 30% af den
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samlede omsætning i EU (inden for transmissionsudstyr var markedsandelene lavere). Vertikalt ville
det delvis være ejet af sin største kunde.

Kommissionen godkendte dog det anmeldte joint venture under hensyn til:
- at ny teknologi må antages at føre til gennemgribende ændringer på telemarkederne,
- at standardisering og direktiverne om offentlige indkøb vil virke i retning af mere åbne nationale

markeder, og
- at den videre liberalisering i telesektoren og specielt inden for teleinfrastrukturer, vil resultere i,

at markederne for teleudstyr i stigende grad vil være verdensmarkeder.

137. I Mercedes/Kässbohrer fandt Kommissionen, at selv om fusionen ville berøre busmarkedet i hele
Europa, var det især det tyske marked for busser og rutebiler, der måtte undersøges nærmere. Der blev
identificeret tre markeder, nemlig bybusser, hvor parterne tilsammen havde 44% af markedet,
turistbusser, hvor de havde 54%, og rutebiler, hvor de havde 74%. Men da de tilsammen kun havde
en markedsandel på 57% på det samlede busmarked i Tyskland, drog Kommissionen dog den
konklusion, at tilstedeværelsen af to andre konkurrenter såvel som eventuelle nytilkomne konkurrenter
fra andre lande ville kunne begrænse Mercedes' handlefrihed på det tyske marked i tilstrækkeligt
omfang. Ifølge kunderne kunne sådanne nytilkomne konkurrenter ventes at give tyske busselskaber
større valgmuligheder. Endelig tog Kommissionen også hensyn til, at størstedelen af indkøbene af
bybusser og rutebiler nu skal foregå efter EU-udbud i henhold til direktiverne om offentlige indkøb,
hvilket vil resultere i et større marked omfattende hele EU. 

138. I de øvrige sager gjorde Kommissionen sin godkendelse af fusionen betinget af en række tilsagn
fra parterne under sagsbehandlingen.

139. I ABB/Daimler-Benz fandt Kommissionen, at markedet for lokaltrafiktog fortsat var et nationalt
marked i Tyskland, selv om mangelen på større nationale fabrikanter af jernbanemateriel i andre
medlemsstater resulterede i, at markederne i disse lande havde en større geografisk udstrækning. Den
anmeldte fusion ville have ført til, at der i Tyskland kom til at opstå et dominerende duopol inden for
lokaltrafiktog. Fusionen ville også have lagt hindringer i vejen for udenlandske udbyderes adgang til
markedet ved at eliminere uafhængige tyske leverandører af elkomponenter. På de andre relevante
markeder blev der ikke påvist nogen konkurrenceproblemer. 

For at imødekomme Kommissionens indsigelser gik parterne med til at afhænde Kiepe Elektrik GmbH
(et datterselskab af Daimler-Benz). Kiepe Elektrik GmbH har specialiseret sig i elektriske komponenter
til lokaltrafiktog. Efter denne afhændelse vil der fortsat bestå en kompetent fabrikant af
elektrokomponenter, som er uafhængig af parterne, og som vil kunne samarbejde med udbydere af
mekanikdelen til lokaltrafiktog. Kiepe er en veletableret og succesrig udbyder, der via sit samarbejde
med den canadiske udbyder, Bombardier, også har spillet en vigtig rolle med hensyn til at åbne op for
det tyske marked.

De tyske myndigheder havde anmodet om at få sagen henvist efter fusionsforordningens artikel 9. Selv
om konkurrenceproblemerne var koncentreret om to produktmarkeder i Tyskland, havde den anmeldte
fusion - der ville føre til etablering af verdens største udbyder af jernbanemateriel - imidlertid
betydelige virkninger i hele Europa, og anmodningen blev derfor afvist.

140. I Orkla/Volvo blev fusionen godkendt på betingelse af, at Orklas bryggeri Hansa blev afhændet
til anden side. Uden denne afhændelse ville parterne være kommet til at sidde på 75% af det norske
ølmarked, og hverken detailhandelen eller hotel- og restaurationsbranchen blev skønnet at indtage en
så stærk position som aftagere, at de kunne anfægte parternes handlefrihed på markedet. 
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141. I Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox fastslog Kommissionen efter en indgående fase 2-
undersøgelse af såvel de horisontale som de vertikale problemer, fusionen ville give anledning til, at
det eneste marked, hvor fusionen risikerede at skabe en dominerende stilling, var markedet for
aerosoldåser af hvidblik. Inden for EØS fremstiller og sælger begge parter aerosoldåser af hvidblik og
konservesdåser såvel som visse lukkeanordninger til dåser og flasker til drikkevarer, herunder
topstykker og kapsler til dåser og plast- og aluminiumkapsler til flasker. Kommissionen konkluderede,
at Crowns tilsagn om at afhænde bestemte aktiviteter inden for aerosoldåser af blik ville være
tilstrækkeligt til at løse konkurrenceproblemerne.

Parterne gik med til at afhænde betydelige produktionsaktiviteter inden for aerosoldåser af hvidblik
i fem forskellige medlemsstater, som tegnede sig for næsten 22% af markedet for aerosoldåser af
hvidblik i EØS. Uden denne afhændelse ville de to parter tilsammen have haft en markedsandel på
over 60%, medens deres største konkurrent havde 15-20%, og parterne ville desuden have haft
størsteparten af den overkapacitet, der findes på markedet.

C - Andre større sager

142. Et antal større fusioner blev godkendt inden udløbet af en måned efter deres anmeldelse, uden
at det var nødvendigt at iværksætte tilbundsgående undersøgelser. Der var tale om flere sager i
medicinalsektoren, bl.a. Glaxo/Wellcome, Behringwerke/Armour Pharmaceutical, Hoechst/Marion
Merrell Dow, Rhône Poulenc Rohrer/Fisons og Upjohn/Pharmacia. For at imødegå alle eventuelle
problemer gik Glaxo med til at meddele eksklusivlicens til en tredjepart på et af de migrænepræparater,
som enten Glaxo eller Wellcome vil udvikle. Det ser ud til, at den seneste tids fusioner i
medicinalindustrien har til formål at udvide selskabernes produktsortimenter og dermed gøre dem til
mere konkurrencedygtige leverandører til grossister, hospitaler og apotekskæder. Hidtil har der derfor
hovedsagelig været tale om komplementære fusioner, der generelt ikke har ført til
konkurrenceproblemer.

143. I Swissair/Sabena sikrede Kommissionen sig en række tilsagn fra parterne for at imødegå de
konkurrenceproblemer, fusionen - som indebar Swissairs overtagelse af 49,5% af kapitalen i Sabena -
 ville give anledning til. Fusionen ville have givet parterne en monopolstilling i lufttrafikken mellem
Schweiz og Belgien. Desuden var Swissair sammen med SAS og Austrian Airlines med i European
Quality Alliance, medens SAS havde anmeldt en samarbejdsaftale med Lufthansa. Denne fusion ville
sammen med disse andre arrangementer have sat de deltagende flyselskaber i stand til at etablere et
omfattende rutenet, som ville tegne sig for ca. 35% af passagertrafikken i Europa, hvilket er dobbelt
så meget som det næststørste flyselskab. Kommissionen godkendte fusionen efter tilsagn fra de to
flyselskaber og fra den belgiske og den schweiziske regering om at stille de fornødne trafikrettigheder
og lufthavnsslots til rådighed for konkurrenter, der ønskede at flyve mellem Belgien og Schweiz.
Desuden krævede den, at Swissair og Sabena også gav konkurrenter adgang til at indgå interlining-
aftaler med dem og deltage i deres bonusprogrammer. Endelig skulle Swissair afbryde sine hidtidige
forbindelser med SAS via European Quality Alliance. Denne fusion blev anmeldt to gange, anden gang
efter en række ændringer i planen. Sagen blev behandlet (med høring af medlemsstaterne), uden at det
var nødvendigt at indlede fase 2-undersøgelser.

144. Kommissionen godkendte en decideret fusion mellem de finske virksomheder Repola
Corporation og Kymmene Corporation, der er store internationale selskaber, som beskæftiger sig med
trykkeripapir og emballagematerialer. Fusionen berørte bl.a. markederne for avispapir, magasinpapir
og papirsække.
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Inden for papirsække fastslog Kommissionen, at der fandtes et særskilt finsk marked for dette produkt,
og at fusionen ville føre til skabelse af en dominerende stilling på det finske marked. Det nye selskab
ville praktisk taget blive den eneste udbyder af papirsække til finske aftagere. Parterne måtte derfor
afgive en række tilsagn angående afhændelse af en del af deres kapacitet til produktion af papirsække
på det finske marked.

Markederne for avispapir og magasinpapir omfatter mindst hele Vesteuropa, og i lighed med alle de
andre førende europæiske papirproducenter markedsfører Repola/Kymmene deres produkter i næsten
alle medlemsstater. Fusionen vil bevirke, at det nye selskab bliver den førende europæiske udbyder
af avis- og magasinpapir. På intet af de to produktmarkeder vil de dog tilsammen få en markedsandel
på over 20%, og der findes desuden adskillige stærke konkurrenter på markedet.

Repola er sammen med fem andre finske papirproducenter medlem af Finnpap Marketing Association.
Finnpap er en fælles salgsorganisation, der markedsfører medlemmernes produkter i hele verden.
Kymmene har sit eget salgsnet og er ikke med i Finnpap. Parterne har afgivet tilsagn om ikke at sælge
papirprodukter via Finnpap-organisationen.

D - Medlemsstaters legitime interesser

145. Den 6. marts gjorde de britiske myndigheder for første gang brug af fusionsforordningens
artikel 21, stk. 3, for at få anerkendt en legitim interesse i sagen angående Lyonnaise des Eaux's
planlagte overtagelse af Northhumbrian Water. Anmodningen drejede sig om lovgivning om
vandforsyning i Det Forenede Kongerige. Denne lovgivning indeholder særlige regler om fusion, og
formålet med reguleringen er at sikre, at hensyn til varetagelse af en nødvendig funktion og beskyttelse
af forbrugerne tilgodeses. Planlagte fusioner skal således forelægges for de britiske
konkurrencemyndigheder, Monopolies and Mergers Commission (MMC), der tager stilling til, om
fusionen må antages at være i strid med den offentlige interesse. Blandt de kriterier, der lægges til
grund for den offentlige interesse inden for vandforsyning, er bl.a. antallet af uafhængige
vandforsyningsselskaber, som den regulerende myndighed kan basere sig på ved beregning af
prisreguleringen. Den britiske anmodning blev fremsat i overensstemmelse med disse regler, da
henvisning af sagen til MMC sker automatisk og ikke efter skøn.

Kommissionen anerkendte Det Forenede Kongeriges legitime interesse, men fastsatte konkrete grænser
for, hvilke undersøgelser MMC kunne iværksætte i sagen. I sin beslutning af 29. marts 1995
anerkendte Kommissionen, at MMC kunne vurdere potentielle fusioner på basis af kriterierne for den
offentlige interesse, men anførte, at den offentlige interesse i sådanne sager var begrænset til de
spørgsmål, der direkte berørte vandforsyningslovgivningen. De britiske myndigheder blev anmodet om
at underrette Kommissionen om enhver foranstaltning truffet i henhold til denne beslutning, således
at Kommissionen kunne forvisse sig om, at den var berettiget.

Umiddelbart efter Kommissionens beslutning henviste de britiske myndigheder den planlagte
overtagelse til MMC. Efter MMC's rapport, ifølge hvilken denne overtagelse var i strid med den
offentlige interesse, medmindre der blev foretaget betydelige prisnedsættelser til gavn for forbrugerne,
tog OFWAT kontakt til Lyonnaise og Northhumbrian og forslog dem at sænke priserne efter en
bestemt metode, hvilket Lyonnaise derefter formelt indvilligede i. I overensstemmelse med det krav,
Kommissionen havde stillet i sin beslutning, blev den underrettet herom af den britiske regering og
havde ingen bemærkninger hertil.
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E - Fusioner i kul- og stålindustrien

146. I løbet af 1995 vedtog Kommissionen syv beslutninger om fusioner i henhold til EKSF-traktatens
artikel 66. Tre af sagerne drejede sig om afhændelse af tidligere statsejede stålvirksomheder til den
private sektor. Der var tale om RIVA-koncernens overtagelse af Ilva's aktiviteter inden for flade
produkter, et joint venture mellem Usinor Sacilor og Hoogovens med henblik på overtagelse af den
portugisiske producent af flade produkter, SN-Planos, og et joint venture mellem RIVA og FREIRE
med henblik på overtagelse af SN-Longos.

F - Perrier

147. Den 27. april afsagde Førsteinstansretten dom i to sager, den ene anlagt af ansatte i Perrier, den
anden af ansatte i Vittel og Pierval, mod Kommissionens beslutning af 22. juli 1992 i Nestlé/Perrier-
sagen. Kommissionen havde godkendt fusionen på en række nærmere betingelser. Hovedpunkterne i
dommene var følgende:

- retten anerkendte, at fusionsforordningen primært omhandler konkurrencespørgsmål, men at dette
ikke udelukker, at Kommissionen også tager hensyn til de sociale virkninger af en fusion, hvis
disse påvirker omfanget af eller vilkårene for beskæftigelsen inden for EU eller en væsentlig del
af EU

- den omstændighed, at ingen tredjepart intervenerede direkte under den administrative
sagsbehandling udelukker ikke i alle tilfælde denne tredjeparts ret til at anfægte beslutningen

- repræsentanterne for en virksomheds ansatte er i princippet ikke direkte berørt i en fusionssag.
De har derfor ikke ret til at nedlægge påstand om annullation af en beslutning, medmindre det
sker for at værne om deres processuelle rettigheder

- tredjeparter har ikke ret til at blive behandlet på samme måde som fusionsparterne under den
administrative sagsbehandling.
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G - Statistisk oversigt

Fig. 1: Årligt antal endelige beslutninger vedtaget siden 1990
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Fig. 3: Oprindelsesland for de virksomheder, der var impliceret i fusioner og
overtagelser i 1995
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IV - Statsstøtte

A - Generel politik

148. Kommissionen udsendte i juli sin fjerde oversigt over statsstøtte i EU83, der omhandler
årene 1991 og 1992. Denne oversigt er et vigtigt kvantitativt instrument for udformningen af
statsstøttepolitikken. Den langsomme, men støttenedadgående tendens i den samlede statsstøtte, der
allerede kunne iagttages i årene fra 1981 til 1990, har vist sig at holde stik til trods for de store
omkostninger ved den tyske genforening, den økonomiske afmatning og den skærpede internationale
konkurrence. Det samlede støttevolumen ligger dog fortsat på gennemsnitligt 94 mia. ECU om året
for hele EU, svarende til 1,9% af EU's BNP og 704 ECU pr. beskæftiget. På industriministrenes møde
i november godkendte Rådet Kommissionens analyse, ifølge hvilken det er nødvendigt at fortsætte
bestræbelserne på at få nedbragt statsstøtteniveauet ved at styrke kontrollen og skabe øget
gennemsigtighed, samtidig med at EU's mål på alle de andre områder tilgodeses.

149. Af central betydning for gennemsigtigheden i statsstøtte er den anmeldelsespligt, der er fastsat
i traktaten. I en meddelelse, som den vedtog i maj, gentog Kommissionen, at den agter at gøre brug
af alle de beføjelser, traktaten har tillagt den, til at tvinge medlemsstaterne til at overholde deres
anmeldelsespligt. I den meddelelse, Kommissionen udsendte om samarbejdet mellem den og de
nationale domstole, tilkendegav den sin vilje til at samarbejde med de nationale domstole og hjælpe
dem med at varetage den rolle, der består i at beskytte de rettigheder, virksomhederne har, når der ydes
ulovlig statsstøtte til deres konkurrenter.

150. Udsendelse af rammebestemmelser og meddelelser, hvori Kommissionen redegør for de kriterier,
den lægger til grund i sin vurdering af statsstøttes forenelighed med fællesmarkedet, er et andet vigtigt
element i de bestræbelser, Kommissionen udfolder for at skabe større gennemsigtighed og forenkle
procedurerne. Alle de tekster, der var gældende pr. 31. december 1994, herunder også en
procedurevejledning og en oversigt over Domstolens domme, er blevet samlet i en ajourført samling
med titlen "Konkurrenceregler i EU. Bind II - statsstøtteregler". I årenes løb er det imidlertid et stort
antal regler, der er blevet vedtaget. Der er derfor behov for at konsolidere nogle af teksterne og tage
de gældende regler op til fornyet gennemgang. Reglerne for regionalstøtte er således ved at blive
konsolideret, og Kommissionen har vedtaget et nyt sæt rammebestemmelser for støtte til forskning og
udvikling, efter at have drøftet udkast hertil med eksperter fra medlemsstaterne på et multilateralt møde
i april. På samme møde drøftede man desuden kriterierne for sondring mellem statsstøtte og de
såkaldte "generelle" foranstaltninger, der ikke falder ind under artikel 92, stk. 1, samt problemerne
omkring støtte ydet i forbindelse med den offentlige sektors salg af byggegrunde og støtte ydet i form
af lånegarantier. Et detaljeret spørgeskema om statsgarantier er blevet udsendt til samtlige
medlemsstater.

151. Der blev afholdt to andre multilaterale møder i 1995. I juli drøftede eksperter fra medlemsstaterne
en revision af de minimis-reglen og rammebestemmelserne for statsstøtte til små og mellemstore
virksomheder samt et udkast til retningslinjer for statsstøtte til kunst og kultur, specielt i den
audiovisuelle sektor. I december drejede mødet sig om den fremtidige kontrol med statsstøtte til
kunstfiberindustrien, et første udkast til horisontale rammebestemmelser for regionalstøtte til store

                                                            

83 Kommissionens fjerde oversigt over statsstøtte i Den Europæiske Union til fremstillingsindustrien og en række andre
sektorer, KOM(95) 365 endelig udg.
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investeringsprojekter og problemer omkring fastlæggelse og registrering af referencesatser og
nutidsværdi, som spiller en meget vigtig rolle ved beregning af statsstøtte.

152. I 1995 vedtog Kommissionen et rekordhøjt antal beslutninger i statsstøttesager, til dels på grund
af de tre nye medlemsstaters tiltrædelse. I mange af de sager, den havde til behandling, tog støtten
sigte på at dæmpe de sociale virkninger af omstruktureringerne i visse sektorer. Kommissionen
bestræber sig desuden på at føre bedre kontrol med statsstøtte i de sektorer, der længe har været
beskyttet mod international konkurrence, og med statsstøtte ydet under lidet gennemsigtige former, som
tidligere ofte slap uden om enhver kontrol. Virksomhederne er i dag blevet mere opmærksomme på
statsstøtte ydet til deres konkurrenter, og de har fået bedre kendskab til de muligheder, EU-reglerne
på statsstøtteområdet giver dem for sikre lige konkurrencevilkår, og det har ikke blot fået dem til at
indgive et stigende antal klager til Kommissionen, men også til i stigende omfang at anlægge sag for
Førsteinstansretten mod beslutninger, hvor Kommissionen har godkendt statsstøtte til deres
konkurrenter.

Nye foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af anmeldelsespligten

153. Kommissionen har fortsat sine bestræbelser på at håndhæve medlemsstaternes pligt til at anmelde
ethvert statsstøtteprojekt til den. Erfaringerne har vist, at denne pligt, der har hjemmel i EF-traktaten
(artikel 93, stk. 3), ikke fungerer efter hensigten, hvis den ikke følges op af en række tilskyndelser og
sågar sanktioner.

1. Tilbagesøgning af støtte ydet i strid med traktaten

154. Kommissionen har på ny udsendt et meget klart signal om, hvor stor vægt den lægger på
princippet om forudgående kontrol med statsstøtte og dets konkrete udmøntning, nemlig
anmeldelsespligten. I maj udsendte den således en meddelelse84, hvori den redegør for de principper,
den agter at håndhæve med hensyn til tilbagesøgning af statsstøtte udbetalt under tilsidesættelse af
anmeldelsespligten.

Denne meddelelse er et led i Kommissionens bestræbelser på at få medlemsstaterne til at overholde
bestemmelserne i EF-traktatens artikel 93, stk. 3, og samtidig gøre virksomhederne mere
opmærksomme på, om den statsstøtte, de modtager, også er lovlig. Kommissionen har allerede tidligere
fastslået, at uforenelig og ulovligt ydet statsstøtte kan kræves tilbagebetalt85, hvilket EF-Domstolen har
stadfæstet og også indskærpet86. For nylig stadfæstede også Førsteinstansretten på ny Kommissionens
politik på dette område. I sin dom af 13. september i de forenede sager T-244/93 og T-486/93,
Textilwerke Deggendorf GmbH mod Kommissionen, stadfæstede Førsteinstansretten Kommissionens
beslutning, hvori den gjorde sin godkendelse af en ny støttepakke betinget af, at udbetalingen af støtten
blev stillet i bero, indtil den støtte, der tidligere var blevet ydet samme virksomhed, og som var blevet
erklæret uforenelig med fællesmarkedet, var blevet tilbagebetalt, fordi det af Kommissionens beslutning
klart fremgik, at en kumulation mellem den tidligere ydede støtte og den nye støttepakke ville bevirke,
at den samlede støtte ville være uforenelig med fællesmarkedet.

                                                            

84 EFT C 156 af 27.6.1995, s. 5.

85 Kommissionens meddelelse om statsstøtte ydet i strid med traktatens bestemmelser (EFT C 318 af 24.11.1983).

86 EF-Domstolens dom af 21. marts 1990 i sag C-142/87, Kongeriget Belgien mod Kommissionen (Tubemeuse),
Sml. 1990, s. I-959, og EF-Domstolens dom af 14. februar 1990 i sag C-301/87, Den Franske Republik mod
Kommissionen (Boussac), Sml. 1990, s. I-307.
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Virkningen af Kommissionens påbud om, at støtteudbetalingen skulle stilles i bero, blev dog imidlertid
begrænset af, at den kun drejede sig om fremtiden og ikke havde nogen umiddelbar indvirkning på
den del af støtten, der allerede var blevet udbetalt. Sådanne påbud var således ikke tilstrækkelige til
at løse problemerne omkring de konkurrencefordrejninger, støtten kunne forårsage, og som kunne
fortsætte med at bestå, indtil Kommissionen havde truffet sin endelige beslutning. Selv om de
virksomheder, der havde modtaget ulovlig statsstøtte, måske i sidste instans blev nødt til at
tilbagebetale støtten, blev de således altid begunstiget i forhold til deres konkurrenter, enten på
økonomisk vis eller - for kriseramte virksomheders vedkommende - i kraft af, at de indtil videre blev
holdt oven vande.

Dette er baggrunden for den nye meddelelse fra Kommissionen. Den anfører heri, at den i visse
tilfælde forbeholder sig ret til - efter at have opfordret den pågældende medlemsstat til at fremsætte
sine bemærkninger og eventuelt i stedet yde redningsstøtte til virksomheden - ved en foreløbig
beslutning at påbyde medlemsstaten at tilbagesøge den støtte eller den del af den, der allerede er
udbetalt i strid med traktaten. Denne tilbagesøgning skal ske efter reglerne i den nationale lovgivning,
og til beløbet skal lægges morarenter fra den dato, hvor den ulovlige støtte blev udbetalt. En anden
nyskabelse er, at renterne ikke skal beregnes efter den lovmæssige sats, men derimod efter den
kommercielle sats, dvs. den referencesats, Kommissionen benytter i forbindelse med regionalstøtte87.
Såfremt medlemsstaten ikke retter sig efter dette påbud, vil Kommissionen kunne gå direkte til EF-
Domstolen og indbringe sagen som en hastesag efter en procedure svarende til proceduren i EF-
traktatens artikel 93, stk. 2, andet afsnit.

2. Samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale domstole

155. Ud fra samme ønske om at fremme en bedre håndhævelse af EU-reglerne udsendte
Kommissionen i oktober en meddelelse om samarbejdet mellem den og de nationale domstole på
statsstøtteområdet88. Denne meddelelse har ikke bindende karakter og er heller ikke udtømmende, men
tager derimod sigte på at give nye impulser til samarbejdet mellem EU's udøvende organ og de
nationale domstole og henlede de sidstnævntes opmærksomhed på den vigtige rolle, de har at spille,
når det drejer sig om beskyttelse af tredjeparters rettigheder og medlemsstaternes overholdelse af visse
proceduremæssige forpligtelser. Denne meddelelse indgår således også i de generelle bestræbelser, der
er beskrevet ovenfor.

I meddelelsen mindes der om, at det er Kommissionen, der har til opgave at håndhæve og udforme
statsstøttepolitikken i EU's interesse, men det er de nationale domstole, der har til opgave at værne om
de retsundergivnes rettigheder, lige indtil Kommissionens endelige beslutning foreligger, ikke mindst
i de tilfælde, hvor de statslige myndigheder tilsidesætter forbuddet i sidste punktum i EF-traktatens
artikel 93, stk. 389. Med henblik herpå opfordrer Kommissionen de nationale domstole til at gøre brug
af alle de midler, de har til rådighed, og håndhæve alle de relevante bestemmelser i deres nationale
lovgivning, bl.a. i form af påbud om blokering eller tilbagebetaling af ulovligt ydet statsstøtte eller
afgørelser om erstatning til de skadelidte.

                                                            

87 Se Kommissionens skrivelse til medlemsstaterne, SG(95) D/1971 af 22.2.1995. Førsteinstansretten har for ganske nylig
stadfæstet, at Kommissionen kan kræve renter af de beløb, der skal tilbagebetales - dom af 8. juni 1995 i sag T-
459/93, Siemens SA, Sml. 1995, s. II-1675.

88 EFT C 312 af 23.11.1995, s. 8.

89 EF-Domstolens dom af 21.11.1991 i sag C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits
alimentaires og Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon mod den franske stat, Sml. 1991, s. I-
5527, nr. 14.
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Kommissionen agter at hjælpe de nationale domstole hermed og samarbejde med dem, bl.a. ved at:

- videreføre og intensivere bestræbelserne på at skabe øget gennemsigtighed via information om
statsstøtte

- informere om procedurespørgsmål i forbindelse med verserende sager
- give faktuelle, statistiske og analytiske oplysninger.

B - Statsstøttebegrebet

156. Fortolkningen af statsstøttebegrebet i traktaterne er ofte det, der giver de største vanskeligheder
i Kommissionens behandling af statsstøttesager. Kriterierne for, hvornår foranstaltninger truffet af
medlemsstaterne over for deres virksomheder er forbundet med statsstøtte, har ikke blot stor betydning
for de administrative myndigheder i medlemsstaterne, der skal foretage anmeldelse, men også for de
nationale domstole, der undertiden skal tage stilling til, om en foranstaltning indbragt for domstolen
skulle have været anmeldt. Flere af de beslutninger, Kommissionen har truffet i 1995, kan kaste lys
over, hvad der i EU's konkurrenceregler forstås ved begrebet statsstøtte.

157. a) Forudsætningen for, at artikel 92, stk. 1, finder anvendelse, er, at der er tale om, at en
virksomhed får en fordel, den ikke normalt ville have fået. Kommissionen finder bl.a., at denne
betingelse er opfyldt, hvis en virksomhed af det offentlige køber en grund til en pris, der ligger under
markedsprisen. Kommissionen besluttede derfor at indlede proceduren efter artikel 93, stk. 2, da
Siemens Nixdorf AG/Mainz af det offentlige købte en grund til en pris, der blev anslået til at ligge
mellem 5,5 og 21,5 mio. DEM under markedsprisen. Det samme gælder, hvis staten køber en grund
af en virksomhed til en pris, der ligger over markedsprisen. Således indledte Kommissionen også
artikel 93, stk. 2-proceduren over for den spanske stålvirksomhed, Tubacex', salg af en grund til det
offentlige, da den tvivlede på, at prisen på grunden svarede til markedsprisen.

158. Offentlig finansiering af omkostningerne ved byggemodning af en bygge- eller industrigrund og
tilslutning til forskellige offentlige tjenester falder ikke ind under artikel 92, stk. 1, hvis virksomheden
betaler for brugen af infrastrukturerne via direkte eller indirekte afgifter. Da byggemodningen af en
grund i Villey, Meurthe-et-Moselle, til etablering af papirfabrikanten Kimberly-Clarks nye fabrik
udelukkende begunstigede denne virksomhed, fordi den var ejer og eneste bruger af de etablerede
anlæg, måtte den del af finansieringen heraf, der stammede fra det offentlige, betragtes som statsstøtte.
I den sammenhæng tog Kommissionen også hensyn til, at en privat, markedsøkonomisk investor ikke
ville have gennemført denne byggemodning, eftersom salgsprisen på grunden end ikke dækkede denne
delvise finansiering.

159. Når en (offentlig) virksomhed får tilført offentlige midler på vilkår, der er mere fordelagtige end
dem, hvorpå en privat investor under normale markedsøkonomiske vilkår ville have accepteret at skyde
penge ind i en virksomhed i en tilsvarende økonomisk og konkurrencemæssig situation, er der tale om
statsstøtte. I tilfælde, hvor statens opkøb af interesser i en virksomhed kombineres med andre former
for foranstaltninger, der skal anmeldes til Kommissionen jf. artikel 93, stk. 3, består der formodning
for, at der kan være tale om statsstøtte. I overensstemmelse med sin meddelelse om anvendelse af EF-
traktatens artikel 92 og 93 på offentlige virksomheders erhvervelse af kapitalinteresser i private
virksomheder90 krævede Kommissionen, at den spanske regering på forhånd underrettede den om
ethvert kapitalindskud foretaget af udviklingsinstituttet for Andalusien.

                                                            

90 Kommissionens meddelelse fra 1983, EF-Bull. 9-1984, punkt 3.4 og 4.4.
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Da den kapital, som den tyske delstat Bayern havde i sinde at tilføre stålvirksomhederne Neue
Maxhütte Stahlwerke GmbH og Lech-Stahlwerke GmbH til dækning af deres akkumulerede tab, ville
falde sammen med delstatens salg af sine anparter i disse virksomheder, hvilket indebar, at disse
kapitalindskud selv ikke på længere sigt kunne ventes at ville give nogen forrentning, fastslog
Kommissionen, at der var tale om statsstøtte. Af tilsvarende årsager fastslog Kommissionen, at den
kapital, den italienske stat via sit industrielle holdingselskab ENI havde tilført gødningsproducenten
Enichem Agricultura S.p.A. i årene 1991-1994, udgjorde statsstøtte, eftersom denne kapital blev tilført,
før der var udarbejdet en omstruktureringsplan, og alene med det formål at forhindre virksomheden
i at gå konkurs, således at der ikke var nogen udsigt til nogen rimelig forrentning. Kommissionen fandt
desuden, at virksomhedens underskud strakte sig over så mange år - nemlig fem år - at ingen privat
markedsøkonomisk investor ville have accepteret at skyde penge i virksomheden, men ville have
likvideret den eller gennemført en gennemgribende omstrukturering længe inden. De kapitaltilførsler,
der ville blive foretaget i forbindelse med en omstruktureringsplan udarbejdet på et senere stadium,
måtte derfor også betragtes som statsstøtte, og Kommissionen fandt desuden, at gennemførelsen af
denne plan ikke kunne ventes at give tilstrækkeligt positive resultater i forhold til den samlede
indsprøjtning af ny kapital.

Derimod finder Kommissionen, at når statens tilførsel af kapital til en virksomhed samtidig ledsages
af kapitaltilførsler fra en privat investor på samme vilkår, og den private investors kapitalandel i
virksomheden har en reel økonomisk betydning, er den statslige foranstaltning ikke forbundet med
statsstøtte. Kommissionen fastslog derfor, at den kapital og de lån, de vallonske myndigheder i Belgien
ydede tekstilvirksomheden EM-Filature, blev stillet til rådighed på normale forretningsvilkår og ikke
var forbundet med statsstøtte, da der samtidig blev indskudt ny kapital fra private aktionærer, som
derved blev majoritetsaktionærer i virksomheden, og da også private aktionærer ydede virksomheden
lån på tilsvarende vilkår. Af samme årsager fastslog Kommissionen, at den portugisiske stats tilførsel
af kapital til reparationsværftet Lisnave i forbindelse med en omstrukturering af virksomheden ikke
indebar statsstøtte efter artikel 92, stk. 1.

160. b) I henhold til artikel 92, stk. 1, indebærer statsstøttebegrebet, at der er tale om støtte ydet til
bestemte virksomheder (eller til produktion af bestemte varer). Generelle foranstaltninger iværksat som
led i den økonomiske politik, skattepolitikken eller socialpolitikken falder ikke ind under artikel 92,
stk. 1, og er der tale om, at virksomheder i en medlemsstat opnår konkurrencefordele på grund af
forskelle i sådanne generelle politiske tiltag, må problemerne i forbindelse hermed eventuelt løses
inden for rammerne af proceduren i artikel 101 og 102.

Artikel 92, stk. 1, finder således ikke anvendelse på generelle foranstaltninger, der gælder for samtlige
virksomheder i en medlemsstat, og som opfylder betingelserne angående objektivitet og ikke-
diskrimination. På baggrund heraf fastslog Kommissionen, at den støtte, den tyske regering havde ydet
til ansatte i virksomheden Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH til dækning af socialsikringsudgifter
i forbindelse med virksomhedens likvidation, ikke udgjorde statsstøtte, da enhver virksomhed under
likvidation i Tyskland automatisk har adgang til sådan støtte. På samme måde fandt Kommissionen,
at der ikke var tale om statsstøtte som sådan, da den spanske stålvirksomhed Tubacex opnåede en
suspension af afdragene på virksomhedens gæld, eftersom der var tale om en generel foranstaltning
iværksat inden for rammerne af den spanske lovgivning om insolvente virksomheder, der gælder for
alle virksomheder. Af de ovennævnte kriterier følger imidlertid også, at hvis de objektive krav i en
støtteordning, der gælder for alle, medfører, at kun bestemte virksomheder kan få adgang til ordningen,
må Kommissionen antage, at der foreligger statsstøtte. Såfremt en ordning gælder for alle
virksomheder, men giver de myndigheder, der administrerer den, vide skønsbeføjelser, kan der også
være tale om statsstøtte. Kommissionen fastslog således, at en finsk beskæftigelsesstøtteordning, der
er åben for alle virksomheder i alle sektorer og alle regioner i landet, var forbundet med statsstøtte,
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fordi arbejdsmarkedsmyndighederne kunne træffe en skønsmæssig afgørelse om støttens størrelse og
støtteperiodens længde for hver nyansat arbejdsløs.

161. c) Den økonomiske begunstigelse af bestemte virksomheder må ydes af en medlemsstat eller med
statslige midler, for at der kan være tale om statsstøtte efter artikel 92, stk. 1. Artikel 92, stk. 1, gælder
for statsstøtte ydet af enhver central, regional eller lokal myndighed og af ethvert offentligt eller privat
organ etableret eller udpeget af staten til at administrere den pågældende støtte91. Selv om støtten ikke
ydes via et organ, der er etableret eller udpeget af staten, kan der alligevel være tale om statsstøtte,
hvis det finansielle bidrag til virksomheden eller virksomhederne påtvinges af staten.

162. d) Støtten skal også kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstater mærkbart. Kommissionen
fandt, at denne betingelse var opfyldt, i forbindelse med støtten til den tyske virksomhed Leuna-Werke
GmbH, selv om virksomheden ikke eksporterer til andre medlemsstater, fordi støtten kunne sætte den
i stand til at øge sin produktion til hjemmemarkedet og dermed reducere det potentielle marked i
Tyskland for import fra andre medlemsstater.

C - Undersøgelse af støttens forenelighed med fællesmarkedet

1. Sektorbestemt støtte

1.1. Sektorer med særregler

1.1.1. Støtte til skibsbygning

163. Den 21. december vedtog Rådet forordning (EF) nr. 3094/9592 om gennemførelse af OECD-
aftalen om overholdelse af normale konkurrencevilkår inden for den kommercielle skibsbygnings- og
skibsreparationsindustri, herunder afskaffelse af produktionsstøtte. Den nye forordning træder i kraft
samtidig med OECD-aftalen. Dette skulle være sket den 1. januar 1996, men desværre blev
ikrafttrædelsen forsinket, selv om Den Europæiske Union ratificerede aftalen i december, på grund af
forsinkelser i ratifikationsprocessen hos aftalens øvrige parter. Rådet besluttede derfor, at reglerne i
7. direktiv om støtte til skibsbygningsindustrien93 fortsat skulle gælde i en overgangsperiode frem til
senest den 1. oktober 1996. Hvis OECD-aftalen stadig ikke er trådt i kraft den 1. juni 1996, vil
Kommissionen forelægge Rådet passende forslag, så det kan fastlægge den kommende politik inden
den 1. oktober 1996. På denne baggrund besluttede Kommissionen at bibeholde det fælles
produktionsloft på 9% for større skibe og 4,5% for skibe til under 10 mio. ECU og ombygninger efter
den 1. januar 1996.

1.1.2. Stål

164. I 1995 anvendte Kommissionen fortsat stålstøttereglerne94 med stor årvågenhed. Den strikse
håndhævelse af støttereglerne medførte, at der blev truffet en række negative beslutninger, herunder
om tilbagebetaling af ulovligt udbetalt støtte.

                                                            

91 EF-Domstolens dom i sag 78/76, Steinike und Weinlig mod Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Sml. 1977,
s. 575.

92 EFT L 332 af 30.12.1995.

93 Rådets direktiv 90/684/EØF, senest ændret ved direktiv 94/73/EF.

94 Kommissionens beslutning nr. 3855/91/EKSF.
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Rådet afgav samstemmende og enstemmig udtalelse om de særlige fritagelser efter EKSF-traktatens
artikel 95 med hensyn til henholdsvis produktions- og lukningsstøtte til jernmalmudvinding i Østrig
i november og privatisering af det offentlige stålværk i Irland i december.

Den nøje overvågning af seks tidligere sager efter EKSF-traktatens artikel 95 (Ilva i Italien, CSI og
Sidenor i Spanien, EKO Stahl og SEW Freital i Tyskland og Siderurgia Nacional i Portugal) blev
opretholdt, og Rådet fik forelagt halvårlige rapporter.

I marts foreslog Kommissionen, at bestemmelserne om miljøbeskyttelse i stålstøttereglerne skulle
bringes i overensstemmelse med de reviderede fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte til
miljøbeskyttelse i henhold til EF-traktaten for at sikre, at stålindustrien fik samme behandling som
andre industrisektorer. Rådets samstemmende udtalelse afventes stadig.

1.1.3. Kul

165. Beslutning nr. 3632/93/EKSF95 af 28. december 1993 fastlægger fællesskabsreglerne for
statsstøtte til kulindustrien i perioden fra 1994 til 2002.

Den 4. april godkendte Kommissionen96 finansiel støtte på i alt 3 384,2 mio. ECU, som Tyskland i
1995 havde givet i form af erstatning til elværkerne i henhold til den tredje lov om elektricitet
fremstillet på basis af kul fra EU, støtte til bevarelse af arbejdsstyrken i underjordiske miner
(Bergmannsprämie) og støtte til dækning af en række kulselskabers ekstraordinære udgifter i
forbindelse med overtagne forpligtelser.

Den 19. juli afgav Kommissionen positiv udtalelse om de franske myndigheders omstruktureringsplan
og godkendte støtte97 på i alt 912,8 mio. ECU til dækning af driftstab i 1994, støtte til dækning af
overtagne forpligtelser i forbindelse med modernisering, rationalisering og omstrukturering af
kulindustrien samt støtte til forskning og udvikling. Ved samme lejlighed godkendte Kommissionen
supplerende tysk støtte på i alt 196,9 mio. ECU til leverancer af kul og koks til EU's jern- og
stålindustri98.

Den 26. juli gav Kommissionen Frankrig tilladelse99 til at yde støtte på i alt 668,1 mio. ECU til
dækning af driftstab i 1995, støtte til dækning af overtagne forpligtelser i forbindelse med
modernisering, rationalisering og omstrukturering af kulindustrien samt støtte til forskning og
udvikling.

Kommissionens tilladelse til Det Forenede Kongerige til at yde støtte på i alt 2 594,4 mio. ECU til
dækning af overtagne forpligtelser i 1995 var indeholdt i Kommissionens beslutning af 3. november
1994100.

                                                            

95 EFT L 329 af 30.12.1993, s. 12.

96 Beslutning nr. 95/464/EKSF (EFT L 267 af 9.11.1995, s. 42).

97 Beslutning nr. 95/465/EKSF (EFT L 267 af 9.11.1995, s. 46).

98 Beslutning nr. 95/499/EKSF (EFT L 287 af 30.11.1995, s. 53).

99 Beslutning nr. 95/519/EKSF (EFT L 299 af 12.12.1995, s. 18).

100 Beslutning nr. 95/995/EKSF (EFT L 379 af 31.12.1995, s. 6).
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Der er indgået anmeldelser af støtte for 1995 fra de portugisiske og spanske myndigheder samt en
supplerende anmeldelse fra de tyske myndigheder. De behandles alle af Kommissionens tjenestegrene
for at afgøre, om de er forenelige med beslutning nr. 3632/93/EKSF.

1.1.4. Motorkøretøjsindustrien

166. Med sin dom af 29 juni 1995101 gik Domstolen imod Kommissionens seneste beslutning om at
forlænge EF-rammebestemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien på ubestemt tid og fastslog,
at de ophørte den 1. januar 1995. For at forhindre det retlige tomrum, denne dom kunne fremkalde,
måtte Kommissionen den 5. juli 1995 træffe en ekstraordinær beslutning om at forlænge
rammebestemmelserne med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 1995 og samtidig foreslå
medlemsstaterne at genindføre dem for en toårig periode fra senest den 1. januar 1996.

Derefter indklagede den spanske regering Kommissionens beslutning om at forlænge
rammebestemmelserne med tilbagevirkende kraft for Domstolen, og i modsætning til alle de øvrige
medlemsstater afviste den også forslaget om at genindføre dem for en periode på to år. Efter denne
afvisning var Kommissionen nødsaget til at indlede en procedure efter EF-traktatens artikel 93, stk.
2, for at undersøge foreneligheden af alle støtteordninger, der kunne gavne bilfabrikanter i Spanien.
Den 20. december vedtog Kommissionen en endelig beslutning, hvorved Spanien ligesom alle de
øvrige medlemsstater blev tvunget til at overholde bestemmelserne i de nyligt genindførte
rammebestemmelser.

På grundlag af sin beslutning af 5. juli fortsatte Kommissionen gennem hele 1995 med at anvende EF-
rammebestemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien. Den modtog ni anmeldelser på baggrund
af godkendte støtteordninger og to anmeldelser på grundlag af ad hoc-ordninger. Kommissionen vedtog
en beslutning om at godkende anmeldt støtte i seks tilfælde. Kommissionen vedtog desuden en
midlertidig beslutning, der pålagde den tyske regering inden en fastsat tidsfrist at fremlægge alle de
oplysninger, der er nødvendige for at foretage en vurdering af VW Sachsens nye projekter, der ikke
var omfattet af en tidligere beslutning fra 1994102.

167. Ved vurderingen af individuelle støttetildelinger på baggrund af regionale støtteordninger (f.eks.
Ford Genk) anvendte Kommissionen fortsat kriteriet om, at regionalstøtte i denne sektor skal stå i
forhold til de faktiske regionale ulemper for en investor. Det skal dog bemærkes, at det har givet
højere gennemsnitlige støtteintensiteter til motorkøretøjsfabrikanter i forbindelse med
investeringsprojekter i EU's mindst udviklede regioner.

168. Hvad angår sager om redning og omstrukturering traf Kommissionen endelige beslutninger i
støttesager, der vedrørte DAF België, DAF Nederland og Seat-Volkswagen. I henhold til gældende
bestemmelser indebar disse beslutninger tilbagebetaling af en del af støtten, hvis DAF gik konkurs,
og en betydelig nedskæring af produktionskapaciteten i Seats tilfælde. Desuden besluttede
Kommissionen at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med hensyn til de spanske
myndigheders støtte til Santana Motor SA.

169. Ved vurdering af støtte til forskning og udvikling erkender Kommissionen, at der er mulighed
for, at forskning og udvikling kan have gunstige virkninger for den økonomiske udvikling, men tager
hensyn til risikoen for fordrejning af konkurrencen og sikrer sig, at denne form for støtte kun gives

                                                            

101 Sag 135/93, Spanien mod Kommissionen, Sml. 1995, s. I-1651.

102 24. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 367 og bilag II.E., nr. 2.6
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til projekter, der er egentligt innoverende på EU-plan. Den sikrer sig desuden, at de maksimale
støtteintensiteter, der er fastsat i EF-rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling,
overholdes. Eftersom disse betingelser var overholdt for Opel Österreichs og Ford Valencias
vedkommende, godkendte Kommissionen forslagene om støtte til disse projekter.

170. Begge sager vedrørte støtte til investeringsprojekter med henblik på at begrænse forureningen.
I lighed med EF-rammebestemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien og
fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse kan denne form for støtte godkendes,
hvis den kun omfatter de ekstra investeringsudgifter, der er nødvendige for at begrænse eller eliminere
forureningen eller tilpasse produktionsmetoderne af miljøbeskyttelseshensyn, og hvis grænserne for
støtteintensitet i miljørammebestemmelserne, dvs. 15% hvis der er tale om tilpasning til nye standarder,
og 30% for projekter, der gør det muligt at opnå betydeligt højere standarder, eller for frivillige
foranstaltninger, ikke overskrides. Såvel i Opel Österreichs og Ford Valencias tilfælde som i
ovennævnte sag vedrørende Ford Genk var disse betingelser opfyldt, og Kommissionen godkendte
derfor støtteforslagene.

171. I flere tilfælde havde Kommissionen ladet de nationale myndigheder føre tilsyn med
gennemførelsen af den støtteberettigede investering og anmodet medlemsstaterne om at forelægge
årsrapporter om resultaterne af investeringerne og støtteudbetalingerne. Praksis har allerede vist, hvor
vigtig en sådan opfølgningsprocedure er i betragtning af, at gennemførelsen af store flerårige
investeringsprojekter medfører mange forandringer, der kan nødvendiggøre ændringer af
støtteudbetalingerne. I løbet af 1995 blev der foretaget en sådan ex post-kontrol i sagerne vedrørende
Ford/VW Setubal og Fiat Mezzogiorno samt Chrysler og SNF i Østrig, hvor Den Europæiske Union
havde indgået aftaler om støttenedskæringer med Østrig. I sin beslutning i NedCar-sagen havde
Kommissionen stillet krav om, at de nederlandske myndigheder skulle anmelde reglerne for fordeling
af omkostninger mellem den nye og den gamle model, så den kunne sikre sig, at der ikke blev ydet
støtte til Volvo og Mitsubishi gennem upassende bestemmelser103. Analysen af reglerne for
omkostningsfordelingen i 1994 og 1995 viste, at der ikke var tale om statsstøtte. I Rover-sagen om
omstruktureringsstøtte, der stammer fra perioden før indførelsen af rammebestemmelserne, og i Opel
Eisenach-sagen om regionalstøtte blev ex post-kontrollen endelig afsluttet, efter at alle betingelserne
i beslutningen var opfyldt.

1.1.5. Kunstfiberindustrien

172. Siden 1977 har støtte til denne industri været underlagt supplerende kontrol gennem de såkaldte
rammebestemmelser for støtte til kunstfiberindustrien. I april anmodede Kommissionen en uafhængig
konsulent om at vurdere rammebestemmelsernes virkning, og klarlægge, hvilken form den supplerende
kontrol skulle tage, hvis man stadig fandt den påkrævet. Konsulenterne aflagde rapport i oktober, og
Kommissionen tager stilling til, hvad der skal gøres, i begyndelsen af 1996. Desuden forlængede
Kommissionen i april gyldighedsperioden for de nugældende rammebestemmelser104 i yderligere ni
måneder til den 31. marts 1996105.

                                                            

103 24. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 367 og bilag II.E, punkt 2.6.

104 EFT C 346 af 30.12.1992.

105 EFT C 142 af 8.6.1995.
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1.1.6. Transport

173. Der skete en kraftig stigning i antallet af støttesager i transportsektoren i 1995 (fra 29 til 51).
Stigningen blev ledsaget af et stadigt mere komplekst sagsindhold samt udvidelsen af
anvendelsesområdet for artikel 92 og 93. Efterhånden som liberaliseringen af transportmarkederne
skrider frem, bliver operatørerne udsat for stadigt stigende forretningsmæssigt pres over en bred front.
Den kommende afslutning af liberaliseringen af den civile luftfart vil omfatte cabotagerettigheder for
europæiske selskaber fra marts 1997. De nyligt vedtagne direktiver om infrastrukturbetaling og
sporadgang i jernbanesektoren styrker den udvikling, der blev startet med direktiv 91/440. Man
inddrager nu også indenlandske skibsfartsruter. Her er blot tale om et par eksempler på udviklingen
hen imod et indre marked for transporttjenester.

174. Efterhånden som de forretningsmæssige aktiviteter spreder sig til nye områder, må kontrollen
med finansiel statsstøtte øges for fortsat at sikre alle virksomheder, både offentlige og private, lige
muligheder. I transportsager bør fordele, som begrænser de omkostninger, der normalt indgår i en
virksomheds omkostningsstruktur, og som skyldes en statslig foranstaltning, ikke tillades - medmindre
de afhjælper et behov for transportkoordination, eller der er tale om godtgørelser for at have opfyldt
forpligtelser om offentlige tjenesteydelser. Desuden kan udvikling af transport som økonomisk aktivitet
eller et konkret projekt af fælles europæisk interesse muligvis opnå en undtagelse.

175. I løbet af det forgangne år blev Kommissionens tjenestegrene kontaktet i flere sager (Ferrovie
dello Stato, den faste Øresundsforbindelse) af medlemsstater, der ville have klarlagt, om offentlige
investeringer i infrastruktur kunne betragtes som statsstøtte. Regeringerne har altid brugt finansiel
indgriben som et vigtigt redskab i deres politik til udvikling af infrastrukturen. Så længe adgangen og
brugen af infrastrukturen fortsat er offentlig og generel, vil disse interventioner i princippet ikke
indeholde statsstøtte som omhandlet i artikel 92, stk. 2, men vil normalt blive betragtet som værende
af offentlig interesse. For at der kan være tale om fordrejning - der kan betragtes som støtte - skal
fordelene ved infrastrukturen tildeles selektivt med henblik på at hjælpe særskilte virksomheder, f.eks.
en bestemt type anlæg, der kun kan bruges af én virksomhed, eller der skal være tale om
diskriminerende adgangsbegrænsning.

Fra et økonomisk synspunkt tager de offentlige myndigheder sig normalt af denne form for varer og
tjenesteydelser, fordi prissystemet ikke kan gøre det effektivt. Varer som infrastrukturer kan i reglen
ikke deles, men benyttes kollektivt af alle borgere, uanset om de betaler for dem eller ej. Et sådant
offentligt gode, som det offentlige stiller til rådighed, gavner samfundet kollektivt og tildeles ikke en
særskilt virksomhed eller industri (ikke-udelukkelsesprincippet). Derfor vil offentlige
infrastrukturtilskud normalt ikke blive betragtet som støtte, men snarere som en generel foranstaltning
i kraft af statens suverænitet med hensyn til økonomisk politik, fysisk planlægning og udvikling.

176. Der blev indgivet flere klager i 1995 over statsstøtte til havne. Spørgsmålet er, om finansielle
tilskud til havneaktiviteter kan behandles efter artikel 92.

177. Hvad angår den civile luftfart, baserede Kommissionen sine beslutninger om statsstøtte på
principperne i de nye rammebestemmelser, der blev vedtaget i november 1994106. Retningslinjerne
tager hensyn til de stadigt mere konkurrenceprægede vilkår på markedet for luftfartstjenester efter
iværksættelsen af den tredje liberaliseringspakke i 1993. I 1994 godkendte Kommissionen, at der ydes
omstruktureringsstøtte, som skal udbetales i rater til TAP og Air France. I begge tilfælde blev

                                                            

106 24. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 375.
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Kommissionens godkendelse gjort betinget af, at en række forpligtelser og omstruktureringsplaner
skulle være opfyldt. Med hjælp fra uafhængige eksperter kontrollerede Kommissionen i 1995, om dette
var sket. Da TAP107 og Air France108 begge havde opfyldt begge elementer tilfredsstillende, blev der
ikke rejst indvendinger mod udbetalingen af anden rate af støtten.

178. I 1994 besluttede Kommissionen også, at det forhold, at den franske offentlige virksomhed CDC-
P havde tegnet obligationer udstedt af Air France, udgjorde ulovlig støtte, som var uforenelig med
fællesmarkedet, og krævede, at den skulle tilbagebetales. I oktober 1994 indbragte Frankrig og Air
France Kommissionens beslutning for Førsteinstansretten. Kommissionen besluttede derefter den 4.
april 1995109 at ændre sin oprindelige beslutning og at bede Frankrig om at sørge for, at støtten og
morarenter deponeres på en spærret bankkonto, indtil Domstolen afsiger en endelig kendelse. Den
økonomiske begrundelse herfor er, at Air France skal fratages muligheden for at anvende penge
svarende til støtten, så længe sagen verserer ved Domstolen.

179. Den 4. maj 1995110 analyserede Kommissionen de finansielle transaktioner i forbindelse med en
aftale mellem Swissair og Sabena, som tager sigte på, at førstnævnte skal overtage en strategisk andel
(49,5%) af Sabena. Operationen indebar, at Sabena udstedte nye aktier for 9,5 mia. BEF; heraf tegnede
Swissair sig for 6 mia. BEF, og den resterende del blev tegnet af Belgien og en gruppe af belgiske
investorer. Kommissionen gjorde opmærksom på, at når den offentlige andel i et selskab skal øges,
vil kapitalindsprøjtningen ikke indebære statsstøtte, forudsat at den offentlige investering ledsages af
en betydelig kapitalindsprøjtning fra en privat aktionærs side. Swissairs tegning af nye aktier til samme
pris og på samme betingelser som Belgien og de belgiske investorer blev anset som bevis på, at
operationen var en normal finansiel transaktion og ikke udgjorde statsstøtte.

180. Den 10. maj 1995 besluttede Europa-Kommissionen, at den ikke ville rejse indvendinger mod
den tyske regerings planer om at bidrage til Lufthansa-ansattes pensionsfonde som en del af selskabets
privatiseringsprogram fra 1992. Foranstaltningerne hang sammen med de byrder, der var blevet pålagt
Lufthansa, efter at det var blevet tvunget til at trække sig ud af en tillægspensionsfond administreret
af den offentlige virksomhed VBL, som det - i egenskab af et offentligt selskab - havde været
forpligtet til at tilhøre. Kommissionen mente, at en privat investor i samme situation som den tyske
stat, der var tvunget til at opgive kontrollen med Lufthansa, ville have handlet på samme måde for at
maksimere den endelige værdi af sin andel.

181. Den 19. juli 1995 analyserede Kommissionen en kapitalindsprøjtning på 300 mio. FRF til
virksomheden AOM fra dens statsejede moderselskab Crédit Lyonnais. Efter at Kommissionen havde
analyseret omstruktureringsplanen for luftfartsselskabet, kom den til den konklusion, at AOM
sandsynligvis igen ville blive en rentabel virksomhed i nærmeste fremtid, og at nettonutidsværdien af
de fremtidige cash flows var højere end investeringens tilsvarende værdi. Operationen blev anset for
at være en normal finansiel transaktion og ikke statsstøtte, idet en privat markedsøkonomisk investor
under samme omstændigheder ville have foretaget investeringen i AOM.

182. Den 29. november 1995 traf Kommissionen en endelig negativ afgørelse om den ekstraordinære
afskrivningsordning for fly registreret i Tyskland og anvendt til internationale forretningsaktiviteter.

                                                            

107 EFT C 154 af 21.6.1995.

108 EFT C 295 af 10.11.1995.

109 EFT L 219 af 15.9.1994.

110 EFT L 239 af 7.10.1995, s. 19.
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Under visse omstændigheder gav denne ordning mulighed for en ekstraordinær afskrivning på indtil
30% af de samlede anskaffelsesomkostninger. Kommissionen mente, at ordningen udgjorde støtte, og
at den ikke kunne falde ind under artikel 92, stk. 2 og 3.

183. Kommissionen har ligeledes truffet flere beslutninger om støtte til skibsfartssektoren.
Kommissionens rammebestemmelser om undersøgelse af statsstøtte til Fællesskabets rederier fra 1989
er under revision i forbindelse med en samlet nyvurdering af EU's maritime transportpolitik.
Kommissionen har fremlagt resultaterne heraf i et dokument, som EU's institutioner, medlemsstaterne
og andre interesserede parter vil blive opfordret til at drøfte og kommentere.

184. Kommissionen har bl.a. besluttet, at en aftale mellem de spanske regionale og lokale
myndigheder i Baskerlandet og "Ferries Golfo de Viscaya" angående en færgerute mellem Bilbao og
Portsmouth ikke indeholdt statsstøtteelementer. Den endelige beslutning blev truffet den 6. juni 1995,
efter at proceduren i traktatens artikel 93, stk. 2, var blevet indledt.

185. Der er blevet rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt støtte til det franske statsejede rederi Compagnie
Générale Maritime ("CGM") var forenelig med traktaten. Kommissionen besluttede den 31. oktober
1995, og igen den 20. december 1995, henholdsvis at indlede og forlænge proceduren efter artikel 93,
stk. 2. Støtten beløber sig til ca. 330 mio. ECU.

186. Kommissionen har desuden behandlet en række sager om statsstøtte i vejtransportsektoren under
hensyntagen til den liberalisering af cabotagekørsel, der finder sted fra den 1. januar 1995111, og som
indebærer, at de lokale markeder åbnes for konkurrence på EU-plan.

187. Den 18. august 1995 anlagde Kommissionen sag ved Domstolen mod Den Italienske Republik,
som ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger til at rette sig efter Kommissionens beslutning af
9. juni 1993, hvori en skattekredit til erhvervstransportselskaber i Italien blev erklæret uforenelig med
fællesmarkedet, og hvori de italienske myndigheder blev pålagt at søge beløbene tilbagebetalt.

Denne ordning, der var blevet anset for en simpel driftsstøtte, og som oprindelig var planlagt for
skatteåret 1992, blev endvidere forlænget af de italienske myndigheder i 1993 og 1994, med et budget
på 558 mio. ECU. Kommissionen besluttede den 4. oktober 1995 at indlede proceduren efter traktatens
artikel 93, stk. 2, mod disse forlængelser og krævede øjeblikkelig suspension af støtten.

188. Med hensyn til sejladsen ad de indre vandveje fortsætter den strukturelle sanering med henblik
på nedskæring af overkapaciteten gennem ophugning af skibe, der blev påbegyndt i 1990 på grundlag
af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 af 27. april 1989. På grund af det store tonnageoverskud
forelagde Kommissionen den 23. maj 1995 Rådet et forslag til ændring af ovennævnte forordning,
hvori den anbefalede omfattende ophugning i perioden 1996-1998 finansieret af EU, de berørte
medlemsstater og sektoren. Dette initiativ er en vigtig ledsageforanstaltning til den gradvise
liberalisering af flodtransporten, som Kommissionen ligeledes fremsatte forslag om den 23. maj 1995.

189. I løbet af 1995 undersøgte Kommissionen på grundlag af artikel 92 og 93 visse transaktioner
udført af en række jernbaneselskaber. I relation til det britiske salg af jernbanematerielselskaberne
(ROSCO) besluttede Kommissionen den 29. november, at de garantier, der var blevet ydet køberne,
maksimerede fortjenesten ved salget og derfor ikke udgør statsstøtte.

                                                            

111 Rådets forordning nr. 3118/93, EFT L 279 af 12.11.1993.
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Den 18. oktober 1995 besluttede Kommissionen ligeledes, at en statsgaranti til fordel for Ferrovie dello
Stato S.p.A., udstedt af den italienske stat vedrørende et lån på 372 mio. ECU til
jernbaneinfrastrukturinvesteringer i højhastighedstogforbindelsen Brenner-Verona, ikke udgjorde
statsstøtte.

1.1.7. Landbrug

190. De tre nye medlemsstaters (Østrig, Sverige og Finland) tiltrædelse har til en vis grad ændret
opgørelsen over statsstøtte til landbrugssektoren. Tiltrædelsesakten for hver ny medlemsstat indeholder
bestemmelser om en særlig procedure for den eksisterende støtte ved tiltrædelsen og i en vis
overgangsperiode. I overensstemmelse med tiltrædelsesakten gav de tre nye medlemsstater inden den
30. april 1995 Kommissionen besked om deres eksisterende støtteordninger i landbrugssektoren i
henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 1. Desuden vedtog Kommissionen den 13. februar 1995 to
beslutninger om godkendelse af de østrigske og finske programmer for anvendelse af tiltrædelsesaktens
artikel 138-140, der omhandler tildeling og gradvis aftrapning af midlertidig statsstøtte til
landbrugsprodukter. Disse beslutninger er senere ændret for at tage hensyn til nye elementer.

191. Det er Kommissionens generelle opgave at modsætte sig statsstøtte fra enhver medlemsstat, når
der er tale om støtteforanstaltninger, som kan forstyrre markedsmekanismerne i EU, og som ikke har
varige virkninger for den pågældende sektor, da der er tale om driftsstøtte.

192. Hvad angår investeringsstøtte i den primære investeringssektor og især anvendelse af artikel 12
i Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet112 bør
vurderingen af såvel fællesskabsstøtte som national støtte for fremtiden i videst muligt omfang
foretages i forbindelse med en parallel behandling af sagsakterne inden for de tidsfrister, der gælder
for statsstøtte. Denne procedure vil gøre det muligt kun at sende en enkelt skrivelse til den pågældende
medlemsstat under henvisning til såvel traktatens artikel 92-93 som forordning 2328/91.

193. Med hensyn til støtte til investeringer til forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning
af landbrugsprodukter er EU's politik fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 866/90113. Forordningen
giver medlemsstaterne bemyndigelse til på en række betingelser at yde støtte i overensstemmelse med
EF-traktatens artikel 92 og 93. Denne mulighed er begrænset af forordningens udvælgelseskriterier,
som Kommissionen analogt anvender ved sin vurdering af statsstøtte.

Indtil 1994 var udvælgelseskriterierne for disse investeringer de såkaldte "sektorgrænser", der fremgår
af Kommissionens beslutning 90/342/EØF af 7. juni 1990114. De blev ændret ved Kommissionens
beslutning 94/173/EØF af 22. marts 1994115. I 1994 meddelte Kommissionen medlemsstaterne, at den
på statsstøtteområdet fortsat ville anvende sektorgrænserne i punkt 2 i bilaget til beslutningen fra
1990116. I 1995 justerede Kommissionen sin holdning, og den anvender nu grænserne i beslutningen
fra 1994 i de tilfælde, hvor de er mindre skrappe117. Efter at have afsluttet det indledende arbejde med
medlemsstaterne besluttede Kommissionen, at den efter den 1. januar 1996 vil anvende kriterierne i

                                                            

112 EFT L 218 af 6.8.1991, s. 1.

113 EFT L 91 af 26.4.1990, s. 1.

114 EFT L 163 af 29.6.1990, s. 71.

115 EFT L 79 af 23.3.1994, s. 29.

116 EFT C 189 af 12.7.1994, s. 5.

117 EFT C 71 af 23.2.1995, s. 6.
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sin beslutning af 22. marts 1994 i statsstøttesager i stedet for principperne i sin beslutning af 7 juni
1990118.

194. Kommissionen har desuden vedtaget princippet om en revision af sin politik vedrørende
subventionerede driftslån i landbrugssektoren119.

1.1.8. Fiskeri

195. I 1995 registrerede Kommissionen 37 nye tilfælde af anmeldt støtte, 20 ikke-anmeldte eller for
sent anmeldte støttesager og tre nye sager under eksisterende støtteordninger i denne sektor. Den
besluttede ikke at gøre indsigelse mod støtten i 22 sager, hvoraf en var påbegyndt i 1994. Den
besluttede desuden at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk.2, med hensyn til to
støtteforanstaltninger i henholdsvis Italien og Tyskland. I samme periode besluttede Kommissionen
at afslutte proceduren efter artikel 93, stk. 2, vedrørende en støtteforanstaltning i Italien, der blev
anmeldt i 1993. 

1.2. Støtte i sektorer, der ikke er omfattet af særlige regler

196. Europa har i nogle år oplevet en omfattende liberalisering, privatisering og omlægning af
nationale monopoler. Denne udvikling har sammen med harmoniseringen af regler på EU-plan fået
Kommissionen til at undersøge anvendelsen af statsstøttereglerne i visse særlige sektorer, som
bankvirksomhed og postbesørgelse. Disse sektorer bør principielt være underlagt samme regler som
alle andre (især princippet om den markedsøkonomiske investor), men har dog en række særlige
kendetegn, som Kommissionen bør tage hensyn til ved anvendelsen af statsstøttereglerne.

1.2.1. Banksektoren

197. Denne sektor har en række særlige kendetegn, især hvad angår sociale og retlige forhold
(beskyttelse af indlånere), makroøkonomiske og finansielle forhold (nødvendigheden af stabilitet i
sektoren og et velfungerende betalingssystem) og endelig politiske og internationale forhold (mulighed
for "panikreaktioner" i andre kreditinstitutter i det samme land eller i andre lande som følge af den
store indbyrdes afhængighed i sådanne sektorer, navnlig hvis der er tale om fallit i et kreditinstitut af
en vis størrelse). Derfor tager særlige myndigheder sig af tilsynet med denne sektor i de forskellige
medlemsstater.

Efter Banesto-sagen i 1994 er Crédit Lyonnais-sagen et godt eksempel på, hvordan statsstøttereglerne
bør anvendes under hensyntagen til sektorens særligt følsomme natur. Denne sag er den mest
omfattende, Kommissionen nogen sinde har behandlet. Det samlede støttebeløb var på hele 45 mia.
FRF (7,5 mia. ECU). Desuden var Crédit Lyonnais ved udgangen af 1993 Europas største bank med
hensyn til samlet omsætning, hvorved denne sag blev til et eksempel på en storbanks fallit med alle
de konsekvenser, det kan få for hele finans- og bankverdenen i Frankrig, om ikke i hele Europa.

Det princip, Kommissionen lagde sig fast på efter at have konsulteret en gruppe højtstående eksperter,
var at anvende indholdet og procedurerne i statsstøttereglerne på banksektoren under hensyntagen til
denne sektors særlige kendetegn. Overholdelse af reglerne bevirker desuden, at man undgår, at
offentlige kreditinstitutter eller kreditinstitutter, der er for vigtige til at kunne gå fallit, styrket af

                                                            

118 EFT C 29 af 2.2.1996, s. 4.

119 EFT C 44 af 16.2.1996, s. 2.
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implicit eller eksplicit statsstøtte, opfører sig uoverlagt. En sådan holdning vil antagelig nødvendiggøre
statsstøtte og dermed en konkurrencefordrejning, som kunne have været undgået. Hvis man har fundet
det nødvendigt at gribe ind fra statens side for at undgå uheldige følger for de øvrige kreditinstitutter
og de finansielle markeder, mener Kommissionen, at man skal sikre sig, at den valgte løsning bevirker
mindst mulig fordrejning af konkurrencen. Endelig skal det kriseramte kreditinstitut yde betydelige
bidrag for at kompensere de negative virkninger af statens indgreb for de øvrige aktører på markedet.
Derfor er Kommissionens endelige beslutning om godkendelse af støtten til Crédit Lyonnais betinget
af, at banken afhænder en betydelig del af sit internationale net og bidrager til udgifterne til
afviklingsmekanismen gennem en overskudsklausul, og at der sikres en klar adskillelse mellem Crédit
Lyonnais og afviklingsstrukturen, samt at banken kan forventes privatiseret i løbet af fem år.

1.2.2. Postbesørgelse

198. Kommissionen betragter denne sektor som afgørende i kraft af dens rolle som uundværligt
element til gennemførelse af et lands sociale og økonomiske aktiviteter. Den skal dog samtidig tage
hensyn til, at Domstolen har fastslået, at konkurrencereglerne skal anvendes på denne sektor120, jf. dog
EF-traktatens artikel 90, stk. 2.

Posttjenesterne, særligt de offentlige, halvoffentlige eller dem, der er blevet tildelt særlige eller
eksklusive rettigheder, har stadig et privilegeret forhold til staten. Der kan være tale om direkte
finansiel støtte (subventioner) eller indirekte (skattelettelser), der ofte er lidet gennemsigtige. Men på
den ene side finder Kommissionens direktiv om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser
mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder121 anvendelse i dette tilfælde, hvilket medfører
særlige regnskabsmæssige og finansielle forpligtelser. På den anden side udgør den direkte eller
indirekte finansielle indgriben statsstøtte, som Kommissionen har pligt til at føre kontrol med dels i
kraft af medlemsstaternes forpligtelse til at indgive forudgående anmeldelse af støtteprojekter, dels i
forbindelse med det vedvarende tilsyn med de eksisterende støtteordninger, som Kommissionen må
foretage af hensyn til fællesmarkedets gradvise udvikling og funktion.

I denne forbindelse er sagen om det franske postvæsens konkurrencemæssige aktiviteter ekstra
interessant, idet den vedrører både anvendelse af statsstøttereglerne (artikel 92-93) og bestemmelserne
om virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse
(artikel 90, stk. 1). Det er den første sag, hvor Kommissionen har skullet anvende begge bestemmelser
samtidig. Kommissionen fandt, at postvæsenets skattelettelser ikke oversteg ekstraudgifterne til at
udføre den offentlige tjenesteydelse og ikke gavnede postvæsenets konkurrenceprægede aktiviteter
(dvs. de aktiviteter, der ikke er forbeholdt postvæsenet i henhold til fransk lov). Kommissionen
besluttede derfor, at disse skattelettelser ikke indeholdt støtte i henhold til EF-traktatens artikel 92,
stk. 1.

1.2.3. Den audiovisuelle sektor

199. Kommissionen erkender, at den europæiske film- og tv-produktionsindustri udgør en vigtig del
af den mangfoldige europæiske kultur. Derfor har Kommissionen accepteret fremme af den kulturelle
mangfoldighed som begrundelse for statsstøtte til filmindustrien og produktion af tv-programmer. Ved

                                                            

120 Dom af 12. februar 1992 i de forenede sager C-48/90 og C-66/90, Kongeriget Nederlandene og Koninklijke PTT
Nederland NV og PTT Post BV mod Kommissionen, Sml. 1992, s. I-565. Dom i sag C-320/91, Paul Corbeau, Sml.
1993, s. I-2563.

121 Kommissionens direktiv 80/723/EØF af 25.6.1980, ændret ved direktiv 84/413/EØF (EFT L 229 af 28.8.1985, s. 20).
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sin vurdering af statsstøtte vil Kommissionen dog sikre, at støtte ikke fører til unødig fordrejning af
konkurrencen, og at der ikke diskrimineres på grundlag af nationalitet eller lægges andre hindringer
i vejen for varer, tjenesteydelser, personer og idéers frie bevægelighed i Den Europæiske Union.
Kommissionen vil søge at finde en balance mellem behovet for at styrke kultur og kulturarv på den
ene side og fri handel og konkurrence på det indre marked på den anden. For at klarlægge sin
statsstøttepolitik på dette område er Kommissionen i færd med at udarbejde rammebestemmelser for
statsstøtte til kultur, kunst og den audiovisuelle sektor. Rammebestemmelserne blev drøftet med
medlemsstaterne på et multilateralt møde i juni. Medlemsstaterne gav generelt udtryk for deres støtte
til rammebestemmelserne.

200. Efter at have modtaget klager fra private tv-stationer over, at offentlige stationer modtog
statsstøtte, der fordrejede konkurrencen på tv-markedet i EU, udpegede Kommissionen i 1993 et
konsulentfirma til at foretage en undersøgelse af situationen under særlig hensyntagen til, hvilke
forpligtelser til at yde en offentlig tjenesteydelse de offentlige tv-stationer pålægges, hvad de koster,
og hvor stor støtte de offentlige stationer modtager. Kommissionen modtog den endelige rapport i
oktober 1995 og har sendt den til medlemsstaterne for at få deres kommentarer. Hvad angår de nye
medlemsstater og de EFTA-lande, der har undertegnet EØS-aftalen, har Kommissionen offentliggjort
et udbud af en lignende undersøgelse. Når Kommissionen har modtaget medlemsstaternes kommentarer
til den første undersøgelse, og den anden undersøgelse er afsluttet, vil den behandle de udestående
sager og opfordre til en debat om den videre udvikling.

2. Horisontale støtteordninger

2.1. Forskning og udvikling

201. Den 20. december 1995 vedtog Kommissionen de nye "EU-rammebestemmelser for statsstøtte
til forskning og udvikling".

Revisionen af rammebestemmelserne, der har været i kraft siden 1986, er sket på baggrund af den nye
konkurrencesituation i Fællesskabet og på international plan. I den nye reviderede version er der taget
hensyn til henstillingerne i hvidbogen "Vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse" samt til
konsekvenserne af de aftaler, der er indgået under de multilaterale forhandlinger i forbindelse med
Uruguay-runden. I den nye tekst præciseres endvidere en række fremgangsmåder, som ikke har været
fastsat skriftligt, men som Kommissionen har udviklet efter rammebestemmelsernes ikrafttræden i
1986.

Der tillades normalt fortsat en støtte på 25% til udviklingsprojekter på prækonkurrencestadiet -
nærmere den kommercielle udnyttelse - og 50% til projekter i forbindelse med industriel forskning,
men der er mulighed for "forhøjelser" i forbindelse med projekter, der omfatter SMV (+10 point),
støtteberettigede regioner (+5 eller 10 point) og projekter, der hører ind under prioriteringerne i EF-
rammeprogrammet for F&U (+15 point).

Den tilladte støtteintensitet kan endvidere forhøjes (+10%), når der er tale om projekter, der opfylder
mindst ét af følgende kriterier: tværnationalt samarbejde mellem uafhængige virksomheder, stor
udbredelse af forskningsresultaterne, samarbejde mellem universiteter og industrien. Der tillades en
forhøjelse på 25% i tilfælde af projekter, der hører ind under prioriteringerne i EF-rammeprogrammet
for F&U, som også omfatter tværnationalt samarbejde mellem virksomheder eller mellem virksomheder
og offentlige forskningsorganer samt garanterer stor udbredelse af resultaterne.
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Denne ordning med forhøjelse giver mulighed for at justere den tilladte støtte under hensyntagen til
den fælles interesse, samtidig med at maksimumssatserne i WTO's regler om subsidier under alle
omstændigheder overholdes.

For at tage hensyn til konkurrencen uden for Fællesskabet og de nye muligheder i WTO's
overenskomst om subsidier og udligningsforanstaltninger fastsættes det i de nye rammebestemmelser,
at de europæiske virksomheder kan nyde godt af de maksimumsbeløb, der godkendes af WTO (50%
i forbindelse med forskningsaktiviteter på prækonkurrencestadiet og 75% i forbindelse med industriel
grundforskning) i følgende tilfælde: kumulering af statsstøtte og EF-støtte, vigtige projekter af
fælleseuropæisk interesse (undtagelse i artikel 92, stk. 3, litra b), projekter eller programmer, i
forbindelse med hvilke virksomheder uden for EU gennemfører lignende aktiviteter, og hvor disse
virksomheder (inden for de sidste 3 år) har modtaget eller vil modtage en støtteintensitet, der svarer
til den støtte, der godkendes af WTO for de 2 samme forskningstyper.

For at mindske de administrative byrder for medlemsstaterne og Kommissionen finder Kommissionen
på grundlag af den indvundne erfaring, at det ikke længere er nødvendigt at anmelde årlige
budgetforhøjelser (der er på under 100% af det oprindelige beløb) og/eller videreførelse af godkendte
ordninger, hvis visse betingelser er opfyldt.

Tildeling af støtte til et konkret projekt som led i en støtteordning for F&U, der er godkendt af
Kommissionen, skal principielt ikke længere anmeldes. I rammebestemmelserne for 1995 er der fastsat
et andet kriterium for anmeldelse af "store konkrete tilfælde", der refererer til støttens størrelse (5 mio.
ECU) og projektets omkostninger (25 mio. ECU).

Revisionen af rammebestemmelserne omfatter også forskellige situationer, hvor offentlig finansiering
af F&U-aktiviteter, der gennemføres af højere læreanstalter eller offentlige forskningsorganer (uden
profit for øje), alene eller for virksomhedernes regning eller i samarbejde med disse, ikke er omfattet
af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 92, stk. 1.

I den nye version af rammebestemmelserne defineres endvidere de faktorer, som Kommissionen tager
hensyn til ved vurderingen af, om den af en medlemsstat foreslåede støtte til F&U tilskynder
virksomhederne til at gennemføre flere F&U-aktiviteter end dem, de normalt gennemfører
(tilskyndelsesvirkninger af F&U-støtten).

Nødvendigheden af støtten og dens tilskyndelseseffekt antages at foreligge, når der er tale om SMV,
medens Kommissionen nøje skal undersøge disse forhold, når der er tale om større virksomheder, der
er inddraget i forskning nær den kommercielle udnyttelse.

2.2. Beskæftigelsesstøtte og generelle sociale foranstaltninger

202. Den vedvarende meget høje arbejdsløshed var fortsat EF's største økonomiske og sociale problem
i 1995. I et forsøg på at afhjælpe denne alvorlige situation indførte medlemsstaterne et stigende antal
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og i sin hvidbog om vækst, konkurrenceevne og
beskæftigelse beskrev Kommissionen forskellige muligheder for at fremme beskæftigelsen i
overensstemmelse med Fællesskabets konkurrencepolitik.

Størstedelen af de foranstaltninger, medlemsstaterne vedtager for at implementere deres
arbejdsmarkedspolitik, er af generel natur og indebærer ikke støtte, enten fordi de ikke begunstiger
bestemte virksomheder eller ikke påvirker handelen mellem medlemsstaterne i den i EF-traktatens
artikel 92, stk. 1, fastsatte betydning. I henhold til den nye danske energipakke, hvorved der pålægges
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det danske erhvervsliv nye og større energiafgifter på CO2- og SO2-emissioner, vil en del af provenuet
fra disse afgifter flyde tilbage til industrien i form af en generel nedsættelse af det
arbejdsmarkedsbidrag, som industrien skal betale. Da alle virksomheder automatisk nyder godt af
denne nedsættelse, og på basis af objektive kriterier har Kommissionen ikke fundet, at denne
nedsættelse udgjorde statsstøtte i henhold til artikel 92, stk. 1.

Det er kun foranstaltninger, der selektivt nedsætter lønomkostningerne for visse virksomheder eller
inden for visse sektorer, enten for at tilskynde dem til at øge deres arbejdsstyrke, for at fastholde
beskæftigelsen eller for at ansætte visse kategorier af arbejdsløse, som fordrejer eller truer med at
fordreje konkurrencen, fordi de begunstiger støttemodtagerne i forhold til deres konkurrenter.
Kommissionen fandt således, at en svensk beskæftigelsesfremmende ordning, som kun var gældende
for virksomheder med indtil 500 ansatte, udgjorde statsstøtte til gavn for disse virksomheder, men til
skade for konkurrenter med over 500 ansatte.

203. Som følge af det meget store antal beskæftigelsesfremmende foranstaltninger har Kommissionen
fundet det for hensigtsmæssigt at definere sin politik for statsstøtte på dette område i retningslinjerne
for beskæftigelsesstøtte122. Spørgsmålet om støtte til uddannelse vil blive indirekte berørt i de mere
generelle retningslinjer om sondringen mellem statsstøtte og generelle foranstaltninger, da
foranstaltninger til støtte for uddannelse i mange tilfælde kan defineres som generelle foranstaltninger.
Hovedformålet med retningslinjerne for beskæftigelsesstøtte er at informere medlemsstaterne og
interesserede parter om de principper, Kommissionen vil anvende ved vurderingen af, om der
foreligger beskæftigelsesstøtte, og om den i så fald er forenelig med fællesmarkedet, samt for at sikre
sammenhæng mellem konkurrencereglerne og de beskæftigelsespolitiske foranstaltninger, der foreslås
i Kommissionens hvidbog om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. I retningslinjerne bekræftes
Kommissionens traditionelt positive holdning til statsstøtte til jobskabelse, navnlig hvis støtten ydes
til SMV eller virksomheder, der er placeret i støtteberettigede regioner, forudsat at støtten resulterer
i en nettoforøgelse af antallet af arbejdspladser i den pågældende virksomhed. Kommissionen vil
ligeledes normalt indtage en positiv holdning, hvis støtten ydes til virksomheder, der ansætter
arbejdsløse, der har særlige problemer med at finde et fast job, som f.eks. unge langtidsarbejdsløse.
I sin vurdering vil Kommissionen endvidere tage hensyn til mulige modydelser, som virksomheden
tilbyder for støtten, og som går ud over ansættelsen af arbejdsløse, f.eks. uddannelse. I
overensstemmelse med de generelle principper, der ligger til grund for statsstøttepolitikken, vil
Kommissionen endvidere altid undersøge, om støtten er nødvendig for at ansætte en arbejdsløs, og om
der er tale om midlertidig støtte.

Kommissionen indtager imidlertid ikke en positiv holdning til alle former for beskæftigelsesstøtte. Den
finder, at visse former for beskæftigelsesstøtte på grund af deres reelle eller potentielt skadelige
virkning på konkurrencen inden for Fællesskabet er i strid med den fælles interesse og kun kan
godkendes i et yderst begrænset antal tilfælde. I retningslinjerne bekræftes derfor den negative
holdning, Kommissionen indtager til støtte til bevarelse af arbejdspladser i en virksomhed. Støtte til
bevarelse af arbejdspladser indebærer driftsstøtte, som normalt hindrer eller forsinker de fornødne
strukturelle ændringer, der er nødvendige for at gøre en virksomhed/sektor økonomisk levedygtig, og
som derfor holder en urentabel virksomhed kunstigt i live. Kommissionen er af den opfattelse, at de
negative virkninger af en sådan støtte i de fleste tilfælde er mere tungtvejende end de mulige
kortsigtede fordele i form af bevarelsen af en vis beskæftigelse. Kommissionen vil desuden normalt
se ugunstigt på støtte til jobbevarelse, der kun ydes til en eller flere sektorer, der er følsomme, som
er præget af overkapacitet eller er i krise. De negative virkninger, som disse støtteforanstaltninger kan

                                                            

122 EFT C 334 af 12.12.1995, s. 4.
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have på konkurrerende virksomheder inden for samme sektor i de øvrige medlemsstater og risikoen
for, at støtten blot vil eksportere arbejdsløsheden til andre medlemsstater, er mere tungtvejende end
nedsættelsen af arbejdsløsheden i den medlemsstat, der yder støtten. Kommissionen besluttede derfor
at indlede proceduren efter artikel 93, stk. 2, med hensyn til en beskæftigelsesstøtte, der blev tilbudt
skosektoren i Italien inden for rammerne af en generel beskæftigelsesstøtteordning for sektorer, der
har beskæftigelsesproblemer.

Støtte til bevarelse af arbejdspladser kan imidlertid godkendes, hvis den ydes til virksomheder, der er
placeret i regioner, som på grund af alvorlige socioøkonomiske problemer er berettiget til regionalstøtte
i henhold til artikel 92, stk. 3, litra a), eller hvis støtten ydes som led i en rednings- eller
omstruktureringsplan123. Støtte til beskæftigelse inden for visse sektorer kan imidlertid godkendes i
regioner med stor arbejdsløshed, eller hvis den ydes inden for sektorer, der er jobskabende og har
økonomisk vækst.

204. Som følge af behovet for at afhjælpe det øjeblikkelige arbejdsløshedsproblem i Den Europæiske
Union og for at fremme en strukturel beskæftigelsespolitik, især ved hjælp af aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger, overvejer Kommissionen at indføre en hurtig procedure for anmeldelse
af projekter vedrørende støtte til beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger. I henhold til den
hurtige procedure vil Kommissionen i løbet af 20 arbejdsdage træffe beslutning om de anmeldte
støtteforanstaltninger.

2.3. Støtte til miljøbeskyttelse

205. Fællesskabets miljøpolitik er baseret på princippet om, at den forurenende virksomhed skal betale
for den forurening, den forvolder. Støtte til virksomheder til miljøbeskyttelse er principielt ikke
forenelig med forureneren betaler-princippet. Det må imidlertid erkendes, at en sådan støtte i visse
tilfælde kan være nødvendig enten som incitament for virksomheder til at iværksætte
miljøbeskyttelsesforanstaltninger, der er mere vidtgående end de lovpligtige, eller for at opretholde
industriens konkurrenceevne, når der indføres nye miljøkrav. Under visse omstændigheder kan støtte
til miljøbeskyttelse derfor være berettiget. Det er imidlertid klart, at støtte til miljøbeskyttelse kan
fordreje konkurrencen mellem virksomheder inden for det fælles marked og kun er berettiget, hvis
støttens positive virkninger på miljøet opvejer de negative virkninger for konkurrencen.

206. Fællesskabets rammebestemmelser124 for statsstøtte til miljøbeskyttelse søger at skabe en ligevægt
mellem ovennævnte konkurrencepolitiske og miljøpolitiske hensyn. I retningslinjerne bekræftes
forureneren betaler-princippet, men samtidig fastslås det, at støtte til miljøbeskyttelse under visse
betingelser kan tillades.

I overensstemmelse med disse principper fastsættes det i rammebestemmelserne, at Kommissionen,
selv om driftsstøtte normalt er uforenelig med det fælles marked, i visse ekstraordinære tilfælde kan
tillade driftsstøtte i form af fritagelse for miljøafgifter samt andre udligningsforanstaltninger, hvis
støtten er nødvendig for at virkeliggøre målsætningerne på miljøområdet. Kommissionen fandt således,
at fritagelsen fra de nye energiafgifter på CO2- og SO2-emissioner for energiintensive virksomheder
i Danmark og Nederlandene og fritagelsen fra afgiften på grundvand og affald for visse virksomheder
i Nederlandene kunne godkendes, da det måtte betragtes som den pris, der uvægerligt måtte betales

                                                            

123 Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (EFT
C 368 af 23.12.1994).

124 EFT C 72 af 10.3.1994.
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for at være blandt de første lande, der indfører en afgift til gavn for miljøet. Uden fritagelsen ville
disse afgifter være til alvorlig skade for de energiintensive virksomheders konkurrenceevne i de lande,
der går foran med gennemførelsen af afgiften, i dette tilfælde Danmark og Nederlandene, således at
det praktisk talt ville have været umuligt at indføre den. For at sikre, at disse afgiftsfritagelser ikke
fordrejer konkurrencen på en urimelig måde og for at tilskynde støttemodtagerne til at gennemføre
foranstaltninger for at mindske forureningen, vil Kommissionen altid kræve, at der er tale om en
midlertidig og principielt degressiv afgiftsfritagelse.

2.4. Støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV)

207. I forbindelse med støtte til små og mellemstore virksomheder har Kommissionen i 1995 fortsat
anvendt kriterierne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore
virksomheder, der blev vedtaget af Kommissionen den 20. maj 1992125. I henhold til disse
bestemmelser skal Kommissionen senest tre år efter offentliggørelsen tage anvendelsen heraf op til
revision. I forbindelse med det multilaterale møde i juli har Kommissionens tjenestegrene derfor
forelagt medlemsstaternes eksperter konklusionerne af denne revision og foreslået de ændringer, der
synes nødvendige. Kommissionens mål er fortsat at godkende støtte af tilskyndende karakter med
henblik på at afhjælpe SMV's specifikke handicap, idet man samtidig begrænser de
konkurrenceforvridende virkninger til et nødvendigt minimum. Drøftelserne har hovedsagelig været
koncentreret om en præcisering og forenkling af reglerne, en ajourføring af de minimis-reglen samt
muligheden for at finansiere investeringsudgifter i forbindelse med overførsel af teknologi.

2.5. Eksportstøtte

208. Eksportstøtte, dvs. støtte knyttet til den mængde126 varer, der sælges i andre medlemsstater/EØS-
stater eller støtte, der er nært knyttet til afsætning og salg af varer i disse lande, f.eks. støtte til
etablering eller drift af distributionsnet eller salgsagenturer for varer og tjenester inden for Fællesskabet
og EØS er klart i strid med det indre markeds mål. En sådan støtte fremmer ikke noget
fællesskabsmål, som berettiger de direkte fordrejende virkninger på konkurrencen, den forvolder.
Kommissionen godkender derfor ikke eksportstøtte. I overensstemmelse med dens favorable holdning
til finansiel støtte til SMV, navnlig i betragtning af deres begrænsede knowhow og vanskeligheder med
at rejse ekstern finansiering, kan Kommissionen imidlertid godkende bløde lån til SMV i forbindelse
med udvikling af eksportmarkeder, f.eks. støtte til konsulentbistand og markedsanalyser, såfremt der
er tale om en engangsforeteelse, og den er begrænset til indgang på nye markeder. Kommissionen kan
under samme omstændigheder godkende støtte til SMV til deltagelse i handelsmesser.

209. Europæiske virksomheder konkurrerer ikke kun inden for EF/EØS. De konkurrerer også om
investeringer på udenlandske markeder, f.eks. Østeuropa, Rusland og Sydøstasien. Kommissionen er
af den opfattelse, at støtte til virksomheder til investeringer på udenlandske markeder kan fordreje
konkurrencen og påvirke samhandelen inden for Fællesskabet og derfor falder under EF-traktatens
bestemmelser om statsstøtte. Kommissionen frygter, at sådanne støtteforanstaltninger kan resultere i
virksomhedsflytninger og hovedsagelig være til rådighed i de centrale og mest udviklede regioner i
Fællesskabet og derfor er i strid med Fællesskabets samhørighedspolitik, der går ud på at mindske
kløften mellem de mest velstående regioner og de fattigste regioner i Fællesskabet. Disse
støtteforanstaltninger kan imidlertid på den anden side hjælpe landene i Østeuropa, de baltiske stater

                                                            

125 EFT C 213 af 19.8.1992, s. 2.

126 Kommissionen overvejer, om der skal indføres en udtrykkelig fritagelse med henblik herpå i "de minimis"-reglen, der
er til revision.
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og Rusland i deres bestræbelser på at gå over til markedsøkonomi og kan derfor i visse tilfælde være
berettigede. I bestræbelserne på at fastlægge en klar politik på dette område har Kommissionen i en
række internationaliseringsordninger besluttet at indlede proceduren efter artikel 93, stk. 2, og opfordre
medlemsstaterne og andre parter til at fremkomme med deres bemærkninger.

210. Kommissionen har fortsat sine bestræbelser for at nå til enighed med medlemsstaterne om en
meddelelse om kortsigtet eksportkreditfinansiering, som kræver, at medlemsstaterne tilbagetrækker
offentlig støtte til eksportkreditforsikringsselskaber hvad angår kortsigtede kommercielle risici.
Kommissionen forventer, at de udestående problemer vil blive løst i løbet af 1996, således at
ovennævnte meddelelse kan vedtages.

2.6. Rednings- og omstruktureringsstøtte

211. Kommissionen anvender fortsat de nye rammebestemmelser for redning og omstrukturering af
kriseramte virksomheder127. Uden streng kontrol kan rednings- og omstruktureringsstøtte anvendes af
medlemsstaterne til at holde kriseramte virksomheder kunstigt i live med risiko for, at de nødvendige
strukturtilpasninger inden for det indre marked modarbejdes og forsinkes, således at byrderne i
forbindelse med disse tilpasninger overføres til levedygtige virksomheder. Rednings- og
omstruktureringsstøtte kan imidlertid være berettiget, f.eks. ud fra sociale og regionalpolitiske
betragtninger, og hovedformålet med rammebestemmelserne er at tilvejebringe en rimelig ligevægt
mellem sådanne betragtninger og tilvejebringelse af et fælles marked med fri konkurrence uden
fordrejninger.

212. Formålet med redningsstøtte er at holde en virksomhed midlertidigt i gang samtidig med, at der
udarbejdes en hensigtsmæssig omstruktureringsplan. Redningsstøtte kan normalt derfor kun tildeles
i en begrænset periode, normalt højst 6 måneder. Kommissionen har konstateret, at den 18-måneders
garanti, som den spanske regering indrømmede virksomheden Gutierrez Asunce Corporacion
(Guascor) for kommercielle lån, ikke opfyldte betingelserne for redningsstøtte.

213. I henhold til rammebestemmelserne gælder der strenge betingelser for Kommissionens
godkendelse af omstruktureringsstøtte, bl.a. skal der normalt være tale om en éngangsforanstaltning.
Støtten skal være knyttet til en omstruktureringsplan, der vil kunne resultere i, at virksomhedens
levedygtighed genoprettes på lang sigt inden for en rimelig tidsfrist, og på grundlag af realistiske
formodninger med hensyn til de fremtidige driftsvilkår, således at der ikke vil være behov for
yderligere støtte. Kommissionen finder, at det er en ufravigelig betingelse for godkendelse af
omstruktureringsstøtte128. I betragtning af, at en række tyske garantiordninger og ordninger med bløde
lån til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder principielt ikke udelukkede muligheden
for en gentagelse af støtten til sådanne foranstaltninger til samme virksomhed, forbeholdt
Kommissionen sig ret til i hvert enkelt tilfælde at undersøge de berørte støttesager. Da
omstruktureringsplanen for SANTANA Motor S.A., der er datterselskab af SUZUKI Motor Corporation
Group, var uklar og ikke overbevisende og ikke havde til formål at genvinde virksomhedens
levedygtighed på lang sigt, kunne Kommissionen ligeledes ikke godkende den støtte, den spanske
regering havde til hensigt at yde i henhold til denne plan, og Kommissionen besluttede derfor at
indlede undersøgelsesproceduren i EF-traktatens artikel 93, stk. 2.

                                                            

127 EFT C 368 af 23.12.1994, s. 12.

128 Jf. Fællesskabets rammebestemmelser om statsstøtte i luftfartssektoren (EFT C 350 af 10.12.1994, s. 5).

KONK. BERETN. 1995



92 XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - KOM(96)126 endelig udg.

214. For i videst muligt omfang at undgå skadelige virkninger på konkurrenterne er det en betingelse
for godkendelse af omstruktureringsstøtte til virksomheder i sektorer, der lider under strukturel
overkapacitet, at der gennemføres en reel og definitiv nedskæring af kapaciteten. I sin godkendelse af
omstruktureringsstøtten til det italienske gødningsselskab Enichem Agricultura S.p.A., lagde
Kommissionen vægt på gennemførelsen af en definitiv nedskæring af selskabets produktionskapacitet
og besluttede endvidere, at denne betingelse for godkendelse skal overholdes, indtil støttens virkning
på konkurrencesituationen i Fællesskabet bliver ubetydelig. Kommissionen kunne imidlertid ikke
godkende en statsgaranti til den spanske virksomhed Guascor, da omstruktureringsplanen for
virksomheden ikke synes at omfatte kapacitetsnedskæringer i mindst én af de produktionssektorer, hvor
der er overkapacitet i EF.

Kommissionen kan ikke selv kræve privatisering af en virksomhed, der modtager støtte til
omstrukturering. Et tilsagn fra medlemsstatens side om privatisering af støttemodtageren kan imidlertid
være et afgørende element i Kommissionens vurdering af selskabets fremtidige levedygtighed uden
behov for fremtidig støtte. I sin beslutning om omstruktureringsstøtte til det italienske gødningsselskab
Enichem Agricultura S.p.A. tog Kommissionen således i betragtning, at den italienske regering havde
afgivet tilsagn om at privatisere selskabet.

2.7. Treuhandanstalt

215. Kommissionen godkendte i januar de betingelser, der skal gælde i 1995 for privatiseringsstøtte
i de nye delstater. Disse betingelser var tidligere blevet fastlagt i 1991129 og 1992130. Efter opløsningen
af Treuhandanstalt besluttede Kommissionen, at de procedurer og bedømmelseskriterier, der skulle
gælde for privatiseringer, skulle være mere i overensstemmelse med dem, der gælder for de øvrige
medlemsstater. Efter overgangsåret 1995 vil der ikke længere være tale om særlige regler.

Kommissionen undersøgte en række enkeltsager vedrørende støtte til privatisering af virksomheder i
de nye delstater. Langt den vigtigste sag var privatiseringen af BSL's petrokemiske anlæg (Buna,
Sächsische Olefinwerke, Leuna) til Dow Chemical. Kommissionen traf i november en endelig
afgørelse, hvorved den godkendte en støtte på 5 mia. ECU (9,5 mia. DEM) til omstrukturering af BSL
som et integreret kompleks.

3. Regionalstøtte

216. Kommissionen fortsatte sin revision af de gældende ordninger, bestemmelserne i disse ordninger
og kortene over de støtteberettigede regioner (i overensstemmelse med principperne om nedsættelse
af størrelsen af den befolkning, der modtager støtte, og sammenhæng med strukturfondenes regioner).
Der blev truffet beslutninger vedrørende Nederlandene, Belgien (med undtagelse af Hainaut), Spanien
og Italien. Den samlede revision af de regionale kort er således næsten afsluttet, idet kun et enkelt land
mangler at revidere sit kort. Hvad angår de tre lande, der tiltrådte Fællesskabet den 1. januar 1995
(Østrig, Sverige, Finland) har Kommissionen godkendt og overtaget de kort, som EFTA-
Tilsynsmyndigheden i 1994 havde fastlagt inden for rammerne af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde. Kommissionen har endvidere fortsat undersøgelsen af, om de interventioner,
strukturfondene gennemfører inden for rammerne af de forskellige fællesskabsmål og initiativer, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 92 og 93.
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D - Procedurer (sagsøgernes rettigheder)

217. I sin dom af 28. september 1995 i sag T-95/94 SYTRAVAL mod Kommissionen, annullerede
Førsteinstansretten Kommissionens afgørelse af 31. december 1993 om afvisning af en klage om
påstået statsstøtte til "Sécuripost", der er datterselskab af det statsejede franske postvæsen, som
opererer på konkurrencedygtige markeder. Førsteinstansretten fandt, at Kommissionen ikke havde
fremlagt en fyldestgørende begrundelse for afvisning af en række påstande, der var fremsat af sagsøger
om, at staten via det franske postvæsen havde indrømmet præferencebehandling til fordel for
Sécuripost.

Betydningen af denne dom skal ses i lyset af Domstolens udtalelser om klagernes rettigheder i
statsstøttesager. Domstolen understreger klart, at Kommissionen skal foretage en upartisk og grundig
undersøgelse af alle sagsøgers påstande, og at bevisbyrden med hensyn til forekomst og
(u)forenelighed med statsstøtten ikke kan pålægges sagsøger. Ellers ville sagsøger være nødsaget til
at indhente oplysninger til støtte for sine påstande, som de i de fleste tilfælde ikke ville være i stand
til at indhente uden Kommissionens mellemkomst. Kommissionen kan derfor ikke begrunde mangelen
på fyldestgørende dokumentation eller undladelse af at undersøge visse påstande ved at henvise til den
mangelfulde dokumentation, der var fremført af sagsøger. Konklusionerne i SYTRAVAL bekræfter
Førsteinstansrettens dom af 18. september 1995 i sag T-49/93 SIDE mod Kommissionen.

218. Proceduren for Kommissionens undersøgelse af statsstøtteforanstaltninger omfatter to faser,
nemlig den indledende undersøgelse af foranstaltningen og indledningen af proceduren i EF-traktatens
artikel 93, stk. 2, i tilfælde, hvor Kommissionen efter den indledende undersøgelse stadig nærer tvivl
om, hvorvidt foranstaltningen er forenelig med fællesmarkedet. Traktaten omfatter en procedure,
hvorved tredjeparter opfordres til at fremkomme med deres bemærkninger i den procedure, der blev
indledt i henhold til artikel 93, stk. 2, men det er ikke tilfældet i forbindelse med den indledende
undersøgelse. I tilfælde hvor det kan konstateres, at en støtte er forenelig med fællesmarkedet uden
yderligere undersøgelser, forekommer det ikke nødvendigt at inddrage tredjeparter, inden
Kommissionen træffer beslutning. Det har derfor været Kommissionens faste praksis, at den ikke giver
tredjeparter, herunder klagerne, mulighed for at blive hørt under den indledende undersøgelse. EF-
Domstolen har støttet denne holdning i en række domme131. Ud over kravet om at Kommissionen skal
foretage en upartisk og grundig undersøgelse af alle sagsøgerens påstande og angive årsagerne til sin
afgørelse i SYTRAVAL, pålægger Førsteinstansretten endvidere Kommissionen en forpligtelse til
under visse omstændigheder at indlede en kontradiktorisk procedure med sagsøger i sager, der omfatter
vanskelige spørgsmål med hensyn til kvalificering af visse foranstaltninger som statsstøtte, inden
proceduren efter artikel 93, stk. 2, er indledt. Da denne dom synes at pålægge Kommissionen
yderligere forpligtelser i sin undersøgelse af klager i sager, der giver anledning til tvivl med hensyn
til eksistensen af støtte, og synes at gå imod EF-Domstolens retspraksis, har Kommissionen appelleret
denne dom til Domstolen.

                                                            

131 Se især sag 84/82 Tyskland mod Kommissionen, Sml. 1984, s. 1451.
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E - Statistikker

219. Kommissionen modtog i årets løb 680 anmeldelser af nye eller ændrede støtteforanstaltninger og
registrerede 113 tilfælde af ikke-anmeldt støtte132. I denne periode besluttede den i 504 sager, at den
ikke vil gøre indsigelse. I 57 tilfælde besluttede den at indlede proceduren efter EF-traktatens
artikel 93, stk. 2, eller artikel 6, stk. 4, i beslutning nr. 3855/91/EKSF. Denne procedure med en
tilbundsgående undersøgelse resulterede bl.a. i 22 endelige positive beslutninger, 9 endelige negative
beslutninger og 5 endelige betingede beslutninger. I forbindelse med 6 eksisterende støtteordninger
besluttede Kommissionen endelig at foreslå egnede foranstaltninger efter EF-traktatens artikel 93,
stk. 1.

Graf 1: Nye sager i 1995
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132 Disse tal omfatter ikke støtte inden for landbrug, fiskeri, transport og kul.
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Graf 2: 
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Tabel 1: Beslutninger fordelt på medlemsstater

Østrig 22
Belgien 15
Danmark 17
Tyskland 209
Grækenland 9
Spanien 110
Finland 2
Frankrig 51
Irland 3
Italien 93
Luxembourg 1
Nederlandene 34
Portugal 12
Sverige 6
Det Forenede Kongerige 35

DEN EUROPÆISKE UNION 619
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V - Internationale aktiviteter

A - Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

220. Efter Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. januar 1995 var
Norge og Island de eneste tilbageværende EFTA-lande som part i aftalen om Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen). Den 1. maj 1995 sluttede Liechtenstein sig til dem.

Med disse tre lande opretholdes EØS-aftalens regler om samarbejde på konkurrenceområdet, som siden
hen er blevet suppleret med uformelle, men systematiske, samordningsprocedurer, der er indført efter
fælles aftale mellem Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden133.

Sager vedrørende de nye medlemsstater, som på tiltrædelsestidspunktet var under behandling af EFTA-
Tilsynsmyndigheden, er endvidere i overensstemmelse med artikel 172 i traktaten om Østrigs, Finlands
og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union134 blevet overdraget Kommissionen (næsten 80 sager
vedrørende EØS-aftalens artikel 53 og 54 og ca. 400 statsstøttesager).

B - Central- og Østeuropa, de baltiske stater, SNG og lande i
Middelhavsområdet

1. Central- og Østeuropa

221. Som et led i strategien for tiltrædelsesforberedelserne for de seks associerede central- og
østeuropæiske lande135 blev det på Det Europæiske Råds møde i Essen understreget, hvor stor
betydning det har ikke blot at have en konkurrencepolitik, men også at lette håndhævelsen heraf. Bl.a.
pålagde Det Europæiske Råd Kommissionen sammen med medlemsstaterne at indføre et
uddannelsesprogram for konkurrencepolitik. Kommissionens og medlemsstaternes
konkurrencemyndigheder har afholdt flere møder og er nået til en bedre koordinering af deres indsats,
ligesom der er iværksat en omfattende fælles foranstaltning. Embedsmænd fra de seks associerede
central- og østeuropæiske lande og de baltiske stater deltog i et to ugers kollektivt praktikophold hos
GD IV i september måned (finansieret over PHARE-programmet) og besøgte derefter enkeltvis en
national konkurrencemyndighed i EU-medlemsstaterne. Deltagerne var meget begejstrede for
foranstaltningen.

Faglig bistand under PHARE-programmet har hidtil hovedsageligt været koncentreret om
lovgivningsmæssige aspekter i forbindelse med karteller. I 1996 vil der især blive fokuseret på
monopoler, eksklusive rettigheder og statsstøtte, ligesom effektiv håndhævelse af lovgivningen vil få
særlig opmærksomhed.

                                                            

133 22. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 85-89, og 24. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 399.

134 EFT C 241 af 29.8.1994.

135 Europaaftalerne med Rumænien, Den Tjekkiske Republik, Bulgarien og Den Slovakiske Republik trådte i kraft den
1. februar 1995. Europaaftalerne med Polen og Ungarn trådte i kraft den 1. februar 1994. De materielle
konkurrenceregler under Europaaftalerne er i store træk de samme som i Rom-traktaten, jf. 24. beretning om
konkurrencepolitikken, nr. 401.
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Kommissionens hvidbog136 opstiller retningslinjer for de central- og østeuropæiske landes integration
og understreger betydningen af en levedygtig konkurrencepolitik for overgangsøkonomierne.
Hvidbogen opstiller endvidere fire hovedområder (karteller, fusioner, statsstøtte og
statsmonopoler/eksklusive rettigheder), hvor de associerede lande bør tilnærme lovgivningerne. Der
er i denne henseende opnået gode resultater for kartellers vedkommende. Alle lande, bortset fra et
enkelt, har oprettet en konkurrencemyndighed. Ved tiltrædelse skal landene acceptere al gældende
afledt ret ("acquis communautaire"), og indtil da ydes der faglig bistand.

Med hensyn til gennemførelsesbestemmelserne for Europaaftalerne er bestemmelserne vedrørende
konkurrencereglerne for virksomhederne under vedtagelse i Associeringsrådene. Med hensyn til
statsstøtte er et forslag til regler endnu til drøftelse. Et land har tilsluttet sig regelsættet, og den
formelle vedtagelsesproces er påbegyndt. Endnu et land har givet meddelelse om tilslutning. 

Kommissionen har gjort en stor indsats for at gøre alle økonomiske beslutningstagere i landene
bekendte med konkurrencepolitikken. På Brno-konferencen i april 1995 talte generaldirektøren for
konkurrence til et bredt publikum, bl.a. embedsmænd fra konkurrencemyndighederne og repræsentanter
for erhvervslivet, om konkurrencepolitikkens internationale dimension og betydningen af samarbejde
mellem konkurrencemyndigheder. På Visegrad-konferencen den 19.-21. juni 1995 drøftede ledere af
de central og østeuropæiske landes konkurrencemyndigheder og tjenestemænd fra GD IV de specifikke
konkurrenceproblemer, der gør sig gældende for overgangsøkonomier, samt samspillet mellem
konkurrence- og statsstøttepolitik. Der var enighed om et fælles handlingsprogram. Bl.a. vedtoges det
også at oprette et netværk til elektroniske dataudveksling. I efteråret besøgte generaldirektøren for
konkurrence Bulgarien og havde dér lejlighed til at drøfte såvel statsstøtte- som monopolspørgsmål.

2. De baltiske stater, Slovenien og SNG

222. Som led i strategien for tiltrædelsesforberedelserne for de baltiske stater (Estland, Letland og
Litauen) trådte frihandelsaftalerne, som indeholder de samme konkurrencebestemmelser som
Europaaftalerne med de central og østeuropæiske lande, i kraft den 1. januar 1995. Frihandelsaftalerne
erstattes snart af de Europaaftaler, der blev undertegnet i juni. De tre baltiske stater skal opfylde
samme kriterier for at blive omfattet af den strategi for tiltrædelsesforberedelserne, som EU har
udformet for de central- og østeuropæiske lande. De baltiske stater tilbydes samme
gennemførelsesbestemmelser som de central- og østeuropæiske lande. Et land har givet meddelelse om
principiel godkendelse af såvel virksomheds- som statsstøttereglerne. Forhandlinger om en Europaaftale
med Slovenien er i gang.

Der er undertegnet partnerskabs- og samarbejdsaftaler med Rusland, Ukraine, Belarus, Kasakhstan,
Kirgisistan og Moldova. Selv om de vedtagne konkurrenceregler er mere lempelige end reglerne i
Europaaftalerne, omfatter aftalerne en klausul om tilnærmelse af lovgivningerne. Samarbejdet er
påbegyndt, hovedsageligt i form af faglig bistand under TACIS-programmet. Bl.a. finansieredes en
international konference tilrettelagt af den russiske konkurrencemyndighed i Moskva i efteråret 1995.
Vicegeneraldirektøren for konkurrence deltog i denne konference. En arbejdsgruppe med Rusland
mødtes i maj og igen i december. Arbejdsgruppen drøftede, hvordan den praktiske gennemførelse af
partnerskabs- og samarbejdsaftalen skal gribes an.

                                                            

136 Kommissionens hvidbog om forberedelse af de associerede central- og østeuropæiske landes integration i Unionens
indre marked (maj 1995), som Det Europæiske Råd tilsluttede sig på sit møde i Cannes i juni 1995.
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3. Lande i Middelhavsområdet og Mercosur

223. Der er undertegnet associeringsaftaler med Tunesien, Marokko og Israel, og der forhandles for
øjeblikket om tilsvarende aftaler med Jordan, Egypten og Libanon. Aftalerne omfatter eller forventes
at ville omfatte konkurrenceregler som i Europaaftalerne. Aftalen om oprettelse af en toldunion med
Tyrkiet, der nu er undertegnet og under ratificering, omfatter meget strenge forpligtelser om
tilnærmelse af lovgivning, især konkurrencelovgivning, som skal opfyldes inden for nærmere fastsatte
frister.

Det skal bemærkes, at der med alle disse bilaterale aftaler tages store skridt hen imod en harmonisering
af politikken. Dette er i overensstemmelse med anbefalingerne fra ekspertgruppen om
konkurrencepolitik i den nye verdenshandelsorden (jf. nedenfor).

Forhandlinger med Mercosur er i gang og vil også omfatte en række konkurrencespørgsmål.

C - Nordamerika

224. Rådet godkendte den 10. april 1995 aftalen mellem EU og Amerikas Forenede Stater om
anvendelse af begge parters respektive konkurrenceregler. Rådet godkendte ved samme lejlighed en
skrivelse til Amerikas Forenede Stater med en nærmere redegørelse for EU's fortolkning af en række
af aftalens bestemmelser137.

Skrivelsen, som afspejler Kommissionens erklæringer til Rådet, redegør for to spørgsmål.

Først og fremmest at Kommissionen kan se sig nødsaget til ikke at videregive oplysninger, der er
omfattet af artikel 20 i forordning nr. 17 eller tilsvarende bestemmelser i andre forordninger på
konkurrenceområdet, til de amerikanske konkurrencemyndigheder, medmindre den pågældende kilde
udtrykkeligt har givet sit samtykke.

Dernæst at hver af parterne skal sikre fortroligholdelse af alle oplysninger, som den anden part stiller
til rådighed som fortrolige, og benytte alle tilgængelige retsmidler for at undgå afsløring af sådanne
oplysninger. Kommissionen skal efter forudgående underretning af de amerikanske
konkurrencemyndigheder informere de medlemsstater, hvis interesser berøres af anmeldelser, som den
får tilsendt af de amerikanske konkurrencemyndigheder, og skal ligeledes, efter samråd med de
amerikanske konkurrencemyndigheder, underrette sådanne medlemsstater om eventuelle samarbejds-
eller koordineringstiltag i forbindelse med håndhævelse. I forbindelse med sådanne tiltag skal
Kommissionen dog imødekomme en eventuel anmodning fra de amerikanske
konkurrencemyndigheder om ikke at videregive af dem tilvejebragte oplysninger, når dette er
nødvendigt af fortrolighedshensyn.

Medlemsstaternes godkendelse af aftalen har tilvejebragt den politiske opbakning og retlige sikkerhed,
som er en forudsætning for intensiveringen af samarbejdsbestræbelserne mellem EU og USA.

USA indgav fortsat regelmæssigt anmeldelser til EU i henhold til aftalen gennem hele året med et
samlet antal på 35 (21 fra det amerikanske justitsministerium og 14 fra den amerikanske
handelskommission), heraf 21 fusionssager. EU genoptog sine anmeldelser til USA efter den 10. april

                                                            

137 EFT L 95 af 27.4.1995, som berigtiget i EFT L 131 af 15.6.1995.
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1995 efter en kort afbrydelse på grund af usikkerheden om aftalens retlige stilling i forhold til EU-
retten138. EU anmeldte i 1995 43 sager til USA, heraf 30 fusionssager.

De halvårlige bilaterale møder mellem højtstående repræsentanter for Kommissionens og USA's
konkurrencemyndigheder blev genoptaget den 13. november efter en pause på to år. Drøftelserne
fokuserede især på mulighederne for at effektivisere det nuværende bilaterale samarbejde. Der blev
opstillet en række områder, som bør uddybes nærmere. Det fremtidige bilaterale og multilaterale
samarbejde blev også diskuteret på baggrund af en rapport udarbejdet af ekspertgruppen om
konkurrencepolitikken i den nye handelsorden og USA's godkendelse af den internationale aftale om
gensidig bistand på konkurrenceområdet i håndhævelsessager (International Antitrust Enforcement
Assistance Act) fra 1994. En stor del af mødet gik også med at drøfte innovationsmarkeder og de
konkurrencepolitiske aspekter i tilknytning hertil.

Rådet bemyndigede den 23. januar Kommissionen til at indlede forhandlinger med Canada om en
bilateral samarbejdsaftale på konkurrenceområdet139. I medfør af bemyndigelsen blev der den 27. januar
1995 afholdt en første forhandlingsrunde med et godt resultat med hensyn til selve udformningen af
et aftaleudkast. Aftaleudkastet blev drøftet i Rådets arbejdsgruppe for økonomiske anliggender den
6. marts. Forhandlingerne ventes afsluttet i løbet af første halvår 1996.

Den 14. november afholdtes et uformelt møde mellem Kommissionen og de canadiske
konkurrencemyndigheder for at udveksle synspunkter om nylige konkurrencepolitiske udviklinger i
EU og Canada.

D - Japan

225. GD IV opretholdt sine nære forbindelser til de japanske konkurrencemyndigheder, JFTC (Japanes
Fair Trade Commission) i hele 1995.

Den 22. november afholdtes i Tokyo det tredje fælles seminar tilrettelagt af de to
konkurrencemyndigheder. Seminaremnerne omfattede denne gang konkurrencepolitikkens rolle i en
internationaliseret økonomi og anvendelsesområdet for konkurrencepolitikken.

Det årlige bilaterale møde mellem GD IV og JFTC afholdtes den 24. november. De to
konkurrencemyndigheder drøftede spørgsmål i forbindelse med bilaterale forbindelser samt emner af
fælles interesse, såsom liberalisering og internationalisering af konkurrenceregler. Parterne redegjorde
endvidere for deres respektive vigtigste udviklinger med hensyn til lovgivning og gennemførelse af
konkurrenceregler.

Desuden intensiveredes såvel de formelle som de uformelle kontakter med de japanske myndigheder
i løbet af 1995. Således havde GD IV lejlighed til inden for rammerne af den "dereguleringsplan", som
den japanske regering vedtog i maj måned, over for regeringen at give udtryk for sine ønsker på
konkurrenceområdet, dvs. en mere omfattende og skærpet anvendelse af konkurrencereglerne,
afskaffelse af praktisk taget alle undtagelser til reglerne og en styrkelse af konkurrencemyndigheden
(JFTC).

                                                            

138 24. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 413.

139 24. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 414.
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E - Australien og New Zealand

226. De bilaterale kontakter med Australien videreførtes ved flere lejligheder i 1995. Ved disse
uformelle møder blev diskuteret flere emner, bl.a. nylige konkurrencepolitiske udviklinger i EU og i
Australien, herunder især deregulering, ligesom der blev gjort rede for revideringen af den australske
konkurrencelovgivning.

F - Internationale organisationer og andre internationale spørgsmål

1. OECD

227. GD IV deltog aktivt i OECD's konkurrencearbejde. De vigtigste arbejdsemner var følgende:
konvergerende lovgivninger, internationalt samarbejde, forholdet mellem konkurrence- og
udenrigshandelspolitik i forbindelse med liberaliseringen af samhandelen. Arbejdet omfattede ligeledes
anvendelse af konkurrencereglerne på liberaliserede sektorer (telekommunikation og søtransport). Også
en række særlige aspekter eller sektorspecificiteter ved gennemførelsen af konkurrencepolitikken
(konkurs- og effektivitetsargumenter, vertikal integration i filmsektoren, konkurrencepolitik og
miljøpolitik) blev gennemgået grundigt.

GD IV repræsenterer Kommissionen i arbejdsgruppen for offentlige støtteforanstaltninger under
OECD's Industriudvalg. Takket være GD IV's ekspertise bidrages der til stadighed til den
igangværende OECD-undersøgelse af offentlig støtte til fremstillingssektoren.

2. WTO

228. Forhandlingerne vedrørende de sektorer, der ikke opnåedes enighed om ved afslutningen af
Uruguay-runden, videreføres aktivt, herunder især de basale teletjenester. EU har inden for rammerne
af disse forhandlinger forelagt et udspil, som især lægger vægt på, at der fastlægges en tidsplan for
den eksterne liberalisering, der er forenelig med den liberalisering, der sker internt i EU, samt opstilles
garantier for de regulerende myndigheders uafhængighed.

For så vidt angår statsstøtte har alle medlemsstaterne godkendt Kommissionens forslag om en fælles
procedure for anmeldelse og indberetning til Kommissionen og WTO med deraf følgende ændringer
i det eksisterende standardiserede system for anmeldelse og årlig indberetning af statsstøtte140. Som
følge af ændringen skal anmeldelsen af subsidier i henhold til WTO-aftalen om subsidier og
udligningsforanstaltninger og ovennævnte årlige indberetning foretages på en gang. Kommissionen er
overbevist om, at den nye procedure vil være en administrativ lettelse for medlemsstaterne og en
styrkelse af gennemsigtigheden.

3. UNCTAD

229. GD IV deltager fortsat aktivt i UNCTAD's arbejde i forbindelse med restriktiv handelspraksis.
Især deltog GD IV i den tredje FN-konference om revidering af samtlige UNCTAD's principper og
regler på området.

                                                            

140 Kommissionens skrivelse D/20500 af 2. august 1995, som erstatter Kommissionens skrivelse SG(94) D/2484 af
22. februar 1994.
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4. Internationalt samarbejde

230. Den ekspertgruppe, som Karel Van Miert nedsatte i 1994 for at drøfte muligheden for et tættere
internationalt samarbejde mellem konkurrencemyndigheder, fremlagde sin beretning i juli 1995141.
Gruppen fremsatte en række anbefalinger. Efter en første gennemgang af mulighederne for at oprette
en international konkurrencemyndighed og et verdensomspændende sæt konkurrenceregler vurderede
gruppen, at dette ikke er realistisk på kort eller mellemlang sigt. Den mente i stedet, at lande uden
hensigtsmæssige konkurrenceregler i første række skulle indføre sådanne. Gruppen anbefalede i denne
henseende, at de lande, der allerede har erfaring på området, skulle stille bistand til rådighed for de
øvrige lande.

Gruppen foreslog en todelt fremgangsmåde. Dels anbefaler gruppen en styrkelse af det bilaterale
samarbejde mellem konkurrencemyndigheder, hvor der satses på en udbygning af det eksisterende
samarbejde med USA, samt et udvidelse af det bilaterale samarbejde med andre partnerlande.

Dels foreslog gruppen som sin vigtigste anbefaling, at der udarbejdes multilaterale samarbejdsrammer,
da det er gruppens overbevisning, at endog et styrket bilateralt samarbejde ikke kan løse alle de
vanskeligheder, som konkurrencemyndighederne møder, og heller ikke effektivt kan sætte gang i
håndhævelsen af konkurrenceregler på tredjelandsmarkeder. En multilateral aftale skulle omfatte alle
de elementer, der allerede indgår i de bilaterale aftaler, plus en række minimumsregler, et bindende
instrument udformet som en "gentlemen's agreement" og en effektiv og progressiv mekanisme til
afgørelse af tvister.

Kommissionen godkendte den 17. juli beretningens forelæggelse for Rådet og Europa-Parlamentet som
oplæg til drøftelser med EU's vigtigste samarbejdspartnere og i de implicerede internationale
organisationer.

På et møde blandt cheferne for medlemsstaternes konkurrencemyndigheder den 17. oktober var der
enighed om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe for at undersøge de tekniske aspekter ved en række
af gruppens anbefalinger.

Beretningen har også været forelagt Europa-Parlamentet, Rådets artikel 113-udvalg og EU's OECD-
partnere. Den har foreløbig fået en positiv modtagelse.

                                                            

141 Konkurrencepolitikken i den nye verdenshandelsorden: styrkelse af det internationale samarbejde og de internationale
regler. KOM(95) 359 endelig udg.
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VI - Informationspolitik

231. Kommissionen fortsatte i 1995 sin aktive oplysningskampagne over for offentligheden om
konkurrencepolitikken. Som i de foregående år udgjorde pressemeddelelser om konkurrencespørgsmål
næsten en tredjedel af samtlige Kommissionens pressemeddelelser. Med sine begrænsede ressourcer
besvarede GD IV's informationstjeneste i det forløbne år mere end tusind spørgsmål fra offentligheden
gennem fremsendelse af relevant dokumentation og nyttig rådgivning. På grund af manglende
ressourcer er de fleste forespørgsler i de seneste måneder blevet besvaret med standardbreve
indeholdende en ajourført liste over Offentligt tilgængelige EU-publikationer om Konkurrence142

(indeholder GD IV-medarbejderes undersøgelser og taler). I 1995 udgav GD IV i samarbejde med
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer flere opslagsværker om
konkurrencelovgivning, ligesom nyhedsbrevet EC Competition Policy Newsletter, som udkommer tre
gange om året med et oplag på nu 17 000 eksemplarer, nu udgør en førende informationskilde på
området. En del nye publikationer er under forberedelse til udgivelse i 1996, og GD IV planlægger
at lægge data på EUROPA, EU-institutionernes Internetvært143.

                                                            

142 Yderligere oplysninger og den seneste liste over Offentligt tilgængelige EU-publikationer om Konkurrence kan fås
ved henvendelse til GD IV's Cellule Information, C150  00/158, Wetstraat, 200 rue de la Loi, Bruxelles B-1049
Brussel, tlf.: (+32-2) 295.76.20, fax: (+32-2) 295.54.37, e-mail X400: c=BE;a=RTT; p=CEC;o=DG4;s=INFO4,
Internetadresse: Info4@dg4.cec.be

143 http://www.cec.lu
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I - Konkurrencebegrænsninger: EF-traktatens artikel 85 og 86 -
EKSF-traktatens artikel 65 og 66

A - Resumé af konkrete sager

1. Ulovlige aftaler

1.1. Horisontale aftaler

C.O.A.P.I.

I anledning af en klage påbød Kommissionen i en beslutning Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Industrial (C.O.A.P.I.) at ophæve en række bestemmelser i sin forretningsorden, der drejede
sig om generalforsamlingens fastsættelse af bindende mindstetariffer for de af medlemmerne anvendte
honorarer og generalforsamlingens årlige vedtagelse af mindstetariffer.

C.O.A.P.I. er den faglige organisation for konsulenter inden for industrielle ejendomsrettigheder i
Spanien, og alle, der udøver dette liberale erhverv i Spanien, er medlemmer af den. Den er underlagt
en generel lov, ifølge hvilken "colegios" (faglige sammenslutninger) er offentligretlige organisationer,
som er beskyttet af loven og anerkendt af staten, og som har status som selvstændige juridiske
personer med retsevne. Disse faglige sammenslutninger, der har eneret til at repræsentere det
pågældende erhverv, har til formål at opstille regler for dets udøvelse og varetage medlemmernes
erhvervsmæssige interesser.

Under henvisning til, at virksomhedsbegrebet ifølge EF-Domstolens faste retspraksis omfatter enhver
enhed, der udøver økonomisk virksomhed, uafhængigt af dens juridiske form og finansieringsmåde,
fastslog Kommissionen, at C.O.A.P.I.'s medlemmer var virksomheder, og at C.O.A.P.I. selv var en
sammenslutning af virksomheder efter traktatens artikel 85.

De omhandlede overtrædelser drejede sig om tariffer for C.O.A.P.I.-medlemmernes tjenesteydelser til
brugere uden fast bopæl i Spanien, der ønsker at erhverve en industriel ejendomsret i Spanien, samt
de mindstetariffer, der blev anvendt over for kunder bosiddende i Spanien for ydelser i udlandet.

Der var tale om konkurrencebegrænsninger, der mærkbart påvirkede samhandelen mellem
medlemsstater, eftersom medlemmerne af denne faglige sammenslutning som helhed havde monopol
på levering af disse ydelser til kunder bosiddende i udlandet, og eftersom de for så vidt angår ydelser
til kunder bosiddende i Spanien indtog en dominerende stilling i kraft af deres specialisering og det
image, der er knyttet til C.O.A.P.I.-medlemmerne.

Kommissionen fandt, at kvaliteten af de præsterede ydelser ganske vist er et vigtigt element i den
konkurrence, der udspiller sig mellem udøvere af liberale erhverv, men det må ikke indebære
udelukkelse af priskonkurrencen.

De krav, der stilles for at få adgang til dette erhverv, og især den høje moralske standard, der kræves
af C.O.A.P.I.'s medlemmer, giver tilstrækkelig garanti for kvaliteten af deres ydelser. Kollektiv
fastsættelse af mindstetariffer for honorarerne er derfor ikke et middel, der er nødvendigt for at sikre
kvaliteten af disse ydelser.

KONK. BERETN. 1995



116 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

At der findes en almindelig lov, der giver faglige sammenslutninger i Spanien mulighed for at fastsætte
mindstehonorarer for de liberale erhverv, er ikke til hinder for, at Kommissionen kan bringe EF-
traktatens artikel 85, stk. 1, i anvendelse på de her omhandlede vedtagelser truffet af C.O.A.P.I. EF-
Domstolen har gentagne gange udtalt, at de retlige rammer om karteller er uden betydning for, om
denne traktatbestemmelse finder anvendelse. 

Med denne beslutning har Kommissionen klart vist, at traktatens konkurrenceregler også gælder for
de liberale erhverv, også selv om deres konkurrencebegrænsende adfærd måtte være tilladt af den
nationale lovgivning, de er underlagt.

Denne beslutning kan endvidere danne grundlag for at videreudvikle de principper, Kommissionen
følger ved konkurrencereglernes anvendelse på de liberale erhverv, efterhånden som den får sager
herom til behandling, således at den kan skride ind over for priskarteller og konkurrencebegrænsninger,
der ikke er nødvendige for at sikre en etisk og værdig udøvelse af de pågældende erhverv og værne
om erhvervets omdømme og kvaliteten af de tilbudte serviceydelser.

Dresser/Ingersoll/General Electric/Nuovo Pignone

Den 2. september 1994 indgav Dresser Industries, Ingersoll-Rand, General Electric og Nuovo Pignone
anmeldelse angående Dressers og Ingersoll-Rands planlagte overtagelse af hver 12% i Nuove Pignone
fra General Electric. Både Dresser og Ingersoll-Rand konkurrerer via deres joint ventures, Ingersoll-
Dresser Pump og Dresser-Rand, direkte med Nuovo Pignone.

På foranledning af Europa-Kommissionen opgav de amerikanske selskaber, Dresser og Ingersoll-Rand,
derefter deres planer om at blive minoritetsaktionærer i Nuovo Pignone, som således stadig ejes af
General Electric.

Undersøgelserne havde vist en betydelig overlapning mellem Dresser-Rands og Nuovo Pignones
aktiviteter inden for procesgaskompressorer. De to selskaber er verdens største inden for
kompressorteknologi. Deres samarbejde på dette område kunne have givet dem en alt for stærk
position på nogle af de områder, hvor denne teknologi anvendes, bl.a. inden for transmission og
distribution af naturgas.

Trans Atlantic Conference Agreement (TACA)

Kommissionen besluttede den 27. juni 1995 at fremsende en klagepunktsmeddelelse til de 16 rederier,
der er medlemmer af TACA, hvori den underrettede dem om, at den havde til hensigt at ophæve den
bødefrihed, parterne havde opnået ved at anmelde denne aftale, der drejer sig om prisfastsættelse for
den del af kombinerede transporter, der foregår over landjorden.

Den 5. juli 1994 havde TACA-parterne anmeldt deres aftale i henhold til artikel 12 i Rådets forordning
nr. 4056/86 med henblik på at opnå individuel fritagelse efter EF-traktatens artikel 85, stk. 3. TACA
er en revideret udgave af TAA (Trans Atlantic Agreement). Kommissionen havde ved en beslutning
af 19. oktober 1994 nedlagt forbud mod TAA1.

TACA-aftalen omfatter en række aftaler om prisfastsættelse for de landtransportydelser, parterne
udbyder inden for EU som led i kombineret containertransport mellem Nordeuropa og USA.

                                                            

1 EFT L 376 af 31.12.1994, s. 1.
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Denne form for aftaler om fastsættelse af priser for landtransportdelen er Kommissionen tidligere
skredet ind over for, ikke blot i TAA-beslutningen, men også i den beslutning, den vedtog
den 21. december 19942 angående FEFC - Far East Freight Conference, der er konferencen i trafikken
mellem Europa og Fjernøsten. Desuden har Kommissionen også i den rapport om anvendelse af
konkurrenceregler på søtransport3, som den forelagde Rådet i juni 1994, redegjort mere generelt for
sin holdning hertil.

Heri anførte den, at en sådan praksis ikke kan falde ind under gruppefritagelsen for linjekonferencer
efter forordning 4056/86, der udelukkende gælder for konferencernes søtransportaktiviteter og ikke for
den landtransport, de udfører.

Kommissionen udtalte derefter, at en sådan praksis er i strid med EF-traktatens artikel 85, stk. 1, og
ikke kan fritages individuelt efter artikel 85, stk. 3, og artikel 5 i Rådets forordning nr. 1017/68.

I betragtning af, at retssituationen på området således var velkendt, fandt Kommissionen efter en
foreløbig gennemgang, at TACA's prisfastsættelsesaftaler udgør en grov og åbenlys overtrædelse af
artikel 85,stk. 1, og ikke kan fritages individuelt efter EF-traktatens artikel 85, stk. 3.

Da betingelserne herfor således var opfyldt, fandt Kommissionen det nødvendigt at ophæve
bødefriheden og fremsendte en meddelelse af klagepunkter til TACA-rederierne, hvori den underrettede
dem om sine intentioner.

Van Marwijk m.fl./FNK, SCK

De berørte parter

FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) er en sammenslutning af nederlandske
virksomheder, der udlejer mobilkraner. Ifølge sammenslutningens vedtægter er formålet at fremme
kranudlejningsvirksomhedernes interesser, herunder især FNK-medlemmernes interesser, og i bredeste
forstand at fremme forbindelserne og samarbejdet mellem medlemmerne. I midten af 1994 havde
sammenslutningen 196 medlemmer.

SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) blev oprettet på initiativ af FNK i 1984 med henblik
på gennem et certificeringssystem at garantere kvaliteten af kraner og udstyr, der anvendes i
kranudlejningsbranchen, samt kvaliteten af de involverede virksomheder og deres personale og anlæg.
I midten af 1994 deltog 190 virksomheder i SCK, hovedsagelig firmaer der også var medlem af FNK.

Klagerne er virksomheder, der udlejer mobilkraner. På det tidspunkt, hvor klagen blev indgivet, var
ingen af dem medlem af FNK eller tilsluttet SCK. Klagerne hævder at have lidt stor skade som følge
af forbuddet mod, at SCK-deltagerne lejer kraner hos dem.

Det berørte marked

Mobilkraner anvendes først og fremmest i byggesektoren, den petrokemiske industri og
transportsektoren. I kranudlejningsbranchen lejes der i stort omfang ekstra kraner hos andre
kranudlejere som en metode til at rationalisere udstyret og udnytte kapaciteten optimalt. På det

                                                            

2 EFT L 378 af 31.12.1994, s. 17.
3 SEK(94) 933 endelig udg. af 8. juni 1994.
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tidspunkt, hvor anmeldelsen blev foretaget, var der ifølge FNK ca. 350 kranudlejningsvirksomheder
i Nederlandene med en samlet omsætning på omkring 450 mio. ECU. I en uafhængig undersøgelse
af sektoren fra 1990 blev markedsandelen for FNK-medlemmerne og indehaverne af SCK-certifikater
anslået til 78%. FNK og SCK anslår deres markedsandel i 1992 til ca. 51%. Som følge af
transportvanskeligheder arbejder de fleste kraner ifølge FNK inden for en radius af ca. 50 km, hvorved
markedet i Nederlandene for virksomheder fra andre medlemsstater skulle begrænses til områder nær
den belgiske og tyske grænse.

Overtrædelserne af artikel 85, stk. 1

FNK

Indtil der i februar 1992 blev afsagt en dom ved en national domstol, indeholdt FNK's regler et krav
om, at medlemmerne skulle opkræve "rimelige" priser for udlejning af kraner og anvende FNK's
almindelige betingelser, herunder prisbestemmelserne. Ifølge vedtægterne kan der blive tale om
eksklusion, hvis et medlem overtræder FNK's regler. FNK offentliggjorde omkostningsberegninger og
anbefalede satser, der var baseret på disse. Disse satser og de satser, som
kranudlejningsvirksomhederne opkræver hos hinanden for leje af ekstra kraner, blev regelmæssigt
drøftet af de virksomheder, der udlejede kraner af visse kategorier. FNK deltog i disse drøftelser. De
priser, der blev anbefalet i fællesskab, og som måske eller måske ikke blev overholdt i praksis,
indebar, at konkurrenternes prispolitik kunne forudsiges med rimelig sikkerhed. Systemet med
anbefalede priser falder i overensstemmelse med Kommissionens beslutninger og Domstolens praksis
ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1.

SCK

SCK-arrangementerne forhindrede virksomheder, der var tilsluttet SCK, i at leje ekstra kraner hos ikke-
tilsluttede virksomheder, det såkaldte "indlejningsforbud". Deltagere, der brød denne regel, risikerede
at blive udelukket fra at deltage i systemet. Forbuddet begrænsede ikke blot de tilsluttede
virksomheders handlefrihed og dermed konkurrencen mellem dem, men det hindrede også i høj grad
tredjeparter i at få adgang til det nederlandske marked. Virksomheder etableret i andre medlemsstater
blev effektivt lukket ude som følge af de krav, SCK stillede for deltagelse i systemet. SCK-
certificeringssystemet var under alle omstændigheder ikke fuldstændig åbent og tillod ikke
anerkendelse af tilsvarende garantier fra andre systemer. På denne baggrund var forbuddet mod
indlejning af ekstra kraner således omfattet af artikel 85, stk. 1. Eftersom SCK har store
markedsandele, var der tale om en meget stor påvirkning af konkurrencestrukturen på markedet.

SCK trak først forbuddet tilbage, da det blev tvunget hertil ved en foreløbig dom afsagt af en
nederlandsk domstol i oktober 1993. Den nationale domstols dom skulle forblive i kraft, indtil
Kommissionen traf den endelige beslutning.

Procedure og konklusioner

Bødefritagelsen som følge af anmeldelserne fra FNK og SCK i begyndelsen af 1992 blev ophævet i
henhold til artikel 15, stk. 6, ved Kommissionens beslutning 94/272/EF af 13. april 19944, hvori det
hedder, at "indlejningsforbuddet" faldt ind under artikel 85, stk. 1, og at der ikke kunne indrømmes
en fritagelse efter artikel 85, stk. 3, idet overtrædelsen i det mindste ikke var nødvendig.

                                                            

4 EFT L 117 af 7.5.1994, s. 30.
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Hovedproceduren efter artikel 85, stk. 1, blev derfor fortsat. Klagepunkterne i hovedproceduren blev
meddelt i oktober 1994, og i deres skriftlige svar gav FNK og SCK afkald på deres ret til en høring.

Det konstateres i beslutningen, at FNK anvendte et system med anbefalede priser i næsten tolv år, og
at SCK lukkede kranudlejningsmarkedet i og omkring Nederlandene ved at forbyde deltagerne at leje
ekstra kraner hos ikke-deltagere. Der er tale om overtrædelser af artikel 85, stk. 1, og der kan ikke
indrømmes en fritagelse efter artikel 85, stk. 3. Vurderingen af "indlejningsforbuddet" er foregået i en
juridisk og økonomisk sammenhæng, navnlig på baggrund af den certificeringsordning, det er en del
af, og som ikke opfyldte betingelserne for åbenhed og anerkendelse af andre tilsvarende
kvalitetssikringssystemer. Ifølge beslutningen skal FNK og SCK bringe overtrædelserne til ophør, for
så vidt som de ikke allerede har gjort dette, og de pålægges hver især en bøde.

1.2. Vertikale aftaler

BASF/Accinauto

I en beslutning vedtaget den 12. juli 1995 pålagde Kommissionen den tyske fabrikant af billak, BASF
Lacke+Farben (BASF L+F), som er et datterselskab af BASF, en bøde på 2,7 mio. ECU, og dennes
eneforhandler i Belgien og Luxembourg, SA Accinauto, en bøde på 10 000 ECU for overtrædelse af
EF-traktatens artikel 85, stk. 1.

Denne beslutning blev truffet efter en klage fra to britiske parallelimportører af produkter til oplakering
af biler af mærket Glasurit. De klagede over, at den belgiske eneforhandler, som de købte Glasurit-
produkter hos, på foranledning af BASF L+F havde standset alle leverancer til dem i løbet af
sommeren 1990. 

Efter de kontrolundersøgelser, kommissionsembedsmænd foretog hos BASF L+F, BASF Coatings &
Inks (BASF-datterselskab og britisk eneforhandler af Glasurit-produkter) og den belgiske forhandler,
fastslog Kommissionen, at eneforhandlerens kontraktlige forpligtelse til at "videregive alle ordrer fra
kunder uden for eneforhandlerens område til BASF L+F" var konkurrencebegrænsende. Denne
forpligtelse indebar bl.a., at det ikke var eneforhandleren, men derimod BASF L+F, der bestemte, om
der skulle leveres til parallelimportører i andre medlemsstater eller ej.

Denne fortolkning af kontrakten blev bekræftet af den praksis, parterne hele tiden havde fulgt i deres
forretningsforbindelser:

- i marts 1986 fik den belgiske eneforhandler "særlig tilladelse" fra BASF L+F til at begynde at
levere til klageren

- i juni 1989 anmodede BASF L+F sin eneforhandler om ikke længere at eksportere, men afbryde
den eksport, BASF L+F oprindeligt havde givet sin tilladelse til

- i perioden fra juli 1989 til udgangen af maj 1990 overholdt eneforhandleren ikke dette forbud mod
fortsat at levere til klagerne, men overholdt det siden da uindskrænket.

Ved fastsættelsen af bødernes størrelse tog Kommissionen hensyn til, at denne overtrædelse kunne
lægge hindringer i vejen for virkeliggørelsen af et af de grundlæggende mål i traktaten, nemlig
integrering af det indre marked. De anfægtede handlinger blev således betragtet som en grov
overtrædelse af EU-retten.
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Størrelsen af den bøde, den belgiske eneforhandler fik pålagt, blev fastsat under hensyntagen til, at
denne er økonomisk afhængig af BASF L+F, som udnyttede dette afhængighedsforhold til at
gennemtrumfe sine økonomiske interesser.

Dunlop Slazenger/Newitt m.fl. (All Weather Sports)

Kommissionen finder, at når en virksomhed, der har begået en overtrædelse, som den kan pålægges
bøde for, overtages af en anden virksomhed, bliver denne ansvarlig for bødens betaling. I
overensstemmelse med Førsteinstansrettens dom af 28. april 1994 (sag T-38/92) fastslog
Kommissionen, at det var All Weather Sports Benelux, der skulle betale bøden for den overtrædelse
af artikel 85, stk. 1, som All Weather Sports BV havde begået (se Kommissionens beslutning af 18.
marts 1992, EFT L 131, s. 32), eftersom den førstnævnte havde overtaget alle den sidstnævnte
virksomheds økonomiske aktiviteter. Men eftersom All Weather Sports Benelux i mellemtiden havde
indstillet alle sine aktiviteter og ikke besad nogen aktiver, besluttede Kommissionen at undlade at
forfølge sagen.

1.3. Misbrug af dominerende stilling

Irish Continental Group v. CCI Morlaix

I anledning af en klage fra det irske færgerederi, Irish Continental Group, besluttede Kommissionen
den 16. maj 1995 at iværksætte foreløbige forholdsregler over for Chambre de Commerce et d'Industrie
de Morlaix, Bretagne, Frankrig. Kommissionen fandt, at det i sagen var oplagt, at handelskammeret
i Morlaix havde misbrugt sin dominerende stilling som ejer af havnen i Roscoff i Bretagne ved i strid
med EF-traktatens artikel 86 at nægte ICG adgang til dens faciliteter og derved resultere i seriøs og
uoprettelig skade for ansøgeren. Kommissionen påbød CCI at give ICG adgang til havnen i Roscoff
senest den 10. juni 1995 (eller inden for en anden mellem parterne aftalt frist).

ICG havde i november 1994 anmodet CCI Morlaix om at få adgang til Roscoff havn med henblik på
at etablere en færgeoverfart mellem Irland og Bretagne i maj 1995. Efter forhandlinger var parterne
nået til principiel enighed om, at ICG skulle have adgang til Roscoff pr. 16. december 1994 med
henblik på den sæson, der startede den 27. maj 1995, og desuden var man enedes om sejlplaner og
en række tekniske spørgsmål.

Efter denne principaftale fra december 1994 bekendtgjorde ICG den nye overfart og begyndte at tage
mod bestillinger. I januar 1995 tilkendegav CCI Morlaix imidlertid et ønske om at suspendere
forhandlingerne.

Efter ICG's klage til Kommissionen fandt der nye forhandlinger sted, men uden at parterne nåede til
enighed.

Kommissionen fastslog, at CCI Morlaix's adfærd ud fra en umiddelbar betragtning måtte betragtes som
en uberettiget nægtelse af at levere de ønskede tjenester.

Havnen i Roscoff er den eneste havn i Frankrig, der har de fornødne faciliteter til færgeoverførsel
mellem Bretagne og Irland, som er et marked med et passagertal på ca. 100 000 i 1994. Da
beslutningen blev truffet, var Brittany Ferries det eneste færgerederi, der sejlede mellem Irland og
Bretagne.
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De foreløbige forholdsregler, Kommissionen iværksatte, gik ud på at påbyde CCI Morlaix at træffe
de fornødne skridt til at sikre ICG adgang til Roscoff havn fra den 10. juni 1995 og til udgangen af
sommersæsonen, under afventning af Kommissionens endelige beslutning i sagen. Parterne indgik
imidlertid derefter en femårig aftale, der trådte i kraft pr. 14. juni 1995, og ICG trak sin klage tilbage.

Foreløbige forholdsregler iværksættes ikke altid kun for at sikre en ny konkurrent adgang til markedet.
I denne sag fandt Kommissionen, at rederiet Irish Ferries var blevet bragt til at tro, at det kunne
påbegynde sejladsen, og at CCI Morlaix havde en stor del af ansvaret for den situation, der opstod
som følge heraf.

2.  Godkendte aftaler

2.1. Horisontale aftaler

a) Strategiske alliancer

Atlas/Phoenix5

I løbet af 1995 nåede Kommissionen et godt stykke videre med behandlingen af den anden strategiske
alliance i telesektoren, som den har fået anmeldt efter forordning nr. 17. Der er tale om en alliance
mellem den franske og den tyske offentlige teleoperatør, France Telecom (FT) og Deutsche Telekom
(DT), og den amerikanske virksomhed Sprint Corporation. Den første strategiske alliance,
Kommissionen fik anmeldt, drejede sig om et joint venture - CONCERT- mellem British
Telecommunications og det amerikanske MCI Corporation og blev godkendt ved en formel
kommissionsbeslutning i 19946. Planerne mellem FT, DT og Sprint blev anmeldt som to særskilte, men
indbyrdes forbundne transaktioner, nemlig ATLAS-aftalerne, som blev anmeldt
den 16. december 1994, og PHOENIX-aftalerne, som blev anmeldt den 29. juni 1995. Begge
transaktioner er blevet betragtet som strukturelle joint ventures og behandlet efter den fremskyndede
procedure.

ATLAS-aftalerne drejer sig om etablering af et joint venture, der ejes 50% af France Telecom (FT)
og 50% af Deutsche Telekom (DT), og som samtidig skal være det selskab, gennem hvilket DT og
FT skal deltage i PHOENIX. ATLAS er struktureret med to niveauer, idet der skal oprettes et
holdingselskab - Atlas S.A., der skal være et belgisk aktieselskab med hjemsted i Bruxelles, og som
skal have tre drifts-datterselskaber, nemlig et i Frankrig (Atlas France), et i Tyskland (Atlas Tyskland)
og et for den resterende del af Europa. Såvel på europæisk som på nationalt plan er ATLAS-projektet
rettet mod to særskilte produktmarkeder i telesektoren, nemlig markedet for avancerede teletjenester
til erhvervslivet (datatjenester, applikationsspecifikke tillægstjenester bl.a inden for elektronisk post
og videokonferencer, intelligente nettjenester og VSAT-tjenester) og markedet for standardiserede
pakkekoblede datakommunikationstjenester (basistjenester).

PHOENIX-aftalerne omfatter to hovedtransaktioner: for det første skal FT og DT hver især overtage
ca. 10% af kapitalen i Sprint, og for det andet skal der mellem Atlas og Sprint etableres et joint
venture, Phoenix, som skal udbyde avancerede tillægstjenester inden for telekommunikation på globalt
plan. Phoenix vil specielt henvende sig til markedet for avancerede teletjenester til virksomheder, både
globalt og regionalt, markedet for tjenester til rejsende som f.eks. telekort, og markedet for "carriers'

                                                            

5 Phoenix-transaktionen kaldes nu Global One.
6 Kommissionens beslutning af 27. juli 1994, EFT L 223 af 27.8.1994, s. 36.
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carrier"-tjenester, dvs. udlejning af transmissionskapacitet og levering af tjenester til andre
trafikformidlende teleoperatører, hvilket pr. definition er internationalt marked.

De anmeldte aftaler angående ATLAS og PHOENIX gav på flere punkter anledning til
konkurrencemæssige problemer, især på EU-partnernes hjemmemarkeder, idet FT og DT både juridisk
og de facto indtager en dominerende stilling på deres hjemmemarkeder inden for en række teletjenester
og tilrådighedsstillelse af infrastrukturer. Under sagsbehandlingen blev disse problemer løst enten
gennem ændringer i de oprindelige aftaler eller via tilsagn, som parterne afgav over for Kommissionen.
En afgørende faktor i Kommissionens vurdering af de anmeldte transaktioner var den generelle
liberalisering, der har fundet sted på det franske og det tyske telemarked, og de tilsagn, som de
respektive regeringer afgav, var en afgørende forudsætning for, at Kommissionen kunne overveje at
godkende aftalerne.

De konkrete og mere principielle tilsagn, der blev afgivet af parterne og af den franske og den tyske
regering, for at Kommissionen kunne tage skridt til vedtagelse af en positiv beslutning i sagen, kan
opsummeres således:

- den franske og den tyske regering har afgivet tilsagn om gøre, hvad der står i deres magt, for at
liberalisere den alternative telekommunikationsinfrastruktur til fremføring af liberaliserede
teletjenester, dvs. andre offentlige telefontjenester end basistjenester senest den 1. juli 1996, og
at liberalisere alle teletjenester, inkl. offentlige tale-telefonitjenester, og den relevante infrastruktur
inden den 1. januar 1998

- de offentlige koblede datanet i Frankrig og Tyskland - henholdsvis Transpac og Datex-P - vil
indtil fuld liberalisering af telekommunikationsmarkedet i Frankrig og Tyskland har fundet sted,
og som er fastsat til at indtræffe den 1. januar 1998, blive holdt uden for France Telecoms og
Deutsche Telekoms ATLAS-joint venture

- France Telecom og Deutsche Telekom har accepteret at etablere og opretholde adgang til deres
indenlandske, offentlige koblede datanet i Frankrig og Tyskland på et ikke-diskriminerende, åbent
og transparent grundlag for alle tjenesteleverandører, der tilbyder basistjenester (de såkaldte X.25-
tjenester); for at sikre, at der også i fremtiden vil være ikke-diskriminerende adgang til disse net,
gælder parternes tilsagn også enhver almindeligt anvendt, standardiseret sammenkoblingsprotokol,
der måtte ændre, erstatte eller optræde sammen med den nuværende standard

- France Telecom og Deutsche Telekom vil afholde sig fra krydssubsidiering; for at hindre
krydssubsidiering skal alle enheder, der dannes som led i ATLAS og PHOENIX, oprettes som
særskilte enheder i forhold til moderselskaberne, og de skal underkastes en regelmæssig og normal
revision for at sikre, at forretningstransaktioner mellem disse enheder og France Telecom og
Deutsche Telekom foregår på normale markedsvilkår

- France Telecom har accepteret at afhænde datterselskabet INFO AG, der er en vigtig konkurrent
til Datex-P på det tyske marked for datanettjenester.

I henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17 blev der i december 1995 offentliggjort en
meddelelse i EFT, hvori der blev givet en detaljeret beskrivelse af de anmeldte aftaler, ændringerne
af dem og de tilsagn, der er afgivet af parterne og af den tyske og den franske regering, og hvori
interesserede tredjeparter blev opfordret til at fremsætte deres bemærkninger hertil.
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b) Joint ventures og andre former for samarbejde

Sony/Philips/Matsushita - Minidiscs (MD)

I august 1994 indgav Sony Corporation anmeldelse med anmodning om fritagelse eller negativattest
for en række aftaler om meddelelse af patentlicenser i forbindelse med udvikling og udnyttelse af det
såkaldte "Minidiscs-system" (MD-systemet), som er et nyt bærbart digitalt audiosystem med
optagefunktion. Det består dels af software, herunder optiske discs, der kun kan afspilles ("Premastered
MD-discs") og magnetisk-optiske discs, der kan indspilles ("Recordable MD-discs"), og dels af
hardware, herunder MD-spillere (der kun kan afspille "Premastered and Recordable MD-discs") og
MD-optagere (der kan optage på "Recordable MD-discs" og afspille "Recordable and Premastered
discs").
 
De vigtigste andre aftaleparter er Philips International BV og Matsushita Electric Industrial Company
Ltd.

Selv om aftalerne indeholdt konkurrencebegrænsninger omfattet af traktatens artikel 85, stk. 1, bl.a.
med hensyn til patent- og knowhow-puljer og standardisering af specifikationer, fandt Kommissionen,
at der var tilstrækkelig begrundelse for fritagelse efter artikel 85, stk. 3.

Kommissionen fremsendte den 3. juli 1995 en administrativ skrivelse til Sony om, at aftalerne opfylder
betingelserne for fritagelse.

Aspen (Elf Atochem/Union Carbide Corporation)

Et joint-venture - Aspen - mellem Elf Atochem og Union Carbide Corporation blev godkendt af
Kommissionen ved fremsendelse af et "comfort letter". Det nye joint venture skal operere inden for
polyethylenharpikser og -forbindelser.

Ved denne transaktion vil parterne overføre nogle af deres europæiske interesser inden for særlige
polyethylenprodukter, primært kabler og ledninger, til joint-venture selskabet.

Union Carbide vil derved kunne undgå at skulle importere polyethylen, der anvendes til kabler og
ledninger, til det europæiske marked. Elf Atochem vil overføre sine aktiviteter inden for ledninger og
kabler til Aspen. Joint venture-selskabet vil blive leverandør af alle disse specialprodukter.

Det nye joint venture vil desuden få overført nogle af Elf Atochems produktionsenheder i Gonfreville
i Frankrig, hvor UCC's "Unipol"-teknologi og kabel- og ledningsteknologi derefter vil blive indført
på licens fra UCC. Joint venture-selskabet får også licens på Elf Atochems teknologi inden for visse
særlige polyethylenprodukter.

Markedsføringen af produkterne vil blive varetaget af de to moderselskaber, der vil optræde som
agenter. Union Carbide skal markedsføre alle produkter inden for ledninger og kabler, og Elf Atochem
alle de øvrige produkter, herunder den del af joint venture-selskabets produktion af
standardpolyethylen, der ikke skal bruges til fremstilling af polyethylen-specialprodukter.

Kommissionen foretog en vurdering af, om denne fusion måtte antages at ville mindske konkurrencen
på markedet for meddelelse af licens på polyethylenteknologi. Selv om Elf Atochem i fremtiden kunne
være blevet en konkurrent til UCC på dette marked, var der kun tale om en teoretisk mulighed, og de
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konkurrencebegrænsende virkninger, der kunne blive tale om på dette marked, blev derfor mere end
opvejet af de positive virkninger for polyethylenmarkederne.

Kommissionen fremsendte den 3. april 1995 et "comfort letter" til parterne om, at deres aftaler
opfyldte betingelserne for fritagelse efter traktatens artikel 85, stk. 3.

General Electrics Plastics/BASF

Den 6. januar 1995 modtog Kommissionen anmeldelse angående et joint venture, som General Electric
Plastics b.v. og BASF Aktiengesellschaft havde til hensigt at etablere, og som skulle producere
terephtalat-polybutylen (PBT), som er en polymer i harpiksform, der anvendes til at fremstille blandede
og kombinerede plastmaterialer til brug i biler, elektrisk og elektronisk udstyr og industrielt udstyr.

Det nye joint venture skal placeres i BASF's nuværende anlæg i Schwarzheide, med serviceydelser
leveret af BASF. Anlæggene skal drives af BASF og GEPE i fællesskab på en sådan måde, at dets
placering ikke virker til skade for nogen af dem. Der skal føres kontrol med konkurrencedygtigheden
af de ydelser, BASF leverer til joint venture-selskabet, således at de stort set kommer til at svare til
dem, der leveres til GEPE's andre anlæg. Transportomkostninger udlignes mellem parterne, således
at ingen af dem får påført meromkostninger i forhold til den anden part. Sammenlignet med
produkternes værdi er disse transportomkostninger af ret ubetydelig størrelsesorden.

Ingen af parterne vil være i stand til at forhindre marginale kapacitetsudvidelser i anlægget eller
forhindre den anden part i at udnytte anlæggets kapacitet mere end planlagt. Begge parter vil kunne
ændre produktionskapaciteten uden den anden parts samtykke og således være i stand til at imødegå
udsving i efterspørgslen, som ikke berører dem begge i lige høj grad.

Der er tale om fleksible arrangementer, der sætter begge parter i stand til at investere i en større
kapacitet, end de hver for sig ville have kunnet på egen hånd. Aftalerne opfylder således betingelserne
for fritagelse efter traktatens artikel 85, stk. 3, og Kommissionen fremsendte i overensstemmelse
hermed et "comfort letter" til parterne den 23. maj 1995.

Sovereign Exploration

Den 31. august 1994 fik Kommissionen anmeldt et joint venture - Sovereign Exploration - mellem
Northern Electric plc (via dets datterselskab, Northgas) og Neste Production Ltd. Det nye joint venture
skulle udnytte 12 gaslicenser fra den britiske regering.

Northern er på vej ind på dette marked, hvor Neste har mange års erfaring med udvinding af olie og
gas i Nordsøen. Northern er aktiv inden for elforsyning og -distribution, primært i den nordlige del
af Det Forenede Kongerige. Selskabet søger nu ind i gasforsyningssektoren og har brug for sikre
forsyninger for at komme ind på markedet.

Der er fastlagt begrænsninger i adgangen til udvinding af gas inden for licensområdet til fordel for
joint venture-selskabet. Moderselskaberne har begge opnået aftagere til deres gasforsyninger og
tilstrækkeligt store mængder til at ekspandere på detail- og distributionsmarkederne i de efterfølgende
led og gøre dem mere konkurrencedygtige.

Kommissionen fastslog, at eftersom der var tale om anlæg af mellemstatslige gasledninger m.v. kunne
disse aftaler mærkbart påvirke samhandelen mellem EU-lande og også mellem EØS-lande.
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En meddelelse angående denne aftale blev offentliggjort i EF-Tidende den 8. november 1994. Sagen
blev henlagt efter fremsendelse af et "comfort letter" den 9. januar 1995.

Exxon/Hoechst

I 1994 fik Kommissionen af Exxon og Hoechst anmeldt en forsknings- og udviklingsaftale angående
udvikling og markedsføring af en ny metalorganisk katalysatorproces til fremstilling af polypropylen.

Aftalen, der strækker sig over to år med mulighed for forlængelse, er en udvidelse af et fælles program
fra 1992, der drejede sig om en pilotvirksomhed til fremstilling af katalysatoren.

Den skal danne ramme om samarbejdet mellem de to virksomheder om udvikling af katalysatoren og
den dertil knyttede teknologi til markedsføring af polypropylen. Den fastlægger desuden deres
respektive rettigheder og forpligtelser med hensyn til industrielle ejendomsrettigheder.

Kommissionen fandt, at aftalen var omfattet af gruppefritagelsesforordning nr. 418/85 for forsknings-
og udviklingsaftaler. Den fastslog, at aftalebestemmelserne faldt ind under forordningens artikel 4 og 5,
og at den ikke indeholdt nogen bestemmelser, der var til hinder for forordningens anvendelse, jf.
forordningens artikel 6. Kommissionen fremsendte derfor et "comfort letter" til virksomhederne.

Gasledning mellem Det Forenede Kongerige og Belgien

Et joint venture mellem ni førende europæiske gasselskaber om bygning og drift af en
forbindelsesgasledning under vandet mellem Det Forenede Kongerige og Belgien blev godkendt af
Kommissionen ved et "comfort letter" den 17. maj 1995. Anmeldelsen, som indgik i marts 1995, blev
behandlet efter den fremskyndede procedure, fordi Kommissionen fandt, at der var tale om et
strukturelt joint venture oprettet i samarbejdsøjemed. Der blev offentliggjort en meddelelse i EF-
Tidende, hvori alle interesserede blev opfordret til at fremsætte deres bemærkninger. Der blev ikke
rejst nogen indsigelser.

Der er tale om en højtryks-gasledning, som skal tages i brug i oktober 1998, og som skal forbinde
Bacton (England) og Zeebrugge (Belgien) og dermed blive den første forbindelse mellem det britiske
og de kontinentale gasmarkeder. For at imødekomme den nuværende efterspørgsel er rørledningen rent
teknisk udformet således, at den primært kan bruges til at transportere gas fra nord (England) til Syd
(Belgien), og den vil få en kapacitet på 20 mia. m3 om året, men den vil også kunne transportere  i
begyndelsen 8,5 mia. m3 om året den anden vej, dvs. i retningen syd-nord. Denne kapacitet vil kunne
øges, således at den bringes op på rørledningens maksimalkapacitet, hvis der foretages yderligere
investeringer, hovedsagelig i pumpeanlæg i Zeebrugge. Disse investeringer skulle i så fald finansieres
af de transportører, der ønsker at få transporteret gas i syd-nord retningen. For at forhindre uberettiget
subsidiering er det i joint venture-aftalen fastsat, at ingen transportør, hvad enten han optræder som
den oprindelige transportør eller har overtaget dennes rettigheder, kan have ret til at transportere større
mængder syd-nord, end der transporteres nord-syd.

Etableringen af dette joint venture, foregik under fuld åbenhed og gennemsigtighed. Der blev
informeret grundigt om projektet, og alle interesserede blev opfordret til at deltage. Der er intet, der
tyder på, at noget interesseret gasselskab blev afskåret fra at deltage i gasrørledningen ved at tegne
kapital (aktier) og/eller transportkapacitet i ledningen. Alle de selskaber, der i sidste instans gik med,
tegnede følgende kapital og kapacitet:
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Amerada Hess 5% af aktierne og 5% af kapaciteten
BP 10% af aktierne og 10% af kapaciteten
British Gas 40% af aktierne og 40% af kapaciteten
Conoco 10% af aktierne og 10% af kapaciteten
Distrigaz 5% af aktierne og 5% af kapaciteten
Elf 10% af aktierne og 10% af kapaciteten
Gazpron 10% af aktierne og 10% af kapaciteten
National Power 5% af aktierne og 5% af kapaciteten
Ruhrgas 5% af aktierne og 5% af kapaciteten.

Projektet skal finansieres ved hjælp af "take-or-pay"-tariffer for de respektive rettigheder til kapaciteten
i nord-syd-retningen og i den (for øjeblikket begrænsede) syd-nord-retning, som de 9 deltagere betaler
for i henhold til de transportaftaler, de hver især har indgået med joint venture-selskabet,
Interconnector UK Ltd.

Kommissionen konkluderede, at projektet som helhed ville virke fremmende for konkurrencen, for det
første fordi det vil åbne op for konkurrence mellem markeder, der hidtil - af tekniske grunde - har
været ret isolerede, og for det andet fordi tredjeparter har tilstrækkelige muligheder for frit at forhandle
sig frem til adgang til transportkapaciteten i rørledningen. Kapacitetsejerne vil frit kunne levere
transportkapacitet til andre ved at afhænde rettigheder til andre eller meddele underlicenser, dog
således at den, der overtager rettighederne, skal opfylde visse nærmere fastlagte kriterier for at sikre,
at de kan opfylde de finansielle forpligtelser.

Der er intet, der tyder på, at der ikke vil være effektiv konkurrence på markedet for afhændelse og
meddelelse af underlicens på kapacitet. Reglerne om, at transportørerne ikke må erhverve rettigheder
til transport af større mængder i syd-nord-retningen, end hvad der svarer til kapacitetsrettighederne,
er en helt legitim begrænsning i betragtning af, hvad der blev anført ovenfor angående finansieringen
af projektet. Desuden blev det i denne sag anset for at være rimeligt, at transportaftalen med de ni
oprindelige transportører, der ønskede at medvirke i projektet, løber over 20 år.

Aftalerne indeholder en række konkurrencebegrænsninger, der falder ind under EF-traktatens artikel 85,
stk. 1. Specielt er der bestemmelser, der giver joint venture-selskabet Interconnector UK Ltd. ret til
at markedsføre transportkapacitet, hvilket indebærer, at parterne således sælger kapacitet i fællesskab.
Af undersøgelserne i sagen fremgik det, at selv om et sådant fælles salg kun ville komme på tale under
ekstraordinære omstændigheder, kunne denne konkurrencebegrænsning dog ikke desto mindre få en
vis betydning, eftersom parterne, i det mindste i Interconnectors opstartfase, tilsammen sidder på 100%
af markedet for transport af gas over Kanalen i rørledninger.

Kommissionen lagde desuden vægt på at sikre, at aftalerne i praksis kom til at fungere på en sådan
måde, at den efterspørgsel efter gas i syd-nord-retning, der eventuelt opstår, vil kunne imødekommes
effektivt.

Efter en afvejning mellem de positive virkninger, dette joint venture vil få for konkurrencen, og de
begrænsede konkurrencebegrænsninger, det er forbundet med, fremsendte Kommissionen et "comfort
letter" til parterne. Heri anført den, at den lagde vægt på, at joint venture-aftalerne kom til at fungere
på en sådan måde, at det både var teknisk og økonomisk muligt at dække efterspørgslen efter gas fra
syd til nord, såfremt den kom til at overstige Interconnectors nuværende kapacitet hertil.
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Toyota Industrial Equipment

Toyota Industrial Eqipment er et strukturelt joint venture mellem Toyota Automatic Loom Works Ltd
(Japan), Toyota Motor Corporation (Japan) og Manitou BF (Frankrig), der skal producere og samle
Toyota-gaffeltrucks samt reservedele og tilbehør hertil i Frankrig. Etableringen af dette joint venture
træder i stedet for de hidtidige aftaler, ifølge hvilke Manitou som underleverandør samlede Toyota-
gaffeltrucks. Det nye joint venture-selskab kommer til at producere 80% af alle de Toyota-gaffeltrucks,
der afsættes på det europæiske marked. Selv om Manitou er en potentiel konkurrent til Toyota inden
for industrielle gaffeltrucks, fandt Kommissionen det berettiget at fremsende et "comfort letter" til
parterne.

Auto Car Europe (ACE)

Den 22. juni 1995 fremsendte Kommissionen et "comfort letter" til repræsentanten for NV "Auto Car
Europe" (ACE). ACE er et joint venture mellem British Railways Board (BR), Société Nationale des
Chemins de Fer Belges (SNCB), N.V. Ferry Boats og N.V. Cobelfret, der har til formål at transportere
fabriksnye biler og andre motorkøretøjer fra fabrikken til forhandlerne med jernbane, ad landevej, til
søs og med fly, samt levere alle dertil knyttede tjenester. ACE skal operere overalt i Europa, men
primært mellem Det Forenede Kongerige og det europæiske kontinent.

Kommissionen fastslog, at denne aftale begrænsede konkurrencen mellem parterne, men også indebar
en række positive elementer, som måtte tages med i betragtning. Aftalen vil således kunne fremme den
økonomiske udvikling i kraft af indførelsen af specialiserede transportydelser mellem Det Forenede
Kongerige og kontinentet. I betragtning af de investeringer og de problemer, der er forbundet med at
lancere en ny service, kan det planlagte samarbejde betragtes som værende nødvendigt i nogle år.
ACE's repræsentanter bekræftede i øvrigt, at de ydelser, moderselskaberne leverer til deres
datterselskab, også vil blive tilbudt andre transportselskaber på ikke-diskriminerende vilkår.

På denne baggrund, og specielt i betragtning af selskabernes tilsagn om at tilbyde de essentielle ydelser
til andre transportører, godkendte Kommissionen dette joint venture i tre år med fremsendelse af et
"comfort letter" til ACE's repræsentanter.

Aftale mellem PSA/FIAT (Sevel)

Mellem FIAT og PSA blev der den 29. juni 1978 indgået en aftale om etablering af et joint venture -
 SEVEL - til fælles produktion af et mellemstort erhvervskøretøj. Den 19. december 1988 blev den
oprindelige aftale ændret ved en ny aftale om, at SEVEL i stedet skulle fremstille en ny model. FIAT
og PSA ejer hver især 50% af SEVEL. Parterne er ligeligt repræsenteret i de besluttende organer.
Desuden deler de omkostninger og overskud ligeligt imellem sig. Ingen af parterne må fremstille
varevognen i konkurrence med deres joint venture.

De aftaleprodukter, SEVEL fremstiller, sælges udelukkende til de to moderselskaber, der hver især
aftager 50%, idet der dog er mulighed for visse tilpasninger, alt efter den enkelte parts behov. Disse
biler sælges af FIAT og PSA under deres respektive mærker på alle markeder i EU.

Aftalen måtte antages at kunne få konkurrencebegrænsende virkninger, der falder ind under EF-
traktatens artikel 85, stk. 1, bl.a. begrænsninger med hensyn til produktionen, teknisk udvikling og
investeringer, ligesom den indebærer en markedsdeling på det europæiske marked for erhvervskøretøjer
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omfattende ca. 20% af dette marked, hvilket bevirker, at aftalen kan påvirke samhandelen mellem
medlemsstater.

Aftalen ville imidlertid også give forbrugerne en række fordele, bl.a. i og med at SEVEL bliver i stand
til at tilbyde et teknisk avanceret produkt i kraft af det forskningsarbejde, FIAT og PSA gennemfører
i fællesskab. Uden indgåelsen af denne aftale var det ikke sikkert, at FIAT og PSA ville være gået ind
på dette marked, der har været stagnerende. For øjeblikket forekommer en fortsættelse af deres
samarbejde således at være den eneste måde, hvorpå de vil kunne tage konkurrencen op med de andre
fabrikanter på markedet, uden at det får negative indvirkninger på markedsstrukturerne.

Kommissionen udsendte i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17 en
meddelelse7, hvori den opfordrede alle interesserede til at fremsætte deres bemærkninger. Den modtog
ingen bemærkninger som svar herpå.

Kommissionen fandt, at FIAT's og PSA's argumenter for de konkurrencebegrænsende bestemmelser
i deres aftale dannede tilstrækkeligt grundlag for at drage den konklusion, at betingelserne i traktatens
artikel 85, stk. 3, var opfyldt, og at sagen kunne afsluttes med fremsendelse af et "comfort letter".

Under hensyn til de særlige træk, der gør sig gældende i denne sektor, og den tidshorisont, der er
nødvendig, for at aftalen kan fungere, begrænsede Kommissionen dog varigheden af sin godkendelse
indtil den 31. december 2008 i den administrative skrivelse, den fremsendte til parterne.

ATR/BAe

Den 22. juni 1995 fik Kommissionen i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 anmeldt en
aftale om etablering af et joint venture inden for flykonstruktion mellem Aérospatiale (F), Alenia
(Finmeccanica) (I) og British Aerospace (GB).

Det endelige formål med dette joint venture er at få koncentreret parternes aktiviteter inden for
regionalfly. Der er tale om ATR-flyene (Avions de Transport Regional), som for øjeblikket konstrueres
i samarbejde mellem Aérospatiale og Alenia, specielt turbopropflyene ATR 42 og ATR 72, samt om
BAe's turbopropfly, Jetstream og de regionale jetfly Avro og BAe.

Kommissionen fastslog den 25. juli, at der på indeværende stadium ikke var tale om en fusion efter
fusionsforordningen, og at transaktionen skulle behandles på grundlag af Rådets forordning nr. 17/62.

I den første fase af dette samarbejde vil parterne gå sammen om og rationalisere alle de direkte
kundeorienterede aktiviteter, såsom marketing, markedsføring og service. Desuden har de etableret et
fælles pilotoplæringscenter i Napoli og gennemfører samtlige gennemførlighedsundersøgelser i
forbindelse med nye fly i fællesskab. Det nye joint venture skal endvidere tage sig af forskning og
udvikling.

Aftalen om etablering af dette joint venture blev genstand for fremsendelse af et "comfort letter" den
18. august, som henviser til en femårig overgangsperiode. Som det anføres i denne administrative
skrivelse, er der efter Kommissionens opfattelse ingen risiko for, at dette samarbejde vil føre til en
alvorlig mindskelse eller udelukkelse af konkurrencen i denne sektor. Denne konklusion blev draget
efter en indgående analyse af situationen på det berørte marked.

                                                            

7 EFT C 310 af 16.11.1993, s. 6.
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Markedet

Markedet for regionaltransportfly er et verdensmarked. De førende flyfabrikanter opererer overalt i
verden. Der må sondres mellem jetfly og turbopropfly.

I sin beslutning fra 1991 i De Havilland-sagen havde Kommissionen defineret tre markedssegmenter
på markedet for turbopropfly, alt efter flyenes sædekapacitet (20-39 sæder, 40-59 sæder, 60 sæder og
derover). Inden for regionale jetfly (op til 125 sæder) blev der ikke foretaget nogen opdeling i
segmenter.

I sit "comfort letter" baserede Kommissionen sig på samme sondring og tog hensyn til bemærkninger
fra tredjeparter, herunder konkurrenter til parterne samt medlemsstater.

Selv om der ikke kan siges at være nogen større substitution mellem turbopropfly og regionale jetfly,
fordi driftsomkostningerne ikke ligger på samme niveau, kan der dog konstateres en vis udvikling på
markedet. Specielt for fly med over 60 sæder, som skal flyve på ret lange strækninger, er køberne ud
fra hensyn til passagerernes komfort tilbøjelige til at vælge et jetfly frem for et turbopropfly.

Markedsandel

Etableringen af det nye joint venture vil reducere antallet af konkurrerende udbydere på dette marked,
men den nye enhed vil ikke få en så stor markedsandel, at det vil forrykke de nuværende strukturer.
Via dette samarbejde mellem den største og den sjettestørste fabrikant vil antallet af udbydere blive
reduceret fra 7 til 6.

- ATR opererer slet ikke på markedet for regionale jetfly, og BAe tegner sig for ca. 24% af dette
marked. De største konkurrenter er Boeing (34%) og Fokker (31%).

- Inden for turbopropfly er situationen som følger:

Fly med 20-39 sæder:
BAe har en markedsandel på 8% (Jetstream J41), medens ATR ikke er aktiv på dette segment. De
største konkurrenter er Saab 340 (33%), Embraer 120 (28%), de Havilland Dash 8-100/200 (24%)
og Dasa-Dornier 328 (6%).

40-59 sæder:
BAe opererer ikke på dette segment, medens ATR har en markedsandel på 43% (ATR 42). De
største konkurrenter er Fokker F50 (27%), Havilland-Dash 8-300 (17%), Casa-IPTN (8%) og
Saab 2000 (6%).

60 sæder og derover:
BAe indstillede i begyndelsen af 1995 produktionen af sit J 61-fly, og den eneste model, der
findes på dette segment, er ATR 72 (100%). Der ventes dog at komme nye konkurrenter til.

Der vil følgelig ikke blive tale om sammenlægning af betydelige markedsandele og heller ikke om
kumulation af markedsandele på de forskellige segmenter.

Fusionen vil ikke føre til, at der opstår en dominerende koncern, der som den eneste er til stede på
alle segmenter. Der findes mindst én konkurrent (de Havilland), som også udbyder et bredt spektrum
af turbopropfly, og som desuden er i færd med at trænge ind på markedet for regionale jetfly.
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Retlig vurdering

Kommissionen tog i sin retlige vurdering af sagen efter artikel 85, stk. 3, udgangspunkt i, at de
forskellige etaper af fusionsplanen ville blive gennemført som planlagt. Den drog på denne betingelse
den konklusion, at betingelserne i artikel 85, stk 3, var opfyldt.

- Forbedring af produktionen eller fordelingen af varerne og fremme af den tekniske eller
økonomiske udvikling

Det er især i den endelige fase med fuld økonomisk og industriel integrering mellem virksomhederne
og udvikling og produktion af nye regionalfly, at der vil blive tale om forbedring af produktionen og
fordelingen af varerne og fremme af den tekniske og økonomiske udvikling.

I den henseende udgør det nye joint venture et vigtigt led i omstruktureringen af regionalflyindustrien
i Europa, der er præget af overkapacitet. Der vil dermed blive skabt en sundere industriel og
økonomisk struktur, der bedre tilgodeser markedets behov.

Den fælles, rationaliserede markedsføring, den fælles salgs- og serviceorganisation for parternes
nuværende regionalfly og etableringen af et fælles, integreret europæisk pilottræningscenter må
sammen med de logistiske rationaliseringer i tiden forud for selve fusionens gennemførelse betragtes
som vigtige elementer i den anmeldte fusionsplan. Allerede på dette stadium vil den fælles udnyttelse
af de forskellige designcentres tekniske knowhow til konstruktion af prototyperne, som skal ske under
ledelse af det nye joint ventures ingeniører i den indledende udviklingsfase, virke til fremme for den
tekniske udvikling.

- Forbrugernes andel af fordelene

Integreringen af den eksisterende serviceorganisation og den øgede udbredelse af "best practices" vil
føre til en bedre kundeservice, hvilket også vil fremme passagerernes sikkerhed.

Der bliver et øget udbud af flytyper, hvilket giver mulighed for kommercielle fordele i forhandlingerne
mellem sælgerne og deres kunder. Kunderne vil desuden få gavn af, at pilottræningen samles på ét
sted, af sammenlægningen af reservedelssystemerne, de større erfaringer inden for produktudvikling
og støtteaktiviteter og det mere omfattende salgsnet.

- Konkurrencebegrænsningernes nødvendighed

Integreringen af virksomhedernes markedsføringsorganisation er nødvendig for at skabe den operative
basis, der er nødvendig for den gradvise industrielle integrering, der også skal omfatte den fælles
udvikling og produktion af nye fly, parterne har planer om på et senere stadium. Den kommercielle
integrering i den første fase er således en nødvendig forudsætning for at opnå de fordele, den videre
integrering vil kunne give.

Det samme gælder for den konkurrenceklausul, parterne er underlagt, og ifølge hvilken de skal afstå
fra at konkurrere med deres joint venture inden for regionalfly.
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- Ingen udelukkelse af konkurrencen

Etableringen af det nye joint venture indebærer ingen større ændringer i den hidtidige situation på
markedet, eftersom parternes produktudbud er komplementært. På det samlede marked er der således
ingen risiko for udelukkelse af konkurrencen.

Inden for turbopropfly med 60 sæder og derover vil det nye joint venture imidlertid indtil videre være
den eneste udbyder på markedet, eftersom den eneste model, der tilbydes på dette markedssegment,
er ATR 72, efter at BAe i januar 1995 annoncerede, at selskabet ville indstille sin produktion af
ATP/J61. Ifølge de oplysninger, Kommissionen er i besiddelse af, var tilbagetrækningen af British
Aerospaces ATP/J61-fly imidlertid en uundgåelig konsekvens af de kommercielle forhold.

Desuden må der også tages hensyn til, at dette markedssegment kun tegner sig for 10% af de ordrer,
der afgives på turbopropfly. Endvidere ventes nye konkurrenter at ville søge ind på dette segment. På
det seneste Airshow i Paris blev der således præsenteret et nyt, konkurrerende fly (de Havilland
Dash 8-400).

Af alle disse årsager sendte Kommissionen et "comfort letter" til parterne, som nævner datoen
den 6. januar 2000 for derved at have mulighed for at tage sagen op til fornyet overvejelse, hvis
parterne efter gennemførlighedsundersøgelser beslutter sig til ikke at udvikle, producere og
markedsføre de nye fly, men kun bibeholder deres samarbejde på salgs- og serviceområdet.

ETSI Interim IPR Policy

Denne sag drejede sig om de arrangementer angående intellektuelle ejendomsrettigheder, som European
Telecommunications Standards Institute ("ETSI") har udviklet siden 1988, og som blev anmeldt til
Kommissionen i 1994.

Anvendelsen af en given standard kan blive umuliggjort, hvis standarden omfatter patentbeskyttet
teknologi, og ejeren af den pågældende teknologi ikke er villig til at stille den til rådighed for dem,
der ønsker at fremstille produkter, som stemmer overens med standarden. Inden for telekommunikation
spiller europæiske standarder ofte en særlig rolle i EU-retten - bl.a. skal de følges i forbindelse med
den gensidige anerkendelse med henblik på typegodkendelse af teleterminaludstyr og inden for
offentlige indkøb foretaget af teleoperatører. Udstyrsfabrikanter vil i realiteten være afskåret fra at få
adgang til markedet, hvis de ikke har adgang til at få licens på denne teknologi.

For at mindske risikoen for, at arbejdet med at forberede standarder bliver spildt, vedtog ETSI i 1993
en interimspolitik for intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR-politikken), og et tilsagn vedrørende disse
rettigheder (IPR-tilsagnet), som på mange væsentlige punkter adskiller sig fra andre
standardiseringsorganisationers politik angående intellektuelle ejendomsrettigheder. I hovedtræk indebar
ETSI's IPR-arrangementer, at medlemmerne på forhånd indvilligede i, at deres intellektuelle
ejendomsrettigheder blev inkorporeret i den pågældende ETSI-standard, medmindre rettighedshaveren
inden for en bestemt frist havde identificeret en rettighed, han ikke ønskede at frigive. Denne
automatiske licensgivning, der gik under betegnelsen "licensing by default", betød en væsentlig
fravigelse fra den normale praksis, hvorefter rettighedshaverne udtrykkeligt skal give deres samtykke
til, at deres teknologi inkorporeres i en standard. Desuden indeholdt IPR-tilsagnet en række særlige
bestemmelser om vilkårene for meddelelse af licens på intellektuelle ejendomsrettigheder, bl.a. at
licensgiverne skulle have betaling for licensen, medmindre licenstageren gik med til at meddele
krydslicenser.
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Der blev indgivet en klage over ETSI's IPR-arrangementer fra Computer Business Equipment
Manufacturers Association (CBEMA), som hævdede, at de var i strid med traktatens artikel 85 og 86,
bl.a. fordi medlemmerne havde pligt til at undertegne tilsagnet, hvilket efter CBEMA's opfattelse var
ensbetydende med en tvangslicensordning.

Kommissionen tog ikke formelt stilling til de spørgsmål, der blev rejst i denne klage, eftersom ETSI's
generalforsamling i november 1994 opgav IPR-tilsagnet for at skabe større konsensus blandt
medlemmerne, og klagen blev derefter trukket tilbage.

I henhold til ETSI's ændrede interimspolitik for intellektuelle ejendomsrettigheder skal ETSI-
medlemmerne "bestræbe" sig på i god tid at underrette ETSI om intellektuelle ejendomsrettigheder,
de mener indgår i en given standard under udvikling. Hvis et medlem ikke er villig til at meddele
licenser, skal ETSI søge at finde frem til en egnet alternativ teknologi, der ikke er blokeret af den
pågældende rettighed, og hvis det ikke lykkes, standses arbejdet med den pågældende standard.
Medlemmerne skal blot give en skriftlig begrundelse for, hvorfor de ikke vil meddele licensen, og
denne begrundelse vil blive fremsendt til bl.a. Kommissionen. Desuden skal ETSI, så snart den får
kendskab til en rettighed, der indgår i en bestemt standard, spørge ejeren (hvad enten denne er medlem
eller ej), om han er rede til at meddele en uigenkaldelig ikke-eksklusiv licens på lige, rimelige og ikke-
diskriminerende vilkår og betingelser. Nægtelse heraf vil give anledning til yderligere konsultationer,
som eventuelt kan munde ud i, at den pågældende standard ikke anerkendes, hvis den allerede er
vedtaget. Der er således ingen bestemmelser om tvangslicens eller automatisk licens eller om specielle
licensvilkår.

En meddelelse offentliggjort i EF-Tidende i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17, angående
den ændrede IPR-interimspolitik gav anledning til mange bemærkninger, som dog ikke fik
Kommissionen til ændre den holdning, at de ændrede arrangementer ikke indebærer nogen
konkurrencebegrænsninger.

Kommissionen meddelte følgelig negativattest i et "comfort letter" for ETSI's IPR-interimspolitik. ETSI
og organisationens medlemmer vil nu arbejde på at få fastlagt en definitiv IPR-politik, bl.a. med en
evaluering af den ændrede interimspolitik i 1998, dvs. fire år efter dens vedtagelse.

Globale mobilsatellitsystemer

I løbet af 1995 iværksatte GD IV en indgående og omfattende undersøgelse af de nye globale
mobilsatellitsystemer, der er dukket op, og som sandsynligvis vil have flere millioner abonnenter i hele
verden inden udgangen af dette århundrede.

Den generelle tjeneste, der vil blive tilbudt, omfatter fuld dækning fra et satellitsystem ("roaming")
ved brug af et stort antal satellitter (ifølge de foreliggende oplysninger kan der være tale om lige fra
12 til 125, afhængigt af systemet). Disse verdensomspændende net vil frembyde fuld brugermobilitet:
Via lette, håndholdte terminaler vil brugerne kunne opnå dækning overalt i verden, bl.a. også i
fjerntbeliggende områder, hvor jordbaserede tjenester ikke findes eller er uøkonomiske, og brugere vil
kunne kontaktes globalt under et enkelt telefonnummer. "Global dækning" betyder ikke blot, at
brugeren kan bevæge sig, hvorhen det skal være, men også at kommunikationssystemet kan "flyttes",
så det kan betjene nye faste eller "stationære" brugere. Systemerne er således ikke kun rettet mod den
internationale forretningsrejsende, men også mod andre brugere.

På grund af mangelen på frekvenser, de meget store finansielle omkostninger, der er forbundet med
at opsende og drive det store antal satellitter, der er nødvendige til disse systemer, og den høje grad
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af usikkerhed på dette marked er det dog ikke særlig sandsynligt, at der vil være mere end nogle få
aktører på dette marked, og de vil alle være konsortier, hvis medlemmer deles om risikoen. I princippet
vil fremkomsten af de nye mobilsatellitsystemer virke fremmende for konkurrencen, og i betragtning
af de særlige forhold, der gør sig gældende på dette marked, kan dannelse af konsortier være
berettiget. Men netop det begrænsede antal aktører, der ventes at ville optræde på markedet, gør det
særlig vigtigt, at der er sikkerhed for en effektiv konkurrence i EU på markederne i de efterfølgende
led, dvs. inden for udbydning af lokale tjenester, distribution og levering af udstyr. Kommissionens
undersøgelse af dette nye marked på et så tidligt stadium i dets udvikling havde således til formål at
fremme de positive aspekter ved disse arrangementer og samtidig allerede fra starten dæmme op for
eventuelle konkurrencebegrænsende aspekter.

I slutningen af 1995 foretog Kommissionen en screening af tre konsortier. Det første var Inmarsat-P,
som er et system, der drives med midler fra International Maritime Satellite Organization (Inmarsat)
og et stort antal af organisationens medlemmer, herunder flere offentlige teleoperatører i EU. Det andet
konsortium var Iridium, hvori den amerikanske teleudstyrsfabrikant Motorola spiller en ledende rolle,
men som også har flere europæiske selskaber, herunder mindst en teleoperatør, blandt medlemmerne.
Det tredje var Globalstar, som drives og ledes af Loral Corporation, der er en førende amerikansk
virksomhed inden for elektronik til forsvarssektoren, og som også flere europæiske udstyrsfabrikanter
og rumselskaber er med i, og det fjerde var Odyssey, som er et primært amerikansk/canadisk orienteret
konsortium.

Med hensyn til Inmarsat-P, som var det første af disse konsortier, der blev officielt anmeldt, udsendte
Kommissionen den 15. november 1995 en meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning
nr. 17, hvori den tilkendegav sin positive holdning til etableringen af dette joint venture, som skal
finansiere, konstruere og drive Inmarsat-P-systemet, og til den aftale, der skal danne grundlaget for
forbindelserne mellem Inmarsat og joint venture-selskabet. Kommissionen kan først tage stilling til alle
de andre aspekter ved dette og andre lignende konsortier, når alle aftalerne herom er blevet indgået
og anmeldt.

UIC-normblade

Den 25. juli 1995 besluttede Kommissionen at godkende en række samarbejdsaftaler mellem 12
europæiske jernbaneselskaber inden for international kombineret godstransport i tre år. Aftalerne var
indgået i form af to normblade vedtaget inden for Den Internationale Jernbaneunion (UIC).

Det første normblad fastlægger rammerne om jernbaneselskabernes tekniske og kommercielle
samarbejde om udførelse af international jernbanetransport.

På det kommercielle plan agter jernbaneselskaberne først og fremmest at benytte sig af
underentrepriser i det fornødne omfang. En underentreprisekontrakt er en aftale, hvor et
jernbaneselskab, som har påtaget sig at levere en transportydelse, uddelegerer en del af den materielle
udførelse af transporten til en anden jernbanevirksomhed.

Det er i øvrigt meningen, at jernbaneselskaberne vil udbyde visse af deres ydelser inden for rammerne
af et driftsfællesskab. Driftsfællesskaber kan dog ikke omfatte alle tog på en og samme rute, ligesom
de heller ikke må føre til udelukkelse af den faktiske og den potentielle konkurrence mellem
forskellige ruter. Horisontale kommercielle aftaler mellem samtlige jernbaneselskaber er således
udelukket.
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Det andet normblad drejer sig om relationerne mellem jernbaneselskaberne som leverandører af
trækkraft og de kombitransportvirksomheder, der køber denne trækkraft. Normbladet fastsætter
vilkårene for levering af disse ydelser, enten på jernbaneselskabernes initiativ eller efter købers
anmodning. Der kan også indgås partnerskabsaftaler mellem jernbaneselskaber og kombivirksomheder
med det formål at dele den risiko, der er forbundet med at indføre nye former for transportydelser, hvis
rentabilitet ikke er sikker.

Kommissionen fandt, at disse aftaler begrænsede konkurrencen mellem jernbaneselskaber i strid med
traktatens artikel 85, stk. 1. For i henhold til Rådets direktiv nr. 91/440 af 29. juli 1991 har ethvert
jernbaneselskab reelt mulighed for selv at udføre al international kombineret transport.

Kommissionen tog dog også hensyn til følgende:

- i en overgangsperiode kan disse aftaler være nødvendige for at fremme udviklingen inden for
kombineret transport og bidrage til den økonomiske udvikling

- selv om der er skabt fri udveksling af tjenesteydelser inden for international kombineret transport,
er det imidlertid en kendsgerning, at det i praksis vil tage tid for jernbaneselskaber at tilpasse sig
til den nye situation.

Kommissionen fandt således, at aftalerne i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i Rådets
forordning (EØF) nr. 1017/68 kunne fritages i højst tre år , dvs. indtil den 26. april 1998.
Kommissionen pointerede over for jernbaneselskabernes repræsentanter, at de allerede nu burde
overveje nye arrangementer for udbydning af transport, der stemmer bedre overens med
bestemmelserne i Rådets direktiv nr. 91/440.

Premiair

Den 18. december 1995 besluttede Kommissionen at indrømme fritagelse for en aktionæraftale mellem
Scandinavian Leisure Group AB (SLG) og Simon Spies Holding A/S (Spies) om etablering af et fælles
flyselskab, Premiair, efter indsigelsesproceduren i artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87.

Aftalen går ud på at oprette et nyt flyselskab, hvoraf parterne hver især skal eje 50%. Flyselskabet skal
primært flyve for SLG's og Spies' egne rejsearrangører. Disse flyvninger blev tidligere varetaget af to
særskilte flyselskaber tilhørende de to koncerner, nemlig Scanair for SLG's vedkommende og Conair
for Spies'. De to flyselskaber har indstillet deres aktiviteter.

Kommissionen fandt, at det er vigtigt, at der findes flyselskaber som Premiair, der kan optræde som
potentielle konkurrenter til ruteselskaberne. Der er i princippet ingen større sandsynlighed for, at nye
flyselskaber vil trænge ind på markedet for ruteflyvninger, eftersom det kræver betydelige
investeringer. Forbrugerne ville også få andel i de fordele, de lavere produktionsomkostninger og det
mere fleksible produkt kunne give i form af lavere priser på ferierejser. Desuden fandt den ikke, at
etableringen af Premiair ville få nogen negativ indvirkning på situationen for andre rejsearrangører,
eftersom Premiair ville blive mindre integreret i parternes koncerner og have en mere neutral profil
over for kunderne, end det før var tilfældet.

Kommissionen besluttede derfor den 18. december 1995, at den ikke ville rejse indsigelse, og aftalen
blev fritaget i seks år fra datoen for offentliggørelse af anmeldelsens indhold i EF-Tidende den 7.
oktober 1995.
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Lufthansa/SAS

Den 11. maj 1995 anmeldte Lufthansa og SAS en generel samarbejdsaftale, ifølge hvilken der skal
indføres et integreret transportsystem mellem de to selskaber. Parterne har intentioner om at etablere
en varig alliance med et integreret luftfartssystem baseret på langsigtede relationer på det kommercielle
og det operationelle område, hvilket bl.a. indebærer integrering af deres globale rutenet. Det
kommercielle samarbejde skal navnlig finde sted på ruterne mellem Skandinavien og Tyskland, hvor
parterne agter at etablere et joint venture.

Den 5. august 1995 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse i henhold til artikel 16, stk. 3, i
Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87. I denne meddelelse anførte Kommissionen, at aftalen forekom
at indebære mærkbare konkurrencebegrænsninger på de berørte markeder, men at den også på visse
betingelser kunne fremme den økonomiske udvikling, dels ved at sætte Lufthansa og SAS i stand til
at etablere et mere omfattende og mere effektivt rutenet, og dels ved at gøre det lettere for dem at
skære ned på deres omkostninger.

Kommissionen tilkendegav, at den havde til hensigt at indrømme fritagelse, men at den af hensyn til
bevarelsen af en tilstrækkelig faktisk og potentiel konkurrence ville stille visse betingelser herfor. 

Der er navnlig tale om følgende betingelser:

- de to selskaber skal fastfryse antallet af deres afgange
- flyselskaber, der ikke selv har nogen bonusprogrammer, skal have adgang til at deltage i

Lufhansas og SAS' bonusprogrammer
- Lufthansa og SAS skal på nærmere fastlagte vilkår indgå interlining-aftaler med nytilkomne

flyselskaber
- visse aftaler mellem Lufthansa/SAS og andre flyselskaber skal opsiges
- Lufthansa/SAS skal afgive "slots" i visse travle lufthavne for derved at sikre nytilkomne

flyselskaber adgang til markedet.

I sin behandling af denne sag gik Kommissionen frem efter samme grundholdning som i Swissair-
Sabena. Kommissionen vil ikke lægge hindringer i vejen for omstruktureringer i den europæiske
luftfartssektor, men må sikre, at de ikke fører konkurrencebegrænsninger med sig, der ikke er strengt
nødvendige, og at de ikke afskærer enhver ny konkurrent fra at få adgang til markedet. Det er
baggrunden for de betingelser, som Kommissionen agter at pålægge Lufthansa og SAS.

Kommissionen har vedtaget en beslutning om fritagelse den 16. januar 1996.

2.2. Vertikale aftaler

a) Selektiv distribution

Sony Pan European Dealer Agreement (PEDA)

Efter en række væsentlige ændringer er Sonys "Pan European Dealer Agreement" (PEDA), som består
af en række standardkontrakter vedrørende selektiv distribution af Sonys underholdningselektronik i
Europa (EU og EFTA), blevet godkendt.

Produkterne, som disse kontrakter vedrører, har meget stor markedsværdi, og på grund af deres
tekniske kompleksitet er det nødvendigt at rådgive køberne og at yde kundeservice efter salget. PEDA
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omfatter kun denne kategori af produkter. Forhandlere, som ønsker at føre de af Sonys produkter, der
omfattes af PEDA, skal opfylde en række objektive kriterier. De skal desuden overholde Sonys
selektive distributionskriterier og må som sådan kun købe produkterne hos Sony eller andre
autoriserede forhandlere og kun sælge til endelige forbrugere eller andre autoriserede forhandlere.

Et resumé af anmeldelsen er blevet offentliggjort8. Efter offentliggørelsen har Kommissionen modtaget
tre officielle klager og en række kommentarer fra andre interesserede.

Kommissionen forhandlede herefter med Sony om en række punkter i standardkontrakterne, der
forekom at være i strid med konkurrencereglerne, og det resulterede i flere ændringer i kontrakterne.

Den vigtigste ændring bestod i, at grossistledet opretholdes, hvilket ikke var meningen i den anmeldte
aftale. Kommissionen frygtede, at man ved at fjerne grossistleddet samtidig ville mindske
parallelimporten, hvilket kunne føre til en stigning i den pris, som forbrugerne kom til at betale.

Ud fra samme betragtning blev samtlige autoriserede forhandlere, grossister og detailhandlere sikret
en yderligere beskyttelse, således at Sony ikke længere kan nægte at levere til dem uden at give en
skriftlig begrundelse.

Oprindelig indeholdt PEDA ikke nogen yderligere klagemuligheder for forhandlere, som ikke var
godkendt af Sony. Efter anmodning fra Kommissionen indføjede Sony en voldgiftsprocedure for de
grossister og detailhandlere, som ikke har fået adgang til det selektive distributionssystem.

Den fjerde ændring af PEDA's standardkontrakter drejede sig om postordresalg. Efter forhandlinger
med Kommissionen indvilgede Sony i at indføje bestemmelser om levering på bopæl og om
fortrydelsesret for postordrekøbere. Denne forbedring af servicen over for køberne gjorde det berettiget,
at det selektive distributionssystem blev udvidet til også at omfatte postordresalg.

Efter disse ændringer fremsendte Kommissionen et "comfort letter" til Sony Europe GmbH, hvori den
fastslog, at den ikke længere fandt grund til at skride ind over for de anmeldte aftaler efter EF-
traktatens artikel 85, stk. 1.

Chanel

Det selektive distributionssystem for armbåndsure af mærket Chanel blev godkendt af Kommissionen,
efter at der var blevet foretaget en række tilpasninger af det. Der er tale om et distributionssystem med
to niveauer, hvor det første niveau består af en eneforhandler for hvert EU-land bortset fra Belgien og
Luxembourg, hvor Chanel har indgået aftaler direkte med 13 forhandlere, og det andet består af
detailforhandlerne. De vigtigste af de tilpasninger, der blev foretaget efter Kommissionens indgreb,
drejede sig om fastlæggelse af objektive kvalitetskriterier for udvælgelsen af forhandlerne og
ophævelse af forbud mod at eksportere til lande uden for EU. Autoriserede forhandlere i EØS-landene
kan herefter købe og sælge ure til andre autoriserede Chanel-forhandlere i et EØS-land eller i et land,
som EU har en frihandelsaftale med.

                                                            

8 EFT C 321 af 27.11.1993, s. 11.
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b) Eneforhandling

MD Foods/FDB

Kommissionen har ved fremsendelse af et "comfort letter" godkendt en samhandelsaftale mellem den
største danske mejeriproducent, MD Foods amba, og detailkæden Forenede Danske Brugsforeninger
(FDB).

I 1977 etablerede de to parter et fælles andelsselskab, Danmælk, til produktion og salg af mælk og
mejeriprodukter. Parterne enedes om udelukkende at købe disse produkter hos Danmælk. Med virkning
fra september 1992 overtog MD Foods FDB's andelsrettigheder i Danmælk. I forbindelse hermed
indgik parterne en købsaftale, der skulle sikre Danmælk kontinuitet i afsætningen. Denne aftale blev
den 12. juli 1993 anmeldt til Kommissionen i overensstemmelse med forordning nr. 17.

Den anmeldte aftale trådte i kraft pr. 1. oktober 1992 og skulle gælde i fem år. Den pålagde FDB en
eksklusiv købsforpligtelse med hensyn til frisk mælk og en forpligtelse til at købe en bestemt
minimumsmængde af andre mejeriprodukter. Sidstnævnte forpligtelse svarede til 98% af FDB's
samlede behov i det første år, 95% i det andet og det tredje år og 90% i det fjerde og femte år.

Efter en indledende vurdering af sagen gav Generaldirektoratet for Konkurrence parterne meddelelse
om, at aftalen faldt ind under artikel 85, stk. 1. Den lagde hindringer i vejen for andres adgang til
markedet, også til markedet for mejeriprodukter i andre medlemsstater, og den påvirkede således
samhandelen mellem medlemsstater. Aftalen opfyldte ikke betingelserne for fritagelse efter artikel 85,
stk. 3. Kommissionen meddelte desuden parterne, at aftalen udgjorde et misbrug af dominerende
stilling, jf. artikel 86, fra MD Foods' side.

Efter forhandlinger foretog parterne en række ændringer i deres aftale. Købsforpligtelsen blev ophævet
for så vidt angår UHT-mælk og reduceret med hensyn til frisk mælk for den resterende del af aftalens
løbetid. Denne forpligtelse svarer nu til 70% af FDB's samlede behov fra 1. oktober 1994 til 1. oktober
1995, 50% frem til 1. oktober 1996 og 30% frem til 1. oktober 1997.

Kommissionen fandt, at betingelserne i den ændrede aftale ikke indebærer nogen mærkbar
konkurrencebegrænsning, og at aftalen derfor ikke er i strid med artikel 85 og 86. Der blev derfor
fremsendt et "comfort letter" til parterne.

Unilever/Mars

Kommissionens behandling af sagen mod Van den Bergh Foods Ltd (et Unilever-datterselskab) for
overtrædelse af EU's konkurrenceregler har nu taget en ny drejning efter de tilsagn, Unilever har
afgivet (specielt med hensyn til ændringer i selskabets distributionsaftaler), og som primært tager sigte
på at åbne op for markedet for impulsis i Irland.

Markedet for impulsis består af enkeltemballerede, industrielt fremstillede is beregnet til omgående
forbrug. Unilever-koncernen er den førende udbyder af impulsis i de fleste EU-lande og langt den
største isfabrikant i Den Irske Republik.

I september 1991 og juli 1992 havde Kommissionen modtaget klager fra Masterfoods Ireland Ltd.
(Mars) og Valley Ice Cream Ltd over de distributionsaftaler, HB Ice Cream Ltd (et Unilever-
datterselskab, der nu opererer under navnet Van den Bergh Foods Ltd) indgik med hensyn til impulsis
i Irland. I juli 1993 drog Kommissionen den foreløbige konklusion, at aftalerne var i strid med såvel
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EF-traktatens artikel 85 som artikel 86, og fremsendte en klagepunktsmeddelelse til Van den Bergh
Foods. Kommissionens syn på distributionsaftalernes lovlighed blev anfægtet af Unilever.

De aspekter ved distributionsaftalerne, som Kommissionen rejste indsigelse imod, drejede sig for det
første om den eksklusivitetsklausul, der var indeholdt i Unilevers aftale med forhandlerne, og som var
en betingelse for opsætning af frysekummer, hvilket indebar, at kun Unilevers produkter måtte
opbevares i fryserne ( såkaldt "fryser-eksklusivitet"). For det andet drejede indsigelserne sig også om,
at prisen for udlåning af frysekummer blev indregnet i prisen på selve isen ("inklusiv-pris"), og denne
pris gjaldt for alle forhandlere, uanset om de havde en Unilever-fryser eller ej.

Kommissionen drog i sin klagepunktsmeddelelse den konklusion, at eksklusivklausuler af den art, som
var indeholdt i Unilevers forhandleraftaler, bevirkede en begrænsning af konkurrencen og følgelig var
i strid med EF-traktatens artikel 85, stk. 1, idet de afskar de pågældende forhandlere fra at lagerføre
andre impulsisprodukter i deres forretning, når detailforretningens frysekumme(r) leveres af en og
samme leverandør, og når det hverken er sandsynligt, at kummerne vil blive erstattet af andre kummer
(forhandlerens egne eller andre leverandørers), eller kommercielt muligt at installere yderligere
kummer.

Kommissionen fandt, at størstedelen af de forretninger, der sælger impulsis i Irland, kun har en eller
flere Unilever-frysekummer. Kommissionen drog den konklusion, at de aftaler om opsætning af
Unilevers frysekummer, der blev indgået for disse forretninger, førte til en betydelig begrænsning af
konkurrencen på det irske marked for impulsis. Eftersom isfabrikanterne afskæres fra at levere til disse
forretninger uanset deres geografiske beliggenhed og varernes oprindelse, fandt Kommissionen, at disse
konkurrencebegrænsende aftaler om frysekummer måtte antages at påvirke samhandelen mellem
medlemsstater mærkbart.

Kommissionen fandt også, at Unilever besad en dominerende stilling på det irske marked for impulsis,
med en markedsandel på over 70% i 1993, og at Unilever misbrugte denne dominerende stilling i strid
med artikel 86 på to måder: For det første ved at foranledige detailforhandlerne til at indgå aftaler om
frysekummer indeholdende eksklusivitetsklausuler, og for det andet ved - via inklusivpriserne - at
udøve diskrimination mod forhandlere, der ikke havde fået opsat en Unilever-frysekumme, men som
ikke desto mindre købte og lagerførte Unilevers isprodukter. Disse forhandlere blev i realiteten tvunget
til at medvirke til at betale for de frysekummer, andre forhandlere fik opsat.

I sin klagepunktsmeddelelse afviste Kommissionen desuden Unilevers påstand om, at håndhævelse af
konkurrencereglerne under disse omstændigheder ville være ensbetydende med en krænkelse af
Unilevers ejendomsrettigheder, hvilket var i strid med EF-traktatens artikel 222, eftersom det ville
indebære, at andre fabrikanters produkter kunne opbevares i Unilevers frysekummer. I EU-retten er
det ligesom i samtlige medlemsstaters lovgivning anerkendt, at der ud fra almene hensyn kan fastsættes
begrænsninger i udøvelsen af ejendomsrettigheder i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til disse
almene interesser. EF-traktatens artikel 85 og 86 er grundlæggende EU-retlige bestemmelser, som
tjener almene hensyn. Desuden berører anvendelsen af artikel 85, stk. 1, og artikel 86 i denne sag ikke
Unilevers udøvelse af sine ejendomsrettigheder, men derimod de begrænsninger, Unilever pålægger
andre, som har fået lov til at udnytte disse rettigheder, og kun i det omfang, hvor det er nødvendigt
at forhindre konkurrencefordrejninger på det fælles marked.

Kommissionen accepterede dog i sin klagepunktsmeddelelse, at Unilevers aftaler fører til visse
forbedringer i distributionen, men fandt, at dette blev opvejet af konkurrencebegrænsningernes
skadelige virkninger. Det blev imidlertid understreget, at Unilever fortsat havde mulighed for at
foretage ændringer i sine distributionsaftaler for impulsis i Irland, således at de blev bragt i
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overensstemmelse med artikel 85, stk. 3. Unilever fastholdt sin holdning til lovligheden af de
nuværende distributionsaftaler, men fremlagde følgende ændringer:

- Der er blevet indført et differentieret prissystem, med udbetaling af et fast beløb til forhandlere,
der fører Unilevers is, men ikke har en Unilever-fryser opsat, forudsat at forhandleren når op på
en nærmere fastsat årlig omsætning af Unilevers isprodukter. Det faste beløb svarer til, hvad
Unilever sparer ved ikke at skulle levere en frysekumme til forhandleren.

- Unilever har som et valgfrit alternativ til de nugældende ordninger indført en afbetalingsordning
for frysekummer, som sætter forhandlerne i stand til at købe deres egen, nye kumme, og således
at han kun er bundet til eksklusivitetsklausulen i afbetalingsperioden. Frysekummerne tilbydes til
den en gros-pris, Unilever købte dem til, og de kan betales over højst fem år. Vedligeholdelsen
varetages af Unilever i hele afbetalingsperioden, og forhandleren har i den periode ret til det faste
beløb, der udbetales under den differentierede prisansættelse, med fradrag af vedligeholdelsen.

- Som et middel til på kortere sigt at frigøre et større antal forretninger har Unilever afgivet tilsagn
om at sælge en in situ "front-of-shop"-frysekumme med "tilstrækkelig restlevetid" til forhandlerne
i et stort antal af de forretninger, hvor Unilevers frysekummer for øjeblikket er installeret. Det skal
ske i én større operation i løbet af 1995 og 1996.

Kommissionen fandt, at Unilevers tilsagn imødekom de indsigelser, den havde rejst i
klagepunktsmeddelelsen, og at de tilsammen ville kunne yde et væsentligt bidrag til at åbne op for
markedet for impulsis i Irland. Unilevers hidtidige praksis med beregning af inklusivpriser er blevet
opgivet, hvilket ikke alene vil eliminere den nuværende diskrimination over for forhandlere, der sælger
Unilever-is fra egne frysekummer, men også mindske deres incitament til at få opsat eller beholde
Unilevers frysekummer.

Den førende producent af impulsis har desuden givet de forhandlere, der ønsker at købe deres egne
frysekummer, et reelt alternativ. Det må de fleste forhandlere antages at have råd til at gøre, og de kan
da selv vælge, hvilke fabrikanters is de vil sælge. Det vil sammen med den omgående frigørelse af
et stort antal af de forretninger, hvor der for øjeblikket findes Unilever-frysere (ca. 15% af alle
forretninger, der sælger impulsis i Irland), hvoraf de fleste udelukkende har solgt Unilever-is, resultere
i en kraftig stigning i antallet af forhandlerejede frysekummer. De konkurrerende fabrikanter vil
herigennem få lettere adgang til markedet, og det vil også give forbrugerne fordele i form af bedre
adgang til flere fabrikanters produkter.

De nye distributionsaftaler blev anmeldt til Kommissionen, og et resumé af dem blev offentliggjort
i EF-Tidende. De forekommer umiddelbart at opfylde betingelserne for fritagelse efter artikel 85,
stk. 3.

Ud over tilsagnet angående det irske marked har Unilever også afgivet tilsagn om at indføre ikke-
diskriminerende prisordninger i alle andre EU-lande i løbet af 1995. Det vil hjælpe med til at eliminere
konkurrencefordrejningerne på markederne for impulsis, og Kommissionen har derfor stillet sig positivt
over for dem.

KONK. BERETN. 1995



140 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

c) Servicesektoren

PMI og DSV

Den 25. januar 1995 godkendte Kommissionen en aftale mellem PMI og DSV om tv-transmission fra
franske hestevæddeløb i Tyskland.

I 1989 havde Ladbroke Racing (Tyskland) GmbH, som er det tyske datterselskab af den største britiske
bookmaker, Ladbroke, indgivet klage til Kommissionen mod den økonomiske firmagruppe "Pari
mutuel urbain", Paris (Frankrig), Pari mutuel international SA (i det følgende benævnt PMI), Paris
(Frankrig) og Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co. (i det følgende benævnt DSV), Köln
(Tyskland), som de påstod handlede i strid med EF-traktatens artikel 85 og 86. De to sidstnævnte
virksomheder anmeldte i 1990 en aftale til Kommissionen, der ikke længere indeholdt de anfægtede
bestemmelser.

Den nye aftale indeholdt imidlertid tre bestemmelser, hvis alt for vage formulering førte til
konkurrencebegrænsninger. Der var tale om en etisk klausul og to klausuler om anerkendelse af
væddeløbsselskabernes intellektuelle ejendomsrettigheder samt om fortrolige oplysninger fra
bookmakere etableret i selskabsform. Med hensyn til disse klausuler havde Kommissionen fremsendt
en ny klagepunktsmeddelelse til parterne, som gik med til at ophæve dem eller bringe dem i
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 85.

Kommissionen meddelte derfor negativattest til denne aftale, efter at have fastslået, at den ikke faldt
ind under forbuddet i traktatens artikel 85 eller forbuddet i artikel 86 mod misbrug af en dominerende
stilling, og klagerne blev således imødekommet.

3. Afviste klager

Pelikan/Kyocera

Pelikan, som er en tysk fabrikant af bl.a. tonerkassetter til printere og fotokopieringsmaskiner, havde
indgivet klage mod den japanske fabrikant af computerprintere, Kyocera. Pelikan fremstiller og sælger
tonerkassetter til brug sammen med Kyoceras printere i direkte konkurrence med de kassetter, Kyocera
selv fremstiller. Pelikan hævdede i sin klage, at Kyocera på forskellige måder forsøgte at trænge
Pelikan ud af dette marked, og at der bestod konkurrencebegrænsende aftaler mellem Kyocera og
dennes forhandlere og/eller misbrug af dominerende stilling fra Kyoceras side. Disse påstande var
baseret på, at Kyocera havde fastsat begrænsninger for sin garantidækning, hvis skaden på printerne
skyldes brug af andre tonerkassetter end Kyoceras egne, og på de store rabatter, Kyocera gav
forbrugere, der købte Kyoceras tonerkassetter sammen med Kyoceras "drum-kits" (et andet produkt,
der bruges i en laserprinter, og som ikke fremstilles af Pelikan).

Ved beslutning af 22. september 1995 afviste Kommissionen Pelikans klage. Kommissionen fandt, at
Kyoceras politik og udtalelser angående garantiordninger ikke var i strid med artikel 85, da der alene
var tale om nægtelse af at dække skader, som udelukkende kunne tilskrives brug af produkter ikke
fremstillet af Kyocera. Med hensyn til artikel 86 fandt Kommissionen ikke, at Kyocera indtog nogen
dominerende stilling på noget relevant marked, og selv om det var tilfældet, var der intet belæg for
en adfærd, der kunne betegnes som misbrug. At Kommissionen ikke fandt, at Kyocra havde en
dominerende stilling på markedet for produkter til Kyocera-printere til trods for selskabets store
markedsandel, skyldtes, at Kyocera var udsat for hård konkurrence på det "primære" marked, dvs.
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marked for printere, og at forholdene på dette marked betød, at denne konkurrence også lagde
bindinger på dets adfærd på det "sekundære" marked for produkter til printere. Køberne af printerne
var godt informeret om prisen på disse produkter og så også ud til at tage hensyn hertil i deres
beslutninger om køb af printer. En printers effektive levetid og forholdet mellem
kapitalomkostningerne ved en printer og de samlede omkostninger ved produkter til printeren i hele
dens effektive levetid var af en sådan størrelsesorden, at forbrugerne ville have et stærkt incitament
til at skifte til et andet printermærke, hvis prisen på produkter til den pågældende printer blev forhøjet.
Printernes kompleksitet og omkostningsforhold var af en sådan karakter, at det ikke var forbundet med
særlig store omkostninger at skifte fra det ene mærke til det andet.

Denne konklusion indebærer naturligvis også, at der kan være situationer, hvor en fabrikant kan have
en dominerende stilling på et sekundært marked for produkter eller serviceydelser til hans egne
primære produkter9.

Post-sagerne

Kommissionen har truffet en række foranstaltninger, der har belyst dens holdning til to spørgsmål af
central betydning i postsektoren, nemlig terminalafgifter og interception af post mellem EU-lande.
Disse spørgsmål blev rejst i en klage, som Kommissionen modtog fra International Express Carriers
Conference (IECC), som er en sammenslutning, hvis medlemsvirksomheder bl.a beskæftiger sig med
"remail"-tjenester. Remail-virksomheder er virksomheder, der indsamler post fra en afsender i land A
og sender det til et andet land, land B, hvor den af det almindelige postvæsen udbringes til den
endelige modtager i land B eller et hvilket som helst andet land, herunder også afsenderlandet A.
Nogle offentlige posttjenester så åbenbart fremkomsten af disse virksomheder som en trussel rettet mod
deres egne aktiviteter.

Som led i sin behandling af denne klage fremsendte Kommissionen i 1993 en meddelelse af
klagepunkter efter EF-traktatens artikel 85 og 86 til syv offentlige posttjenester10. Formålet hermed var
at få afklaret

a) om visse offentlige posttjenester havde overtrådt EU's konkurrenceregler ved med overlæg at
forsøge at udelukke konkurrencen fra remail-virksomheder ved at indføre en bestemt grundtakst
for beregning af såkaldte terminalafgifter, dvs. den udligningsmetode, posttjenesterne benytter for
udbringning af indgående grænseoverskridende post til endelige modtagere (på grund af de
nationale posttjenesters monopol kan en posttjeneste i land A ikke udbringe post fra land A til
modtagere i land B)

b) om visse offentlige posttjenester havde handlet i strid med konkurrencereglerne ved at interceptere,
tilbagesende eller kræve ekstra frankering af breve indgivet til postvæsenet i et andet land end
afsenderens.

Efter klagepunktsmeddelelsen oprettede flere europæiske posttjenester en arbejdsgruppe, der fik til
opgave at udforme et nyt system med fælles gebyrer for behandling af indgående international post.
Deres arbejde mundede ud i en "Agreement for the Remuneration of Mandatory Deliveries of Cross-
Border Mail", den såkaldte "Reims-aftale", ifølge hvilken terminalgebyrer skal knyttes til den

                                                            

9 Se Kommissionens beslutning af 8. december 1977, Hugin/Liptons, EFT L 22 af 27.1.1978, s. 23.
10 Det belgiske, det franske, det tyske, det britiske, det finske, det svenske og det schweiziske postvæsen - se også

IP(93)264 af 7. april 1993.
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indenlandske takststruktur og dermed give de enkelte posttjenester mulighed for at få deres
omkostninger dækket ind på lang sigt.

I lyset af denne positive reaktion fra parternes side besluttede Kommissionen at indstille proceduren
angående den gamle terminalgebyrordning og i stedet koncentrere sig om en tilbundsgående
undersøgelse af den nye Reims-ordning efter konkurrencereglerne, både med hensyn til indholdet af
de reformer, ordningen indebærer, og hvornår de indføres11.

Misforholdet mellem visse posttjenesters terminalgebyrer og reelle udbringningsomkostninger har bl.a.
givet problemer med interception af indgående post fra andre EU-lande. Takstforskelle har sammen
med lave terminalgebyrer ført til, at postbefordringen i mange tilfælde er blevet omlagt fra lande, hvor
de indenlandske takster er høje i forhold til de internationale udligningstakster, og til lande med lave
indenlandske takster. Det drejer sig ikke blot om de kommercielle remail-virksomheder, men også om
virksomheder med stort behov for postbefordring, der vælger at centralisere deres postudsendelse i et
land, hvor postbesørgelsen er relativt billig og af god kvalitet. Private borgere i lande med høje
indenlandske takster kan også vælge at lade posttjenesten i et billigere naboland tage sig af al deres
post. I henhold til den universelle postkonvention, Universal Postal Union Convention, er det tilladt
at interceptere visse former for indgående grænseoverskridende post. 

I sin afvisning af klagen fra IECC redegjorde Kommissionen for sin holdning til interception, som er,
at interception kun kan accepteres i det omfang, hvor kommercielle remail-virksomheder krænker
postmonopolet i et givet land og dermed udgør en trussel for postvæsenets forpligtelse til at varetage
offentlig tjeneste i det pågældende land. I denne situation kan interception af remail-post (f.eks.
kommerciel ABA-post) ikke under de nuværende omstændigheder betragtes som misbrug af
dominerende stilling efter EF-traktatens artikel 8612, særligt når der henses til det omfang den
modtagne offentlige posttjeneste ikke modtager tilstrækkelig betaling til at dække udgifterne til
levering af post. 

4. Foreløbigt forlig

ORGANON

Den 4. maj 1994 ændrede ORGANON, som er et britisk datterselskab af den nederlandske AKZO-
koncern, og som bl.a. har specialiseret sig i fremstilling og distribution af p-piller, det prissystem, det
anvendte for salg af to af sine mest solgte produkter, p-pillerne MARVELON og MERCILON.
MARVELON er en af de kendteste p-piller i verden. Det samlede salg på verdensplan udgjorde i 1992
500 mio. pakker, hvilket var mere end nogen anden p-pille.

I ORGANON's nye prissystem blev der foretaget en sondring, alt efter om pillerne skulle sælges i eller
uden for Det Forenede Kongerige. Ved salg uden for Det Forenede Kongerige bortfaldt den rabat
på 12,5%, som blev ydet for p-piller markedsført til brug i Det Forenede Kongerige. Det bemærkes,
at ORGANON aldrig tidligere havde foretaget en sådan sondring, men havde leveret til alle kunder
på samme vilkår, med en rabat på 12,5%, uanset bestemmelseslandet. 

ORGANON havde til alle britiske grossister, der eksporterede, sendt en rundskrivelse om det nye
prissystem. Grossisterne fik kun rabat på de ordrer, som de kunne bevise var bestemt til Det Forenede

                                                            

11 Denne beslutning blev indbragt for Førsteinstansretten, sag T-110/95.
12 Denne beslutning blev indbragt for Førsteinstansretten, sag nr. T-133/95.
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Kongerige og ikke ville blive reeksporteret. ORGANON fik derigennem direkte kontrol med den
direkte eksport af sine produkter til lande uden for Det Forenede Kongerige.

De grossister, som koncentrerede sig om at sælge i Det Forenede Kongerige, fik også et brev fra
ORGANON, hvori de blev opfordret til ikke at levere pillerne til den britiske pris med rabat til andre
grossister, der ville reeksportere produktet. En af dem havde svaret positivt. ORGANON fik
derigennem kontrol med den indirekte eksport af sine produkter til andre lande.

Kommissionen modtog omgående tre klager over det nye prissystem. ORGANON havde imidlertid
anmeldt sit prissystem til Kommissionen.

Den 24. august 1995 indledte Kommissionen proceduren mod ORGANON og fremsendte en
meddelelse af klagepunkter til selskabet, hvori den anførte, at det nye prissystem, som indgik i det
vedvarende forretningsforhold mellem ORGANON og dennes grossister og dermed var at betragte som
en aftale, var klart i strid med EU's konkurrenceregler i det omfang, hvor det indebar en
prisdiskrimination mellem produkterne alt efter deres geografiske bestemmelsessted. I
klagepunktsmeddelelsen tilkendegav Kommissionen, at den havde til hensigt ved en beslutning efter
artikel 15, stk. 6, i forordning nr. 17 at ophæve den bødeimmunitet, ORGANON normalt ville nyde
godt af i kraft af anmeldelsen.

Ved skrivelse af 28. september 1995 meddelte ORGANON Kommissionen, at selskabet ville opgive
det diskriminerende prissystem og genindføre det gamle system med virkning fra 1. oktober 1995.
ORGANON meddelte, at selskabet var uenig med Kommissionen i dens fortolkning og var i færd med
at udarbejde et nyt prissystem. Kommissionen underrettede ORGANON om, at der således ikke
længere var nogen grund til at træffe beslutning efter artikel 15, stk. 6. Den stillede indtil videre selve
sagen i bero, men forbeholdt sig ret til senere at tage stilling til, hvorvidt det fremtidige prissystem,
der eventuelt blev indført, var foreneligt med EU's konkurrenceregler.

Det diskriminerende prissystem havde meget betydelige virkninger, navnlig for salget af MARVELON
i Nederlandene. I Nederlandene ligger prisen på hollandsk fremstillet MARVELON over det beløb,
der refunderes af sygesikringen. Derimod kunne britisk fremstillet MARVELON sælges til en pris, der
svarede til sygesikringsrefusionen. Det havde gjort britisk MARVELON meget populær hos de
nederlandske forbrugere, der således havde haft adgang til en p-pille med fuld sygesikringsrefusion,
før ORGANON indførte sit diskriminerende prissystem.

Kommissionens indgreb bevirkede, at den hidtidige status quo blev genoprettet. Forbrugerne kan
således nu igen udnytte alle de fordele, parallelhandel inden for EU kan give, på samme måde som
før ORGANON indførte det diskriminerende prissystem.
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B - Nye retsakter og meddelelser vedtaget eller foreslået af Kommissionen

                    Nr. Dato Offentliggjort i

Kommissionens forordning (EF) nr. 70/95 om ændring af
forordning (EØF) nr. 2349/84 om anvendelse af traktatens artikel
85, stk. 3, på kategorier af patentlicensaftaler

17.1.95 EFT L 12 af
18.1.95, s. 13

Kommissionens forordning (EF) nr. 870/95 om anvendelse af
traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler,
vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier)
i henhold til Rådets forordning (EØF) 479/92

2.4.95 EFT L 89 af
21.4.95, s. 7

Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95 om anvendelse af
traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af salgs- og
serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer

28.6.95 EFT L 145 af
29.6.95, s. 25

Kommissionens forordning (EF) nr. 2131/95 om ændring af
forordning (EØF) nr. 2349/84 om anvendelse af traktatens artikel
85, stk. 3, på kategorier af patentlicensaftaler

7.9.95 EFT L 214 af
8.9.95, s. 6

Meddelelse om anvendelse af EF's konkurrenceregler på
grænseoverskridende pengeoverførsler

27.9.95 EFT C 251 af
27.9.95, s. 3

Meddelelse i henhold til artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr.
3976/87 af 14. december 1987 om ændring af Kommissionens
forordning (EØF) Nr. 1617/93 om anvendelse af traktatens artikel
85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet
praksis, vedrørende fælles udarbejdelse og samordning af
fartplaner, fælles drift, konsultationer om passager- og fragttakster
inden for ruteflyvning samt tildeling af ankomst- og
afgangstidspunkter i lufthavne (slots)

2.12.95 EFT C 322 af
2.12.95, s. 15

Udkast til Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller
bødenedsættelse i kartelsager

19.12.95 EFT C 341 af
19.12.95, s. 13

C - Formelle beslutninger i henhold til EF-traktatens artikel 85 og 86

Vedtaget
den

Offentliggjort i

Kommissionens beslutning om en procedure i henhold til EF-
traktatens artikel 85 (IV/33.686 - COAPI)

30.1.95 EFT L 122 af
2.6.95, s. 37

Kommissionens beslutning om en procedure i henhold til EF-
traktatens artikel 85 og 86 (IV/33.375 - PMI-DSV)

31.1.95 EFT L 221 af
19.6.95, s. 34

Kommissionens beslutning om en procedure i henhold til EF-
traktatens artikel 85 (IV/33.802 - BASF Lacke + Farben og
Accinauto SA)

12.7.95 EFT L 272 af
15.11.95, s. 16

Kommissionens beslutning om en procedure i henhold til EF-
traktatens artikel 85 (IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting
Certificatie Kraanverhuurbedrijf og Federatie van Nederlandse
Kraanverhuurbedrijven)

29.11.95 EFT L 312 af
23.12.95, s. 79
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Andre formelle beslutninger Dato Art

SNCB+SNCF+10 (UIC-normblade) 25.7.95 artikel 85, stk. 3

SAS + Icelandair 5.12.95 artikel 85, stk. 3

Premiair (SAS + Spies) 20.12.95 artikel 85, stk. 3

SFEI/Poste Française +SFMI 26.2.95 afvisning af klage

IECC/USP 9.8.95 afvisning af klage

Remailing 30.8.95 afvisning af klage

Pelikan/Kyocera 26.9.95 afvisning af klage

Viho/SFAC 25.12.95 afvisning af klage

D - Meddelelser i henhold til EF-traktatens artikel 85 og 86

1. Offentliggørelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17

Sag nr. IV/ Angående Offentliggjort i

35006 ETSI interim IPR policy EFT C 76 af 28.3.95, s. 5

35280 Sicasov EFT C 95 af 19.4.95, s. 8

30373 P&I Clubs EFT C 181 af 15.7.95, s. 16

35436 Van den Bergh Foods EFT C 211 af 15.8.95, s. 4

34799 CBA EFT C 211 af 15.8.95, s. 11

34563 Ecomet EFT C 223 af 29.8.95, s. 2

35296 Inmarsat-P EFT C 304 af 15.11.95, s. 6

34607 Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank EFT C 312 af 23.11.95, s. 13

35337 Atlas EFT C 337 af 15.12.95, s. 2

35617 Phoenix EFT C 337 af 15.12.95, s. 13

2. Offentliggørelse i henhold til artikel 16, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87

Sag nr. IV/ Angående Offentliggjort i

35545 Lufthansa/SAS EFT C 201 af 5.8.95, s. 2
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3. Offentliggørelse i henhold til artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87

Sag nr. IV/ Angående Offentliggjort i

35545 Lufthansa/SAS EFT C 141 af 7.6.95, s. 9

35087 Premiair EFT C 262 af 7.10.95, s. 6

4. Offentliggørelse i henhold til artikel 12, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86
og artikel 12, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68

Sag nr. IV/ Angående Offentliggjort i

35111 Beslutninger om samarbejde mellem
jernbanevirksomheder inden for international
kombineret godstransport (UIC-normblade)

EFT C 105 af 26.4.95, s. 4

35382 Minoan Lines Shipping Company - Strintzis
Lines Shipping Company

EFT C 255 af 30.9.95, s. 4

35202 Fælles drift af færgeruten mellem Dragør og
Limhamn

EFT C 350 af 30.12.95, s. 16

5. "Carlsberg"-meddelelserne om strukturelle joint ventures oprettet i
samarbejdsøjemed

Sag nr. IV/ Angående Offentliggjort i

35331 Glaxo/Warner-Lambert EFT C 15 af 20.1.95, s. 2

35360 General Electric/BASF EFT C 23 af 28.1.95, s. 3

35344 Recticel SA/Toscana Gomma SpA (Tigierre) EFT C 23 af 28.1.95, s. 4

35363 Gaz + Energy EFT C 73 af 25.3.95, s. 18

35484 Toyota Industrial equipment EFT C 107 af 28.4.95, s. 2

35421 IBM - Philips Semiconductors EFT C 117 af 12.5.95, s. 7

35522 Continental/Michelin EFT C 136 af 3.6.95, s. 3

35531 BT/VIAG EFT C 148 af 15.6.95, s. 3

35328 Canal +/Bertelsmann EFT C 168 af 4.7.95, s. 8

35617 Phoenix EFT C 181 af 18.7.95, s. 11

35640 Cummins-Wärtsilä EFT C 200 af 4.8.95, s. 9

35486 La Poste (B)/Royale Belge EFT 205 af 10.8.95, s. 3

35491 La Poste (B)/Générale de Banque EFT C 205 af 10.8.95, s. 4
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35625 Saab AB/Brit. Aerospace Defence Ltd. EFT C 217 af 22.8.95, s. 4

35635 Nippon Electric/Schott EFT C 226 af 31.8.95, s. 9

35738 Uniworld EFT C 276 af 21.10.95, s. 9

35734 Bayer/Monsanto EFT C 298 af 11.11.95, s. 8

35645 Warner-Ishi Europe EFT C 314 af 25.11.95, s. 13

35841 Hydro Texaco - OK Petroleum EFT C 347 af 28.12.95, s. 17

35855 MD Foods - Arla (Scandairy) EFT C 350 af 30.12.95, s. 18

E - Pressemeddelelser13

Reference Dato Titel

IP/95/50 95.1.19 PRISFORSKELLE PÅ NYE BILER INDEN FOR DEN
EUROPÆISKE UNION PR. 1. NOVEMBER 1994

IP/95/51 95.1.19 NYE REGLER FOR SALG AF BILER

IP/95/89 95.2.1 DE LIBERALE ERHVERV ER OGSÅ OMFATTET AF
KONKURRENCEREGLERNE

IP/95/99 95.2.3 KOMMISSIONEN GODKENDER EN AFTALE MELLEM
PMU OG DSV OM FJERNSYNSTRANSMISSION AF
BILLEDER FRA FRANSKE HESTEVÆDDELØB

IP/95/104 95.2.7 KOMMISSIONEN VIL IKKE GÅ VIDERE MED SIN
UNDERSØGELSE AF UK'S ØLLEVERANCEAFTALER,
FØR RESULTATERNE AF OFFICE OF FAIR TRADING
FORELIGGER

IP/95/229 95.3.10 KOMMISSIONEN ÆNDRER SINE PROCEDURER MOD
UNILEVER EFTER LØFTER OM BETYDELIG ÅBNING
AF MARKEDET FOR SMÅIS I REPUBLIKKEN IRLAND

IP/95/243 95.3.14 KONKURRENCE - SØTRANSPORT
KOMMISSÆR KAREL VAN MIERTS REAKTIONER PÅ
FØRSTEINSTANSRETTENS KENDELSE OM
TRANSATLANTIC AGREEMENT

IP/95/288 95.3.22 KOMMISSIONEN UNDERSØGER EN TREDJE
STRATEGISK ALLIANCE I TELESEKTOREN

IP/95/393 95.4.20 AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG USA
OM KONKURRENCESPØRGSMÅL

                                                            

13 Hele teksten af Kommissionens pressemeddelelser findes på RAPID-databasen på dagen for Talsmandsgruppens
offentliggørelse. Adgang til RAPID kan fås ved henvendelse til EUR-OP EUROBASES, c/o European Commission,
Wetstraat 200 rue de la loi, Brussel B-1049 Bruxelles, tel. + 322 295 00 01 eller 03, fax + 322 296 06 24.
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IP/95/409 95.4.28 KOMMISSIONEN HAR VEDTAGET EN NY
GRUPPEFRITAGELSESFORORDNING FOR
KONSORTIEAFTALER INDEN FOR LINJESKIBSFART

IP/95/420 95.4.26 KOMMISSIONEN HAR VEDTAGET ET UDKAST TIL
FORORDNING OM GRUPPEFRITAGELSE FOR
AFTALER OM SELEKTIVT SALG AF
MOTORKØRETØJER

IP/95/443 95.5.4 PLANERNE OM ET "GLOBALT EUROPÆISK NET" FOR
LYSLEDERBÅREN DATATRANSMISSION:
KAREL VAN MIERT ØNSKER KLARHED OM PRISEN
FOR BRUG AF INFRASTRUKTUREN

IP/95/492 95.5.16 IRISH FERRIES ADGANG TIL HAVNEN I ROSCOFF I
BRETAGNE: KOMMISSIONEN VEDTAGER
FORELØBIGE FORANSTALTNINGER MOD HANDELS-
OG INDUSTRIKAMMERET I MORLAIX

IP/95/523 95.5.24 KOMMISSIONEN UDSENDER SIN 24. BERETNING OM
KONKURRENCEPOLITIKKEN

IP/95/524
 

95.5.24 TELEKOMMUNIKATION - ATLAS-PROJEKTET:
UDTALELSE FRA KAREL VAN MIERT

IP/95/549
 

95.6.7 KOMMISSIONEN IGANGSÆTTER UNDERSØGELSE AF
GLOBALE SATELLITBASEREDE
MOBILKOMMUNIKATIONSSYSTEMER

IP/95/550 95.6.1 KOMMISSIONEN GODKENDER ET JOINT VENTURE,
SOM BIDRAGER TIL AT INTEGRERE DET
EUROPÆISKE GASMARKED

IP/95/646 95.6.21 KOMMISSIONEN UDELUKKER IKKE MULIGHEDEN
FOR BØDER TIL TACA-REDERIERNE

IP/95/648 95.6.21 SALG AF MOTORKØRETØJER: KOMMISSIONEN
VEDTAGER EN NY FORORDNING, DER GIVER
STØRRE UAFHÆNGIGHED TIL FORHANDLERNE

IP/95/657 95.6.22 EUROPA-KOMMISSIONEN OG SEKS
CENTRALEUROPÆISKE LANDE HAR VEDTAGET ET
KONKURRENCEPOLITISK HANDLINGSPROGRAM

IP/95/736 95.7.11 KOMMISSIONEN GODKENDER MED VISSE
RETTELSER ALLE SONY'S STANDARDKONTRAKTER
VEDRØRENDE SELEKTIV DISTRIBUTION I EUROPA

IP/95/746 95.7.12 BASF OG DEN BELGISKE ENEFORHANDLER AF
BASF'S GLASURIT-PRODUKTER TIL OMLAKERING AF
BILER IDØMMES EN BØDE AF KOMMISSIONEN FOR
AT HAVE HINDRET EKSPORT AF DISSE PRODUKTER
TIL UK

IP/95/752 95.7.12 KOMMISSIONEN LANCERER EN DEBAT OM
STYRKELSE AF KONKURRENCEMYNDIGHEDERNES
INTERNATIONALE SAMARBEJDE
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IP/95/768 95.7.24 BILPRISFORSKELLE I DEN EUROPÆISKE UNION PR. 1.
MAJ 1995

IP/95/791 95.7.18 ATLAS-SAGEN: KAREL VAN MIERT GIVER NÆRMERE
REDEGØRELSE FOR DE BETINGELSER, DER SKAL
VÆRE OPFYLDT FOR AT SAMARBEJDE KAN
ACCEPTERES FRA ET KONKURRENCESYNSPUNKT

IP/95/952 95.9.11 EUROPA-KOMMISSIONEN GODKENDER EN AFTALE
MELLEM AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL (ATR)
OG BRITISH AEROSPACE (BAE)

IP/95/958 95.9.13 KONKURRENCEREGLER FOR
GRÆNSEOVERSKRIDENDE
PENGEOVERFØRSELSSYSTEMER

IP/95/1001 95.9.19 KOMMISSIONEN INDLEDER EN UNDERSØGELSE
VEDRØRENDE "EUROPE ONLINE"

IP/95/1036 95.9.26 SALG AF MOTORKØRETØJER - KOMMISSIONEN
OFFENTLIGGØR EN VEJLEDNING I FORM AF
SPØRGSMÅL OG SVAR

IP/95/1138 95.10.18 ATLAS-PHOENIX: GODKENDELSE MULIG MEDIO 1996

IP/95/1275 95.11.22 ALTERNATIVT TELENET GODKENDT I TYSKLAND
EFTER KOMMISSIONSINDGREB

IP/95/1306 95.11.29 NEDERLANDENE: KARTEL I
KRANUDLEJNINGSSEKTOREN PÅLAGT BØDER AF
KOMMISSIONEN

IP/95/1345 95.12.5 P-PILLER: KOMMISSIONEN SÆTTER EN STOPPER FOR
DISKRIMINERENDE PRISPOLITIK MELLEM DET
FORENEDE KONGERIGE OG NEDERLANDENE

IP/95/1354 95.12.6 KOMMISSIONEN INDLEDER EN UNDERSØGELSE OM
ALLIANCEN AMERICA
ONLINE/BERTELSMANN/DEUTSCHE TELEKOM

IP/95/1355 95.12.6 KAMPEN MOD KARTELLERNE: KOMMISSIONEN
FORESLÅR DE 15 MEDLEMSSTATER AT FARE
LEMPELIGERE FREM MOD VIRKSOMHEDER, DER
AFSLØRER ILLEGALE KARTELAFTALER

IP/95/1411 95.12.15 PROFESSIONEL FODBOLD: EF-DOMSTOLEN AFSIGER
DOM I BOSMAN-SAGEN
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F - EF-Domstolenes domme

1. Førsteinstansrettens domme

Sag Parter Dato Offentliggjort i

T-102/92 VIHO EUROPE BV mod Kommissionen +
Parker Pen Ltd

12.1.95 EFT C 54 af 4.3.95, s. 15
Sml. 1995, s. II-17

T-114/92 Bureau européen des médias de l'industrie
musicale (BEMIM) mod Europa-
Kommissionen

24.1.95 EFT C 74 af 25.3.95, s. 9
Sml. 1995, s. II-147

T-5/93 R. Tremblay, F. Lucazeau, H. Kestenberg +
Syndicat des exploitants de lieux de loisirs
(SELL) mod Europa-Kommissionen

24.1.95 EFT C 74 af 25.3.95, s. 10
Sml. 1995, s. II-185

T-74/92 Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH mod
Europa-Kommissionen

24.1.95 EFT C 74 af 25.3.95, s. 9
Sml. 1995, s. II-115

T-29/92 Vereniging van Samenwerkende
Prijsregelende Organisaties in de
Bouwnijverheid (SPO) m.fl. mod Europa-
Kommissionen 

21.2.95 EFT C 87 af 8.4.95, s. 8
Sml. 1995, s. II-289

T-34/93 Société Générale mod Europa-
Kommissionen

8.3.95 EFT C 87 af 8.4.95, s. 10
Sml., s. II-545

T-395/94
R

Atlantic Container Line AB m.fl. +
Japanese Shipowners' Association og
European Community Shipowners'
Association mod Europa-Kommissionen 

10.3.95 EFT C 159 af 24.6.1995, s. 23
Sml. 1995, s. II-595

T-80-81-
83-87-88-
90-93-95-
97-99-
101-103-
105-107-
112/89

BASF AG (m.fl.) mod Europa-
Kommissionen

6.4.95 EFT C 137 af 3.6.95, s. 16
Sml. 1995, s. II-729

T-141-
142-143-
144-
145/89 og
T-147-
148-149-
150-151-
152/89

Welded Steel Mesh 6.4.95 EFT C 137 af 3.6.95, s. 17-20
Sml. 1995, s. II-791-1212

T-79/95 R
og T-
80/95 R

Société nationale des chemins de fer
français (SNCF) og British Railways Board
(BR) mod Europa-Kommissionen

12.5.95 EFT C 189 af 22.7.95, s. 16
Sml. 1995, s. II-1433

T-14/93 Union internationale des chemins de fer
mod Europa-Kommissionen

6.6.95 EFT C 189 af 22.7.95, s. 15
Sml. 1995, s. II-1503
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T-7/93 Langnese-Iglo GmbH mod Europa-
Kommissionen

8.6.95 EFT C 208 af 12.8.95, s. 18
Sml. 1995, s. II-1533

T-9/93 Schöller Lebensmittel GmbH & Co.KG mod
Europa-Kommissionen

8.6.95 EFT C 208 af 12.8.95, s. 19
Sml. 1995, s. II-1611

T-186/94 Guérin automobiles mod Europa-
Kommissionen

27.6.95 EFT C 208 af 12.8.95, s. 20
Sml. 1995, s. II-1753

T-30/91 Solvay SA mod Europa-Kommissionen 29.6.95 EFT C 208 af 12.8.95, s. 21
Sml. 1995, s. II-1775

T-31/91 Solvay SA mod Europa-Kommissionen 29.6.95 EFT C 208 af 12.8.95, s. 21
Sml. 1995, s. II-1821

T-32/91 Solvay SA mod Europa-Kommissionen 29.6.95 EFT C 208 af 12.8.95, s. 21
Sml. 1995, s. II-1825

T-36/91 Imperial Chemical Industries plc mod
Europa-Kommissionen

29.6.95 EFT C 208 af 12.8.95, s. 22
Sml. 1995, s. II-1847

T-37/91 Imperial Chemical Industries plc mod
Europa-Kommissionen

29.6.95 EFT C 208 af 12.8.95, s. 22
Sml. 1995, s. II-1901

T-275/94 Groupement des cartes bancaires "CB" mod
Europa-Kommissionen

14.7.95 EFT C 268 af 14.10.95, s. 21
Sml. 1995, s. II-2172

T-104/95
R

Tsimenta Halkidos AE mod Europa-
Kommissionen 

11.8.95 EFT C 299 af 11.11.95, s. 22
Sml. 1995, s. II-2237

T395/94
R II

Atlantic Container Line AB m.fl. mod
Commission

22.11.95 EFT C 16 af 20.1.96, s.13

2. Domstolen

Sag Parter Dato Offentliggjort i

C-360/92
P

The Publishers Association + Clé/The Irish
Book Publishers Association, Booksellers
Association of great Britain and Ireland /
Europa-Kommissionen, Pentos plc, Pentos
Retailing Group Ltd

17.1.95 EFT C 54 af 4.3.95, s. 3
Sml. 1995, s. I-23

C-412/93 Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec
+ TF1 Publicité SA og M6 Publicité SA

9.2.95 EFT C 74 af 25.3.95, s. 1
Sml. 1995, s. I-179

C-241/91
P og C-
242/91 P

Radio Telefis Eireann (RTE) og Independent
Television Publications Ltd (ITP) +
Intellectual Property Owners (IPO) / Europa-
Kommissionen + Magill TV Guide Ltd

6.4.95 EFT C 137 af 3.6.95, s. 3
Sml. 1995, s. I-743

C-310/93
P

BPB Industries plc og British Gypsum Ltd /
Europa-Kommissionen + Iberian UK Ltd

6.4.95 EFT C 137 af 3.6.95, s. 4
Sml. 1995, s. I-865
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C-149/95
P (R)

Europa-Kommissionen mod Atlantic
Container Line AB m.fl.

19.7.95 Sml. 1995, s. I-2165

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl og Spedizioni
Marittima del Golfo Srl

5.10.95 EFT C 299 af 11.11.95, s. 6
Sml. 1995, s. I-2900

C-140-
141-
142/94

DIP SpA og Comune di Bassano del Grappa;
LIDL Italia Srl og Comune di Chioggia;
Lingral Srl og Comune di Chioggia

17.10.95 EFT C 315 af 25.11.95, s. 6
Sml. 1995, s. I-3287

C-266/93 Bundeskartellamt og Volkswagen AG, VAG
Leasing GmbH

24.10.95
.

EFT C 333 af 9.12.95, s. 1
Sml. 1995, s. I-3508

C-70/93 Bayerische Motorenwerke AG og ALD Auto-
Leasing D GmbH

24.10.95 EFT C 333 af 9.12.95, s. 1
Sml. 1995, s. I-3459

C-134/94 Esso Española SA et Comunidad Autonoma
de Canarias

22.11.95 EFT C 31 af 3.2.96, s. 5

C-319/93
C-40/94
C-224/94

Dijkstra/Frica Domo,
van Roessel/Campina Melkunie,
de Bie/Campina Melkunie

12.12.95 EFT C 46 af 17.2.96, s. 3

C-399/93 H.G. Oude Luttikhuis m.fl. og Coberco 12.12.95 EFT C 46 af 17.2.96, s. 4

C-415/93 Bosman 15.12.95 EFT C 64 af 2.3.96, s. 6

KONK. BERETN. 1995



ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION 153

II - Statsmonopoler og monopolrettigheder: EF-traktatens artikel 37 
og 90

A - Resumé af sager

Rabatordning for landingsafgifter i lufthavnen i Bruxelles

Den 28. juni vedtog Kommissionen en beslutning efter artikel 90, stk. 3, hvori de belgiske
myndigheder blev anmodet om at bringe en rabatordning for landingsafgifter i Zaventem-lufthavnen
til ophør. Det britiske luftfartsselskab British Midland havde klaget over denne ordning, som blev
indført ved kongelig anordning af 22. december 1989. I henhold til artikel 2 i denne kongelige
anordning blev der indført en rabatordning for månedlige afgifter på over 131 000 ECU, der gav
mulighed for rabatter på mellem 7,5-30% for månedlige afgiftsbeløb på over 131 000 ECU. I de senere
år har tre selskaber kunnet drage fordel af ordningen, nemlig Sabena for et årligt beløb på 1,9 mio.
ECU, Sobelair (et datterselskab af Sabena) for 34 000 ECU og British Airways for 105 ECU.

Kommissionen anførte i sin beslutning, at denne ordning udgør en statslig foranstaltning efter EF-
traktatens artikel 90, stk. 1. Konsekvenserne af ordningen er, at der over for luftfartsselskaberne
anvendes ulige vilkår for ydelser af samme værdi i forbindelse med landing og start, således at de
stilles ringere i konkurrencen. Ordningen var således en overtrædelse af EF-traktatens artikel 90, stk.
1, sammen med artikel 86. Tærsklen på 131 000 ECU i landingsafgifter er så høj, at den omtalte
ordning næppe kan være en fordel for andre end et luftfartsselskab etableret i Bruxelles og dermed til
skade for luftfartsselskaber i de andre medlemsstater. For at nå denne tærskel skal der dagligt foretages
6-7 flyvninger (en landing og en start). Sabena indrømmes rabat efter den højeste sats (30%), hvilket
svarer til en samlet reduktion af selskabets landingsafgifter på 18%. På en forbindelse som Bruxelles-
London, hvor Sabena og British Midland konkurrerer, får Sabena en rabat på sine lufthavnsafgifter på
18% (4-6% af driftsomkostningerne) for samme tjeneste, der ydes af Régie des Voies Aériennes, som
administrerer lufthavnen. Kommissionen mener, at sådanne rabatter kun kan retfærdiggøres, hvis
administrationsselskabet opnår tilsvarende stordriftsfordele. I det konkrete tilfælde er der ikke tale om
stordriftsfordele. Ordningen har til formål at begunstige det nationale belgiske luftfartsselskab.
Endvidere kan bestemmelserne i artikel 90, stk. 2, ikke finde anvendelse.

Kommissionens beslutning af 4. oktober 1995 om driftsbetingelserne for den anden
udbygning af GSM-mobilradiokommunikation i Italien

Kommissionen anmodede i juli 1993 den italienske regering om at ophæve eller begrunde det
monopol, der var tillagt Telecom Italia inden for GSM-mobilradiokommunikation. Som følge heraf
indkaldte den italienske regering den 16. december 1993 bud med henblik på at vælge en anden GSM-
operatør. Et af udvælgelseskriterierne var indbetaling af et engangsbeløb, hvilket blev meddelt de
interesserede den 29. januar 1994.

Den 18. april 1994 meddelte den italienske regering officielt, at den havde valgt Omnitel Pronto Italia
som anden operatør mod betaling af et beløb på 750 mia. ITL. Den eksisterende offentlige operatør
og hidtidige eneleverandør af mobiltelefoni i Italien, Telecom Italia, havde fået koncession uden
betaling af et sådant beløb.
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Kommissionen fandt, at kravet om et sådant engangsbeløb udelukkende for nye deltagere nødvendigvis
ville føre til et af nedenstående resultater, der begge er et brud på EF-traktatens artikel 90, stk. 1,
sammen med artikel 86:
a) styrkelse af den etablerede operatørs dominerende stilling på grund af den konkurrencemæssige

fordel, der følger af denne forvridning af omkostningsstrukturen
b) begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling efter artikel 86, litra b).

Beslutningen, der har til formål at fjerne den konkurrenceforvridning, der følger af det af Omnitel
betalte engangsbeløb, foreskriver derfor, at den italienske regering skal
- kræve, at Telecom Italia Mobile betaler et lignende beløb, eller
- efter Kommissionens godkendelse gennemføre foranstaltninger, der giver økonomisk kompensation

for det beløb, som den anden operatør har betalt.

Det kræves endvidere, at de foranstaltninger, der gennemføres, ikke må ødelægge den konkurrence,
som er indført med godkendelsen af den anden GSM-operatør.

B - Nye retsakter og meddelelser vedtaget eller foreslået af
Kommissionen

Dato Offentliggjort i

Kommissionens direktiv 95/51/EF om ændring af direktiv
90/388/EØF med hensyn til afskaffelse af begrænsninger i brugen
af kabel-tv-net til levering af allerede liberaliserede teletjenester

18.10.1995 EFT L 256,
26.10.1995, s. 49

Udkast til Kommissionens direktiv om ændring af direktiv
90/388/EØF for så vidt angår mobil- og personkommunikation

EFT C 197,
11.08.95, s. 5

Udkast til Kommissionens direktiv om ændring af direktiv
90/388/EØF for så vidt angår gennemførelse af fri konkurrence på
telekommunikationsmarkederne

EFT C 263, 
10.10.1995, s. 6

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om
status over og gennemførelsen af direktiv 90/388/EØF om
liberalisering af markederne for teletjenester 

EFT C 275,
20.10.1995, s. 2

Udkast til Kommissionens meddelelse om anvendelse af
konkurrencereglerne på postsektoren og navnlig på visse statslige
foranstaltninger i relation til posttjenester

EFT C 322,
2.12.1995, s. 3

C - Kommissionsbeslutninger

Dato Offentliggjort i

Kommissionens beslutning vedrørende en procedure i henhold til
traktatens artikel 90, stk. 3 (Bruxelles National-lufthavnen -
Zaventem)

28.6.1995 EFT L 216, 
12.09.1995, s.8

Kommissionens beslutning om driftsbetingelserne
for den anden udbygning af GSM-mobilradiokommunikation i
Italien

4.10.1995 EFT L 280,
23.11.1995, s. 49
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D - Pressemeddelelser

reference dato emne

IP/95/61 95/01/25 LIBERALISERING AF TELEINFRASTRUKTURER:
OFFENTLIGGØRELSE AF ANDEN DEL AF GRØNBOGEN
OG HØRING ANGÅENDE DEN FREMTIDIGE RAMME-
LOVGIVNING

IP/95/131 95/02/13 LIBERALISERING AF DE VIGTIGSTE SEKTORER I DET
EUROPÆISKE INFORMATIONSSAMFUND: "IKKE
FÆSTNINGEN EUROPA, MEN HELLER INGEN
BLÅØJETHED"

IP/95/432 95/05/03 LIBERALISERING AF TELEINFRASTRUKTUR:
RAPPORTEN OM RESULTATERNE AF HØRINGEN
VEDRØRENDE GRØNBOGEN OM LIBERALISERING AF
TELEINFRASTRUKTUR OG KABEL-TV-NET

IP/95/647 95.06.21 MOBIL- OG PERSONKOMMUNIKATIONSMARKEDET:
KOMMISSIONEN FORESLÅR AT LIBERALISERE
MARKEDET FULDSTÆNDIGT FRA DEN 1. JANUAR 1996

IP/95/765 95.07.19 KOMMISSIONEN FASTHOLDER FULD LIBERALISERING I
TELESEKTOREN SENEST I 1998

IP/95/802 95.07.20 LIBERALISERING I ITALIENSKE HAVNE: ET STORT
SKRIDT FREMAD

IP/95/813 95.07.26 KOMMISSIONEN VEDTAGER EN RÆKKE
BESTEMMELSER OM POSTTJENESTERNE

IP/95/959 95.09.13 MARKEDET FOR GSM-MOBILKOMMUNIKATION ÅBNES,
OG KOMMISSIONEN GENNEMGÅR
KONTROLPROCEDURERNE

IP/95/1093 95.10.04 GSM I ITALIEN: KOMMISSIONEN KRÆVER EN RIMELIG
BEHANDLING AF OMNITEL

IP/95/1102 95.10.11 KOMMISSIONEN SKABER ADGANG TIL KABEL-TV-NET
FOR LIBERALISEREDE TELETJENESTER

IP/95/1353 95.12.06 HØRINGEN OM UDKASTET TIL POSTMEDDELELSE
PÅBEGYNDES

E - Domme afsagt af fællesskabsdomstole

1.  Førsteinstansretten

Sag Parter Dato Offentliggjort i

T-84/94 Bundesverband der Bilanzbuchhalter
eV. mod Europa-Kommissionen

23.01.1995 EFT C 74, 25.3.95, s. 11
Sml. 1995, s. II-103

T-548/93 Ladbroke Racing Ltd mod Europa-
Kommissionen

18.09.1995 EFT C 286, 28.10.95, s. 12
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2.  EF-Domstolen

Sag Parter Dato Offentliggjort i

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl og
Spedizioni Marittima del Golfo Srl

05.10.1995 EFT C 299, 11.11.95, s. 6
Sml. 1995, s. I-2900

C-19/93P Rendo NV m.fl. mod Europa-
Kommissionen

19.10.1995 EFT C 315, 25.11.95, s. 7
Sml. 1995, s. I-3336

C-91/94 Thierry Tranchant og Téléphone
Store SARL

09.11.1995 EFT C 16, 20.1.96, s. 3
Sml. 1995, s. I-3911

C-244/94 Fédération Française des Sociétés
d'Assurance m.fl. og Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche

16.11.1995 EFT C 31, 3.2.96, s. 2
Sml. 1995, s. I-4022

C-430/93 og
C-431/93

Jeroen Van Schijndel og Johannes
Nicolaas Cornelis van Veen mod
Stichting Pensioenfonds voor
Fysiotherapeuten

14.12.95 EFT C 77, 16.3.96, S. 1

C-387/93 Giorgio Domingo Banchero 14.12.95 EFT C 64, 2.3.96, s. 2
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III - Fusionskontrol: Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 og EKSF-
traktatens artikel 66

A - Resumé af sager

1. Anvendelse af Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol
med fusioner og virksomhedsovertagelser

-  Resumé af de vigtigste eller mest interessante beslutninger efter artikel 6, stk. 1, litra a), og
artikel 6, stk. 1, litra b)

1.1. Træ, papirmasse og papirprodukter

Svenska Cellulosa/PWA Papierwerke (20.2.1995)

Kommissionen godkendte, at det svenske firma, Svenska Cellulosa AB (SCA), overtog en
majoritetsaktiepost i den tyske virksomhed PWA Papierwerke Aldhof-Ashaffenburg AG (PWA).

SCA er en træforarbejdende virksomhed, der er specialiseret i fremstilling af hygiejneprodukter,
transportemballage (bølgepap og bølgepapkasser), tissue-produkter og grafisk papir. SCA's aktiviteter
inden for hygiejne- og tissue-produkter udøves af virksomhedens datterselskab, SCA Mölnlycke. PWA
fremstiller en række papir- og emballageprodukter, især fint papir med eller uden overfladebehandling,
tissue-produkter, transportemballage, emballagepap og specialpapir. Efter transaktionen vil den nye
koncern være den største leverandør inden for den europæiske papirindustri (med en omsætning på ca.
5 700 mio. ECU på verdensplan).

SCA og PWA er begge aktive på flere produktmarkeder med bl.a. levering af tissue-produkter,
transportemballage og træfrit papir uden overfladebehandling. PWA udøver dog ikke virksomhed på
flere af de hovedområder, hvor SCA opererer.

Selv om SCA og PWA er betydelige virksomheder på nogle af de berørte markeder for tissue-
produkter, hvor den nye virksomhed ville få betydelige markedsandele både inden for EØS som helhed
og i de enkelte medlemsstater, mente Kommissionen, at virksomheden ville komme til at konkurrere
med andre multinationale producenter af tissue-produkter. Kommissionen tog især i betragtning, at der
kun i ringe grad findes hindringer for adgangen til de markeder for tissue-produkter, som fusionen
berører (dvs. inkontinensartikler), og som ikke er så teknisk avancerede, og hvor de anerkendte
varemærker ikke er så relevante som i forbindelse med sagen Proctor & Gamle/VP Schickedanz (II).
Dette fremgår af handelsmærkernes forholdsvis store indtrængningsgrad og forbrugernes forholdsvis
store prisbevidsthed.

På de andre berørte markeder (transportemballage og træfrit papir uden overfladebehandling) gav
SCA's og PWA's samlede markedsandel i EØS ikke anledning til betænkeligheder med hensyn til
konkurrencen, da der på alle disse markeder var store og finansielt stærke virksomheder, som kunderne
kunne henvende sig til.
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Noranda Forest/Glunz (8.9.1995)

Kommissionen godkendte et joint venture, hvorved Noranda Forest Inc og Glunz AG samlede deres
henholdsvis europæiske og britiske aktiviteter vedrørende træbaserede plader i selskabet Norbord
Holdings Ltd (for øjeblikket et datterselskab af Noranda, der efter transaktionen skulle omdøbes til
CSC Forest Products Ltd).

Efter transaktionen vil Noranda Forest Inc, der er en canadisk træforarbejdningsvirksomhed, trække
sig ud af det europæiske marked for plader. Det eneste produkt, som transaktionen vil medføre en
betydelig kombineret markedsandel for, er "oriented strand board" (OSB), der er et forholdsvis nyt
produkt i Europa, og for hvilket Glunz og Norbord Holdings Ltd har de eneste to nuværende
produktionslinjer i EU.

Det samlede forbrug af OSB er meget beskedent sammenholdt med forbruget af andre plader, især
træfiberplade og krydsfiner, som OSB erstatter til visse formål. Glunz' og Norbords markedsandele
inden for såvel OSB og træfiberplade som OSB og krydsfiner gav heller ikke anledning til
betænkeligheder med hensyn til konkurrencen. Desuden er mindst én anden større producent af plader
ved at installere et OSB-anlæg i EU.

Repola/Kymmene (30.10.1995)

Kommissionen godkendte en fusion mellem Repola Corporation og Kymmene Corporation. Repola
og Kymmene var store finske selskaber, der udøvede international virksomhed inden for trykpapir og
emballagematerialer. Transaktionen omfattede produktmarkederne for papir til aviser og blade samt
papirsække.

Kommissionen konkluderede, at der er et særskilt finsk marked for papirsække, og at fusionen ville
medføre en dominerende stilling på det finske marked. Repola og Kymmene har domineret det finske
marked i flere år, og som følge af transaktionen ville det nye selskab stort set blive eneleverandør af
papirsække til de finske forbrugere. Repola og Kymmene gav dog Kommissionen nogle tilsagn, som
fjernede tvivlen om, at den planlagte fusion var forenelig med fællesmarkedet. Tilsagnene indebærer
afhændelse af en del af Repolas og Kymmenes produktionskapacitet for papirsække på det finske
marked.

Markedet for papir til aviser og blade omfatter mindst Vesteuropa, og i lighed med alle andre større
europæiske papirproducenter markedsfører og sælger Repola/Kymmene deres produkter i næsten alle
medlemsstater. Det nye selskab vil blive Europas største inden for papir til aviser og blade. Dets
samlede markedsandel overstiger dog ikke 20% på hvert af disse to markeder, og flere af dets
konkurrenter indtager en stærk markedsstilling.

Sammen med fem andre finske papirproducenter var Repola medlem af Finnpap Marketing
Association, der var en fælles salgsorganisation, som markedsfører medlemmernes papirprodukter på
verdensplan. Kymmene, der ikke er medlem af Finnpap, har sit eget salgsnet. I deres anmeldelse havde
parterne ikke gjort klart, om markedsføring og salg af papir produceret af Repola ville forblive i
Finnpap eller om alle det nye selskabs papirprodukter ville blive markedsført gennem Kymmenes eget
distributionsnetværk. Hvis Repola var fortsat med at distribuere dets produkter gennem Finnpaps
netværk, ville det have skabt en strukturel forbindelse mellem Kymmenes markedsdsføring af papir
og de øvrige producenter repræsenteret ved Finnpap. I denne situation ville effekten af fusionen have
inkluderet det samlede salg for det nye selskab samt salget for de øvrige finske producenter, der sælger
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gennem Finnpap. På den baggrund, og for at eliminere mulige bekymringer m.h.t. Finnpaps rolle, har
parterne besluttet sig for ikke at sælge papirprodukter gennem Finnpaps fælles salgsagentur.

På baggrund af Repolas og Kymmenes tilsagn konkluderede Kommissionen, at fusionen ikke ville
skabe eller styrke en dominerende stilling.

1.2. Olieprodukter, kemiske produkter, plast osv.

Texaco/Norsk Hydro (9.1.1995)

Kommissionen godkendte, at Texaco og Norsk Hydro oprettede et joint venture, der skulle forhandle
raffinerede olieprodukter i Norge og Danmark. Moderselskaberne, Texaco (USA) og Norsk Hydro
(Norge), er begge fuldt integrerede olieselskaber, som derpå ville trække sig ud af joint venture-
selskabets forretningsområde, nemlig forhandling af raffinerede olieprodukter i Norge og Danmark.
Joint venture-selskabet skulle overtage alle moderselskabernes aktiver i de pågældende to lande, dvs.
terminaler, depoter, lastvogne og servicestationer.

Denne transaktion faldt ind under fusionsforordningen, da der var tale om et selvstændigt joint venture
med de faciliteter, der er nødvendige for at udøve alle en virksomheds normale funktioner på et
bestemt marked. I betragtning af at joint venture-selskabet ikke ville være moderselskabernes største
kunde, at moderselskabernes aktiviteter varierede betydeligt, og at moderselskaberne kun i begrænset
omfang var til stede på markedet for levering af raffinerede olieprodukter til forhandlerne (tilsammen
9%), mente Kommissionen ikke, at de ville få mulighed for at foretage en indbyrdes samordning på
dette marked.

Kommissionen konkluderede derfor, at Texacos og Norsk Hydros joint venture ikke ville skabe eller
styrke en dominerende stilling på fællesmarkedet eller en væsentlig del deraf. Parternes samlede
markedsandele på de relevante markeder oversteg ikke 25%, og der var flere andre store konkurrenter
på markederne (Shell, Esso, Statoil, Q8, Fina).

Union Carbide/Enichem (13.3.1995)

Kommissionen godkendte et joint venture mellem Enichem og Union Carbide (UCC) på markedet for
polyethylen (PE), der er et termoplastmateriale, som anvendes til fremstilling af en lang række
forskellige slutprodukter, herunder film og formartikler.

Enichem skulle overdrage sine PE-anlæg og salgsnet i Vesteuropa til joint venture-selskabet, Polimeri
Europa Srl, undtagen PE-anlægget i Porto Torres (Sardinien), dets interesser i to
ethylenkrakningsanlæg i Brindisi og Dunkirk og dets PE-produktionsteknologi. UCC, der før fusionen
ikke udøvede virksomhed som PE-producent i Vesteuropa, skulle bidrage med sin teknologiske
ekspertise, herunder licens på brugen af dens PE-produktionsproces ("Unipol"). UCC er verdens
førende leverandør af PE-produktionsteknologi.

Kommissionen undersøgte den planlagte fusions virkninger på tre særskilte markeder, nemlig markedet
for produktion og salg af PE-harpiks, markedet for ethylenleverancer (der er det råmateriale, som
anvendes i PE-produktion) og markedet for PE-teknologilicenser. Kommissionen konkluderede, at
fusionen ikke ville skabe eller styrke en dominerende stilling på nogen af disse markeder.

På markedet for produktion af PE-harpiks findes der tre hovedtyper af PE-harpiks defineret på
grundlag af deres massefylde og krystaliseringsgrad, nemlig HDPE (High-Density), LDPE (Low-
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Density) og LLDPE (Linear Low Density). Der er en stigende efterspørgsel efter PE-harpiks, specielt
LLDPE, der er ved at afløse LDPE, og HDPE, der har andre karakteristika og anvendelsesformål
(større styrke, men lavere bearbejdelighed).

I Vesteuropa findes der en række større producenter af PE-harpiks, bl.a. Enichem, Borealis, BP, Dow,
DSM og Exxon. Selv om Enichem er en af de største leverandører af PE-harpiks, var dens andel af
PE-harpiks ikke på over 25%, hverken betragtet som helhed eller inden for de enkelte PE-typer. UCC
øgede kun i ganske ringe omfang denne markedsandel gennem sin deltagelse i et nyt joint venture med
Elf Atochem. Desuden tilhører flere af joint venture-selskabets konkurrenter store vertikalt integrerede
koncerner, der har deres egen PE-teknologi.

På markedet for ethylenproduktion var Enichem den eneste producent og hovedleverandør af dette
råmateriale i Italien. Importen til Italien er meget beskeden i betragtning af transportproblemerne og
behovet for havne- og oplagringsfaciliteter. Joint venture-selskabet styrkede dog ikke denne
eksisterende markedsstilling, idet UCC ikke producerede ethylen i Vesteuropa. Desuden ville Enichems
regionale styrke ikke kunne medføre dominans på PE-markedet, fordi Italien kun tegner sig for en lille
andel af den samlede ethylenkapacitet i Vesteuropa.

På PE-teknologimarkedet anvendes der for øjeblikket fire typer PE-produktionsprocesser, der adskiller
sig ved den metode, hvorved ethylen polymeriseres: gasfase (f.eks. UCC, BP, Montedison),
opslæmning (f.eks. Phillips Petroleum, Mitsui), opløsning (f.eks. Novacor, Dow) og højtryk (f.eks. ICI,
Enichem).
Ingen af disse teknologier er forældede, men efterspørgslen efter højtryksteknologien er faldende, fordi
driftsomkostningerne er højere, og fordi den kun kan anvendes til fremstilling af LDPE. Da
efterspørgslen efter HDPE og LLDPE forventes at blive større end efter LDPE, vil potentielle
licenstagere til PE-teknologien naturligvis søge at opnå licenser på lavtryksprocesserne (gasfase,
opslæmning eller opløsning), der kan producere det ene af produkterne eller dem begge. I denne
forbindelse finder i hvert fald nogle potentielle licenstagere i Vesteuropa det vigtigt, at man med en
bestemt teknologi kan skifte fra produktion af HDPE til produktion af LLDPE i et enkelt anlæg.

UCC's PE-teknologi, Unipol, er den førende gasfaseproces. Kommissionen konkluderede dog, at
oprettelsen af Polimeri Europa ikke ville forbedre Unipols stilling inden for PE-teknologi væsentligt,
idet Enichems teknologiske erfaringer hovedsagelig er begrænset til højtryksteknologi og kun i
begrænset omfang vedrører gasfase eller opslæmning.

Kommissionen undersøgte også joint venture-selskabets virkninger på leverancerne af propylen, der
er et af biprodukterne ved ethylenproduktionen. Den konkluderede, at fusionen heller ikke ville forøge
markedsandelene på dette område.

Sammen med det anmeldte joint venture forelagde parterne også Kommissionen en aftale mellem
Enichem og joint venture-selskabet om levering af ethylen. Ved vurderingen af denne aftale tog
Kommissionen hensyn til tredjemands interesser i, at der var tilstrækkelige mængder ethylen til
rådighed i området.

Saudi Aramco/MOH (23.5.1995)

Kommissionen godkendte, at det saudiarabiske olieselskab, Saudi Aramco, og Vardinoyannis-familien
oprettede et joint venture ved, at Saudi Aramco erhvervede 50% i to eksisterende græske selskaber,
Motor Oil Corinth Refineries S.A. (MOH), der er et olieraffinaderi, og Avinoil Industrial and Maritime
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Oil Company S.A. (Avin), der er detailhandler af raffinerede olieprodukter. Før fusionen havde
Vardinoyannis-familien enekontrollen med disse to selskaber.

Saudi Aramco, der ejes 100% af Kongeriget Saudi Arabien, beskæftiger sig med olieeftersøgning,
-produktion, -transport, -raffinering og -salg, men hovedsagelig uden for Europa. Medlemmerne af
Vardinoyannis-familien er græske statsborgere med mange forretningsaktiviteter, herunder
olieprodukter, skibsfart, bankvirksomhed, ejendomsvirksomhed, mediesektoren, hotelvirksomhed og
rekreative aktiviteter.

Fusionen ville hovedsagelig påvirke de græske markeder for raffinering og detailsalg af raffinerede
olieprodukter. Da Saudi Aramco ikke var til stede på disse markeder i Grækenland før fusionen,
medførte denne ingen forøgelse af markedsandelene.

1.3. Medicinalvarer

Glaxo PLC/Wellcome PLC (28.2.1995)

Den 30. januar 1995 anmeldte Glaxo plc (Glaxo) sit offentlige overtagelsestilbud Wellcome plc
(Wellcome). Glaxos og Wellcomes aktiviteter på markedet for medicinalvarer supplerede stort set
hinanden. Desuden mente Kommissionen, at selskaberne var udsat for konkurrence fra andre store
medicinalfirmaer på de fleste af de markeder, hvor de var til stede.

Kommissionen undersøgte dog specielt spørgsmålet om, hvorvidt overtagelsen af Wellcome kunne
styrke Glaxos stærke stilling væsentligt på et bestemt område, nemlig migrænebehandling. Glaxo
havde en stærk stilling inden for behandling af migræne med sit produkt Imigran, og var også langt
fremme med udvikling af et andet produkt på dette område. Samtidig markedsførte Wellcome kun én
form for migrænemedicin, der ikke var patentbeskyttet, og afsætningen og markedsandelen i
forbindelse med dette produkt var ringe i alle EU-lande. Wellcome var dog i gang med at udvikle et
produkt, der ville kunne konkurrere med Glaxos Imigran i den nærmeste fremtid. Fusionen ville derfor
betyde, at Glaxo samtidig med sin store markedsandel i flere medlemsstater blev ejer af to produkter
under udvikling.

For at fjerne al mulig tvivl om, hvorvidt overtagelsen af Wellcome var forenelig med fællesmarkedet,
forpligtede Glaxo sig til at meddele licens til tredjemand på et af de to vigtige produkter under
udvikling. Under alle omstændigheder konstaterede Kommissionen, at flere andre medicinalfirmaer
også var i gang med at udvikle nye produkter til behandling af migræne svarende til Wellcomes og
Glaxos, og at i hvert fald nogle af disse produkter ville komme på markedet på nogenlunde samme
tidspunkt. Da flere af disse konkurrerende virksomheder også var større medicinalfirmaer, der kunne
sælge deres produkter på verdensplan, konkluderede Kommissionen, at det kun havde begrænset
virkning, at Wellcome ikke længere ville være konkurrent på dette område.

Kommissionen undersøgte desuden, hvilke virkninger overtagelsen kunne få for produkter under
forskning og udvikling. Både Glaxo og Wellcome er forskningsbaserede medicinalfirmaer, og fusionen
mellem dem ville betyde en koncentration af store forskningsmidler og knowhow. Begge virksomheder
var aktive indenfor forskning i nye midler til behandling af HIV/AIDS. Efter at have konsulteret en
række større konkurrenter og kunder, medicinforhandlere og sundhedsvæsenet i en række berørte EU-
lande, fastslog Kommissionen, at der var ingen overlap mellem de produkter, der blev udviklet af de
to selskaber indenfor disse områder og derfor ikke tale om nogen større trussel mod konkurrencen.
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Behringwerke AG/Armour Pharma (3.4.95)

Europa-Kommissionen godkendte oprettelse af et joint venture mellem Behringwerke AG
(Behringwerke)og Armour Pharmaceutical Co (Armour), hvor de to parter overførte deres respektive
verdensomspændende virksomhed vedrørende plasmaderivater til joint venture-selskabet. Behringwerke,
der er datterselskab af Hoechst AG, og Armour, der indirekte tilhører Rhône-Poulenc, fremstiller begge
medicinalvarer.

Fusionen vedrørte en række plasmaderivater, hvor parternes aktiviteter overlappede hinanden i fire
tilfælde, nemlig inden for humant albumin, intravenøst immunglobulin, faktor VIII og faktor IX.
Markederne for disse produkter er stadig nationale på grund af forskelle i de nationale
registreringssystemer, sikkerhedsnormer og socialsikringsrefusion. I de fleste EØS-lande var parternes
samlede markedsandele beskedne. Men mens deres samlede markedsandel for faktor VIII var på
ca. 30% i EØS, oversteg den 40% i Tyskland, mens den var betydelig højere i Østrig.

Ikke desto mindre var Behrings andel af det tyske marked for faktor VIII faldet i de senere år, fordi
teknologien omkring dette produkt var blevet overhalet af mere avancerede produkter. Især leverede
Bayer og Baxter et rekombinant produkt, der indeholdt mindre donorblod og derfor blev anset for mere
sikkert end de traditionelle produkter som Behrings. Selv om Bayer og Baxter havde meddelt Armour
licens på forhandling af den rekombinante faktor VIII, var den mængde, som joint venture-selskabet
ville få adgang til, begrænset, og Baxter og Bayer havde den væsentlige fordel, at de var kommet ind
på det tyske marked langt tidligere. Det blev anset for sandsynligt, at andre store konkurrenter, såsom
Pharmacia (Sverige) og Novo Nordisk (Danmark), ville komme ind på markedet i løbet af en kort
årrække.

Kommissionen konstaterede, at tilsvarende betragtninger gjorde sig gældende for det østrigske marked
for faktor VIII, hvor Berings markedsandel også var faldet betydeligt fra 1993 til 1994. I nogle år før
havde markedsstillingerne været sårbare og udsat for betydelige ændringer. I Østrig var indførelsen
af den rekombinante faktor VIII nært forestående, og joint venture-selskabet ville også her skulle
konkurrere med leverandører, der var kommet ind på markedet tidligere.

1.4. Metaller

Alumix/Alcoa (21.12.95)

Kommissionen godkendte, at det amerikanske selskab Aluminum Company of America (Alcoa)
overtog det italienske selskab Alumix S.p.A. (Alumix). Alumix tilhørte EFIM, og denne transaktion
indgik i privatiseringsplanen for EFIM (der er et selskab, som ejes 100% af den italienske stat og for
øjeblikket er under tvungen likvidation). Fusionen bestod i, at Alcoa overtog alle Alumix' interesser
inden for aluminiumssektoren undtagen en mindre del af dens virksomhed vedrørende flade valsede
produkter. Desuden ville Alcoa overtage Alumix' andel på 6% i Halco Mining Company, i Delaware,
der beskæftiger sig med udvinding af bauxit i Guinea gennem Companie des Bauxites de Guinée.

Alcoa er et vertikalt integreret selskab og verdens førende på aluminiumsmarkedet. Alumix, der også
er en vertikalt integreret aluminiumsproducent, udøver også aktiviteter på det europæiske marked,
specielt det italienske.

Kommissionen konkluderede, at fusionen ikke ville skabe eller styrke en dominerende stilling på nogen
af de berørte markeder, da der her ville være større konkurrenter til stede, såsom Alcan, Pechiney,
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Alusuisse, VAW og Hoogovens. Den beslutning, der blev vedtaget i henhold til fusionsforordningen,
omfattede ikke procedurerne vedrørende Alumix i henhold til Kommissionens statsstøtteregler.

1.5. Forarbejdede produkter - elektroindustrien

Daimler-Benz/Carl Zeiss (27.6.95)

Kommissionen godkendte, at Daimler-Benz og Carl Zeiss oprettede et joint venture-selskab, Zeiss-
Electro Optronic GmbH, hvortil parterne ville bidrage med deres virksomhed inden for militær
optronik.

Optronik anvendes hovedsagelig til forsvarsformål i forbindelse med rekognoscering, identificering,
afstandsmåling og missilstyring. I Tyskland har Daimler-Benz og Carl Zeiss en samlet markedsandel
på ca. 40% for militær optronik. Det eneste sted, hvor de to virksomheders aktiviteter overlappede
hinanden betydeligt, var inden for termisk afbildningsudstyr i Tyskland, hvor Daimler-Benz og Carl
Zeiss var de eneste producenter. En ordre til det israelske selskab ELOP i forbindelse med et projekt
til forbedring af LEOPARD 2-tankens kampevne, viste, at joint venture-selskabets adfærd på det tyske
marked for termisk afbildningsudstyr ville være tilstrækkelig begrænset, fordi det tyske
forsvarsministerium også kunne henvende sig til internationale leverandører.

Thomson/Teneo/Indra (22.8.95)

Kommissionen godkendte, at THOMSON-CSF, der er datterselskab af det franske selskab
THOMSON SA, overtog 25% af aktiekapitalen i INDRA SISTEMAS SA (INDRA), der er
datterselskab af den statsejede spanske koncern TENEO SA. En aktionæraftale mellem Thomson og
Teneo sikrede, at Indra kunne operere under Thomson-CSF's og Teneos fælles kontrol.

Thomson er et holdingselskab, der kontrolleres af den franske stat og har to datterselskaber, nemlig
Thomson Consumer Electronics, der beskæftiger sig med formgivning, udvikling og produktion af
forbrugerelektronik, og Thomson-CSF, der beskæftiger sig med erhvervselektronik og forsvarssystemer.
Selskabet har hovedsagelig sin styrke inden for flyudstyr, styringsnet, detekteringssystemer,
missilsystemer, elektronik og informationsteknologi. Indra beskæftiger sig med erhvervselektronik
gennem datterselskaber, der opererer inden for forsvarsindustri og teknologi med dobbelt formål,
konsultations- og computervirksomhed, kontrol og kommunikation samt fly- og rumfartselektronik.
Der var ikke tale om nogen væsentlig overlapning, fordi parterne hovedsagelig opererede inden for
de samme produkter på forskellige geografiske markeder. Derfor skete der heller ikke nogen væsentlig
forøgelse af markedsandelene. Desuden ændrede fusionen ikke de nationale markeders nuværende
struktur, da andre stærke konkurrenters og nytilkomne virksomheders muligheder for at ekspandere
var stort set uændrede.

Seagate/Connor (17.11.95)

Kommissionen godkendte en fusion mellem Seagate Technology Inc. og Conner Peripherals Inc., der
begge er registreret i USA.

Det relevante produktmarked var markedet for hard disk-drev, der var opdelt i tre delmarkeder, nemlig
drev til transportable computere/notebook computere, 3,5"-drev (for øjeblikket ca. 90% af markedet),
der hovedsagelig anvendes til desktop computere og 5,25"-drev og større formater, der anvendes i
servere, mini- og mainframe-computere. På baggrund af en analyse af priserne,
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distributionsomkostningerne, fabrikanternes synspunkter og købsvanerne konkluderede Kommissionen,
at det relevante geografiske marked for hard disk-drev formodentlig er globalt og dækker mindst EU.

Den eneste sektor, hvor en overlapning førte til en væsentlig markedsandel, var 3,5"-drev, hvor man
ville opnå en markedsandel på lidt under 40%. Inden for denne sektor var der tre andre konkurrenter
med markedsandele på over 10%, hvoraf den ene havde en andel på over 20%. I betragtning af den
nuværende stærke konkurrence på produktmarkedet, konkurrenternes investeringsplaner og markedets
meget hurtige vækst, konkluderede Kommissionen, at fusionen ikke ville skabe alvorlig tvivl om,
hvorvidt den var forenelig med fællesmarked.

1.6. Forarbejdede produkter - maskinindustrien

Ingersoll Rand/Clark Equipment (15.5.95)

Selskabet Ingersoll-Rand i USA, der fremstiller maskiner til byggeindustrien og andre sektorer, overtog
et andet selskab i USA, Clark Equipment, der fremstiller udstyr til byggeindustrien.

Den 13. april 1995 havde Clark Equipment afsluttet salget af sin 50% andel i det nederlandske selskab
VME, der også fremstiller udstyr til byggeindustrien. På grund af denne afhændelse, var Clark
Equipments omsætning i EU på under 250 mio. ECU, og Kommissionen vedtog derfor en beslutning
efter artikel 6, stk. 1, litra a), fordi Ingersoll-Rands overtagelse af Clark Equipment ikke var en fusion
af fællesskabsdimension i henhold til fusionsforordningen.

ATR/BAE (25.7.95)

Kommissionen besluttede, at det regionale joint venture inden for flyindustrien mellem Aérospatiale,
Alenia og British Aerospace ikke var en fusion i fusionsforordningens forstand. Transaktionen blev
derfor behandlet efter procedurerne for strukturelle joint ventures i henhold til EF-traktatens artikel 85.

Aérospatiale og Alenia, der allerede er integreret inden for ATR, og British Aerospace anmeldte i
henhold til fusionsforordningen et joint venture, der ville omfatte alle deres regionale flyaktiviteter.
Disse regionale flyaktiviteter omfattede ATR's produktsortiment, herunder flyene ATR 42 og ATR 72,
BAe's Jetstream turboprop-fly og Avros regionale jetfly. Joint venture-selskabet skulle foretage
feasibility-studier for nye fly og gradvis overtage de to selskabers aktiviteter inden for deres
eksisterende produktsortimenter.

Ifølge Kommissionens analyse ville joint venture-selskabet ikke kunne fungere som en selvstændig
virksomhed i begyndelsen, da der ville være usikkerhed omkring resultatet af feasibility-studier, og
koncentrationen af de eksisterende flyaktiviteter ikke ville indebære meget andet end oprettelse af et
fælles salgsagentur. Desuden blev planerne om yderligere integration på det pågældende tidspunkt
anset for at være alt for usikre til, at joint venture-selskabet kunne operere som en selvstændig
virksomhed. Denne transaktion blev derfor anset for at falde uden for fusionsforordningen.

1.7. Transport- og rejsevirksomhed

Babcock/Siemens/BS Railcare (30.6.95)

Den 30. maj 1995 anmeldte Siemens AG og Babcock International Group plc deres aftale om at
oprette et joint venture-holdingselskab, Railcare Ltd gennem deres respektive britiske datterselskaber,
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Siemens plc og Babcock International Ltd. Joint venture-selskabet skulle udøve virksomhed inden for
jernbanesektoren, hovedsagelig i Det Forenede Kongerige.

Joint venture-selskabet, der blev oprettet som led i privatiseringen af British Rail, skulle hovedsagelig
beskæftige sig med vedligeholdelse og istandsættelse af jernbanevogne (herunder lokomotiver). Til
dette formål bød selskabet på og overtog for nylig to vedligeholdelsesdepoter i Wolverton og
Springburn tilhørende de britiske statsbaner. Transaktionen skulle afsluttes med joint venture-selskabets
overtagelse af Tickford Rail Ltd, dvs. Babcock International Ltd's virksomhed vedrørende formgivning,
levering og istandsættelse af interiøret i jernbanevogne.

Inden for vedligeholdelse og istandsættelse af jernbanevogne i Det Forenede Kongerige ville joint
venture-selskabet, Railcare Ltd, møde stærk konkurrence fra store virksomheder, som f.eks. GEC
Alsthom, ABB Transportation og Bombardier, der allerede havde en betydelig markedsandel på dette
område. Kommissionen konkluderede derfor, at den planlagte fusion ikke ville skabe eller styrke en
dominerende stilling, og den besluttede derfor ikke at modsætte sig den.

GRS Holding (11.12.95)

Charterhouse/Porterbrook Leasing Company (11.12.95)

Kommissionen godkendte, at Noruma overtog Angel Train Contracts Ltd, og at Charterhouse
Development Capital Holdings Ltd overtog Porterbrook Leasing Co Ltd. Disse to sager er led i
privatiseringen af de britiske statsbaner. Det rullende materiel til passagerbefordring, der tidligere
tilhørte de britiske statsbaner, blev overført til tre selskaber for rullende materiel ("ROSCOs"), der hver
især har en markedsandel på omtrent 33%. Dette skyldes, at hvert ROSCO fik tildelt en næsten lige
stor andel af det eksisterende rullende materiel af samme gennemsnitsalder. Desuden fik hvert ROSCO
tildelt en lige stor andel af de bestående driftskontrakter med 25 selskaber, der tog sig af togdriften
("TOCs").

Salget af disse ROSCOs havde til formål at indføre konkurrence på markedet for levering af rullende
materiel til passagerbefordring. Kommissionen konstaterede, at det i begyndelsen kunne se ud til, at
konkurrencen ville blive begrænset på grund af de tre ROSCOs markedsandele. Den noterede sig
desuden, at TOCs ved fornyelse af driftskontrakterne ville kunne vælge mellem de forskellige
leverandører af rullende materiel. Der var heller ingen lovmæssige begrænsninger eller licenskrav
(bortset fra de sikkerhedsmæssige), der forhindrede andre virksomheder i at komme ind på markedet.

Anvendelsen af fusionsforordningens artikel 3, stk. 5, litra c), der vedrører finansielle
holdingselskabers transaktioner, behandles i beslutningen vedrørende Charterhouse/Porterbrook Leasing
Company.

1.8. Telekommunikation

Kommissionen traf en række beslutninger om fusioner i telekommunikationssektoren i 1995. Omnitel
vedrørte oprettelse af et konsortium, der fik den anden mobiltelefontilladelse i Italien. Kommissionen
konstaterede, at der ikke var tale om en fusion, da nogle af moderselskaberne var aktive inden for
mobiltelefoni i andre lande og således kunne konkurrere med joint venture-selskabet gennem disse
selskaber ved at tilbyde GSM-standardmobiltelefoner og roaming-aftalerne mellem
mobiltelefonoperatører. Transaktionen blev derfor behandlet efter artikel 85 som et joint venture-
selskab oprettet i samarbejdsøjemed.
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De øvrige større telesager i 1995 vedrørte alle oprettelse af nye joint venture-selskaber eller udvidelse
af eksisterende med henblik på at udnytte den igangværende liberalisering af telesektoren i EU.
Telenordic/BT/Teledanmark vedrørte oprettelse af et nyt joint venture-selskab med henblik på at
udnytte det liberaliserede telekommunikationsmarked i Sverige. Cable  and  Wireless/Veba og British
Telecom/VIAG var begge sager, hvor tyske virksomheder med telekommunikationsinteresser (herunder
eksisterende privat infrastruktur) oprettede joint ventures sammen med britiske
telekommunikationsselskaber forud for liberaliseringen af det tyske telemarked og andre telemarkeder
i 1998. Alle disse tre transaktioner blev godkendt efter fusionsforordningen. Albacom var et joint
venture mellem British Telecom og den italienske bank, BNL, med henblik på etablering af et selskab
i Italien, der skulle tilbyde en række liberaliserede netværkstjenester i Italien, og andre tjenester, når
disse senere var blevet liberaliseret. Den periode med fælles kontrol, som parterne havde aftalt, var
ikke tilstrækkelig lang til, at der i praksis var tale om fælles kontrol i fusionsforordningens forstand.
BT's erhvervelse af enekontrol medførte ikke, at selskabet nåede op på fusionsforordningens
omsætningstærskler.

Unisource/Telefonica vedrørte den spanske teleoperatør Telefonicas indtræden i Unisource-konsortiet,
der i forvejen omfattede Telia i Sverige, PTT Telecom i Nederlandene og PTT i Schweiz. Unisource
var aktiv på flere forskellige områder, mens Telefonica bidrog med sine satellittjenester og sammen
med Unisource oprettede en form for fælles administration af sine datatjenester. Telefonica kunne ikke
bidrage fuldt ud med sine dataaktiviteter af juridiske årsager. På grund af administrationsordningen,
der blev udarbejdet for datatjenesterne, og det forhold, at andre aktiviteter, der skulle overgå til det
nye selskab, ikke indebar en fusion, blev transaktionen ikke betragtet som en fusion, men i stedet
behandlet efter artikel 85.

1.9. Bankvæsen og finansielle tjenester

Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo (17.7.95)

Kommissionen godkendte en fusion mellem de to japanske banker Mitsubishi Bank Limited og Bank
of Tokyo Ltd. Det nye selskab ville få betegnelsen "The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd" og ville
blive en af verdens største banker.

De to banker udøver størstedelen af deres virksomhed uden for EU, især på deres hjemmemarked i
Japan, og fusionen ville derfor hovedsagelig få virkninger uden for EU. Inden for EU er de to banker
etableret i de største EU-lande, hvor de fortrinsvis beskæftiger sig med udlån til erhvervskunder. Det
nye selskab ville dog ikke få betydelige markedsandele for noget produkt eller på noget geografisk
marked i EU.

Chase Manhattan/Chemical Banking (26.10.95)

Kommissionen godkendte en fusion mellem Chemical Banking Corporation og Chase Manhattan
Corporation, der var henholdsvis den fjerde og sjette største bank i USA.

De to banker udøver størstedelen af deres virksomhed i USA, og fusionen vil derfor først og fremmest
få indvirkning på markedet i USA og på de internationale markeder. De to banker er aktive i EU inden
for investerings- og forretningsbanksektoren og inden for finansielle tjenester, men deres samlede
markedsandele vil ikke kunne hindre konkurrencen hverken på nationale eller internationale markeder.
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1.10. Forsikringsvirksomhed

Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico (3.4.95)

Kommissionen har godkendt det tyske forsikringsselskab Allianz' overtagelse af de schweiziske
forsikringsselskaber Elvia og Lloyd Adriatico. Ifølge den oprindelige aftale mellem sælgeren,
Schweizer Rückversicherungsgesellschaft, og Allianz skulle sidstnævnte også erhverve Schweizer
Rücks majoritetsandel i den tyske forsikringskoncern Vereinte. På grund af potentielle
konkurrencemæssige problemer på det tyske forsikringsmarked blev Allianz og Schweizer Rück dog
enige om, at sidstnævnte i første omgang skulle bevare kontrollen med Vereinte og pålægge en
forretningsbank at finde en køber, der kunne stille de ønskede garantier. Allianz vil således ikke på
noget tidspunkt kunne udøve afgørende indflydelse på Vereinte.

Elvia driver næsten udelukkende virksomhed på det schweiziske marked, mens Lloyd hovedsagelig
opererer på det italienske. Inden for fællesmarkedet er det derfor først og fremmest det italienske
marked, der berøres af overtagelsen. Allianz i Italien vil få en markedsandel på 11% for
livsforsikringer og på 16% for skadesforsikringer. Inden for begge sektorer vil Allianz stå over for
stærke konkurrenter, såsom Generali eller koncernen Fondiaria. Kommissionen konkluderede derfor,
at transaktionen ikke ville skabe en dominerende stilling og dermed var forenelig med fællesmarkedet.

UAP/Sunlife (21.8.95)

Kommissionen godkendte en transaktion, hvorved den franske forsikrings- og bankkoncern UAP ville
erhverve enekontrol med den britiske forsikringskoncern Sunlife.

Sun Life opererer hovedsagelig inden for livsforsikringer i Det Forenede Kongerige og havde siden
1991 været under UAP's og Liberty Life Groups fælles kontrol; sidstnævnte selskab er en sydafrikansk
koncern, der udøver virksomhed inden for forsikringer og finansielle tjenester. Gennem den
transaktion, som Kommissionen skulle tage stilling til, ville UAP overtage alle Liberty Lifes interesser
i Sun Life og dermed blive eneindehaver af denne virksomhed. Fusionen gav ikke anledning til
betænkeligheder med hensyn til konkurrenceforholdene, da selskabernes aktiviteter ikke overlapper
hinanden hverken i Det Forenede Kongerige eller noget andet EU-land.

1.11. Mediesektoren

CLT/Disney/Super RTL (17.5.95)

Europa-Kommissionen godkendte, at CLT og Disney oprettede et joint venture, Super RTL, der en
familie- og børneorienteret kanal. Der skulle i Tyskland være gratis adgang til denne kanal via kabel
og satellit.

Gennem datterselskaber ejer CLT (Compagnie Luxembourgeoise de Telediffusion) 50% af kanalen,
mens Walt Disney Company ejer de øvrige 50%. CLT har også andele i to andre tyske tv-kanaler,
nemlig RTL Plus og RTL 2. Bortset fra Super RTL er Disney ikke til stede på det tyske marked for
gratis tv-kanaler. Disney sælger dog film og tv-rettigheder til tyske tv-kanaler.

Den nye kanal skulle konkurrere med andre almindelige tv-kanaler, der er gratis i Tyskland. Der findes
ikke for øjeblikket andre specielle børnekanaler i Tyskland, men der er planer om to nye, nemlig en
gratis kanal og en betalingskanal. Da den nye kanal ikke havde nogen markedsandel for tv-reklamer
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på gratis tyske tv-kanaler, gav den ikke anledning til alvorlig tvivl om, hvorvidt den var forenelig med
fællesmarkedet. På grund af konkurrencestrukturen på det tyske marked for tv-reklamer ville dette også
være tilfældet, hvis de øvrige kanaler, som CLT har andele i (RTL Plus og RTL 2), også blev taget
med i betragtning. På markedet for film- og tv-rettigheder er der på trods af Disneys store
programudbud andre konkurrenter, der kan levere tilsvarende programtyper til joint venture-selskabet
og til andre kanaler. Derfor gav fusionen ikke anledning til betænkeligheder på dette marked.

Desuden har Disney og CLT undertegnet en licensaftale, hvorved Disney giver CLT licenser på
programrettighederne, herunder underlicenser til Super RTL. Da det ikke ville være muligt at adskille
licensaftalen som sådan og bestemmelserne om underlicenser på programrettigheder til joint venture-
selskabet, blev denne aftale ikke anset for at være direkte knyttet til og nødvendig for fusionen og var
derfor ikke omfattet af Kommissionens beslutning.

Havas(CEP)/Groupe de la Cité (29.11.95)

Transaktionen vedrører Havas' overtagelse af Groupe de la Cité og af en række andre bladhuse.
Groupe de la Cité, der beskæftiger sig med udgivelse af bøger, var hidtil blevet kontrolleret af Havas
og Alcatel Alsthom i fællesskab. For fremtiden kontrolleres selskabet udelukkende af Havas.
Transaktionen består derfor i overgang fra fælles kontrol til enekontrol. I betragtning af at Havas ikke
i øvrigt beskæftiger sig med forlagsvirksomhed, og at der findes andre store konkurrenter inden for
fransksprogede bøger (f.eks. Hachette eller Flammarion), konkluderede Kommissionen, at fusionen
ikke ville skabe eller styrke en dominerende stilling.

De øvrige overtagne virksomheder er hovedsagelig aktive inden for pressesektoren. De har hidtil været
kontrolleret af Alcatel Alsthom alene og vil for fremtiden blive kontrolleret af Havas alene.
Kommissionen har på dette område skelnet mellem markedet for salg af aviser til læserne og markedet
for køb af spalteplads.

På førstnævnte marked konstaterede Kommissionen, at Havas og de overtagne virksomheder ikke var
konkurrenter. Havas beskæftiger sig nemlig med fagpressen og udgiver økonomiske og finansielle
tidsskrifter, mens de overtagne virksomheder udgiver tre specialtidsskrifter og to ugeblade med politisk
og generelt stof. På markedet for køb af spalteplads anvendte Kommissionen flere analysemetoder,
bl.a. den samme som det franske konkurrenceråd anvendte, da det skulle undersøge forbindelserne
mellem L'Express og Le Point i 1993.

Uanset den anvendte metode nåede Kommissionen frem til den konklusion, at fusionen ikke skaber
konkurrencemæssige problemer, enten fordi de berørte tidsskrifter ikke udgives på det samme marked,
eller fordi der er andre konkurrenter (Groupe Perdriel med le Nouvel Observateur og Challenges,
Groupe Hersant med Figaro Magazine, Groupe Filipacchi med Paris Match).

- Resumé af beslutninger efter artikel 8 i Rådets forordning (EØF) 4064/89

Mercedes-Benz/Kässbohrer (14.2.95)

Kommissionen erklærede planerne om, at Mercedes-Benz AG (Mercedes) skulle overtage Karl
Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH (Kässbohrer) forenelige med fællesmarkedet. På grundlag af en
række indgående undersøgelser konkluderede Kommissionen, at den planlagte fusion ikke ville skabe
eller styrke en dominerende stilling.
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Mercedes-Benz er den førende udbyder af busser i Europa med en samlet markedsandel, der er en
anelse større end Volvos. Kässbohrer er den fjerde største udbyder af busser. Skønt busmarkedet
overalt i EU ville blive berørt af transaktionen, mente Kommissionen, at det tyske marked fortjente
særlig opmærksomhed. Dette marked er kendetegnet ved en lav importpenetration som følge af
aftagernes mærkeloyalitet og de tætte forbindelser mellem udbydere og aftagere, og derfor betragtede
Kommissionen det tyske busmarked som et nationalt marked.

I 1993 beherskede Mercedes-Benz og Kässbohrer tilsammen 57% af det tyske busmarked. Det samlede
marked for busser består af tre segmenter: bybusser, rutebiler og turistbusser. Parternes kombinerede
markedsandele inden for hvert af disse segmenter var henholdsvis 44%, 74% og 54%. Grænserne
mellem disse segmenter er imidlertid flydende, og det er forholdsvis nemt at omstille busproduktionen
fra en type til en anden. 

Trods Mercedes' store markedsandel på det samlede busmarked og inden for de enkelte segmenter
konkluderede Kommissionen, at Mercedes' handlefrihed på det tyske marked ikke ville være uden
begrænsninger. Der findes allerede to tyske konkurrenter på markedet, nemlig MAN og Neoplan, hvis
markedsandele kan forventes at stige efter fusionen, da nogle aftagere sandsynligvis vil bestræbe sig
på at sikre tilstedeværelsen af mindst to selvstændige udbydere. Den potentielle konkurrence fra
europæiske busfabrikker uden for Tyskland spillede en afgørende rolle for Kommissionens beslutning,
da den kan forventes at ville føre til en gradvis åbning af det tyske marked. Udenlandske udbydere
har allerede bygget busser, der opfylder kravene på det tyske marked. Desuden forventes det, at de
tyske busselskaber i stigende grad vil ty til andre europæiske busfabrikker for på den måde at påvirke
det tyske marked. Det blev bekræftet som led i undersøgelsen af såvel private som offentlige
busselskaber. Den gradvise åbning af det tyske marked vil også blive hjulpet på vej af EU-direktiverne
om offentlige aftaler, der stiller krav om lancering af EU-dækkende udbud i forbindelse med de fleste
aftaler om indkøb af bybusser og rutebiler.

Mercedes har givet tilsagn om at levere motorer til busser bygget af busfabrikker, der ikke råder over
egen motorproduktion og ikke er knyttet til en anden motorfabrikant, så længe der er tale om busser
til afsætning inden for EØS. Desuden har Mercedes forpligtet sig til at tillade, at Kässbohrers
forhandlere og værksteder udfører salgs- og serviceopgaver for udenlandske busfabrikker og deres
datterselskaber.

Siemens/Italtel (17.2.95)

Kommissionen besluttede at godkende en fusion mellem Siemens' italienske datterselskab inden for
produktion af teleudstyr (Siemens Telecomunicazioni SpA) og Italtel, der er STET-koncernes
produktionsselskab inden for teleudstyr. STET er et holdingselskab, der også kontrollerer de offentlige
italienske teleselskaber, som for nylig blev sluttet sammen i Telecom Italia.

Efter udløbet af den i fusinsforordningen fastsatte énmånedsfrist fandt Kommissionen, at den anmeldte
transaktion rejste problemer med hensyn til såvel horisontale som vertikale forbindelser på markederne
for offentligt teleudstyr, og at den gav anledning til alvorlig tvivl med hensyn til dens forenelighed
med fællesmarkedet. Horisontalt set ville joint venturet komme til at beherske en betydelig del af det
italienske marked for offentligt koblings- og transmissionsudstyr. I andre EØS-lande ville fusionen
derimod ikke rejse større problemer, eftersom Italtels salg stort set kun går til det italienske marked.
Vertikalt set ville Siemens' og Italtels joint venture blive delvist ejet af sine hovedaftagere.

Den anden undersøgelsesfase, i løbet af hvilken Kommissionen kontaktede et stort antal
teleudstyrsfabrikanter og teleselskaber, viste, at etableringen af dette joint venture ikke ville føre til
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en dominerende stilling på markedet, og det til trods for joint venturets store markedsandele.
Kommissionen lagde vægt på, at markederne for teleudstyr befinder sig i en omstillingsfase, og at
indførelsen af ny teknologi på længere sigt kan resultere i væsentlige ændringer af teleindustriens
opbygning. Kommissionen tog navnlig hensyn til følgende forhold:
i) de betydelige forandringer, der kan blive resultatet af den teknologiske udvikling
ii) den gradvise åbning af de nationale markeder som følge af standardisering og reglerne for

offentlige indkøb
iii) den fremadskridende liberalisering af teletjenester og især teleinfrastrukturer, der efterhånden vil

føre til dannelse af verdensomspændende markeder for offentligt teleudstyr.

Virkningerne af kombinationen af disse udviklingstendenser har man allerede kunnet konstatere inden
for mobilkommunikation, hvor definitionen af en europæisk standard (GSM) og liberaliseringen af
tjenester og infrastrukturer har resulteret i, at markedet for udbud af telekommunikationsudstyr i dag
omfatter hele Europa, hvis ikke hele verden.

I relation til den vertikale forbindelse mellem det nye joint venture og STET blev det bemærket, at
Siemens ville få del i eventuelle fordele, der måtte følge af Telecom Italias fortrinsbehandling af joint
venturet. Transaktionen vil derfor mindske STET's og Telecom Italias objektive interesse i at
begunstige joint venturet. Siemens vil få direkte indflydelse på udstyrsleverandøren (Italtel), men ingen
indflydelse overhovedet på teleselskabet (Telecom Italia) eller dettes moderselskab (STET).

For det tredje er adskillelsen mellem tjeneste- og produktionsaktiviteterne i STET-koncernen blevet
yderligere forstærket gennem etableringen af Tecnitel, hvis hovedfunktion består i at overvåge STET's
produktionsaktiviteter.

Under sagsbehandlingen forsikrede STET Kommissionen om, at den ikke ville blande sig i Telecom
Italias indkøbspolitik, specielt ikke med hensyn til valg af leverandører, og at der ville være en klar
adskillelse mellem de forskellige selskabers bestyrelser og generelt mellem ledelserne i Telecom Italia,
Tecnitel og Italtel-selskaberne.

På de andre berørte markeder - mobilradionet og privat teleudstyr - fremgik det klart af
Kommissionens undersøgelser, at den liberalisering, der allerede havde fundet sted, havde forøget
konkurrencen på markedet, og at det nye joint ventures position på disse markeder ikke gav anledning
til konkurrencemæssige problemer. 

Nordic Satellite Distribution (19.7.1995)

Kommissionen erklærede, at det påtænkte joint venture kaldet NORDIC SATELLITE DISTRIBUTION
(NSD) i den anmeldte form var uforeneligt med fællesmarkedet og EØS-aftalen. Kommissionen
forblev imidlertid åben over for nye forslag fra parterne.

NSD var udtænkt som et joint venture mellem Norsk Telekom A/S (NT), TeleDammark A/S (TD) og
Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik), der hver især skulle eje en tredjedel af NSD. Parterne
til aftalen var og er tre meget stærke medlemmer af den nordiske tv- og medieindustri:
- NT er den største kabel-tv-operatør i Norge med ca. 30% af alle kabel-tv-husstande som kunder.

NT kontrollerer satellitkapaciteten på satellitpositionen 1º vest (en af de to nordiske positioner)
og er en meget vigtig betalings-tv-distributør i Norge via sit datterselskab Telenor CTV

- TD er den største kabel-tv-operatør i Danmark med ca. 50% af alle kabel-tv-husstande som
kunder, og selskabet indtager en særstilling i Danmark frem til den 1. januar 1998, som er sidste
frist for liberaliseringen af telekommunikationsmarkederne. TD og Kinnevik kontrollerer
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hovedparten af satellitkapaciteten på satellitpositionen 5º øst (den anden af de to nordiske
positioner)

- Kinnevik er et svensk konglomerat med interesser inden for tv, blade og aviser såvel som inden
for stål, papir, emballage og telekommunikation. Kinnevik er den største udbyder af nordisk
satellit-tv, herunder bl.a. de meget populære TV3-kanaler, TV6, Z-TV og betalingskanalen
TV1000. Selskabet er den største udbyder af betalings-tv i Norden via sine Viasat-selskaber.
Kinnevik har en stor andel i Kabelvision, der er det næststørste kabel-tv-selskab i Sverige, og i
TV4, der er den største reklamefinansierede tv-kanal i Sverige.

Det var meningen, at NSD skulle varetage satellitbåret transmission og distribution af tv-programmer
til kabelnet eller enkeltparabolmodtagere i Norden. NSD ville i den anmeldte form have ført til en
samling af NT's, TD's og Kinneviks aktiviteter, hvilket ville have skabt et vertikalt integreret
foretagende, der skulle dække alt fra produktion af tv-programmer, drift af satellitter og kabel-tv-net
til betalings-tv og andre kodede kanaler.

Kommissionens undersøgelse gav anledning til at mene, at NSD-joint venturet i den anmeldte form
ville skabe eller styrke en dominerende stilling på tre markeder:
i) NSD ville komme til at indtage en dominerende stilling på markedet for tilrådighedsstillelse af

satellit-tv-transponderkapacitet til de nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige og Finland)
ii) TD's dominerende stilling på det danske marked for kabel-tv-net ville blive styrket
iii) NSD ville erhverve en dominerende stilling på markedet for distribution af satellitbårne betalings-

tv-kanaler og andre kodede kanaler til husstande med egen parabolantenne.

Transaktionens vertikalt integrerede karakter ville bevirke, at parternes stilling på efterfølgende
markeder (kabel-tv og betalings-tv) ville styrke deres stilling på forudgående markeder
(satellittranspondere, levering af programmer) og vice versa. Når alt kom til alt, ville parterne komme
til at indtage så stærk en stilling, at de ville kunne holde alle andre ude fra det nordiske marked for
satellit-tv. I denne henseende lignede den påtænkte transaktion i nogen grad joint venturet MSG Media
Service, som Bertelsman, Kirch Group og Deutsche Telecom havde haft planer om på et tidligere
tidspunkt, og som Kommissionen nedlagde forbud mod i efteråret 1994.

De berørte markeder befinder sig i en overgangsfase, eftersom telekommunikationsmarkederne er ved
at blive liberaliseret, og der udvikles til stadighed nye teknologier og tjenester, hvoraf nogle er ved
at blive indført. I denne situation var Kommissionens beslutning af særlig stor betydning, eftersom de
fremtidige strukturer på markedet var og er ved at blive defineret. Kommissionen ville derfor sikre,
at disse fremtidige markeder ikke blev forbeholdt bestemte operatører.

Kommissionen anerkendte imidlertid, at joint venture-selskaber og især joint venture-selskaber på tværs
af landegrænserne kan bidrage til at udvikle medie- og telekommunikationssektoren og udnytte alle
potentielle faciliteter. Desuden er det Kommissionens politik at tage hensyn til nye
udviklingstendenser. Parterne blev derfor inviteret til at fremlægge en ny plan, som kunne erklæres
forenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalen.

RTL/Veronica/Endemol (20.9.95)

Kommissionen besluttede, at det nederlandske tv-joint venture kaldet Holland Media Groep SA (HMG)
ikke kunne godkendes i henhold til fusionsforordningen. Derfor blev HMG erklæret uforenelig med
fællesmarkedet.
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HMG er et joint venture mellem RTL4 SA (RTL), Vereniging Veronica Omroeporganisatie (Veronica)
og Endemol Entertainment Holding BV (Endemol). RTL's moderselskaber er den luxembourgske tv-
organisation CLT og det nederlandske forlag VNU. RTL har overført sine tv-aktiviteter i Nederlandene
til HMG, og det gælder navnlig de to kommercielle tv-kanaler RTL4 og RTL5. HMG har fået tilført
en tredje kanal fra Veronica, som blev en fuldt udbygget kommerciel kanal pr. 1. september 1995. Den
sidste hoveddeltager i joint venturet, Endemol, er den største uafhængige producent af tv-programmer
i Nederlandene.

Kommissionens undersøgelse af denne sag blev igangsat efter anmodning fra den nederlandske
regering, og uden denne anmodning ville Kommissionen ikke have haft nogen beføjelse til at
beskæftige sig med sagen, da fusionsforordningens omsætningstærskler ikke var overskredet. I de
tilfælde, hvor disse tærskler ikke er overskredet, ligger kompetencen normal hos medlemsstaterne. I
henhold til forordningens artikel 22 kan en medlemsstat imidlertid anmode Kommissionen om at tage
sagen op, forudsat at den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Kommissionen har ikke
mulighed for at suspendere artikel 22-sager, og derfor havde parterne ret til at fuldføre transaktionen.

Der findes ni offentlige tv-selskaber i Nederlandene, som deler tre kanaler, nemlig Nederland 1, 2 og
3. Desuden er der to kommercielle kanaler, RTL4 og RTL5, plus en række udenlandske kanaler, som
der er adgang til via kabelnettet, som dækker 95% af landet. Beregnet på grundlag af det
gennemsnitlige årlige seertal (i den bedste sendetid) var den kombinerede markedsandel for Nederland
1, 2 og 3 på omkring 50% i 1994. Den kombinerede markedsandel for RTL4 og RTL5 var på omkring
32% (også baseret på seertallet i den bedste sendetid). Indtil den 1. september 1995 delte Veronica
Nederland 2-kanalen med to andre offentlige tv-selskaber og sendte således kun 2½ dag om ugen. Som
en kommerciel kanal inden for HMG sender Veronica nu alle ugens syv dage.

På basis af sin undersøgelse konkluderede Kommissionen, at HMG med sine tre kanaler ville indtage
en meget stærk stilling på det nederlandske marked for tv-transmissioner, som formentlig ville resultere
i en seerskare på over 40% af den samlede seerskare. Som følge heraf ville de offentlige tv-selskabers
seerskare blive kraftigt reduceret. HMG ville således blive det største tv-selskab i Nederlandene.

Tv-selskabernes position på markedet for tv-reklamer afhænger i vidt omfang af deres seertal. Takket
være sine høje seertal ville HMG blive langt den stærkeste aktør på det nederlandske tv-
reklamemarked. I 1994 havde de to RTL-kanaler en markedsandel på omkring 50% på dette marked,
skønt deres seerskare kun udgjorde 32% af den samlede seerskare. Med tilføjelse af Veronica ville
HMG's markedsandel formentlig overskride de 60%. En af HMG's stærke sider var, at det kunne
dække de vigtigste målgrupper for de reklamerende virksomheder ved at koordinere sine tre kanalers
programsætning, hvilket ville være vanskeligere for de tre offentlige kanaler. Det kunne også forventes,
at HMG's styrke på markedet ville få en uheldig indflydelse på de små konkurrenters muligheder på
det nederlandske tv-reklamemarked og gøre det vanskeligere for nye selskaber at trænge ind på dette
marked. Kommissionen konkluderede derfor, at HMG ville opnå en dominerende stilling på det
nederlandske marked for tv-reklamer.

Kommissionen vurderede, at Endemol, den største uafhængige producent af tv-programmer i
Nederlandene, allerede indtog en dominerende stilling på det nederlandske marked for produktion af
tv-programmer. Så man bort fra Endemol, var dette marked særdeles fragmenteret med nogle få
selskaber af forskellig størrelse, som dog alle var meget små sammenlignet med Endemol. Via sin
deltagelse i HMG opnåede Endemol en strukturel forbindelse til det førende tv-selskab i Nederlandene,
som gav det særlig adgang til den største aftager på det nederlandske marked for tv-programmer. Som
følge heraf ville Endemols allerede dominerende stilling på dette marked blive styrket yderligere.
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Kommissionens beslutning, som erklærede HMG joint venturet uforeneligt med fællesmarkedet,
hindrede ikke HMG i at fortsætte sine aktiviteter. De foranstaltninger, som er nødvendige for at
genoprette en effektiv konkurrence på de nederlandske markeder for henholdsvis tv-reklamer og
produktion af tv-programmer, vil blive truffet på et senere tidspunkt. I mellemtiden har Kommissionen
inviteret parterne til at fremsætte forslag til egnede foranstaltninger i den retning.

Orkla/Volvo (20.9.95)

Fusionen mellem Ringnes (Orkla) og Pripps (Volvo) blev godkendt for så vidt Sverige angik og
erklæret forenelig med EØS aftalen afhængig af opfyldelsen af visse betingelser i Norge. I forbindelse
med sin undersøgelse fastslog Kommissionen, at det påtænkte joint venture-selskab ville komme til
at sidde på en betydelig andel (over 75%) af ølmarkedet i Norge. På de individuelle, relevante
produktmarkeder, dvs. markederne for øl solgt til henholdsvis de detailhandlende og hotel- og
restaurationsbranchen, skønnedes det, at joint venture-selskabets markedsandele ville blive af
tilsvarende størrelse.

Hverken detailhandlen eller hotel- og restaurationsbranchen forventedes at kunne udgøre en
tilstrækkelig modvægt til joint venture-selskabet. Desuden vurderede man, at der i betragtning af den
gældende lovgivning i Norge kun ville være begrænsede muligheder for at øge importen eller for at
lancere nye mærker som modvægt til joint venture-selskabet.

Derfor nåede Kommissionen til den konklusion, at den påtænkte fusion ville skabe en dominerende
stilling, som ville bevirke, at den effektive konkurrence ville blive hæmmet betydeligt inden for en
væsentlig del af området dækket af EØS-aftalen.

Med henblik på at mildne Kommissionens betænkeligheder og hindre et forbud tilbød parterne at
ændre de oprindelige fusionsplaner. Ændringen, der bestod i en afhændelse af Hansa som en
selvstændig virksomhed i løbet af 1996, blev accepteret af Kommissionen og bidrog til at løse de
konkurrencemæssige problemer, som den oprindelige plan havde foranlediget.

ABB/Daimler-Benz (18.10.95)

Kommissionen godkendte først joint venturet mellem ABB og Daimler-Benz, efter at parterne havde
tilbudt et frasalg for at råde bod på visse konkurrencemæssige problemer. For at fjerne Kommissionens
betænkeligheder, som gik på, at transaktionen ville føre til dannelse af et duopol på de tyske markeder
for sporvogne (herunder lette togvogne) og S-tog, indvilgede parterne i at frasælge Kiepe Elektrik
GmbH (et datterselskab af Daimler-Benz), som er specialiseret i strømforsyningsanlæg til denne type
tog. Det betyder, at der på det tyske marked fortsat vil være en i forhold til parterne selvstændig,
kompetent udbyder af elektrisk materiel, der vil kunne samarbejde med andre udbydere af mekanisk
materiel.

I det påtænkte joint venture-selskab agtede ABB og Daimler-Benz at samle deres verdensomspændende
aktiviteter inden for jernbanetransport. Fusionen ville resultere i dannelse af verdens største virksomhed
på dette område. I Europa ville Daimlers og ABB's aktiviteter stort set have komplementeret hinanden
rent geografisk. De eneste overlapninger forekom i Tyskland, hvor der blev foretaget en detaljeret
undersøgelse af de konkurrencemæssige konsekvenser af transaktionen. På daværende tidspunkt var
markederne for sporvogne og S-tog stadig nationale i Tyskland, mens markederne allerede var blevet
åbnet op i de øvrige medlemsstater, som ikke rådede over større indenlandske
jernbanetransportindustrier.

KONK. BERETN. 1995



174 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

Fusionen ville have resulteret i tilstedeværelsen af to store "full line"-udbydere i Tyskland, nemlig
Daimler/ABB-joint venturet på den ene side og Siemens på den anden side. På adskillige
produktmarkeder i Tyskland ville disse to udbydere tilsammen have opnået en markedsandel på over
65%. Derfor undersøgte Kommissionen fusionen med henblik på at bestemme om fusionen ledte til
etablering eller styrkelse af et duopol.

Resultaterne af denne undersøgelse viste, at der for de fleste produktmarkeders vedkommende ikke var
risiko for etablering eller styrkelse af et duopol. Men på to markeder, nemlig markedet for sporvogne
(herunder lette togvogne) og markedet for S-togssystemer ville fusionen have givet anledning til
etablering af et dominerende duopol. Med undtagelse af parterne og Siemens beskæftiger de største
udbydere i Tyskland sig hovedsagelig med de mekaniske dele til spor-/togvogne. De er derfor henvist
til at samarbejde med andre virksomheder, der kan levere de elektriske dele.

Frasalget af Kiepe betød, at der på det tyske marked fortsat var en i forhold til parterne selvstændig,
kompetent udbyder af elektriske anlæg, der kunne samarbejde med udbydere af mekanisk materiel og
gøre det muligt for dem at konkurrere effektivt. Kiepe er en veletableret og succesrig udbyder af
elektrisk udstyr til sporvogne og lette togvogne. Virksomheden, der først for nylig blev overtaget af
Daimler-Benz, har arbejdet sammen med Bombardier - en canadisk virksomhed, der for nylig er trængt
ind på det europæiske marked - og bl.a. vundet en kontrakt på levering af lette togvogne til byen Köln.
Takket være frasalget af Kiepe vil den fremtidige udvikling i de udenlandske udbyderes afsætning på
det tyske marked blive hjulpet på vej af tilstedeværelsen af en levedygtig og uafhængig leverandør af
elektrisk udstyr.

Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox (14.11.95)

Crown Cork & Seal, der er en amerikansk fabrikant af emballage (navnlig metaldåser), fik tilladelse
til at overtage det franske selskab CarnaudMetalbox S.A., der også er en af verdens førende
emballageproducenter, forudsat at parterne, som de have tilbudt, "en bloc" skilte sig af med fem
aerosoldåsefabrikker, som den havde kontrollen over. Disse fabrikker, der ligger i Frankrig, Det
Forenede Kongerige, Italien, Spanien og Tyskland, beherskede på det pågældende tidspunkt ca. 22%
af EØS-markedet for aerosoldåser af blik.

Fusionen kunne kun godkendes efter at parterne havde tilbudt og Kommissionen accepteret
ændringerne beskrevet ovenfor. Der herskede alvorlig tvivl med hensyn til, om fusionen mellem de
to selskaber var forenelig med fusionsforordningen, navnlig for så vidt angik markedet for aerosoldåser
af blik, hvor de to selskabers samlede markedsandel i EØS udgjorde omkring 65% i 1994 (svarende
til et salg på 1,3 mia. enheder ud af et samlet marked på 2,2 mia. enheder).

På markedet for aerosoldåser af blik tilbot parterne at afhænde følgende fem anlæg: Crown Cork &
Seals aerosolfabrikker i Southall (Det Forenede Kongerige) og Voghera (Italien) og CarnaudMetalbox'
fabrikker i Laon (Frankrig), Reus (Spanien) og Schwedt (Tyskland). Med disse afhændelser, som der
vil blive ført nøje tilsyn med, mente Kommissionen, at parterne ikke længere ville indtage en
dominerende stilling på EØS-markedet for aerosoldåser af blik.

Hvad levnedsmiddeldåser angik var det kun i Benelux-landene, at der kunne være opstået
konkurrencemæssige problemer. På dette marked havde fusionen visse horisontale virkninger, da
Crown har en betydelig markedsandel på 20%. I betragtning af konkurrencen på det pågældende
marked ville transaktionen imidlertid ikke have givet anledning til etablering af en dominerende
stilling. Efter fusionen ville den nye enhed få en markedsandel på under 40% og blive mødt af kraftig
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konkurrence fra Schmalbach-Lubeca med en markedsandel på mellem 30% og 35%. Desuden
eksporterer en række konkurrenter til Benelux-landene fra tilstødende geografiske markeder.

For så vidt angik stålmarkederne konkluderede Kommissionen, at fusionen ikke ville få væsentlige
vertikale virkninger, eftersom det nye selskab ikke vil kunne indkøbe blik og ufortinnet stål til
aerosoldåser, levnedsmiddeldåser og metalkapsler på betingelser, der adskiller sig væsentligt fra
hovedkonkurrenternes.

Endelig mente Kommissionen ikke, at fusionen ville indebære særlige risici for de forskellige markeder
for lukkeanordninger til drikkevareemballager (inkl. plastic- og aluminiumskapsler, metalkapsler og
låg til drikkevaredåser), eftersom der allerede eksisterede tilstrækkelig konkurrence på hvert af disse
markeder.

2.  Koncentrationer i henhold til artikel 66 i EKSF-traktaten

2.1. Kul og brunkul

Rheinbraun/Laubag (29.3.95)

Kommissionen gav Rheinbraun AG (Rheinbraun), PreussenElektra AG, Bayernwerk AG, RWE Energie
AG, Badenwerk AG, Berliner Kraft und Licht AG, Energie-Versorgung Schwaben AG, Hamburgische
Elektrizitätswerke AG og Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG tilladelse til at overtage
Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG). Den påtænkte fordeling af kapitalinteresserne mellem parterne
og bestemmelserne i aktionæraftalen indebar, at Rheinbraun - via transaktionen - erhvervede
enekontrollen over LAUBAG, og derfor udgjorde transaktionen en koncentration som omhandlet i
EKSF-traktatens artikel 66, stk. 1.

LAUBAG, der tilhørte Treuhandanstalt, udvinder brunkul fra dagbrud i Lausitz-området. Der fandtes
fire store integrerede grupper (Kombinate), som fremstillede brunkul i det tidligere DDR. De miner
og brikettefabrikker, som skulle lukkes på grund af manglende afsætning, var blevet overdraget til
Lausitzer Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LBV), som Treuhandanstalt stod som ejer af. De
fabrikker, som skulle fortsætte, blev samlet i LAUBAG med henblik på privatisering.

Brunkulsbriketter var de eneste af de i sagen relevante produkter, der faldt ind under EKSF-traktaten.
Omkostningerne forbundet med transport af brunkulsbriketter hindrer dem i praksis i at blive
markedsført og forbrugt i nogen væsentlig afstand fra produktionsstedet. Rheinbrauns briketter
produceres og forbruges i Nordrhein-Westfalen, mens LAUBAG's briketter produceres og forbruges
i de nye tyske delstater, hvor forbruget er faldet dramatisk siden den tyske genforening. Rheinbraun
og LAUBAG opererer derfor på to særskilte geografiske markeder. Det konstateredes, at
koncentrationen mellem Rheinbraun og LAUBAG ikke ville styrke parternes stilling på markederne,
eftersom de opererer på geografiske markeder, der ikke overlapper hinanden.

British Steel/Scunthorpe Rolling Mill/ASW (17.1.95)

Kommissionen godkendte en transaktion, hvorved British Steel plc (BS) overtog Scunthorpe Rolling
Mill (SRM) fra ASW Holdings PLC (ASW). Til gengæld for SRM betalte BS et kontant beløb til
ASW, som skulle bruges til at tilbagekøbe BS' kapitalinteresser i ASW.
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SRM ligger ved siden af BS' integrerede stålværk i Scunthorpe. SRM køber råstål fra hovedsagelig
BS og fremstiller og sælger valsetråd til kunder verden over.

BS' og SRM's kombinerede andel af EU-markedet for valsetråd udgjorde på transaktionstidspunktet
ca. 11%. Der findes mange andre producenter af valsetråd i EU, hvoraf to har større markedsandele
end BS og SRM tilsammen. Endnu andre producenter i EU har markedsandele på mellem 5% og 9%.
Desuden findes der en række store aftagere, der kan fungere som modvægt til udbyderne.

Riva/Ilva Laminati Piani (3.4.95)

Som led i omstruktureringen af den offentlige stålindustri meddelte den italienske regering
Kommissionen, at den agtede at privatisere ILVA Laminati Piani (ILP).

Transaktionen indebar, at RIVA-gruppen skulle erhverve samtlige kapitalinteresser i ILP. ILP
beskæftiger sig med produktion og distribution af flade produkter (varmvalsede ruller, koldvalsede og
belagte plader, blikplader og kvartoplader), mens RIVA-gruppen opererer på markederne for lange
produkter (valsetråd, handelsstål og armeringsstænger). Da parterne er aktive på særskilte
produktmarkeder, ville transaktionen ikke styrke RIVA's stilling på markedet.

Transaktionen blev gennemført i overensstemmelse med betingelserne og vilkårene i Kommissionens
beslutning 94/259/EKSF af 12. april 1994 om Italiens ydelse af statsstøtte til offentlige
stålvirksomheder.

B - Kommissionsbeslutninger

1. Beslutninger vedtaget i henhold til artikel 6 og 8 i Rådets forordning(EØF)
nr. 4064/89

1.1. Beslutninger vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

Sag nr.
IV/M

ANGÅENDE Vedtaget
den

Offentliggjort i

IV/M.0511 Texaco/Norsk Hydro    9.1.95 OJ C 23, 28.1.95

IV/M.0537 Sidmar/Klöckner (II)    9.1.95 EFT C 37, 14.2.95

IV/M.0520 Direct Line/Bankinter  12.1.95 EFT C 134, 1.6.95

IV/M.0523 Akzo Nobel/Monsanto  19.1.95 EFT C 37, 14.2.95

IV/M.0531 Recticel/CWW-Cerko    3.2.95 EFT C 187, 21.7.95

IV/M.0533 TWD/Akzo Nobel/Kuagtextil  10.2.95 EFT C 46, 23.2.95

IV/M.0540 Cegelec/AEG 20.2.95 EFT C 71, 23.3.95

IV/M.0549 Svenska Cellulosa/PWA
PapierWerke

20.2.95 EFT C 57, 7.03.95

IV/M.0543 Zürich Insurance CY/Banko di
Napoli

22.2.95 EFT C 58, 8.3.95

IV/M.0555 Glaxo plc/Wellcome plc 28.2.95 EFT C 65, 16.3.95
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IV/M.0550 Union Carbide/Enichem 13.3.95 EFT C 123, 19.5.95

IV/M.554 Dalgety/The Quaker Oats Company 13.3.95 EFT C 82, 4.4.95

IV/M.0518 Winterthur/Schweizer Rück 14.3.95 EFT C 73, 25.3.95

IV/M.0548 Nokia OY/SP Tyres 14.3.95 EFT C 163, 29.6.95

IV/M.0558 La Rinascente/Cedis Migliarini 15.3.95 EFT C 71, 23.3.95

IV/M.0563 British Steel/UES 17.3.95 EFT C 105, 26.4.95

IV/M.0561 Securicor/Datatrak 20.3.95 EFT C 82, 4.4.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95

IV/M.0571 CGI/Dassault 24.3.95 EFT C 100, 22.4.95

IV/M.0538 Omnitel 27.3.95 EFT C 96, 20.4.95

IV/M.0536 Torrington/Ingersoll 28.3.95 EFT C 104, 25.4.95

IV/M.0495 Behringwerke AG/Armour Pharma   3.4.95 EFT C 134, 1.6.95

IV/M.0539 Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico   3.4.95 EFT C 180, 14.7.95

IV/M.0572 Gehe/AAH   3.4.95 EFT C 117, 12.5.95

IV/M.0557 Alfred C. Toepfer/Champagne   6.4.95 EFT C 104, 25.4.95

IV/M.0564 Havas Voyage/American Express   6.4.95 EFT C117 12.05.95

IV/M.0573 ING/Barings 11.4.95 EFT C 114, 6.5.95

IV/M.0575 Volvo/VME 11.4.95 EFT C 104, 25.4.95

IV/M.0578 Hoogovens Klöckner & Co. 11.4.95 EFT C 243, 20.9.95

IV/M.0565 Solvay/Wienerberger 24.4.95 EFT C 170, 6.7.95

IV/M.0570 Telenordic/BT/Teledanmark/Telenor 24.4.95 EFT C 154, 21.6.95

IV/M.0579 Blockbuster/Burda 27.4.95 EFT C 129, 25.5.95

IV/M.0577 GE/Power Controls BV 28.4.95 EFT C 163, 29.6.95

IV/M.0584 Kirch/Richemont/Multichoice/Telepi   5.5.95 EFT C 129, 25.5.95

IV/M.0560 EDS/Lufthansa 11.5.95 EFT C 163,29.6.95

IV/M.0588 Ingersoll Rand/Clark Equipment 15.5.95 EFT C 154, 21.6.95

IV/M.0566 CLT/Disney/Super RTL 17.5.95 EFT C 144, 10.6.95

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 22.5.95

IV/M.0574 Saudi Aramco/MOH 23.5.95 EFT C 158, 24.6.95

IV/M.582 Orkla/Volvo 23.5.95

IV/M.0589 Seagram/MCA 29.5.95 EFT C 149, 16.6.95

IV/M.0583 Inchcape/Gestetner   1.6.95 EFT C 201, 5.8.95

IV/M.0568 Edison-EDF/ISE   8.6.95 EFT C 241,16.9.95

IV/M.0576 FerruzziFinanziaria/Fondiaria   9.6.95 EFT C 158, 24.6.95

IV/M.0586 Generali/Comit/R.Flemings 15.6.95 EFT C 263, 10.10.95
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IV/M.0587 Hoechst AG/Marion Merrell Dow 22.6.95 EFT C 193, 27.7.95

IV/M.0593 Volvo/Henlys 27.6.95 EFT C 177, 12.7.95

IV/M.0598 Daimler Benz/Calr Zeiss 27.6.95 EFT C 276, 21.10.95

IV/M.0597 Swiss Bank Corp./S.G. Warburg 28.6.95 EFT C 180, 14.7.95

IV/M.0542 Babcock/Siements/BS Railccare. 30.6.95 EFT C 186, 20.7.95

IV/M.0600 Empls Reins. Corp./Frankona Rück 30.6.95 EFT C 272, 18.10.95

IV/M.0601 Empls Reins. Corp./Aachener Rück 30.6.95 EFT C 272, 18.10.95

IV/M.0591 Dow/Buna 4.7.95 EFT C 181, 15.7.95

IV/M.0585 Vai/Davy 7.7..95 EFT C 246, 22.9.95

IV/M.0596 Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo 17.7..95 EFT C 198, 2.8.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95

IV/M.0616 Swissair/Sabena 20.7.95 EFT C 200, 4.8.95

IV/M.0551 ATR/BAE 25.7.95 EFT C 264, 11.10.95

IV/M.0603 Crown Cork & 25.7.95

IV/M.0606 Generali/Comit (Previnet) 26.7.95 EFT C 263, 10.10.95

IV/M.612 RWE-DEA/Augusta 27.7.95 EFT C 207, 12.8.95

IV/M.0611 Dresdner Bank/Kleinwort Benson 28.7.95 EFT C 207, 12.8.95

IV/M.0613 Jefferson Smurfit plc/Munksjo AB 31.7.95 EFT C 252, 28.9.95

IV/M.0617 Credit Loc.de France/Hypo.Bank   10.8.95 EFT C 241, 16.9.95

IV/M.0618 Cable+Wireless/Vebacom 16.8.95 EFT C 231, 5.9.95

IV/M.0614 Generali/France Vie+France IARD 21.8.95 EFT C 244, 21.9.95

IV/M.0627 UAP/SUNLIFE. 21.8.95 EFT C 292, 7.11.95

IV/M.0620 Thomson/Teneo/Indra 22.8.95 EFT C 264, 11.10.95

IV/M.0625 Nordic Capital/Transpool 23.8.95 EFT C 243, 20.9.95

IV/M.0581 Frantschach/Bischof und Klein 28.8.95 EFT C 238, 13.9.95

IV/M.0599 Noranda Forest/Glunz 8.9.95 EFT C 298, 11.11.95

IV/M.0622 Ricoh/Gestetner 12.9.95 EFT C 264, 11.10.95

IV/M.0623 Kimberly-Clark/Scott Paper 12.9.95

IV/M.0604 Albacom (BT/BNL) 15.9.95 EFT C 278, 24.10.95

IV/M.0632 Rhone-Poulenc/Fisons 21.9..95 EFT C 263, 10.10.95

IV/M.0628 Generale Bank/Credit Lyon. Bank 25.9..95 EFT C 289, 31.10.95

IV/M.0631 Upjohn/Pharmacia 28.9.95 EFT C 294, 9.11.95

IV/M.0640 KNP BT/Société Générale  3.10.95 EFT C 274, 19.10.95

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 23.6.95

IV/M.0630 Henkel/Schwarzkopf 18.10.95 EFT C 298, 11.11.95
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IV/M.0615 Rhone-Poulenc/Engelhard 23.10.95 EFT C 293, 08.11.95

IV/M.643 CGER Banque/SNCI 23.10.95 EFT C 293, 08.11.95

IV/M.0644 Swiss Life/Inca 25.10.95 EFT C 307, 18.11.95

IV/M.0642 Chase Manhattan/Chemical Banking 26.10.95 EFT C 33, 6.2.96 

IV/M.0646 Repola/Kymmene 30.10.95 EFT C 318, 29.11.95

IV/M.0544 Unisource/Telefonica 06.11.95 EFT C 13, 18.1.96

IV/M.0655 Canal+/UFA/MDO 13.11.95 EFT C 15, 20.1.96

IV/M.0656 Seagate/Conner 17.11.95 EFT C 334, 12.12.95

IV/M.0659 GE Capital/Sovac 17.11.95 EFT C 322, 12.12.95

IV/M.0648 McDermott/ETPM 27.11.95 EFT C 330, 08.12.95

IV/M.0665 Havas (CEP)/Groupe de la Cité 29.11.95 EFT C 338, 16.11.95

IV/M.0666 Johnson Controls/Roth Frères 05.12.95 EFT C 3, 6.1.96

IV/M.0660 RTZ/CRA 07.12.95 EFT C 22, 26.1.96

IV/M.0639 Montedison/Groupe Vernes/SCI 08.12.95 EFT C 347, 28.12.95

IV/M.0664 GRS Holding 11.12.95 EFT C 8, 13.1.96

IV/M.0669 Charterhouse/Porterbrook Leasing 11.12.95 EFT C 350, 30.12.95

IV/M.0619 Gencor/Lonrho 20.12.95

IV/M.0650 SBG/Rentenanstalt 20.12.95 EFT C 23, 27.1.96

IV/M.0670 Elsag Bailey/Hartmann & Braun AG 20.12.95 EFT C 24, 30.1.96

IV/M.0657 Lyonnaise des Eaux/Northumbrian 21.12.95 EFT C 11, 16.1.96

IV/M.0621 Bayerische Landesbank + 21.12.95 EFT C 23, 27.1.96

IV/M.0662 Leisureplan 21.12.95 EFT C 63, 2.3.96

IV/M.0674 Demag/Komatsu 21.12.95 EFT C 38, 10.2.96

IV/M.0675 Alumix/Alcoa 21.12.95 EFT C 121, 25.4.96

IV/M.0595 British Telecom/VIAG 22.12.95 EFT C 15, 20.1.96

IV/M.0657 Röhm/Ciba-Geigy - TFL 22.12.95 EFT C 60, 29.2.96

IV/M.0668 Philips/Origin 22.12.95 EFT C 58, 28.2.96

IV/M.0673 Channel Five 22.12.95 EFT C 57, 27.2.96

IV/M.0676 Ericsson/Ascom II 22.12.95 EFT C 19, 23.1.96

IV/M.0678 Minorco/Tilcon 22.12.95 EFT C 24, 30.1.96

1.2. Beslutninger vedtaget i henhold til artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

Sag nr.
IV/M

ANGÅENDE Vedtaget
den

Offentliggjort i

IV/M.0477 Mercedes-Benz/Kässbohrer 14.02.95 EFT L 211, 6.9.95
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IV/M.0468 Siemens/Italtel 17.02.95 EFT L 161, 12.7.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 19.07.95 EFT L 53, 2.3.96

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 20.09.95 EFT L 134, 5.6.96 

IV/M.582 Orkla/Volvo 20.09..95 EFT L 66, 16.3.96

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 18.10.95

IV/M.0603 Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox 14.11.95 EFT L 75, 23.3.96

2.  Beslutninger vedtaget i henhold til EKSF-traktatens artikel 66

Sag nr. ANGÅENDE Vedtaget
den

1160 British Steel/SRM/ASW  17.01.95

1154 Rheinbraun/Laubag  29.03.95

1169 RIVA/ILVA Laminati Piani  03.04.95

1170 Thyssen/Klöckner - scrap  26.07.95

1186 Coal products/Anglo Coal  10.10.95

1174 RIVA/FREIRE/SN-Longos  07.12.95

1168 Usinor/Hoogovens Nobel/SN-Planos 20.12.95

C - Pressemeddelelser

Reference   Dato                Emne

IP/95/23 95.01.10 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
TEXACO OG NORSK HYDRO OM SALG AF RAFFINEREDE
PRODUKTER I DANMARK OG NORGE

IP/95/24 95.01.10 KOMMISSIONEN GODKENDER, AT SIDMAR NV
ERHVERVER SUPPLERENDE AKTIER I KLOECKNER STAHL
GMBH

IP/95/30 95.01.13 KOMMISSIONEN GODKENDER EN JOINT VENTURE-AFTALE
OM DIREKTE MARKEDSFØRING AF MOTORKOERETØJS- OG
HUSSTANDSFORSIKRINGER I SPANIEN

IP/95/54 95.01.20 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
AKZO NOBEL OG MONSANTO INDEN FOR
GUMMIKEMIKALIER

IP/95/103 95.02.06 KOMMISSIONEN GODKENDER VENTURE MELLEM
RECTICEL SA OG CWW-GERKO AKUSTIK GMBH & CO KG

IP/95/128 95.02.14 KOMMISSIONEN GODKENDER MERCEDES' OVERTAGELSE
AF KAESSBOHRER
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IP/95/149 95.02.20 KOMMISSIONEN GIVER GRØNT LYS TIL ET JOINT
VENTURE MELLEM SIEMENS OG
ITALTEL INDEN FOR TELEUDSTYR

IP/95/162 95.02.22 KOMMISSIONEN GODKENDER SVENSKA CELLULOSA AB'S
KØB AF AKTIEMAJORITETEN I PWA AG

IP/95/164 95.02.22 KOMMISSIONEN BESLUTTER IKKE AT MODSÆTTE SIG
CEGELEC'S OVERTAGELSE AF AEG'S
KRAFTOVERFØRINGER OG BESLÆGTEDE PROJEKTER

IP/95/205 95.03.01 KOMMISSIONEN GODKENDER GLAXO'S OVERTAGELSE AF
WELLCOME

IP/95/214 95.03.07 KOMMISSIONEN OPHÆVER SUSPENSION AF FUSIONENS
GENNEMFØRELSE SÅFREMT ING GÅR MED TIL AT
OVERTAGE BARINGS GROUP

IP/95/244 95.03.14 KOMMISSIONEN GODKENDER DALGETYS OVERTAGELSE
AF QUAKER OATS' EUROPÆISKE PETFOOD-AKTIVITETER

IP/95/245 95.03.14 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
UNION CARBIDE CORPORATION OG ENICHEM S.P.A INDEN
FOR DEN KEMISKE SEKTOR

IP/95/263 95.03.15 NOKIA CORPORATION - SP TYRES UK LTD -
KOMMISSIONEN BESLUTTER AT EN ANMELDT
TRANSAKTION IKKE FALDER IND UNDER
FUSIONSFORORDNINGEN

IP/95/264 95.03.15 KOMMISSIONEN GODKENDER WINTERTHURS SAMLEDE
OVERTAGELSE AF FIRE DATTERSELSKABER AF
SCHWEIZER RÜCK I ITALIEN OG SPANIEN

IP/95/266 95.03.21 KOMMISSIONEN GODKENDER RINASCENTES
OVERTAGELSE AF CEDIS MIGLIARINI

IP/95/275 95.03.21 KOMMISSIONEN GODKENDER BRITISH STEEL'S
OVERTAGELSE AF UES

IP/95/282 95.03.21 KOMMISSIONEN GODKENDER EN FUSION INDEN FOR
POSITIONSBESTEMMELSESSYSTEMER FOR KØRETØJER I
NEDERLANDENE

IP/95/305 95.03.29 KOMMISSIONEN GODKENDER, AT DASSAULT
ELECTRONIQUE ERHVERVER EN DEL AF KAPITALEN I ET
DATTERSELSKAB AF CGI (IBM FRANKRIG)

IP/95/311 95.03.29 KOMMISSIONEN INDLEDER EN GRUNDIG UNDERSØGELSE
AF "NORDIC SATELLLITE
DISTRIBUTION"

IP/95/312 95.03.29 MOBILTELEFONER I ITALIEN: OMNITEL-PRONTO ITALIA
ER IKKE EN FUSION, MENER KOMMISSIONEN

IP/95/314 95.03.31 KOMMISSIONEN GODKENDER OPRETTELSEN AF NASTECH
EUROPE LTD
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IP/95/316 95.03.31 LYONNAISE DES EAUX - NORTHUMBRIAN WATER:
KOMMISSIONEN IMØDEKOMMER DE BRITISKE
MYNDIGHEDERS ANMODNING OM AT KLARLÆGGE VISSE
ASPEKTER AF OVERTAGELSESTILBUDDET FRA
LYONNAISE DES EAUX 

IP/95/344 95.04.04 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
LÆGEMIDDELVIRKSOMHEDERNE BEHRINGWERKE OG
ARMOUR OM FREMSTILLING AF BLODPRODUKTER

IP/95/345 95.04.04 KOMMISSIONEN GODKENDER, AT ALLIANZ OVERTAGER
SELSKABERNE ELVIA OG LLOYD ADRIATICO

IP/95/416 95.04.26 KOMMISSIONEN GODKENDER RIVA-KONCERNENS
OVERTAGELSE AF DEN SAMLEDE AKTIEKAPITAL I ILVA
LAMINATI PIANI S.P.A.

IP/95/426 95.04.28 KOMMISSIONEN GODKENDER OPRETTELSE AF SVENSK
JOINT VENTURE INDEN FOR TELEKOMMUNIKATION

IP/95/489 95.05.16 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
EDS OG LUFTHANSA

IP/95/490 95.05.16 KOMMISSIONEN FASTSLÅR, AT INGERSOLL-RAND
COMPANY'S OVERTAGELSE AF CLARK EQUIPMENT
COMPANY IKKE ER OMFATTET AF
FUSIONSFORORDNINGEN

IP/95/515 95.05.29 KOMMISSIONEN GODKENDER, AT ELF ATOCHEM OG
UNION CARBIDE CORPORATION OPRETTER JOINT
VENTURE-SELSKABET ASPEN

IP/95/526 95.05.24 KOMMISSIONEN GENNEMFØRER EN DETALJERET
UNDERSØGELSE AF ET PLANLAGT NEDERLANDSK
TV-JOINT VENTURE

IP/95/534 95.05.30 KOMMISSIONEN INDLEDER EN TILBUNDSGÅENDE
UNDERSØGELSE AF ORKLA/VOLVO'S JOINT VENTURE
INDEN FOR DRIKKEVARER

IP/95/535 95.05.30 KOMMISSIONEN GODKENDER CLT'S OG DISNEYS
OPRETTELSE AF SUPER RTL

IP/95/538 95.05.30 KOMMISSIONEN GODKENDER, AT SEAGRAM OVERTAGER
KONTROLLEN MED MCA

IP/95/539 95.06.02 KOMMISSIONEN GODKENDER, AT SAUDI ARAMCO
DELTAGER I ET JOINT VENTURE MED HENBLIK PÅ
RAFFINERING OG SALG AF OLIEPRODUKTER I
GRÆKENLAND

IP/95/578 95.06.07 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE INDEN FOR
KONTORMASKINER MELLEM GESTETNER OG INCHCAPE

IP/95/599 95.06.12 KOMMISSIONEN GODKENDER EDF'S OG EDISONS FÆLLES
OVERTAGELSE AF ISE
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IP/95/600 95.06.12 KOMMISSIONEN MODSÆTTER SIG IKKE, AT FERRUZZI
ERHVERVER ENEKONTROLLEN MED FONDIARIA

IP/95/617 95.06.16 KOMMISSIONEN HAR GODKENDT ET JOINT VENTURE
MELLEM GENERALI, BANCA COMMERCIALE ITALIANA
(COMIT) OG ROBERT FLEMINGS HOLDING

IP/95/662 95.06.23 KOMMISSIONEN GODKENDER HOECHST' OVERTAGELSE
AF MARION MERREL DOW

IP/95/663 95.06.28 KOMMISSIONEN GODKENDER ET JOINT VENTURE
MELLEM VOLVO OG HENLYS GROUP PÅ DET
NORDAMERIKANSKE BUSMARKED

IP/95/668 95.06.26 KOMMISSIONEN INDLEDER NÆRMERE UNDERSØGELSE
VEDRØRENDE JOINT VENTURE MELLEM ABB OG
DAIMLER-BENZ

IP/95/674 95.06.28 JOINT VENTURE MELLEM IBM OG PHILIPS VEDRØRENDE
CHIPS GODKENDT

IP/95/679 95.06.28 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
DAIMLER-BENZ OG CARL ZEISS INDEN FOR
MILITÆRTEKNISK OPTRONIK

IP/95/688 95.06.29 KOMMISSIONEN GODKENDER SWISS BANK
CORPORATIONS OVERTAGELSE AF WARBURG

IP/95/700 95.07.06 KOMMISSIONEN GODKENDER DOW EUROPE SA'S KØB AF
EN 80%-ANDEL I BUNA SOW OLEFINVERBUND (BSL)

IP/95/713 95.07.03 KOMMISSIONEN GODKENDER, AT ET DATTERSELSKAB AF
GENERAL ELECTRIC OVERTAGER TO TYSKE
GENFORSIKRINGSSELSKABER

IP/95/714 95.07.03 KOMMISSIONEN GODKENDER ET JOINT VENTURE
MELLEM SIEMENS AG OG BABCOCK INTERNATIONAL
INDEN FOR JERNBANETRANSPORT

IP/95/735 95.07.10 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
VOEST ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH OG DAVY
INTERNATIONAL LTD TIL PRODUKTION AF
FORBINDELSESSYSTEMER TIL STÅLVÆRKER

IP/95/767 95.07.27 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE (PREVINET)
MELLEM GENERALI OG BANCA COMMERCIALE ITALIANA

IP/95/786 95.07.18 KOMMISSIONEN HAR GODKENDT EN FUSION MELLEM TO
STORE JAPANSKE KREDITINSTITUTTER

IP/95/801 95.07.19 KOMMISSIONEN GODKENDER IKKE NSD I DENS
NUVÆRENDE FORM, MEN ER ÅBEN OVER FOR NYE
FORSLAG

IP/95/805 95.07.19 SABENA/SWISSAIR: KOMMISSION GODKENDER HELE
TRANSAKTIONEN

KONK. BERETN. 1995



184 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

IP/95/825 95.07.27 KOMMISSIONEN GODKENDER THYSSEN HANDELSUNION
AG'S OVERTAGELSE AF KLOCKNER AND CO. AG'S
AKTIVITETER INDEN FOR GENBRUG AF STÅL,
METALLURGI OG AFFALDSBEHANDLING

IP/95/831 95.07.28 KOMMISSIONEN GODKENDER RWE-DEA AG'S
OVERTAGELSE AF ENICHEM AUGUSTA S.P.A. I DEN
PETROKEMISKE SEKTOR

IP/95/849 95.07.25 JOINT VENTURE MELLEM ATR OG BAE INDEN FOR
REGIONALFLYSEKTOREN ER IKKE EN FUSION, MEN VIL
BLIVE BEHANDLET EFTER ARTIKEL 85

IP/95/856 95.07.25 KOMMISSIONEN INDLEDER EN TILBUNDSGÅENDE
UNDERSØGELSE AF CROWN CORK & SEALS PLANER OM
AT KØBE CARNAUDMETALBOX

IP/95/881 95.08.01 KOMMISSIONEN TILLADER DRESDNER BANKS
OVERTAGELSE AF KLEINWORT BENSON

IP/95/893 95.08.01 KOMMISSIONEN GODKENDER JEFFERSON SMURFITS
OVERTAGELSE AF MUNKSJØ

IP/95/922 95.08.18 KOMMISSIONEN GIVER GRØNT LYS TIL TO JOINT
VENTURES INDEN FOR TELEKOMMUNIKATION MELLEM
"CABLE AND WIRELESS" OG "VEBA"

IP/95/928 95.08.23 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
THOMSON-CSF, TENEO OG INDRA

IP/95/929 95.08.23 KOMMISSIONEN GODKENDER UAP'S ERHVERVELSE AF
ENEKONTROLLEN MED SUN LIFE

IP/95/930 95.08.24 KOMMISSIONEN GIVER TILLADELSE TIL, AT CREDIT
LOCAL DE FRANCE OVERTAGER HYPOTHEKENBANK I
BERLIN

IP/95/931 95.08.24 KOMMISSIONEN GIVER TILLADELSE TIL GENERALIS
OVERTAGELSE AF AKTIEMAJORITETEN I FRANCE VIE OG
FRANCE VIARD

IP/95/932 95.08.24 KOMMISSIONEN GODKENDER NORDIC CAPITAL'S
KAPITALTILFØRSEL TIL DEN SVENSKE
REJSEBUREAUGRUPPE TRANSPOOL

IP/95/935 95.08.29 KOMMISSIONEN GIVER GRØNT LYS TIL ET JOINT
VENTURE INDEN FOR FLEKSIBEL EMBALLAGE

IP/95/950 95.09.11 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
NORANDA FOREST INC OG GLUNZ AG INDEN FOR
TRÆBASEREDE PLADEPRODUKTER

IP/95/968 95.09.12 KOMMISSIONEN INDLEDER EN FULDSTÆNDIG
UNDERSØGELSE AF FUSIONEN MELLEM
KIMBERLY-CLARK OG SCOTT PAPER

IP/95/978 95.09.14 KOMMISSIONEN GODKENDER RICOHS OVERTAGELSE AF
GESTETNER
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IP/95/984 95.09.21 KOMMISSIONEN FINDER, AT AFTALEN OM ET JOINT
VENTURE MELLEM BANCA NAZIONALE DEL LAVORO OG
BT TELECOMS FALDER UDEN FOR
FUSIONSFORORDNINGEN

IP/95/985 95.09.27 KOMMISSIONEN GODKENDER, AT GENERALE BANK N.V.
OVERTAGER CREDIT LYONNAIS BANK NEDERLAND N.V.

IP/95/995 95.09.20 HOLLAND MEDIA GROUP - NEDERLANDSK JOINT
VENTURE PÅ TV-OMRÅDET UFORENELIGT MED EU'S
FUSIONSREGLER. KOMMISSIONEN ER REDE TIL AT
DRØFTE ANDRE LØSNINGER

IP/95/1021 95.09.20 ORKLA/VOLVO: KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT
VENTURE EFTER TILSAGN OM AT SÆLGE BRYGGERIET
HANSA

IP/95/1024 95.09.22 KOMMISSIONEN HAR BESLUTTET, AT RHONE POULENCS
OVERTAGELSE AF FISONS IKKE GIVER ANLEDNING TIL
KONKURRENCEPROBLEMER

IP/95/1059 95.10.02 KOMMISSIONEN GODKENDER FUSION MELLEM UPJOHN
OG PHARMACIA

IP/95/1085 95.10.04 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
KNP BT OG SOCIETE GENERALE INDEN FOR
DISTRIBUTION, VEDLIGEHOLDELSE, TEKNISK ASSISTANCE
OG UDDANNELSE PÅ PC-OMRÅDET

IP/95/1126 95.10.18 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
ABB OG DAIMLER-BENZ INDEN FOR
JERNBANETEKNOLOGI

IP/95/1154 95.10.19 KOMMISSIONEN GODKENDER HENKELS OVERTAGELSE AF
SCHWARZKOPF

IP/95/1164 95.10.24 KOMMISSIONEN GIVER TILLADELSE TIL AT SOCIETE
NATIONALE DE CREDIT A L'INDUSTRIE OVERTAGES AF
CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE - BANQUE

IP/95/1165 95.10.24 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
RHONE-POULENC CHIMIE OG ENGELHARD S.A.

IP/95/1174 95.10.26 KOMMISSIONEN GODKENDER SWISS LIFE'S AKTIEOPKØB I
I.N.C.A.

IP/95/1177 95.10.27 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
CHEMICAL BANKING CORPORATION OG CHASE
MANHATTAN CORPORATION

IP/95/1182 95.10.30 PAPIRINDUSTRIEN I FINLAND: KOMMISSIONEN GIVER
GRØNT LYS FOR FUSIONEN MELLEM REPOLA OG
KYMMENE

IP/95/1245 95.11.14 CROWN CORK & SEAL / CARNAUDMETALBOX:
KOMMISSIONEN FASTSÆTTER STRENGE BETINGELSER
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IP/95/1282 95.11.22 KOMMISSIONEN GODKENDER GE CAPITALS
OVERTAGELSE AF SOVAC

IP/95/1290 95.11.24 KOMMISSIONEN GODKENDER FUSIONEN MELLEM
SEAGATE TECHNOLOGY INC. OG CONNER PERIPHERALS
INC.

IP/95/1323 95.11.30 KOMMISSIONEN GODKENDER ET JOINT VENTURE
MELLEM MCDERMOTT OG ETPM MED HENBLIK PÅ
BYGGE- OG ANLÆGSYDELSER INDEN FOR OFFSHORE
OLIE- OG GASINDUSTRIEN

IP/95/1327 95.12.01 KOMMISSIONEN GODKENDER CEP COMMUNICATION'S
(DATTERSELSKAB UNDER HAVAS) OVERTAGELSE AF
CITE-KONCERNEN, "EXPRESS" OG "POINT"

IP/95/1335 95.12.04 KOMMISSIONEN GODKENDER, AT BERTELSMANN
INDTRÆDER SOM AKTIONÆR MED FÆLLES KONTROL
OVER TELE MONTE CARLO

IP/95/1379 95.12.11 KOMMISSIONEN GODKENDER FUSIONEN MELLEM RTZ OG
CRA I MINESEKTOREN

IP/95/1382 95.12.12 KOMMISSIONEN GODKENDER, AT JOHNSON CONTROLS
ERHVERVER ROTH FRERES

IP/95/1383 95.12.12 KOMMISSIONEN GODKENDER MONTEDISONS
OVERTAGELSE AF GARDINIS AKTIER I SCI

IP/95/1385 95.12.12 KOMMISSIONEN GIVER DELVIS DISPENSATION FRA KRAV
OM UDSÆTTELSE AF FUSIONEN MELLEM
KIMBERLY-CLARK OG SCOTT PAPER

IP/95/1449 95.12.21 KOMMISSIONEN INDLEDER DETALJERET UNDERSØGELSE
AF FUSIONEN MELLEM GENCORS OG LONRHOS
PLATIN-AKTIVITETER

IP/95/1467 95.12.22 KOMMISSIONEN MENER IKKE, AT SWISS LIFE'S
OVERTAGELSE AF UBS VIE ER AF
FÆLLESSKABSDIMENSION

IP/95/1468 95.12.22 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
BAYERISCHE LANDESBANK OG DEN ØSTRIGSKE
SAMMENSLUTNING AF FAGFORENINGER

IP/95/1469 95.12.22 KOMMISSIONEN GODKENDER LYONNAISES OVERTAGELSE
AF NORTHUMBRIAN WATER

IP/95/1470 95.12.22 KOMMISSIONEN GODKENDER JOINT VENTURE MELLEM
MANNESMANN DEMAG OG KOMATSU TIL FREMSTILLING
OG SALG AF HYDRAULISKE GRAVEMASKINER

IP/95/1471 95.12.22 KOMMISSIONEN GODKENDER ALCOA'S PLANLAGTE
OVERTAGELSE AF ALUMIXT

IP/95/1472 95.12.22 KOMMISSIONEN GIVER GRØNT LYS FOR ELSAG BAILEYS
OVERTAGELSE AF HARTMANN & BRAUN
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D - Domme afsagt af fællesskabsdomstole

1.  Førsteinstansretten

 Sag      Parter Dato  Offentliggjort i

T-2/93 (Sags-
omkost-
ninger)

SA à participation ouvrière
Compagnie nationale Air France mod
Europa-Kommissionen

8.3.95 EFT C 137, 3.6.95, s. 21
Sml.1995, II-535

T-96/92 Comité central d'entreprise de la
Société générale des grandes sources,
Comité d'établissement de la source
Perrier, Syndicat CGT de la Source
Perrier og Comité de groupe Perrier
mod Europa- Kommissionen

27.04.95 EFT C 159, 24.6.95,
s. 21
Sml.1995, II-1216

T-12/93 Comité central d'entreprise de la
société anonyme Vittel, Comité
d'établissement de Pierval og
Fédération générale agroalimentaire
mod Europa-Kommissionen

27.04.95 EFT C 159, 24.6.95,
s. 21
Sml. 1995, II-1250
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IV - Statsstøtte

A - Oversigt over sager

1.  Regionalstøtte

Tyskland

a) Konsolideringsfonde

I årets løb traf Kommissionen en række beslutninger, der vedrørte de nye tyske delstater (Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern), og som alle tog sigte på
oprettelse af konsolideringsfonde til fordel for kriseramte virksomheder.

Ordningerne er i overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for støtte til kriseramte
virksomheder.

De er begrænset til SMV, og de tilfælde, hvor der ydes støtte til større virksomheder eller som
vedrører følsomme sektorer, skal anmeldes individuelt.

b) Ordninger vedrørende statslån og -garantier for at tilvejebringe likviditet til virksomheder

I februar og marts behandlede Kommissionen på grundlag af EF-traktatens artikel 93, stk. 1, flere
bestående programmer for økonomisk støtte, der indeholder retningslinjer for bevilling af lån og
statsgarantier med henblik på tilvejebringelse af likviditet til virksomhederne i delstaterne Hamburg
og Baden-Württemberg.

På baggrund af fællesmarkedets udvikling og dets nuværende virkemåde forekom det Kommissionen,
at nævnte programmer måtte revideres på en række punkter. Kommissionen foreslog derfor de tyske
myndigheder en række passende foranstaltninger. Disse går bl.a. ud på:

1) at støtte til fordel for sektorer, for hvilke der findes særbestemmelser, holdes uden for
støtteordningens anvendelsesområde, såfremt støtten strider mod disse særbestemmelser

2) at begrænse støtteordningernes anvendelsesområde til SMV
3) at lade de gennemførelsesbetingelser, der findes i rammebestemmelserne for redning og

omstrukturering, gælde for ordningerne
4) at fastsætte en årlig overgrænse for støtte samt et højeste støttebeløb for hver støttemodtagende

virksomhed
5) at indføre ændringer i ordningernes gennemførelsesbetingelser, som er nødvendige for

overholdelsen af de regionale bestemmelser vedrørende nyinvesteringer14

6) at fastsætte årlige grænser for garantibeløbene, længste varighed for garantierne og en
mindsteprocent for de långivende fiansieringsinstitutters ansvar.

                                                            

14 Samordningsprincipperne for regionalstøtte, EFT C 31 af 3.2.1979 og Rådets resolution af 20. oktober 1971, EFT C
111 af 4.11.1971.
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c) Ordninger for statsgarantier

I marts indledte Kommissionen på grundlag af EF-traktatens artikel 93, stk. 2, en række
undersøgelsesprocedurer vedrørende garantiordninger i de tyske delstater Sachsen-Anhalt, Rheinland-
Pfalz, Bayern, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Slesvig-
Holsten og Sachsen.

Efter at Kommissionen havde vedtaget rammebestemmelser for støtte til redning og omstrukturering15,
var en række bestemmelser i disse garantiordninger ikke længere i overensstemmelse med EU-
bestemmelserne. Da Kommissionen havde foreslået de relevante passende foranstaltninger i perioden
august til december 1994, så Kommissionen sig nødsaget til at indlede proceduren over for udstedelse
af garantier for rednings- og omstruktureringsprojekter vedrørende større kriseramte virksomheder uden
individuel anmeldelse af sådanne garantier.

d) Forlængelse, ændring og udvidelse af skattebegunstigelsesordningen for investeringer til fordel
for de nye tyske delstater

I november godkendte Kommissionen en række ændringer i den tyske ordning for skattebegunstigelse
af investeringer i de nye delstater.

Ændringerne vedrører:

1) en forlængelse på to år (indtil udgangen af 1998) af ordningen, når der er tale om erhvervelse og
fremstilling af økonomiske goder, i et bestemt tidsrum

2) begrænsning af støtten til 5% brutto til investeringer i virksomheder i forarbejdningssektoren
3) indførelse af en skattebegunstigelse på 10% brutto (med overgrænse) til fordel for investeringer,

der foretages i det tidligere DDR i et bestemt tidsrum af retligt selvstændige virksomheder i
handelssektoren, som ikke har over 50 ansatte.

Kommissionen godkendte disse ændringer ud fra følgende betragtninger:

1) hele det tidligere DDR er omfattet af den i EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra a), fastsatte
regionale undtagelsesbestemmelse

2) en del af omlægningerne har til formål at fremme udviklingen af SMV (støtteomfang 10%),
navnlig de mindre handelsvirksomheder

3) skattebegunstigelsesordningen er kun til fordel for investeringer i materiel
4) den højeste nettostøtteintensitet af nærværende omlægning vil kun være på 6,5% (10% brutto)
5) der er fastsat kumuleringsregler tillige med en kontrolordning med henblik på overholdelse af de

højeste støtteintensiteter for regionalordningen under "Gemeinschaftsaufgabe", når
skattebegunstigelsesordningen kumuleres med tilskud, der gives i henhold til
"Gemeinschaftsaufgabe"-ordningen

6) ordningen er tidsbegrænset og skal nedtrappes
7) hele det tidligere DDR er indtil udgangen af 1999 berettiget til regionalstøtte fra strukturfondene

i henhold til mål 1. Sker der en udvikling i de nye delstaters sociale og økonomiske indikatorer,
har Kommissionen udtrykkelig forbeholdt sig ret til at revidere nærværende ordning på grundlag
af EF-traktatens artikel 93, stk. 1 med henblik på tilpasning til udviklingen i fællesmarkedet.

                                                            

15 EFT C 368 af 23.12.1994.
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Belgien

a) Kortet over regionalstøtteberettigede områder

I juli godkendte Kommissionen på grundlag af EF-traktatens artikel 93, stk. 3, det nye nationale kort
over regionalstøtteberettigede områder i Belgien med undtagelse af Hainaut-provinsen, som der var
truffet særskilt beslutning om i juni 199416.

Det nye kort er udtryk for videreførelse af det hidtil gældende, dog i overensstemmelse med de
principper, der for tiden gælder for Kommissionens politik for støtte med regionalt sigte. De vigtigste
træk ved beslutningen er følgende:

1) den eneste benyttede undtagelsesbestemmelse er EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c), idet
Belgien ikke har nogen region, der opfylder støttekriterierne i artikel 92, stk. 3, litra a)

2) regionalstøttens dækningsgrad for hele befolkningen vil fremover være på 34,97% (heri medregnet
Hainaut)

3) de godkendte støtteintensiteter er de samme som på det tidligere kort (15 og 20%
nettosubventionsækvivalent), men de er alligevel blevet nedsat (bortset fra Hainaut) i forhold til
den tidligere situation for så vidt som den befolkningsdel, der omfattes af de højeste satser, er
blevet indskrænket

4) en særlig ordning til fordel for SMV er fastlagt på forhånd, hvorved der er taget højde for de
muligheder, der tilbydes gennem rammebestemmelserne for støtte til SMV

5) der er truffet beslutning om, hvor længe ordningen skal vare (indtil den 31. december 1999),
således at kortet over regionalstøtte kommer til at falde sammen med kortet vedrørende
strukturfondene.

Det fremgår af det nye korts bestemmelser, at dets principper og målsætninger er de samme som de,
der gælder for Kommissionens indsats på område. Kommissionens politik på dette område er blevet
bekræftet ved denne beslutning. Følgende parametre er anvendt ved udpegningen af de nye
udviklingsområder i Belgien:

1) koncentration af støtten i landets mest betrængte regioner
2) nedsættelse af støtteintensitetssatserne
3) tilstræbt geografisk sammenhæng med områderne under strukturfondenes regionale mål (mål 1,

2 og 5b)
4) begrænsning af gyldighedsperioden og tidsmæssigt sammenfald med strukturfondene
5) begrænsning af den befolkningsdel, der omfattes
6) særlige støtteintensiteter til fordel for SMV.

Spanien

a) Revision af udviklingsområderne

Efter revisionen af det tidligere kort17 over regionalstøtte foreslog Kommissionen Spanien
foranstaltninger i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 1, vedrørende støtte med regionalt sigte. I
september efterkom Spanien Kommissionens beslutning.

                                                            

16 Statsstøtte N307/A/93 godkendt den 6. juni 1994.
17 Beslutning 88/C 251/04; EFT C 251 af 27.9.1988.
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Det nye kort omfatter, for så vidt angår de områder, der er tilskudsberettigede i henhold til
undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra a), alle NUTS II, hvor BNP/SKK18 pr.
indbygger er lig med eller lavere end 75%19 af EU-gennemsnittet. På grundlag af bl.a. BNP pr.
indbygger i NUTS III og af, hvilke og hvor store regionalproblemer, der er tale om, eller hvor meget
det haster at få dem løst, opdeles de støtteberettigede regioner på det nye kort i fire grupper, med
følgende overgrænse: 60%, 50%, 40% og 30% NSÆ (nettosubventionsækvivalent). I forhold til det
foregående kort består den vigtigste ændring i en nedsættelse af overgrænsen på 75% NSÆ til 60%
NSÆ.

I betragtning af de særlig alvorlige problemer i visse områder kan der desuden ifølge det nye kort
undtagelsesvis tillades et loft på 60% (Cartagena- og El Ferrol-bækkenet) og på 45% (Alto Compóo-
området), dvs. et loft, der ligger højere end grænserne i de regioner, hvor områderne er beliggende.

NUTS III-området Teruel, der på det tidligere kort var udtrykkelig støtteberettiget i henhold til
undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra a), bliver nu en region, der er
støtteberettiget i henhold til EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c). Der vil dog gælde særlige
støtteloft, der ganske vist skal trappes ned i tidsrummet 1995-1999 (fra 60% til 25%).

For så vidt angår de områder, der er støtteberettigede i henhold til undtagelsesbestemmelsen i EF-
traktatens artikel 92, stk. 3, litra c), omfatter det nye kort en del af de områder, der dækkes af
strukturfondene i forbindelse med mål 2 og 5b. I forhold til de områder, der var støtteberettigede ifølge
det foregående kort, består de vigtigste ændringer dels i, at støtteloftet på 45% og 30% afskaffes, dels
i, at NUTS II i Baskerlandet bliver fuldt støtteberettiget. Med hensyn til støtteloft opdeles de
støtteberettigede områder ifølge kortet i tre grupper med følgende overgrænser: 25%, 20% og 15%
NSÆ.

Med henblik på sammenhæng med EU's regionalpolitik vil afgrænsningen af regionerne og de
pågældende støtteloft ifølge det nye kort udløbe på samme tid som strukturfondenes langtidskort, dvs.
den 31. december 1999.

Ved nøje at anvende ikke blot metoden20 for regionalstøtte, men også nedsættelse af
støtteintensitetssatserne, har Kommissionen videreført den politik, hvorved de regionalstøtteberettigede
regioner begrænses til dem, der har regionaludviklingsproblemer i forhold til hele EU, og
støtteintensiteten nedsættes med henblik på at mindske de konkurrenceforvridende virkninger.

Frankrig

a) Udviklingsfonden for SMV

I februar gav Kommissionen sit samtykke til, at der blev oprettet en udviklingsfond for SMV til
erstatning for den tidligere fond for industriel genudvikling (FRI).

                                                            

18 Bruttonationalprodukt i standardkøbekraft.
19 I hele meddelelsen udtrykkes BNP/SKK altid som en procent af EU-gennemsnittet.
20 Kommissionens meddelelse vedrørende metoden for anvendelse af EØF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra a) og c), på

regionalstøtte. EFT C 212 af 12.8.1988, som ændret, EFT C 364 af 20.12.1994, s. 8.
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Den nye fond, der er godkendt for fem år, er kun åben for de SMV, der svarer til EU-definitionen i
rammebestemmelserne for støtte til SMV21. Den bevilger tilskud til fordel for investeringer i avanceret
teknologi og innovation. I de støtteberettigede regioner (dvs. dem, der er berettigede til PAT
(regionaludviklingsstøtte)) skal maksimumssatserne, forhøjet med 10% i medfør af SMV-
rammebestemmelserne for regionalstøtteintensitet, overholdes. Uden for de PAT-berettigede regioner
vil de maksimale støttesatser, der er fastsat i rammebestemmelserne for støtte til SMV, blive overholdt.

Grækenland

a) Den græske regionalstøtteordning

I maj godkendte Kommissionen visse ændringer i den græske regionalstøtteordning, der var blevet
godkendt i september 1994.

Ændringerne vedrører: det maksimale tilskudsbeløb, som nu kan nå op på 10,1 mio. ECU;
støttesatserne i de enkelte udviklingsområder samt tilføjelse af et nyt udviklingsområde (bestående af
distrikterne Dodekaneserne, Samos, Khíos og Lesbos samt øen Samothrakia og nogle andre
kommuner) til 40% brutto; rentegodtgørelsernes varighed, der forlænges fra 3 til 4 år for B- og C-
områderne.

Kommissionen mente, at ændringerne var forenelige med EF-traktatens artikel 92-93 og EØS-aftalens
artikel 61-62 ud fra følgende betragtninger: Grækenlands sociale og økonomiske indikatorer ligger på
et langt dårligere niveau end EU-gennemsnittet; det forhold, at hele Grækenland i medfør af metoden
fra 1988 er støtteberettiget i henhold til EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra a).

Italien

a) Ordningen for støtte med regionalt sigte

I marts godkendte Kommissionen den nye ordning for italiensk støtte med regionalt sigte.

Ifølge ordningen tillades investeringsstøtte på 40% og 50% alt efter områder (med tillæg for SMV)
i seks regioner i Syditalien, der omfattes af undtagelsesbestemmelsen i artikel 92, stk. 3, litra a)
(Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilien og Sardinien). Endvidere vil en ny garantifond virke
til fordel for SMV i de samme regioner (tillige med Molise og - indtil udgangen af 1996 - Abruzzo).
Fonden tager gennem offentlige garantier til banker og institutionelle investorer sigte på at konsolidere
levedygtige SMV's gæld eller alternativt på at bevilge lånekapital. Samme garanti skal desuden tjene
til at tilskynde bankerne og de institutionelle investorer til at erhverve aktieminoriteter i de pågældende
SMV.

Ordningen indeholder endvidere bestemmelse om investeringsstøtte i de regioner i Nord- og
Mellemitalien, der omfattes af undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c).
Støtten vil kunne have en intensitet på 10-20% alt efter virksomhedens størrelse. Disse regioner
omfatter 12,5% af landets befolkning, hvortil kommer endnu 2,2% indtil den 31. december 1996, hvor
befolkningen i Abruzzo skal regnes med. De pågældende områder svarer til næsten samtlige de
områder, der er omfattet af mål 2 i Unionens strukturfonde, og til en betydelig del af de områder, der
er omfattet af mål 5b samt visse særlige følsomme lokale forhold.

                                                            

21 EFT C 213 af 19.8.1992, s. 2.

KONK. BERETN. 1995



194 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION 

Der er indrømmet særbehandling for regionerne Abruzzo og Molise, der er omfattet af mål 1 i
strukturfondene (Abruzzo indtil den 31. december 1996), men som ikke længere opfylder betingelserne
for at være omfattet af en undtagelsesbestemmelse fra forbuddet mod støtte i henhold til EF-traktatens
artikel 92, stk. 3, litra a). Til gengæld opfylder de betingelserne for at være omfattet af en
undtagelsesbestemmelse i henhold til EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c). Kommissionen har som
tidligere erkendt, at det er betimeligt at indrømme visse midlertidige og begrænsede
ledsageforanstaltninger for et område, der ikke længere er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EF-
traktatens artikel 92, stk. 3, litra a). Støttens intensitet vil således svinge mellem 25 og 45% alt efter
område og størrelse af virksomheden.

Ordningen indeholder også bestemmelser om støtte til forskningsvirksomhed i Syditalien og i de
regioner, der er omfattet af regionalundtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c),
samt om støtte til virksomheder, der oprettes af unge (lov 44).

b) Nedsættelse og skattefinansiering af de sociale bidrag

I marts vedtog Kommissionen en endelig, betinget beslutning med hensyn til den italienske ordning
vedrørende nedsættelse og skattefinansiering af de sociale bidrag i Syditalien.

I beslutningen bekræftede Kommissionen den ved iværksættelse af proceduren22 indtagede holdning,
og som går ud på at afvikle drifts- støtte, der anses for at være særlig konkurrenceforvridende. Således
vil driftsstøtte kun lette virksomhederne for udgifter, der normalt må afholdes af en hvilken som helst
erhvervsdrivende.

For så vidt angår de seks regioner i Syditalien, der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EF-
traktatens artikel 92, stk. 3, litra a) (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilien og Sardinien), anså
Kommissionen det for nødvendigt at indrømme en rimelig afviklingsrytme, under hensyn til at deres
svage økonomiske struktur ikke på en studs ville kunne klare den voldsomme og pludselige stigning
i udgifterne til arbejdskraften, der ville blive resultatet af, at disse foranstaltninger uden videre blev
ophævet.

De økonomiske forhold i Molise og Abruzzo, der kun er støtteberettigede i henhold til
undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c), berettigede ikke til bevilling af den
slags støtte. Den italienske regering havde således dér ophævet nedsættelserne af de sociale bidrag fra
den 1. november 1994. Med hensyn til skattefinansieringen af disse anså Kommissionen det, under
hensyn til at de to regioner var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 92, stk. 3,
litra a), indtil den 31. december 1993, for betimeligt, at midlertidige ledsageforanstaltninger tillades,
således at regionernes virksomheder lettere kan tilpasse sig til de nye mindre gunstige former for støtte
til erhvervslivet.

Ifølge de meget hurtige tidsplaner for afviklingen tillades der således en differentieret skattefinansiering
af de sociale bidrag, der nedtrappes, indtil den 31. december 1999 for Molises vedkommende og 1996
for Abruzzos vedkommende.

                                                            

22 EFT C 240 af 19.9.1992, s. 7.
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c) Centret for finansielle ydelser og forsikringsydelser i Trieste

I april gav Kommissionen grønt lys på visse betingelser for ydelse af skattefordele til virksomheder,
der etablerer sig i centret for finansielle ydelser og forsikringsydelser i Trieste.

Centret tager sigte på udvikling af Unionens finansielle forbindelser med de østeuropæiske lande
gennem tilvejebringelse på de internationale markeder af midler, der skal anvendes til finansielle
transaktioner med disse lande.

Støtten, der bl.a. består i skattelettelser for det udbytte, der opnås i centret, kan kun gives i de første
fem år af centres virke. De er forbeholdt udbytte af transaktioner, der foretages med de østeuropæiske
lande, og er begrænset til investeringer på 65 mia. ITL og 3,5 mia. ECU. For at Kommissionen kan
holde streng kontrol med støttens virkning, er der indført pligt til udførlig indberetning.

Beslutningen begrundes med, at det er af stor betydning for Den Europæiske Union at udvikle et privat
kapitalmarked i de østeuropæiske lande, idet den slags foranstaltninger er i overensstemmelse med en
af Unionens vigtigste mål for forbindelser med disse lande.

Nederlandene

a) Kortet over regionalstøtteberettigede områder

I marts godkendte Kommissionen det nye nationale kort over regionalstøtteberettigede områder i
Nederlandene, dvs. samtlige de områder, der er berettigede til gennem de dér beliggende virksomheder
at modtage statsstøtte med regionalt sigte på grundlag af EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c).

Dette kort erstatter det tidligere, hvis gyldighed var udløbet den 31. december 1994 og skal ses som
en klar videreførelse af foranstaltningerne i det foregående tidsrum: ændringerne går nemlig kun ud
på, at hele provinsen Flevoland (der blev anerkendt som område under mål 1 af Ministerrådet i juli
1993) og kommunen Hoogeveen i provinsen Drenthe medregnes (disse tilføjelser er blevet udlignet
ved, at en række kommuner i Zuid-Limburg er taget ud). Visse områder er anmeldt for fem år
(1. januar 1995-31. december 1999), mens andre kun vil være støtteberettigede for to år (1. januar
1995-31. december 1996). Støtteintensitetssatserne er ikke blevet forhøjet, idet de er på: 25% brutto
for Flevoland, 20% brutto for de områder, der er støtteberettigede for fem år, og 15% brutto for de
områder, der er støtteberettigede for to år.

Kommissionen mente, at kortet kunne godkendes på grundlag af følgende betragtninger: alle de
foreslåede regioner (bortset fra Zuid-Limburg) opfylder mindst et af de tre alternative kriterier for
støtteberettigelse i første fase af metoden fra 198823; i den anden fase af nævnte metode kan det i vid
udstrækning godkendes, at en del af provinsen Zuid-Limburg medregnes på grundlag af bl.a. dennes
sociale og økonomiske indikatorer og dens afsondrede beliggenhed; den meget svage stigning (0,38%)
i dækningen af den samlede befolkning med hensyn til regionalstøtte er mærkbart lavere end den
stigning, der ville have været mulig som følge af anerkendelsen af Flevoland som hørende under mål 1
(1,5%) og udvidelsen af det nye kort vedrørende strukturfondene for tidsrummet 1994-1999 (11%).
Endvidere skal det nævnes, at med en procent på 17,26, er Nederlandene det af de femten
medlemslande, der har den svageste dækning af den nationale befolkning med hensyn til regionalstøtte.

                                                            

23 Kommissionens meddelelse vedrørende metoden for anvendelse af EØF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra a) og c), på
regionalstøtte, EFT C 212 af 12.8.1988, som ændret, EFT C 364 af 20.12.1994, s. 8.
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b) Den vigtigste regionale ordning

Efter godkendelsen af kortet godkendte Kommissionen i april ordningen vedrørende IPR
(Investeringspremieregeling), der er den vigtigste regionale ordning for udnyttelse af de muligheder,
det nye kort tilbyder. Også den nye IPR skal i det væsentlige ses som en videreførelse af de
foregående IPR, der blev godkendt af Kommissionen i 1988 og 1990.

Ordningen tager sigte på regionaludvikling i den nordlige del af landet, i Twente og i Zuid-Limburg
ved hjælp af investeringstilskud, der overholder de lofter for støtteintensitet, der gælder ifølge det nye
kort. Der er fastsat regler om kumulering, således at disse lofter ikke overskrides. Ligesom kortet er
ordningen tidsbegrænset, således at det kommer til at falde sammen med gyldighedsperioden for
strukturfondene.

Portugal

a) Det told- og afgiftsfrie område Madeira

I januar besluttede Kommissionen efter på ny at have undersøgt den ordning, der har bestået siden
1987, og som allerede er revideret én gang, nemlig i 1991, ikke at gøre indsigelse mod den fortsatte
anvendelse af foranstaltningerne til fordel for det told- og afgiftsfrie område Madeira i forbindelse med
nye virksomhedsetableringer indtil den 31. december 2000.

Den støtte, der ydes i henhold til ordningen, kan bestå af tilskud til erhvervsuddannelse og til
investering samt af skattelettelser (skattefritagelser). Støtten kan i øvrigt kumuleres med anden støtte,
der kan ydes i det told- og afgiftsfrie område, men som ikke er begrænset til dette.

Kommissionen gik med til at forlænge den pågældende ordning, selv om den omfatter driftsstøtte, ud
fra følgende betragtninger: det told- og afgiftsfrie område Madeira ligger i en region, der i høj grad
er støtteberettiget i henhold til artikel 92, stk. 3, litra a), eftersom BNP pr. indbygger kun er på 24%
af EU-gennemsnittet, hvilket betyder, at Madeira er en af Unionens fattigste regioner; Madeiras
økonomiske struktur er meget uholdbar, samtidig med at konjunkturerne er yderst ugunstige;
regionerne i EU's yderste udkant kan være berettigede til særforanstaltninger med henblik på deres
sociale og økonomiske udvikling24. Af hensyn til bestemmelserne om driftsstøtte25 og i lighed med
behandlingen af lignende ordninger i Dublin og Shannon vil ordningen være tidsbegrænset, idet der
i området kun tillades oprettelse af nye virksomheder indtil den 31. december 2000, hvorefter
ordningen vil blive taget op til fornyet overvejelse, for at det kan afgøres, om den skal forlænges eller
ophæves.

                                                            

24 "Erklæring om regionerne i Fællesskabets yderste periferi", traktaten om Den Europæiske Union, slutakten, s. 238.
25 Se Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EØF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra a) og c), EFT C 212 af

12.8.1988, særlig punkt I.6.
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2. Støtte til bestemte sektorer

2.1. Stål

Østrig

a) Voest Alpine Erzberg GmbH (VAEG)

I oktober besluttede Kommissionen at forelægge Rådet et forslag i henhold til EKSF-traktatens
artikel 95 om godkendelse af produktionsstøtte og støtte til lukning til VAEG, der er en åben
jernmalm-mine, i årene 1995-2002. Produktionsstøtten er beregnet til at dække forskellen mellem
selskabets indtægter og udgifter i et begrænset tidsrum, i løbet af hvilket selskabet gradvist vil afvikle
sine aktiviteter. Støtten til lukning vil gøre det muligt for selskabet at nedlægge produktionen på en
miljøvenlig og socialt acceptabel måde. Uden støtten vil det være nødvendigt for selskabet at lukke
straks, og mineområdet vil blive forladt i sin nuværende tilstand, hvilket ud fra en regional synsvinkel
og sikkerheds- og miljøhensyn ikke vil være en acceptabel løsning. Støtten vil ikke få nogen urimelig
indflydelse på konkurrencen inden for fællesmarkedet, da den hænger nøje sammen med en lukning
af selskabet inden for den nærmeste fremtid. Østrig vil kun få tilladelse til at yde den årlige
driftsstøtte, hvis visse grænser for produktionen, som gradvist vil blive sænket frem til den endelige
lukning i 2002, overholdes.

Rådet godkendte Kommissionens forslag, og Kommissionen gav sin endelige godkendelse af støtten
i november.

Tyskland

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

I september 1994 indledte Kommissionen en procedure i henhold til artikel 6, stk. 4, i
fællesskabsreglerne for støtte til jern- og stålindustrien (stålstøttereglerne) over for planen om at yde
tabskompensation og investeringsstøtte til de bayerske jern- og stålvirksomheder Neue Maxhütte
Stahlwerke GmbH og Lech-Stahlwerke Gmbh26. Den 4. april 1995 besluttede Kommissionen, at de
påtænkte finansielle foranstaltninger ville være at betragte som statsstøtte, der er forbudt i henhold til
stålstøttereglerne og EKSF-traktaten, og at de derfor ikke måtte implementeres27.

Delstatsregeringen i Bayern havde planer om at sælge sin andel på 45% i Neue Maxhütte Stahlwerke
GmbH til en privat entreprenør for en nominel købspris og at dække 80,35% af de tab, som
virksomheden havde akkumuleret i årene 1990-1994. Den endelige beregning af disse tab, som den
tyske regering fremlagde i forbindelse med proceduren, viste et beløb på 66,15 mio. ECU. Regeringen
havde endvidere til hensigt at yde 29,5 mio. ECU til dækning af omkostningerne forbundet med
bestemte investeringer. Den planlagde også at sælge sin andel på 19,74% i Lech-Stahlwerke GmbH
til samme entreprenør for en nominel købspris på 1 DEM og at betale tabskompensation til denne
virksomhed på i alt 10,52 mio. ECU.

Den tyske regering hævdede, at den påtænkte tabskompensation ville blive ydet i overensstemmelse
med en privat investors adfærd under normale markedsvilkår, og at den derfor ikke udgjorde støtte.
Efter at have gennemgået den tyske regerings argumenter sluttede Kommissionen, at

                                                            

26 EFT C 377 af 31.12.1994, s. 4.
27 EFT L 253 af 21.10.1995, s. 22.
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tabskompensationen ikke ville blive ydet i overensstemmelse med en privat investors adfærd under
normale markedsvilkår, eftersom tabskompensationen ville falde sammen med regeringens salg af sine
aktier i virksomhederne. Staten ville derfor ikke få noget til gengæld for sine finansielle tilskud, heller
ikke på lang sigt, hvorimod en privat investor kun investerer i en virksomhed, hvis der er udsigt til
et rimeligt afkast af investeringen. Kommissionen konkluderede derfor, at den påtænkte
tabskompensation udgjorde statsstøtte i strid med stålstøttereglerne og EKSF-traktaten. Hvad den
påtænkte investeringsstøtte angik, konkluderede Kommissionen også, at den var uforenelig med
stålstøttereglerne, eftersom de to virksomheder ikke ligger i det tidligere DDR og ikke er berettiget
til generel investeringsstøtte i henhold til stålstøttereglernes artikel 5.

På denne baggrund besluttede Kommissionen ikke at godkende tabskompensationen og
investeringsstøtten.

I november 1994 indledte Kommissionen en anden procedure i henhold til stålstøttereglernes artikel 6,
stk. 4, over for et andet aktionærlån på i alt 26,53 mio. ECU ydet af delstatsregeringen i Bayern til
Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH mellem marts 1993 og august 1994. Kommissionen var af den
opfattelse, at regeringens adfærd ikke var at ligestille med en privat investors adfærd under normale
markedsvilkår, da ingen andre aktionærer eller ikke alle de andre aktionærer i virksomheden var rede
til at yde lån på tilsvarende vilkår. Kommissionen mente derfor, at lånene udgjorde statsstøtte, der
ydermere syntes at være uforenelig med fællesmarkedet.

På grundlag af lignende overvejelser besluttede Kommissionen i juli at indlede endnu en procedure
i henhold til stålstøttereglernes artikel 6, stk. 4, over for lån på i alt 12,68 mio. ECU fra den tyske
regering i årene 1994-1995 til videreførelse af virksomhedens drift.

I oktober 1995 besluttede Kommissionen, at lånene ydet til virksomheden mellem marts 1993 og
august 1994 på i alt 26,53 mio. ECU udgjorde statsstøtte, der var uforenelig med fællesmarkedet.
Kommissionens beslutning tog udgangspunkt i, at lånene var blevet ydet for at hindre
likviditetsproblemer og efterfølgende insolvens og dermed var at sidestille med indskud af risikovillig
kapital, og at de private aktionærer ikke stillede finansiering til rådighed på samme vilkår.
Virksomhedens økonomiske vanskeligheder taget i betragtning havde delstatsregeringen i Bayern
ydermere ikke nogen rimelig chance for nogensinde at få tilbagebetalt disse lån. Lånene var beregnet
til dækning af virksomhedens driftstab i den pågældende periode. Denne form for støtte kan ikke
henføres under nogen undtagelsesbestemmelse i hverken stålstøttereglerne, og derfor besluttede
Kommissionen, at støtten var uforenelig med fællesmarkedet, og at den tyske regering skulle
tilbagesøge støtten fra virksomheden med tillæg af renter fra den dag, hvor støtten blev ydet.

b) Georgsmarienhütte GmbH

I februar besluttede Kommissionen at afslutte proceduren indledt i henhold til stålstøttereglernes
artikel 6, stk. 4, i 1993 over for støtte på i alt 17 mio. ECU ydet til jern- og stålvirksomheden
Georgsmarienhütte GmbH. Den tyske regering betragtede denne støtte som støtte til forskning og
udvikling og mente derfor, at den var forenelig med dels artikel 2 i stålstøttereglerne, dels EF-
rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling28. Som led i sin undersøgelse fastslog
Kommissionen imidlertid, at nogle af udgifterne, nemlig et beløb på ca. 32 mio. ECU, ikke var et
direkte resultat af F&U-projektet, men udgjorde industrielle investeringsomkostninger, som var
nødvendige for virksomhedens produktion af sine stålprodukter. Til disse omkostninger kunne der ikke

                                                            

28 EFT C 83 af 11.4.1986, s. 5.
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ydes F&U-støtte. Da F&U-projektet desuden omfattede anvendt forskning og ikke indebar specielt
store risici for virksomheden, besluttede Kommissionen, at den kun ville godkende en støtteintensitet
på 25% og altså ikke de ekstra 5%, som den tyske regering havde anmeldt. Kommissionen traf sin
beslutning med henvisning til, at såfremt F&U-projektet mislykkedes, ville virksomheden kunne
tilpasse projektet til normale standarder og stålproduktion med blot et minimum af ekstraomkostninger.

Disse betragtninger førte til, at Kommissionen vedtog en endelig beslutning om at godkende et beløb
på 8 mio. ECU som støtte til F&U-projektet.

c) Werkstoff-Union GmbH, Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie Albruck und Recycling GmbH
og Walzwerk Ilsenburg GmbH

I januar besluttede Kommissionen at indlede en procedure i henhold til artikel 6, stk. 4, i
stålstøttereglerne over for forskellige støtteforanstaltninger til fordel for jern- og stålvirksomheden
Werkstoff-Union GmbH til indretning af et nyt anlæg til produktion af jernholdige og ikke-jernholdige
produkter i det tidligere DDR. Omkostningerne forbundet med det nye anlæg anslås til 148 mio. ECU,
og den tyske regering har allerede ydet virksomheden investeringsstøtte på 23,9 mio. ECU og en
skattegodtgørelse på 8,9 mio. ECU i henhold til to regionale investeringsstøtteordninger godkendt for
EKSF-sektoren frem til den 31. december 1994. Men da denne støtte og andre mulige
støtteforanstaltninger ikke blev anmeldt til Kommissionen inden udløbet af den frist, der er angivet
i artikel 6, stk. 1, i stålstøttereglerne, dvs. inden den 30. juni 1994, havde Kommissionen ikke
tilstrækkelig tid til at undersøge støtten. Desuden mente Kommissionen, at anmeldelsen af
15. december 1994 var ufuldstændig. Af disse årsager nærede Kommissionen alvorlig tvivl med
hensyn til, om støtteforanstaltningerne forbundet med etableringen af det nye anlæg var forenelige med
stålstøttereglerne og EKSF-traktaten. I denne sammenhæng bemærkede Kommissionen, at
stålstøttereglerne er meget strenge med hensyn til fristen for betaling af støtte i henhold til artikel 5.
Med undtagelse af Investitionszulagengesetz var fristen den 31. december 1994.

Af tilsvarende årsager besluttede Kommissionen at indlede proceduren i artikel 6, stk. 4, i
stålstøttereglerne over for støtte ydet til jern- og stålvirksomhederne Reinwald Recycling GmbH, Hansa
Chemie Abbruch und Recycling GmbH og Walzwerk Ilsenburg GmbH.

d) Eko Stahl GmbH

I juli 1994 indledte Kommissionen proceduren i stålstøttereglernes artikel 6, stk. 4, over for den
fortsatte dækning af tab og finansiering af investeringer gennem lån og garantier fra Treuhandanstalt
samt investeringslån fra den offentlige Kreditanstalt für Wierderaufbau til fordel for Eko Stahl GmbH.
Den 21. december 1994 besluttede Kommissionen, på basis af EKSF-traktatens artikel 95, at godkende
støtte til virksomheden på op til 474 mio. ECU i forbindelse med salget af 60% af virksomhedens
aktier til den belgiske stålvirksomhed Cockerill Sambre S.A. Som led i denne omstruktureringsplan
accepterede Kommissionen Treuhandanstalts afkald på udestående lån til denne virksomhed på i alt
190,84 mio. ECU og en garanti fra Treuhandanstalt til dækning af investeringslån på 31,57 mio. ECU.
Heraf følger,

- at lån på maksimalt 190,84 mio. ECU til dækning af tab og på 165,2 mio. ECU til investeringer,
reparationer og vedligeholdelse, mod hvilke der var blevet indledt en procedure efter artikel 6,
stk. 4, skal betragtes som tilbagebetalte pr. 31. december 1994, da Treuhandanstalt med
Kommissionens godkendelse har givet afkald på de udeståender, der følger af disse lån
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- at garantien fra Treuhandanstalt til dækning af samtlige investeringslån, mod hvilke der var blevet
indledt en procedure efter artikel 6, stk. 4, er ophørt.

Endvidere blev investeringslånene fra Kreditanstalt für Wiederaufbau ydet sammen med et konsortium
af banker, herunder private banker, der deltog på samme vilkår som den offentlige bank.
Kommissionen var derfor af den opfattelse, at disse investeringslån ikke indeholdt statsstøtte.

I lyset af ovenstående konkluderede Kommissionen, at EKO Stahl ikke længere modtog nogen form
for statsstøtte i strid med EKSF-traktaten eller stålstøttereglerne. I februar besluttede Kommissionen
derfor at afslutte proceduren i henhold til artikel 6, stk. 4.

e) Hamburger Stahlwerke GmbH

I oktober besluttede Kommissionen, at lånene ydet til Hamburger Stahlwerke GmbH af byen Hamburg
i form af en kreditlinje stillet til rådighed via Hamburgische Landesbank i begyndelsen af 1994
udgjorde statsstøtte i strid med stålstøttereglerne og EKSF-traktaten. Den fastslog også, at de lån, der
var blevet ydet på grundlag af en partiel kreditlinje på 11 mio. ECU (20 mio. DEM), der var blevet
åbnet i begyndelsen af 1993, udgjorde statsstøtte ligeledes i strid med ovennævnte regler. Den krævede
derfor statsstøtten tilbagebetalt.

Det var presseforlydender, der i begyndelsen af 1994 gjorde Kommissionen opmærksom på, at byen
Hamburg havde ydet finansiel bistand til Hamburger Stahlwerke GmbH. Den 6. juli 1994 indledte
Kommissionen en procedure i sagen, som viste, at Hamburger Stahlwerke GmbH var blevet drevet
som en halvoffentlig virksomhed siden sin oprettelse i 1984. Det nye Hamburger Stahlwerke GmbH
blev stiftet i 1984 for - som led i en redningsplan - at overtage det gamle, konkursramte Hamburger
Stahlwerke GmbH's aktiviteter. Aktiekapitalen blev gennem forskellige mellemled rejst af byen
Hamburg, som via Hanseatische Landesbank fik afgørende indflydelse på fremtiden for det nye
Hamburger Stahlwerke GmbH.

Da det ikke var lykkedes at finde en privat køber, besluttede Hamburgische Landesbank og byen
Hamburg at støtte virksomhedens fortsatte drift. De mente, at de på den måde kunne sikre
tilbagebetaling af deres udestående fordringer på det gamle Hamburger Stahlwerke GmbH. Byen
Hamburg stillede med 11 mio. ECU (20 mio. DEM) i egenkapital, ydede støtte på ca. 13 mio. ECU
(23,5 mio. DEM) og stillede garantier for et beløb på ca. 7,2 mio. ECU (13 mio. DEM), som på
daværende tidspunkt blev godkendt af Kommissionen. Den stillede også en kreditlinje på op til
43,3 mio. ECU (78 mio. DEM) til rådighed via Hamburgische Landesbank, som også selv bidrog med
en kreditlinje på op til 29 mio. ECU (52 mio. DEM).

Da virksomheden løb ind i økonomiske vanskeligheder i slutningen af 1992, afviste Hamburgische
Landesbank at forøge kreditlinjen og dermed bevare virksomhedens likviditet. Byen Hamburg stillede
forøgelsen på 11 mio. ECU (20 mio. DEM) til rådighed på egen risiko. I slutningen af 1993 havde
Hamburger Stahlwerke GmbH igen alvorlige finansielle problemer og havde behov for en yderligere
udvidelse af kreditlinjen med 13,3 mio. ECU (24 mio. DEM). Banken trak sin støtte fuldstændig
tilbage, men byen Hamburg overtog finansieringen af virksomheden og indrømmede på egen risiko
en ny kreditlinje på 96,7 mio. ECU (174 mio. DEM) og et supplerende swing på 5,5 mio. ECU
(10 mio. DEM). I slutningen af 1994 blev virksomheden solgt til den indonesiske Ispat-koncern. I
henhold til salgsvilkårene blev alle fordringer, der udsprang af lån til Hamburger Stahlwerke GmbH,
overført til Ispat for en på det tidspunkt ubekendt procentdel af den nominelle værdi. Kommissionen
konkluderede, at de lån, som Hamburger Stahlwerke GmbH havde modtaget i form af kreditlinjen i
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december 1992 og i form af kreditlinjen som helhed i begyndelsen af 1994 udgjorde statsstøtte, der
var uforenelig med stålstøttereglerne, og som derfor skulle tilbagebetales.

Grækenland

a) Halyvourgia Thessalias S.A.

I maj besluttede Kommissionen at indlede proceduren i henhold til artikel 6, stk. 4, i stålstøttereglerne
over for den investeringsstøtte, som den græske regering agtede at yde til stålvirksomheden
Halyvourgia Thessalias S.A. til indkøb af moderne maskineri og til modernisering af de eksisterende
anlæg. Investeringsstøtte betragtes normalt som uforenelig med stålstøttereglerne og EKSF-traktaten
og kan ikke godkendes. Men ifølge stålstøttereglernes artikel 5 kan Kommissionen godkende
investeringsstøtte ydet i henhold til generelle regionale støtteordninger i Grækenland indtil den
31. december 1994. Da støtten blev anmeldt til Kommissionen den 15. februar 1995, kan den ikke
erklæres forenelig med fællesmarkedet i henhold til artikel 5. Kommissionen nærer derfor alvorlig tvivl
med hensyn til, om investeringsstøtten er forenelig med stålstøttereglerne og EKSF-traktaten.

Irland

a) Irish Steel Ltd.

Kommissionen besluttede i april 1995 at indlede proceduren efter stålstøttereglernes artikel 6, stk. 4,
over for dels den irske regerings finansielle bistand på 61,73 mio. ECU til omstrukturering af den
statsejede virksomhed Irish Steel Ltd., dels en lånegaranti på 13,3 mio. ECU ydet i 1993. Det viste
sig, at den finansielle bistand i form af lånegarantier og egenkapital samt lånegarantierne fra 1993 ikke
kunne henføres under nogen af de kategorier af støtte, der kan godkendes ifølge stålstøttereglerne, og
derfor ville de kun kunne godkendes i henhold til EKSF-traktatens artikel 95. Den irske regering trak
efterfølgende sine planer om at yde denne støtte tilbage og anmeldte en ny omstruktureringsplan, som
indebar, at virksomheden skulle sælges til Ispat International. Som led i den nye plan agtede den irske
regering at yde finansiel bistand på i alt 38,39 mio. ECU i form af gældsafskrivning, kontante tilskud
til miljøprojekter og en pensionsordning.

Kommissionen var af den opfattelse, at den finansielle bistand udgjorde støtte, da det var tvivlsomt,
om denne bistand var lavere end de likvidationsomkostninger, som en privat investor ville pådrage sig
under normale markedsvilkår. I betragtning af den stadige forværring af virksomhedens finanser over
flere år måtte man desuden have forventet, at en rationel privat investor ville have taget initiativ til
at mindske sine tab på et meget tidligere tidspunkt. Kommissionen mente ikke, at denne støtte (bortset
fra et lille støttebeløb til efteruddannelsesforanstaltninger) kunne henføres under en af undtagelserne
i stålstøttereglerne, og den ville derfor kun kunne godkendes i henhold til EKSF-traktatens artikel 95.

Kommissionen mente, at betingelserne for at fremsætte et forslag for Rådet i henhold til artikel 95 var
til stede i denne sag, da støtten dels syntes begrænset til det strengt nødvendige, dels blev ydet som
led i en omstruktureringsplan, der skulle bringe virksomheden på fode igen inden for et rimeligt
tidsrum. Kommissionen var desuden af den opfattelse, at konkurrenternes interesser var sikret, da
støttebeløbet var forholdsvis beskedent, og da virksomheden ville være forhindret i at øge sin
produktionskapacitet i en periode på mindst fem år at regne fra den sidste støtteudbetaling. Med
henvisning til disse betragtninger og den omstændighed, at en lukning af virksomheden, der ligger i
et af de områder, der refereres til i EF-traktatens artikel 93, stk. 3, litra a), ville give anledning til
alvorlige sociale og regionale problemer, besluttede Kommissionen at fremsætte et forslag for Rådet
i henhold til artikel 95 med henblik på at godkende omstruktureringsstøtten til Irish Steel Ltd.
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På sit møde den 21. december 1995 gav Rådet sin enstemmige tilslutning til Kommissionens forslag,
dog med et krav om, at der skulle stilles en række nye betingelser, herunder begrænsninger af
virksomhedens produktudvalg, produktion og salg de næste fem år, for yderligere at mindske risikoen
for konkurrencefordrejninger. Rådet gik også med til en forøgelse af støtten med ca. 9 mio. ECU.

Italien

a) Acciaerie di Bolzano (Falck)

Som følge af en klage blev Kommissionen opmærksom på en række støtteforanstaltninger i perioden
1983-1989 til fordel for stålvirksomheden Acciaerie di Bolzano (datterselskab af Falck), som ikke var
blevet anmeldt til og godkendt af Kommissionen. En nærmere undersøgelse af de pågældende
støtteforanstaltninger på basis af de gældende stålstøtteregler viste, at en del af støtten var blevet ydet
til produktive investeringer, som ikke kan henføres under en af undtagelsesbestemmelserne i
stålstøttereglerne, mens en anden del var til miljøbeskyttelsesforanstaltninger uden at det dog var
muligt at fastslå, om betingelserne for godkendelse af denne form for støtte på basis af
stålstøttereglerne var til stede.

Derfor nærede Kommissionen alvorlig tvivl med hensyn til, om støtteforanstaltningerne var forenelige
med fællesmarkedet, og den besluttede derfor at indlede proceduren i stålstøttereglernes artikel 6,
stk. 4.

b) Bresciani-loven

Kommissionen har besluttet på den ene side ikke at rejse indsigelse mod de 20 tilfælde af
lukningsstøtte, som blev bebudet i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 481 af 3. august 1994
om afviklingen af den private stålsektor i Italien, og på den anden side at indlede proceduren i
stålstøttereglernes artikel 6, stk. 4, over de seks andre offentlige interventioner planlagt af den
italienske stat.

Da Kommissionen traf sin beslutning om at godkende den italienske lov "3 Agosto 1994 no 418" efter
at have konstateret, at den var i overensstemmelse med stålstøttereglerne og især bestemmelserne i
artikel 4, stillede den krav om, at de italienske myndigheder på forhånd skulle indgive anmeldelse,
hver gang den pågældende lov blev anvendt. Det fremgik imidlertid af de oplysninger, som
Kommissionen var i besiddelse af, at mens alle stålstøttereglernes betingelser var opfyldt i 20 sager,
havde de seks virksomheder i seks andre sager ikke løbende produceret EKSF-produkter indtil den
dato, hvor støtten blev anmeldt til Kommissionen.

Kommissionen havde derfor grund til at tro, at de pågældende seks virksomheder ikke umiddelbart
kunne betragtes som berettiget til støtte til lukning i henhold til stålstøttereglernes artikel 4, da de ikke
løbende havde produceret EKSF-produkter indtil den dato, hvor lov nr. 481 om afvikling af den
private stålsektor i Italien blev anmeldt til Kommissionen.

I de seks sager fandt Kommissionen det derfor nødvendigt og passende at indlede proceduren
omhandlet i artikel 6, stk. 4, i Kommissionens beslutning 3855/91/EKSF over for de pågældende
støtteforanstaltninger.
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2.2. Stålprodukter, der falder uden for EKSF-traktaten

Tyskland

a) Berg-Spezial-Rohr GmbH

I marts 1993 besluttede Kommissionen at indlede proceduren omhandlet i EF-traktatens artikel 93,
stk. 2, over for den investeringsstøtte, der på grundlag af en godkendt regionalstøtteordning var planer
om at yde til virksomheden Berg-Spezial-Rohr GmbH, der fremstiller store stålrør, som falder uden
for EKSF-traktaten. I betragtning af den eksisterende overskudskapacitet inden for den pågældende
sektor med en kapacitetsudnyttelsesgrad på omkring 40% mellem 1989 og 1992 nærede Kommissionen
tvivl, om støtten var forenelig med fællesmarkedet.

Efter at have undersøgt sagen på grundlag af oplysningerne afgivet af de tyske myndigheder og andre
interesserede parter som led i proceduren besluttede Kommissionen i september 1995 at godkende
støtten med henvisning til EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c). Inden da havde Kommissionen
foretaget en vurdering af støttens konsekvenser for sektoren i forhold til dens regionale fordele. I
denne sammenhæng bemærkede Kommissionen, at virksomhedens samlede produktionskapacitet ville
forblive uændret, og at støtten ville bidrage til at forbedre og diversificere arbejdsmarkedet i området.
I overensstemmelse med tidligere sager af lignende art konkluderede Kommissionen således, at de
regionale fordele af støtten ville opveje de konkurrencefordrejninger, som støtten ville medføre for den
pågældende sektor.

Italien

a) Tubificio di Terni Srl og Ilva Lamiere e Tubi Srl

Kommissionen besluttede i marts 1994 at indlede proceduren omhandlet i EF-traktatens artikel 93,
stk. 2, over for finansielle bidrag fra staten til ovennævnte to virksomheder, der fremstiller
stålprodukter, som falder uden for EKSF-traktaten. På grund af de vanskelige markedsforhold inden
for sektoren for store svejsede rør, som de to virksomheder tilhører, nærede Kommissionen tvivl med
hensyn til, om disse finansielle bidrag var baseret på normale kommercielle overvejelser, og om støtten
i benægtende fald var forenelig med fællesmarkedet.

Kommissionen konkluderede, at det finansielle bidrag til Tubificio di Terni Srl på 3,1 mio. ECU
(6 300 mio. ITL) var baseret på normale kommercielle overvejelser og derfor ikke indeholdt støtte som
omhandlet i artikel 92, stk. 1. Kommissionen lagde i denne forbindelse vægt på, at der på  det
tidspunkt,  hvor  bidraget  blev  ydet, var udsigt til vækst på det marked, som virksomheden opererer
på, og at staten, ved at investere i virksomheden, optrådte på samme måde som andre private
investorer på markedet. Det faktum, at den aktuelle kapacitetsudnyttelsesgrad inden for sektoren er lav,
er ikke afgørende. Men selv hvis det finansielle bidrag rent faktisk var at betragte som statsstøtte, ville
det kunne godkendes i henhold til EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c), da støtten ikke ville forøge
overskudskapaciteten yderligere og ville bidrage til at forbedre beskæftigelsen i området.

Hvad de finansielle bidrag til Ilva Lamiere e Tubi Srl angik, var Kommissionen af den opfattelse, at
statens adfærd i dette tilfælde ikke kunne sammenlignes med en privat investors adfærd under normale
markedsvilkår, når hensås til overskudskapaciteten inden for den sektor, hvor virksomheden opererer.
Desuden blev bidraget ydet til en fabrik, der på daværende tidspunkt tilhørte Ilva, som var i finansielle
vanskeligheder. Kommissionen betragtede derfor disse bidrag som statsstøtte knyttet til investering.
Den pågældende investeringsstøtte ville imidlertid ikke forøge virksomhedens produktionskapacitet,
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og virksomheden er beliggende i et område, der er berettiget til regionalstøtte i henhold til EF-
traktatens artikel 92, stk. 3, litra a). Kommissionen mente derfor, at de regionale fordele af støtten ville
opveje de problemer, som støtten ville medføre for den pågældende sektor, og støtten blev godkendt.

Spanien

a) Tubacex

I februar besluttede Kommissionen at indlede proceduren i stålstøttereglernes artikel 6, stk. 4, og EF-
traktatens artikel 93, stk. 2, over for en række mulige støtteforanstaltninger til fordel for Tubacex, der
producerer sømløse rør af rustfrit stål. I sin beslutning fokuserede Kommissionen især på, at
virksomheden havde gennemgået en finansiel omstrukturering, bl.a. via socialsikringskassens
beslutning om at give afkald på sine rettigheder som privilegeret fordringshaver og at løfte embargoen
på aktiver uden at kræve, at indtægterne fra salget af disse aktiver skulle anvendes til indfrielse af
gæld. Kommissionen lagde også vægt på dels virksomhedens salg af jordarealer til den baskiske
regering for en pris, der øjensynligt lå over markedsprisen, dels spørgsmålet om, hvorvidt lån ydet af
løngarantifonden til dækning af lønudbetalinger var baseret på normale markedsvilkår.

2.3. Skibsbygningsindustrien

De nugældende regler om statsstøtte til skibsbygningsindustrien er fastlagt i syvende direktiv om støtte
til skibsbygningsindustrien, som egentlig udløb den 31. december 1995. Der var derfor behov for nye
regler for at opfylde EU's forpligtelser i henhold til en international aftale indgået inden for rammerne
af OECD, der trådte i kraft den 1. januar 1996. På denne baggrund besluttede Kommissionen i juli
måned at forelægge Rådet et forslag til en forordning om støtte til skibsbygningsindustrien med
henblik på implementering af denne aftale pr. 1. januar 1996.

I december vedtog Rådet forordning nr. 3094/95, hvormed implementeredes OECD-aftalen om
overholdelse af normale konkurrencevilkår i den kommercielle skibsbygnings- og
skibsreparationsindustri, inklusive eliminering af produktionssubsidier. I henhold til forordningen er
alle direkte eller indirekte støtteforanstaltninger til fordel for den kommercielle skibsbygning forbudt,
dog med undtagelse af de udtrykkeligt nævnte former for støtte, f.eks. støtte til forskning og udvikling,
støtte til sociale foranstaltninger i forbindelse med lukning, eksportkreditter til skibe under OECD's
arrangement vedrørende eksportkreditter til skibe samt indenlandske kreditter på ækvivalente vilkår.
Støtte til omstrukturering vil generelt ikke være tilladt, undtagen i en overgangsperiode for Belgien,
Portugal og Spanien. Den nye forordning skal træde i kraft samtidig med OECD-aftalen. Det skulle
være sket den 1. januar 1996, men selv om EU ratificerede aftalen i december, er dens ikrafttræden
blevet forsinket på grund af afbrydelser i ratifikationsprocessen hos andre parter til aftalen. Rådet har
derfor besluttet, at reglerne i syvende direktiv om støtte til skibsbygningsindustrien29 skal fortsætte med
at være gældende indtil senest den 1. oktober 1996. På denne baggrund har Kommissionen besluttet,
at pr. 1. januar 1996 bevares det fælles loft for den kontraktbetingede produktionsstøtte uændret på
9% for store skibe og på 4,5% for skibe til en kontraktværdi af under 10 mio. ECU og for
ombygninger.

                                                            

29 Rådets direktiv 90/684/EØF, som ændret ved direktiv 94/73/EØF.
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Frankrig

a) Société nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre (ACH), Société française de Constructions
Navales (SFCN) og andre værfter i Italien og Tyskland

I juni besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, over for
indirekte støtte til ovennævnte to franske skibsværfter og et værft i henholdsvis Tyskland og Italien.
Mellem 1987 og 1990 modtog de to franske skibsværfter SCFN og ACH direkte støtte til bygning af
tre skibe i overensstemmelse med en ordning godkendt af Kommissionen. Støtteintensiteten udgjorde
mellem 9,4% og 28% af kontraktværdien og lå dermed inden for den godkendte ordnings grænser. I
henhold til en godkendt regionalstøtteordning for de franske oversøiske departementer (DOM) kunne
firmaer, der investerede i disse DOM-områder, imidlertid drage fordel af særlige skatteforanstaltninger,
og aftagerne af de tre skibe blev tilgodeset af disse støtteforanstaltninger, da de investerede i skibene.
Kommissionens godkendelse var betinget af en individuel anmeldelse af støtte inden for sektorer med
egne regler for statsstøtte, såsom skibsbygningsindustrien.

Det følger af artikel 3 i syvende direktiv om støtte til skibsbygningsindustrien, at
subventionsækvivalenten af støtte til redere eller tredjemænd, der ydes som støtte til bygning eller
ombygning af skibe, til fulde er omfattet af støtteintensitetslofterne for produktionsstøtte, jf. direktivets
artikel 4, forudsat at støtten rent faktisk benyttes til bygning eller ombygning af skibe på EF-værfter.
På basis af de foreliggende oplysninger konkluderede Kommissionen, at hovedformålet med støtten
til køberne af de pågældende skibe var at tilgodese de berørte skibsværfter og ikke den regionale
udvikling i DOM-områderne. Denne støtte skulle derfor medregnes ved beregningen af den samlede
støtte til SFCN og ACH til bygning af de tre skibe, og det nye regnestykke viste så, at den samlede
støtteintensitet overskred de grænser, som Kommissionen havde godkendt i forbindelse med førnævnte
ordning.

På samme måde overskred den indirekte støtte ydet - i henhold til regionalstøtteordningen - til bygning
af to skibe på henholdsvis et tysk og et italiensk værft loftet for produktionsstøtte til de pågældende
værfter.

Tyskland

a) Volkswerft, MTW-Schiffswerft, Warnow Werft, Elbewerft Boizenburg og Peene Werft

Syvende direktiv om støtte til skibsbygningsindustrien indeholder en undtagelsesbestemmelse for
skibsværfter i det tidligere DDR, ifølge hvilken driftsstøtte ydet inden udgangen af 1993 må overskride
det generelle loft for driftsstøtte som fastsat i direktivets artikel 4. Undtagelsen kræver, at den tyske
regering inden udgangen af 1995 gennemfører en faktisk og definitiv nedskæring på 40% af den
skibsbygningskapacitet, der eksisterede i de nye delstater i 1990. Efter privatiseringen i 1993
godkendte Kommissionen for hvert af ovennævnte værfter, at den påtænkte driftsstøtte blev frigivet.
I overensstemmelse med direktivets artikel 6 og 7 godkendte Kommissionen også, at der til disse
værfter blev ydet støtte til omstrukturering i form af investeringsstøtte og støtte til lukning.
Kommissionen godkender omstruktureringsstøtte i rater, forudsat at det kan bevises, at støtten er
nødvendig for at gennemføre omstruktureringsplanen, at de støttede investeringer gennemføres i
overensstemmelse med den af Kommissionen godkendte plan, at støtten ikke breder sig til andre
værfter, og at kapacitetsnedskæringerne for det enkelte værft overholdes.

På dette grundlag besluttede Kommissionen at godkende, at der blev frigivet yderligere støtte til disse
værfter. Hvad MTW-Schiffwerft angik, blev det supplerende støttebeløb dog reduceret, fordi MTW
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ikke havde indgået kontrakter for investeringsprogrammets samlede beløb. Godkendelsen af den
komplette støttepakke til fordel for disse værfter var nemlig baseret på, at hele investeringsprogrammet
blev gennemført, da støtteintensiteten ellers ville overstige det niveau, der kunne accepteres.

Grækenland

Neorion Syros Shipyards SA

I juli besluttede Kommissionen at vedtage en endelig beslutning i henhold til artikel 93, stk. 2, i sagen
vedrørende den støtte, som den græske regering i 1991 havde besluttet at yde til Neorion Shipyard i
form af en gældsafskrivning på i alt 53 433 ECU. Denne støtte blev ydet på grundlag af artikel 10 i
syvende direktiv om støtte til skibsbygningsindustrien og på betingelse af, at skibsværftet blev
privatiseret. Da værftet imidlertid endnu ikke var blevet privatiseret i februar 1994, besluttede
Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 93, stk. 2.

I beslutningen truffet i juli måned anerkendte Kommissionen, at den græske regering havde opfyldt
sin forpligtelse til at privatisere Neorion Shipyard, som var blevet overdraget til et privat selskab i
september 1994, og støtten blev derfor erklæret forenelig med skibsbygningsdirektivet.

I november besluttede Kommissionen endvidere at godkende en investering i Neorion Syros Shipyard
SA til dækning af en del af investeringsudgifterne forbundet med omstruktureringen og
moderniseringen af værftet. Investeringsstøtten vil højst andrage 4 041 mio. ECU svarende til 50% af
de samlede investeringsudgifter. Støtten blev godkendt med udgangspunkt i artikel 6 i syvende
direktiv, da støtten er kædet sammen med en strukturomlægningsplan, der indebærer en nedskæring
af værftets skibsreparationskapacitet med ca. 20%. Da støtten endvidere ydes på basis af en græsk
lovgivning, der eksisterede før undertegnelsen af OECD-aftalen, respekteres standstill-bestemmelsen
i OECD-aftalen fra 1994 om normale konkurrencevilkår inden for den kommercielle skibsbygnings-
og skibsreparationsindustri.

Spanien

Støtte til omstrukturering af offentligt ejede værfter

I 1991 godkendte Kommissionen, at der blev ydet tabskompensation til de offentligt ejede spanske
værfter i forbindelse med omstruktureringen af disse værfter i tidsrummet 1987-1992 til et beløb på
792,3 mio. ECU. Grundet budgetmæssige problemer viste det sig imidlertid at være umuligt at
effektuere disse betalinger i overensstemmelse med tidsplanen, og de offentligt ejede værfter har stadig
alvorlige finansielle problemer på grund af disse forsinkelser i støtteudbetalingen og de vanskelige
forhold på markedet.

I november modtog Kommissionen fra de spanske myndigheder en anmeldelse af sidstnævntes planer
om at yde støtte på i alt 1,125 mia. ECU (180 mia. ESP) til nok en omstrukturering af de offentligt
ejede værfter. Denne anmeldelse dækker sociale støtteforanstaltninger, udestående
tabskompensationsstøtte og investeringsstøtte, jf. en særlig undtagelse for Spanien i OECD-aftalen.

I betragtning af, at den anmeldte tabskompensationsstøtte på 556,9 mio. ECU svarer til den udestående
tabskompensationsstøtte, som Kommissionen havde godkendt i 1991, men som ikke var blevet udbetalt
på grund af budgetmæssige problemer, besluttede Kommissionen i december at godkende denne støtte
med henvisning til artikel 5 A i direktivet. Kommissionen anmodede imidlertid den spanske regering
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om at indsende rapporter hvert halve år, således at Kommissionen kan verificere, at støtten benyttes
til det påtænkte formål og ikke til at fordreje konkurrencen ved f.eks. at tilbyde underpriser.

Kommissionen besluttede desuden at indlede proceduren i artikel 93, stk. 2, over for en
skattekreditfacilitet til en værdi af 301,8 mio. ECU (ca. 48 mia. ESP), som de spanske myndigheder
agtede at tilbyde de offentligt ejede værfter i perioden 1995-98. Beslutningen om de resterende
støtteelementer blev udsat i afventning af resultaterne af nogle uafsluttede undersøgelser.

2.4. Motorkøretøjsindustrien

Genindførelse af rammebestemmelserne

Med baggrund i det juridiske vakuum, der opstod som følge af EF-Domstolens dom af 29. juni 1995,
der siger, at 1992-revisionen af rammebestemmelserne for støtte til motorkøretøjsindustrien ikke kunne
forlænge deres gyldighed på ubestemt tid, besluttede Kommissionen at genindføre
rammebestemmelserne i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 93, stk. 1, og at træffe foreløbige
foranstaltninger i form af en tilbagevirkende forlængelse af de oprindelige rammebestemmelser indtil
udgangen af 1995 i afventning af genindførelsen af rammebestemmelserne på grundlag af EF-traktatens
artikel 93, stk. 1.

Alle medlemsstater med undtagelse af Spanien gik ubetinget med til at genindføre
rammebestemmelserne i en periode på to år fra den 1. januar 1996. Kommissionen mente ikke, at den
spanske regerings argumenter var tilstrækkelige til at begrunde dens afvisning af genindførelsen af
rammebestemmelserne, og da Kommissionen ikke kan acceptere, at rammebestemmelserne ikke finder
anvendelse i en enkelt medlemsstat - medmindre der gør sig exceptionelle forhold gældende i den
pågældende medlemsstat (hvilket ikke er tilfældet i Spanien) - besluttede den i september at indlede
proceduren efter artikel 93, stk. 2, over for alle de igangværende støtteordninger i Spanien.

I december vedtog Kommissionen en endelig beslutning som led i denne procedure og stillede krav
om, at alle eksisterende statsstøtteordninger i Spanien skulle ændres, således at de kom til at overholde
de nye rammebestemmelsers anmeldelseskrav og krav om indsendelse af en årsrapport. Med andre ord
skal de spanske myndigheder anmelde alle støtteforanstaltninger, der iværksættes til fordel for projekter
til en værdi af mere end 17 mio. ECU som led i eksisterende eller godkendte støtteordninger for
virksomheder inden for motorkøretøjsindustrien som defineret i rammebestemmelserne.

Østrig

a) Opel Austria

I juli godkendte Kommissionen en støtte på i alt 16,1 mio. ECU til fordel for Opel Austria, et 100%
ejet datterselskab af General Motors Corp., til støtte for dets udgifter til F&U, miljø og uddannelse
i Aspern/Wien. De støttede projekter hænger sammen med Opels beslutning om at udvikle en mindre
benzinmotorserie (serie 0), som indgår i en ny overordnet strategi for udformning af kraftoverførslen.
Projektet gennemføres i perioden 1994-1998 med en samlet udgift på 375,4 mio. ECU (4,913 mia.
ATS). Heraf angår 261,4 mio. ECU (3,421 mia. ATS) normale investeringer, som ikke er
støtteberettigede. De samlede støtteberettigede udgifter udgør således 114 mio. ECU (1,491 mia. ATS)
i forskellige kategorier, hvortil der er planlagt støtte på i alt 16,2 mio. ECU (210,3 mio. ATS). Støtten
ydes i form at et tilskud fra de centrale myndigheder og fra de lokale myndigheder i Wien. Støtten til
produktrelateret F&U beløber sig til 7,2 mio. ECU (93,8 mio. ATS) med en intensitet på 15% ud af
støtteberettigede udgifter på 48,1 mio. ECU (625,3 mio. ATS), mens intensiteten for procesrelateret
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F&U og innovative investeringer udgør 10%, hvilket svarer til et beløb på 5,6 mio. ECU (72,8 mio.
ATS) i forhold til støtteberettigede udgifter på 56 mio. ECU (727,5 mio. ATS). I forbindelse med
miljøudgifterne på 7,6 mio. ECU (99 mio. ATS) vil der blive ydet et tilskud på 30%, svarende til et
støttebeløb på 2,3 mio. ECU (29,7 mio. ATS). Endelig vil støtten til grunduddannelse ligge på 0,6 mio.
ECU (8 mio. ATS), dvs. en 50% intensitet i forhold til udgifter på 1,2 mio. ECU (15,9 mio. ATS),
mens støtten til faglig videreuddannelse er fastsat til 0,5 mio. ECU (6 mio. ATS) med en intensitet
på 25% i forhold til de støtteberettigede udgifter på 1,8 mio. ECU (24 mio. ATS).

Da Kommissionen godkendte statsstøtten til F&U-udgifterne, konstaterede den, at udgifterne til
produkt- og procesudvikling virkelig er innovative på europæisk plan, og at støtteintensiteterne ligger
inden for de grænser, der er fastsat i rammebestemmelserne for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien
og rammebestemmelserne for statsstøtte til F&U. Med hensyn til støtten til miljøprojekter konstaterede
Kommissionen, at investeringerne i nye rense- og vaskeprocesser for motorkomponenter giver
mulighed for en betydelig nedbringelse af spildevandsemissionerne og recyklering af dette spildevand,
som enten ligger over de nationale normer eller er frivillige foranstaltninger i den forstand, at der ikke
findes nogen normer, således at den påtænkte støtteintensitet på 30% ligger inden for de grænser, der
er fastsat i rammebestemmelserne for motorkøretøjsindustrien og Fællesskabets retningslinjer for
statsstøtte til miljøbeskyttelse. I betragtning af projektets innovative karakter mente Kommissionen,
at de faglige uddannelsesforanstaltninger vil indebære en række virkelig kvalitative ændringer i de
færdigheder, der kræves af arbejdsstyrken. De grundlæggende uddannelseselementer afhænger ikke af
den enkelte virksomhed. På grundlag heraf og eftersom støtten ligger inden for rimelige grænser, blev
uddannelsesstøtten anset for at være acceptabel i henhold til reglerne for faglig uddannelse som anført
i rammebestemmelserne for motorkøretøjsindustrien.

Belgien

a) Ford Werke AG

I juli godkendte Kommissionen regional- og miljøstøtte til Ford Werke AG til fordel for dets
investeringsplaner i Genk. Projekterne indebærer, at den nye Ford Mondeo-personbilserie iværksættes,
og at fabrikkens kapacitet udvides til dette formål. Der er endvidere knyttet miljøinvesteringer til dette
projekt. Projektet forudsætter bl.a. et fuldstændig nyt anlæg til produktion af karrosserier og betydelige
investeringer i lakeringsværkstedet, og virksomheden har derfor aktivt undersøgt mulighederne for at
placere projektet andetsteds, og har i den forbindelse understreget nødvendigheden af regionalstøtte,
hvis det skal lykkes at sikre udsigterne for Genk-fabrikken på lidt længere sigt. Projektet gennemføres
i årene 1992-1995 med en samlet udgift på 26,910 mia. BEF, hvoraf 509 mio. ECU (19,587 mia. BEF)
er berettiget til regionalstøtte. Regionalstøtten vil blive ydet i form af et tilskud på 24,1 mio. ECU
(916,4 mio. BEF) til projektet, som vil blive udbetalt i tre lige store årlige rater mellem 1995 og 1997.
Endvidere vil virksomheden i fem år få en fritagelse for ejendomsskat, hvis nuværende værdi anslås
til 4,5 mio. ECU (171,8 mio. BEF). Med den forsinkede udbetaling af støtten udgør støtteintensiteten
for de to regionalstøtteelementer udtrykt i tilskudsækvivalent 4,3%. Samtidig med at Kommissionen
godkendte støtten, vurderede den fordelene for regionaludviklingen i forhold til de eventuelle negative
virkninger for sektoren som helhed, som f.eks. skabelse af stor overkapacitet. Den foretog en cost
benefit-analyse for at konstatere, i hvor høj grad regionalstøtten står i forhold til de regionale handicap,
Ford står over for i forbindelse med investeringerne i Genk. Det konstateredes, at disse ulemper var
større end den påtænkte støtteintensitet. Støtten vil derfor ikke have nogen negativ indvirkning på
sektoren.

Miljøprojekterne angår hovedsagelig investeringer i lakeringsværkstedet med henblik på nedbringelse
af emissionerne af opløsningsmidler. Der indføres endvidere nye systemer til indsamling og
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bortskaffelse af affald. Omkostningerne ved disse projekter beløber sig til 7,1 mio. ECU (270,3 mio.
BEF). Miljøstøtten vil blive ydet i form af et tilskud på 15%, hvilket giver et støttebeløb på 1,1 mio.
ECU (40,5 mio. BEF). Eftersom projekterne resulterer i en nedbringelse af emissionerne, som til dels
ligger over de normer, der i øjeblikket gælder ifølge den regionale lovgivning, og dels betyder, at disse
normer overholdes, er støtteintensiteten på 15% i overensstemmelse med de grænser, der er fastsat i
retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse.

Belgien og Nederlandene

a) DAF

I september traf Kommissionen en delvis negativ endelig beslutning om de to procedurer i henhold
til EF-traktatens artikel 93, stk. 2, som den havde indledt i oktober 199330 med henblik på at undersøge
tilstedeværelsen og foreneligheden af statsstøtteelementer i den nederlandske stats og regionen
Flanderns interventioner til fordel for lastbilproducenten DAF før og efter dennes konkurs.

DAF N.V. var sammen med sine mange datterselskaber i Nederlandene, Belgien og UK blevet taget
under konkursbehandling i februar 1993. En måned senere godkendte handelsretterne i Nederlandene
og Belgien, at det tidligere DAF-selskabs kerneaktiviteter i disse to lande blev overtaget af et
nyoprettet selskab, DAF Trucks N.V., hvori den nederlandske stat og regionen Flandern havde
aktiemajoriteten.

Med hensyn til salget af aktiverne i DAF België N.V. og de offentlige myndigheders rolle heri mente
Kommissionen, at bobestyrelserne i Nederlandene og Belgien havde handlet uafhængigt som
foreskrevet i loven. Med hensyn til statens deltagelse i risikokapitalen i DAF Trucks N.V. og dets
datterselskab DAF Trucks Vlaanderen N.V., konstaterede Kommissionen, at myndighederne i begge
medlemsstater havde tilvejebragt risikokapital på samme betingelser som private aktionærer, hvis
aktiepost har reel økonomisk betydning. En detaljeret undersøgelse af planerne for virksomheden viste,
at der kunne forventes et rimeligt afkast af aktionærernes kapital. Der var derfor ikke tale om
statsstøtte.

Efter en detaljeret gennemgang af de forskellige finansielle interventioner til støtte for det tidligere
DAF-selskab konstaterede Kommissionen, at tre støtteforanstaltninger fra den nederlandske stat
udgjorde statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 92, stk. 1, og at to af disse ligeledes var
uforenelige med fællesmarkedet og skulle tilbagebetales.

For det første gav omlægningen i december 1990 af et TOK-lån (Technisch ontwikkelingskrediet), der
var blevet ydet i 1983, en kriseramt virksomhed en yderligere fordel, som blev anslået til 8,4 mio.
ECU (17,7 mio. NLG) på konkurstidspunktet, og som skulle anmeldes til Kommissionen ifølge
rammebestemmelserne for motorkøretøjsindustrien. Den ikke-anmeldte støtte, der blev betegnet som
rednings- og omstruktureringsstøtte, var ikke forenelig med retningslinjerne i rammebestemmelserne,
da den ikke havde været knyttet til en omstruktureringsplan.

For det andet bestred den nederlandske stat ikke støtteelementet og den ulovlige karakter af det seneste
TOK-lån, der var blevet ydet i 1991 og 1992. I modsætning til den nederlandske opfattelse af støttens
forenelighed konkluderede Kommissionen, at den også var uforenelig med retningslinjerne i
rammebestemmelserne, idet det støttede projekt angik udviklings- og præ-industrialiseringsfaserne af

                                                            

30 Jf. 23. beretning om konkurrencepolitikken, punkt 508.
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det F&U-forløb, hvorunder der er blevet truffet forberedelse til markedsføring af en ny, men ikke-
innovativ lastbilserie. Som anført i rammebestemmelserne er udviklingen af nye modeller, der er
mindre forurenende og mere brændstofeffektive end deres forgængere, et standardkrav for en
lastbilproducent, der ønsker at forblive konkurrencedygtig på det europæiske marked. Der bør i
princippet ikke ydes støtte til en sådan normal erhvervsaktivitet. Da den nederlandske stat allerede var
ved at få lånet tilbage fra den konkursramte virksomhed, krævede Kommissionen kun, at der skulle
ske tilbagebetaling af det supplerende støtteelement, der var indeholdt i rentetilskuddet til lånet, og som
på konkurstidspunktet blev vurderet til 0,2 mio. ECU (0,4 mio. NLG).

For det tredje mente Kommissionen, at forskuddet på 1,55 mio. NLG til en anmeldt, men ikke
godkendt F&U-støtte - udbetalt i slutningen af 1992 - var i overensstemmelse med retningslinjerne for
vurdering af F&U-støtte i nævnte rammebestemmelser, idet det var knyttet til VOLEM-projektet
(fremskyndet udvikling af lavemissionsmotorer), som indeholdt tilstrækkelige elementer af præ-
kompetitiv forskning til at berettige størrelsen af den faktisk udbetalte støtte.

Kommissionen forlangte således, at den nederlandske stat skulle kræve, at DAF tilbagebetalte i alt
8,6 mio. ECU (18,1 mio. NLG) i uforenelig støtte (8,4 + 0,2). Eftersom DAF N.V. og DAF
Trucks N.V. juridisk set er helt forskellige virksomheder, og aktiverne i DAF N.V. blev solgt i
overensstemmelse med den nederlandske konkursprocedure, forlangte Kommissionen ikke, at DAF
Trucks N.V. skulle tilbagebetale de to første støtteforanstaltninger, selv om det senere skulle vise sig,
at disse støtteforanstaltninger ikke kunne været blevet (fuldstændig) tilbagebetalt af virksomheden
under likvidation, DAF N.V.

Endelig mente Kommissionen, at de belgiske myndigheder havde ydet ulovlig statsstøtte til det nye
DAF-selskab. Ved ikke at opkræve den sædvanlige risikopræmie på 1,5% på statsgarantier, der
allerede var knyttet til den gæld, som blev overført fra det konkursramte DAF België N.V. til DAF
Trucks Vlaanderen N.V., gav de belgiske myndigheder det nye selskab statsstøtte. Denne kunstige
finansielle fordel blev vurderet til 0,2 mio. ECU (9,3 mio. BEF) på tidspunktet for overførsel af gæld
og garantier. Denne driftsstøtte blev anset for at være uforenelig med fællesmarkedet, idet
retningslinjerne i nævnte rammebestemmelser fastsætter, at der ikke må tillades driftsstøtte i denne
sektor. Kommissionen bestemte derfor, at beløbet skulle tilbagebetales med renter fra ydelsesdatoen.

Tyskland

a) Volkswagen Group (VW)

I slutningen af oktober pålagde Kommissionen den tyske regering, at den inden seks uger skulle
fremlægge alle oplysninger om Volkswagen Group (VW)'s investeringsplaner i de nye tyske delstater
og om den støtte, de skulle modtage. I juli 1994 havde Kommissionen truffet en endelig beslutning
om de forskellige støtteforanstaltninger til Sächsische Automobilbau GmbH (SAB), et joint venture
mellem VW og Treuhandanstalt (THA), med henblik på omstrukturering af de eksisterende bil- og
motorfabrikker Mosel I og Chemnitz I samt topstykkefabrikken i Eisenach31. Disse projekter udgjorde
første trin af VW's engagement i de nye delstater. Da den endelige beslutning blev truffet, havde
Tyskland meddelt Kommissionen, at VW Group ville færdiggøre sine planer for de nye
investeringsprojekter i Sachsen, bilfabrikken Mosel II og motorfabrikken Chemnitz II, inden udgangen
af 1994, og at Kommissionen derefter ville få tilsendt oplysninger om disse projekter, således at den
kunne vurdere den påtænkte regionalstøtte.

                                                            

31 23. beretning om konkurrencepolitikken, punkt 367.
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Til trods for adskillige skrivelser, hvori de tyske myndigheder blev mindet om at fremsende
oplysninger til Kommissionen, var dette ikke sket ved udgangen af oktober 1995. På denne baggrund
kunne Kommissionen i overensstemmelse med flere nylige domme afsagt af Domstolen træffe
ovennævnte foreløbige beslutning, hvori det kræves, at den pågældende medlemsstat skal sende
Kommissionen ovennævnte oplysninger. Skulle Tyskland undlade at efterkomme denne beslutning,
kan Kommissionen træffe en endelig beslutning på grundlag af de foreliggende oplysninger, hvilket
betyder, at der kan blive tale om et krav om tilbagebetaling af støtten på 197,3 mio. ECU (372,2 mio.
DEM), som var blevet udbetalt ulovligt til selskabet inden procedurens indledning, inklusive renter
på det udbetalte støttebeløb.

Spanien

a) SUZUKI Motor S.A. (SANTANA)

I januar besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, om de
støtteforanstaltninger, der er vedtaget af både de nationale myndigheder og Junta de Andalucia
(regionalregeringen) til fordel for bilfabrikken Santana Motor S.A. (SANTANA) i Linares
(Andalucien), som er et spansk datterselskab af SUZUKI Motor Corporation Group. I juni 1994 indgik
de spanske myndigheder tilsyneladende en aftale med SUZUKI, hvorefter der skulle ydes to rentefrie
lån til SANTANA på i alt 85,1 mio. ECU (i 1994-priser) (13,6 mia. ESP) med det formål at sikre
virksomhedens levedygtighed. Som svar på Kommissionens anmodning om yderligere oplysninger
bekræftede den spanske regering, at den havde ydet virksomheden et forskud på 27,5 mio. ECU
(10,116 mia. ESP (i 1994-priser)). Den spanske regering fremsendte endvidere en kopi af det udkast
til omstruktureringsplan, som SANTANA havde udarbejdet i april 1994.

Kommissionens undersøgelse viste, at den omstruktureringsplan for SANTANA, som den spanske
regering havde indsendt på det tidspunkt, var uklar og ikke overbevisende og ikke tog sigte på at
genskabe virksomhedens levedygtighed på længere sigt. Desuden var der fortsat uklarhed omkring en
række andre aspekter af statsstøtten til SANTANA. På grundlag af oplysningerne fra den spanske
regering kan Kommissionen ikke nøjagtigt afgøre forholdet mellem den påtænkte statsstøtte til
SANTANA og de foranstaltninger, der udgør omstruktureringsplanen for virksomheden.

Den spanske regering har imidlertid ikke anmeldt nogen redningsstøtte i overensstemmelse med
retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte. Kommissionen er derfor ikke i stand til at
afgøre, om den planlagte statsstøtte til SANTANA er i overensstemmelse med de betingelser, den har
fastsat for godkendelse af omstrukturerings- og redningsstøtte. Af disse grunde er Kommissionen i
tvivl om foreneligheden af st¢tten til Santana med Fællesmarkedet. Inden for rammerne af artikel 93,
stk. 2 proceduren gav Kommissionen udtryk for, at den er villig til at samarbejde med de spanske
myndigheder om udformningen af en rednings- og omstruktureringsplan, som er forenelig med ydelse
af statsstøtte i henhold til EF-traktaten.

b) SEAT S.A.

I oktober traf Kommissionen en endelig betinget beslutning som afslutning på en procedure efter
artikel 93, stk. 2, som den havde indledt i juni 1995 og ændret i juli 1995, om godkendelse af en
støttepakke på 283 mio. ECU (46 mia. ESP) fra de spanske centrale og regionale myndigheder til
støtte for omstruktureringsplanen for bilfabrikken SEAT S.A., der er et datterselskab af Volkswagen
Group. Af dette beløb blev 221 mio. ECU (36 mia. ESP) udbetalt som forskud i form af to lån til
Volkswagen A.G., hvor hovedstol og renter skal tilbagebetales gennem fremtidige tilskud til SEAT.
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Kommissionen har med hjælp fra et uafhængigt konsulentfirma gennemført en undersøgelse for at
kontrollere, om den anmeldte plan virkelig afspejler de gennemførte omstruktureringsforanstaltninger,
og om betingelserne i EF-retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte som helhed samt
betingelserne i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien i særdeleshed var
opfyldt. Resultaterne af Kommissionens undersøgelse kan sammenfattes således:

Kommissionen var enig i, at planen var tilstrækkelig til at genskabe virksomhedens levedygtighed
inden for en rimelig periode. SEAT's finansielle situation i oktober 1995 viste rent faktisk, at der var
fremgang i driftsresultaterne på linje med de forventede resultater af omstruktureringsplanen. Analysen
af de finansielle oplysninger viste, at hvis salget stiger som forudsat i planen, vil virksomheden få
overskud i 1997, dvs. to år senere end forventet i den oprindelige plan.

Omkostningerne ved omstruktureringsplanen, 2 715 mio. ECU (441,7 mia. ESP), var også lavere end
anmeldt og omfattede investeringer og produktprogrammer, afskedigelser og andre nedlukningsudgifter,
uddannelsesprogram, genetablering af driftskapitalen og nedbringelse af den finansielle gæld.

Gennemgangen af SEAT's omstruktureringsplan viste, at VW Group ydede et betydeligt bidrag til
omstruktureringen af bilindustrien i Europa. Den uundgåelige lukning af Zona Franca-fabrikken, som
kun delvis udlignes gennem kapacitetsudvidelser i Martorell og andre fabrikker i VW Group, vil
reducere SEAT's kapacitet med 29% og VW Groups med 5%.

Selv om reduktionen af SEAT's kapacitet er betydelig lavere end de 50%, der blev forudset i den
anmeldte plan, anses den stadig for at udgøre en væsentlig reduktion af overskudskapaciteten. Det
forventes endvidere, at SEAT's produktion og salgsprognoser i den resterende periode af
omstruktureringsplanen ikke vil resultere i en stigning i SEAT's markedsandel i EØS på bekostning
af konkurrenter, som ikke modtager støtte. Støttebeløbet (289 mio. ECU (46 mia. ESP)) og
støtteintensiteten (10,4% af de samlede omstruktureringsomkostninger) står helt klart i forhold til den
omstrukturering, der skal gennemføres. Støttens intensitet er forholdsvis lavere udtrykt i procent end
reduktionen af SEAT's kapacitet.

Efter Kommissionens mening opfyldte de 289 mio. ECU (46 mia. ESP) i støtte til fordel for
SEAT S.A.'s omstruktureringsplan de kriterier, der er fastsat i EF-retningslinjerne for rednings- og
omstruktureringsstøtte og i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien,
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- VW-SEAT må ikke ændre hovedindholdet i og tidsplanen for gennemførelsen af
omstruktureringsplanen for SEAT, og det er især en betingelse, at lakeringsværkstedet i Zona
Franca lukkes og demonteres inden udgangen af 1996, at der ikke sker nogen kapacitetsudvidelse
på SEAT's fabrikker inden 1. januar 1998, og at SEAT's ajourførte investeringsprogram
gennemføres fuldt ud

- SEAT eller dets datterselskaber vil ikke blive ydet yderligere støtte i form af kapitaltilskud eller
nogen anden form for støtte til fordel for omstruktureringsplanen

- VW Group skal opfylde kravet om en 5% nettoreduktion i gruppens bilproduktionskapacitet i
EØS.

Endelig blev den spanske regering bedt om at sende Kommissionen en årlig rapport om
gennemførelsen af omstruktureringsplanen.
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Det Forenede Kongerige

Rover Group

I november kunne Kommissionen afslutte sagen om gennemførelsen af de beslutninger, den havde
truffet i 1988 og 1990 om omstruktureringsstøtte til Rover Group. I forbindelse med den første
beslutning var der godkendt en omstruktureringsstøtte på 640 mio. ECU, som tog form af en
gældsafskrivning og et regionalt tilskud, og som var knyttet til forskellige betingelser, der skulle
opfyldes af selskabet og den britiske regering under omstruktureringsplanen ("Corporate Plan 1988-
1992"), og som skulle overvåges af Kommissionen. Kommissionen traf sin anden beslutning i 1990,
og knyttede herved en række yderligere betingelser til sin oprindelige beslutning og krævede
tilbagebetaling af 52 mio. ECU, svarende til den støtte, de britiske myndigheder betalte til British
Aerospace for købet af Rover Group ud over det godkendte beløb. Sidstnævnte del af denne beslutning
blev annulleret af Domstolen af proceduremæssige grunde i februar 1992, men trådte igen i kraft ved
en ny negativ beslutning i marts 1993, som blev ført ud i livet samme år, da British Aerospace
tilbagebetalte 67,4 mio. ECU, svarende til hovedstolen og renter med tilbagevirkende kraft. I 1992
foretog Rover Group endnu en frivillig tilbagebetaling af 35 mio. ECU, som udgjorde det nettobeløb,
der blev brugt mindre end det bevilligede beløb på lastbils- og busomstruktureringselementet i Rover
Groups gæld, da 1988-beslutningen blev truffet. Kommissionen noterer endvidere med tilfredshed, at
de øvrige betingelser i de to beslutninger er opfyldt inden for de aftalte tidsrammer, navnlig med
hensyn til fuldstændig gennemførelse af Corporate Plan for så vidt angår investerings- og
omstruktureringsforanstaltninger samt hermed forbundne beløbsstørrelser, kapacitetsnedskæringer for
biler, motorer og transmissioner samt størrelsen af kapitaludgifter i områder, der modtager
regionalstøtte.

2.5. Kunstfibre

Belgien

a) BVBA DS Profil

I april besluttede Kommissionen at afslutte den procedure, den havde indledt i maj 199432 i henhold
til EF-traktatens artikel 93, stk. 2, om den belgiske regerings forslag om at yde støtte til BVBA DS
Profil som efterfølgende tilskud til en del af de samlede udgifter til virksomhedens investeringer i ny
kapacitet til fremstilling af vat af polyesterstapelfibre. Investeringerne blev foretaget på virksomhedens
anlæg i Dendermonde i Flandern, og støtten skulle tildeles i henhold til lov af 4. august 1978 om
udvidelse af små og mellemstore virksomheder, som Kommissionen godkendte som forenelig med
fællesmarkedet i medfør af EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c). Støtten bestod af et rentetilskud
(1 mio. ECU), fritagelse fra forudbetaling af ejendomsskat (0,01 mio. ECU) og ret til at foretage
fremskyndet afskrivning (værdien ukendt).

I lyset af ekspertudtalelser konkluderede Kommissionen, at fibre med de specifikationer, der er
påkrævet ved fremstilling af virksomhedens slutprodukt, en form for vat, ikke kunne leveres af andre
fiberproducenter i EØS. Virksomheden havde derfor været nødt til at installere sin egen
fiberproduktionskapacitet, og den belgiske regering kunne kun have ydet støtte til aktiviteter i et senere
produktionsled, når de var integreret med denne kapacitet. Dermed ville støtten ikke gå til

                                                            

32 EFT C 201 af 23.7.1994, s. 2.
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fiberproduktion, og den faldt ikke ind under rammebestemmelser for støtte til kunstfiberindustrien33.
Den var derfor forenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalen.

Frankrig

a) Allied Signal Fibers Europe SA

Ved sin dom af 24 marts 199334 annullerede Domstolen den beslutning, hvorved Kommissionen havde
afvist at indlede procedure i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 2, vedrørende et tilskud (24 mio.
ECU) fra den franske regering til Allied Signal Fibers Europe SA med henblik på et nyt anlæg til
produktion af polyesterfilamentgarn med høj fiberfasthed i Longwy i Meurthe-et-Moselle, et område
i "Pôle Européen de Développement", der er berettiget til regionalstøtte i medfør af EF-traktatens
artikel 92, stk. 3, litra c). Støtten blev tildelt under tilskudsordningen for regionalplanlægning.

Derfor indledte Kommissionen i juni 199335 proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med
hensyn til tilskuddet og yderligere tilskud (6 mio. ECU), som virksomheden modtog til finansieringen
af rensning af og oprydning på det område, hvor det nye anlæg skulle ligge.

I januar 1995 besluttede Kommissionen, at:

- finansiering af rensningen ikke indeholdt støtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 92, stk. 1,
og EØS-aftalens artikel 61, stk. 1

- visse dele af den investering, støtten skulle gå til - nemlig polymerisation og beslægtede kemiske
aktiviteter til produktion af højviskøse harpikschips - faldt uden for rammebestemmelser for støtte
til kunstfiberindustrien fra 1987 til 198936, der gjaldt, da den nu annullerede beslutning blev
truffet; støtte til sådanne aktiviteter var dermed forenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalens
funktion; i overensstemmelse med Kommissionens godkendelse af støtte til investeringer i "Pôle
Européen de Développement", som siger, at støtte kan ydes på op til 30% af de støtteberettigede
investeringer, kunne der tildeles 20 mio. ECU i støtte til disse aktiviteter

- den resterende støtte (4 mio. ECU), som var givet til garnproduktion, var ikke forenelig med
fællesmarkedet og EØS-aftalens funktion.

Kommissionen krævede desuden, at den franske regering skulle sørge for, at virksomheden
tilbagebetalte 0,01 mio. ECU plus renter. Dette beløb svarer til forskellen mellem den mængde støtte,
der blev udbetalt til virksomheden, inden Kommissionen indledte proceduren efter EF-traktatens
artikel 93, stk. 2, (20,1 mio. ECU), og den støttemængde, Kommissionen havde godkendt
(20 mio. ECU).

                                                            

33 EFT C 346 af 30.12.1992, s. 3. Rammebestemmelsernes gyldighedsperiode er blevet forlænget to gange, se EFT C 224
af 12.8.1994, s. 4 og EFT C 142 af 8.6.1995, s. 4.

34 Sag C-313/90, International Rayon & Synthetic Fibres Committee mod Kommissionen.
35 EFT C 215 af 10.8.1993, s. 7.
36 EFT C 183 af 11.7.1987, s. 4.
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b) Beaulieu Group

I april37 indledte Kommissionen proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med hensyn til den
franske regerings forslag om at yde støtte til Beaulieu Group i forbindelse med investeringer i et nyt
anlæg til produktion af bærelag og tæpper i Maubeuge i Nord-Pas-de-Calais. Anlægget syntes at være
forbundet med virksomhedens installation af ny kapacitet til produktion af tæppefilamentgarn af
polypropylen, hvorved støtten kunne være indirekte tilskud til garnproduktion og dermed falde ind
under rammebestemmelserne. Desuden kunne den påtænkte støtte ikke forenes med
rammebestemmelserne, da der syntes at ville blive tale om en udvidelse af virksomhedens kapacitet
til produktion af garner, idet rammebestemmelserne kun tillader godkendelse af støtte, når den fører
til en betydelig nedskæring af kapaciteten. Den påtænkte støtte forekom derfor at være uforenelig med
fællesmarkedet og EØS-aftalens funktion.

Ved indledningen af proceduren bemærkede Kommissionen, at den i forbindelse med beslutningen om
støttens forenelighed ville tage hensyn til sine tidligere beslutninger38, ifølge hvilke Belgien skulle
kræve tilbagebetaling af uforenelig støtte, som Beaulieu Group modtog i 1983. Selv hvis
Kommissionen betragtede den påtænkte støtte som forenelig, ville den derfor i lyset af retspraksis
overveje at suspendere betalingerne, hvis Belgien stadig ikke havde efterlevet de tidligere beslutninger.

Tyskland

Rhotex Texturgarne GmbH Cottbus

Den 20. december 1995 forventes Kommissionen at behandle GB IV's forslag om at godkende støtte
til virksomhedens investeringer i ny kapacitet til teksturering af tekstilfilamentgarn af polyamid, da
den er i overensstemmelse med rammebestemmelserne og dermed forenelig med fællesmarkedet of
EØS-aftalens funktion.

2.6. Den finansielle sektor

Frankrig

a) Kommissionens endelige beslutning om betinget godkendelse af støtte til omstrukturering af banken
Crédit Lyonnais

I juli besluttede Kommissionen at afslutte proceduren i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 2, og
på visse betingelser godkende den franske regerings støtte til redning og genoprettelse af den offentligt
ejede bank Crédit Lyonnais (CL).

Ved udgangen af 1993 var CL Europas førende bank med hensyn til samlet aktivmasse. Banken havde
underskud i 1992, 1993 og 1994. Da tabene var meget store i forhold til egenkapitalen, ville
solvensprocenten (dvs. forholdet mellem bankens egenkapital og dens risikovægtede aktiver) være
faldet til under lovens mindstekrav på 8%, hvis de franske myndigheder ikke var kommet CL til
undsætning finansielt, navnlig med en kapitalforøgelse og en afviklingsmekanisme, som skulle
overtage risikoen og omkostningerne i forbindelse med 135 mia. FRF i aktiver, der blev overført til

                                                            

37 EFT C 284 af 28.10.1995, s. 8.
38 EFT L 62 af 3.3.1984, s. 18 og EFT L 283 af 27.10.1984, s. 42.
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en ad hoc-afviklingsstruktur. Kommissionen fandt, at den pågældende ordning indeholdt betydelige
støtteelementer, som kunne give staten endelige nettoudgifter på hele 45 mia. FRF (7 mia. ECU).

Kommissionen er klar over, at banksektoren er særlig følsom, hvilket stiller krav om en helt speciel
opmærksomhed fra såvel de nationale myndigheder som Fællesskabet, hvis man vil undgå, at et større
pengeinstituts alvorlige vanskeligheder smitter af på de finansielle forbindelser mellem aktørerne i
denne sektor og udløser en mere generel krise. Derfor har man ved behandlingen af denne sag især
taget hensyn til de overvejelser om statsstøttereglernes anvendelse på banker, der blev gjort af
Kommissionens relevante tjenestegrene og en ekspertgruppe, som blev anmodet om at vurdere de
problemer, der kan opstå ved anvendelsen af traktatens regler uden tilstrækkelig hensyntagen til
sektorens særlige forhold. På grundlag af disse overvejelser fastholdt Kommissionen i sin endelige
beslutning princippet om, at statsstøttereglerne ligeledes kan og bør anvendes på banker under
hensyntagen til denne sektors særlige karakter, navnlig når der er tale om en større institution. Man
bør overholde konkurrencereglerne, især hvad angår statsstøtte, når man beskytter banksektorens
stabilitet. Overholdelsen af disse regler kan tvinge den støttemodtagende institution til at yde
betydelige bidrag for at kompensere konkurrenterne for den konkurrenceforvridning, støtten har
medført. Generelt mener Kommissionen, at hvis en kriseramt bank støttes på frivilligt grundlag af
andre private kreditinstitutter med betydelige finansielle interesser, finder artikel 92 ikke anvendelse.
Det var f.eks. et af de afgørende forhold for Kommissionen ved vurderingen af redningen af den
spanske bank Banesto. Den positive vurdering tog udgangspunkt i de private bankers frihed til at
deltage i garantifonden, at de havde tilsluttet sig redningsplanen, og at størstedelen af fondens midler
kom fra den private sektor. Kommissionen har desuden bidt mærke i, at redningen blev gennemført
forholdsvis hurtigt ved hjælp af en enkeltstående samlet løsning, og at banken straks blev afhændet
til den private sektor gennem en offentlig udbudsprocedure. Uden et tilsvarende frivilligt og
omfattende privat engagement ville støtteforanstaltningerne derimod antagelig indeholde elementer af
statsstøtte som omhandlet i artikel 92, hvis de omfattede ikke-forretningsmæssige vilkår. Derfor kan
sådanne foranstaltninger ikke fritages for forpligtelsen til forudgående anmeldelse i henhold til artikel
93, stk. 3, og de kan først iværksættes, når Kommissionen har truffet en endelig beslutning.

Af hensyn til støttens omfang, sektorens følsomhed over for så omfattende støtte og at dens formål
var at udligne de negative følger af den aggressive og fejlslagne politik, Crédit Lyonnais tidligere
havde ført, fandt Kommissionen, at Crédit Lyonnais skulle foretage omfattende modydelser. Disse
modydelser skulle særligt gives på områder, hvor støtten har haft betydelige følger, nemlig
aktivitetsudvidelsen og udvidelsen af antallet af filialer. Derfor blev støtteordningen for Crédit
Lyonnais kun godkendt på betingelse af, at banken forpligtede sig til at begrænse sine
forretningsmæssige aktiviteter i og uden for Europa. Crédit Lyonnais vil også skulle bidrage til
finansieringen af afviklingsmekanismen gennem en overskudsklausul. Desuden sikrede Kommissionen
sig en klar adskillelse mellem Crédit Lyonnais og afviklingsstrukturen for at undgå enhver form for
interessekonflikt. Således kan Crédit Lyonnais kun tilbagekøbe visse aktiver, der er overført til
afviklingsstrukturen, til samme pris, som de blev overdraget til. I øvrigt har Kommissionen i sin
beslutning om at acceptere redningssystemet for Crédit Lyonnais taget i betragtning, at Crédit Lyonnais
antagelig vil kunne privatiseres i løbet af fem år. Hvis overskudsklausulen ophæves, vil uafhængige
eksperter skulle gøre rede for overensstemmelsen mellem overdragelsesprisen og markedsprisen. Der
er desuden indført et kontrolsystem for omstruktureringsplanen og gennemførelsen af Kommissionens
beslutning. I denne forbindelse skal det bemærkes, at hvis de endelige udgifter til mekanismen
overstiger den støttemængde, Kommissionen har godkendt, skal der indgives anmeldelse til
Kommissionen, som så foretager en vurdering af støttens forenelighed med fællesmarkedet. I så
tilfælde vil begrænsningen af Crédit Lyonnais' forretningsmæssige engagement skulle vurderes, og
banken kan blive anmodet om at forelægge yderligere regnskaber. I øvrigt er Kommissionen af den
opfattelse, at planen vil genskabe Crédit Lyonnais' rentabilitet. Crédit Lyonnais yder det størst mulig
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bidrag til systemet for at begrænse støtten til det absolutte minimum. Desuden indebærer
privatiseringsplanen, at de særlige bånd mellem Crédit Lyonnais og staten afbrydes, og dermed undgås
eventuelle konkurrencefordrejninger i fremtiden.

2.7. Transportsektoren

2.7.1. Vejtransport

Frankrig

I forbindelse med en omstruktureringsplan for vejtransporten i Frankrig har Kommissionen godkendt
to støtteforanstaltninger for mindre vognmænd, som er den gruppe, der har sværest ved at tilpasse sig
den senere tids liberalisering. Disse to foranstaltninger har et samlet budget på 26,5 mio. ECU. Der
er i første række tale om en præmie for frivillig virksomhedslukning, der den 12. juli 1995 blev
godkendt som ikke indeholdende støtte i henhold til EF-traktatens artikel 92, stk. 1, og i anden række
om støtte til omstrukturering af mindre virksomheder på betingelse af, at de nedskærer deres
overkapacitet, der den 18. oktober blev fundet forenelig, eftersom den skulle fremme udviklingen i
sektoren uden at ændre samhandelsvilkårene i et omfang, der strider mod de fælles interesser.

Italien

Endvidere besluttede Kommissionen den 18. august 1995 at rejse sag ved Domstolen mod Den
Italienske Republik, der ikke har truffet de nødvendige forholdsregler for at efterkomme beslutningen
af 9. juni 1993, der fandt en skattelettelse til italienske transportvirksomheder uforenelig med
fællesmarkedet og pålagde de italienske myndigheder at kræve de udbetalte beløb tilbagebetalt.

Denne ordning, der blev betragtet som decideret driftsstøtte, og som oprindelig gjaldt skatteåret 1992,
forlængede de italienske myndigheder i 1993 og 1994 med en bevilling på 558 mio. ECU. Den 4.
oktober 1995 besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med
hensyn til disse forlængelser og krævede, at udbetalingen af støtten blev standset omgående.

Portugal

Med henblik på at bøde på de miljømæssige konsekvenser af varetransporten ad landevej i Portugal,
fremlagde den portugisiske regering også et støtteprojekt på 60,9 mio. ECU over fem år, som
Kommissionen godkendte den 26. april 1995 i overensstemmelse med fællesskabsrammebestemmelser
for statsstøtte til miljøbeskyttelse39 samt EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c). Ordningen omfatter
forskellige foranstaltninger med henblik på at overføre kapacitet fra egentransport til den mere
effektive erhvervsmæssige transport, samt begrænsning af lyd- og gasemissioner.

2.7.2. Sejlads ad indre vandveje

I 1995 anmeldte Tyskland, Nederlandene og Frankrig statsstøtteprogrammer til sejladsen ad deres indre
vandveje.

Disse programmers overordnede mål var at omstrukturere den nationale flodtransportsektor ved at
nedskære overkapaciteten gennem et initiativ på fællesskabsplan. Der var desuden tale om
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ledsageforanstaltninger, der mere specifikt skulle hjælpe sektoren, især de mindre virksomheder (1 til
2 skibe). Der drejer sig om at forberede dem på de problemer, de vil støde på i forbindelse med den
liberalisering af flodtransporten, som Kommissionen foreslog i sit direktivforslag af 23. maj 199540.

2.7.3. Jernbanetransport

Det Forenede Kongerige

Statsgaranti for leasing til European Night Stock

Den 16. januar 1995 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en statsgaranti til det
statsejede selskab European Night Services Ltd til leasing af sovevogne til international passagertrafik
gennem kanaltunnelen. Ordningen erstatter en tidligere garanti fra British Rail Board, der nu er
udløbet.

Den britiske regering har til hensigt at privatisere ENS ved at sælge det til et konsortium, der skal
planlægge, anlægge og drive jernbaneforbindelsen til kanaltunnelen (Channel Tunnel Rail Link).

Tilskud til Union Railways Limited

Kommissionen besluttede den 17. maj 1995 ikke at gøre indsigelse mod supplerende støtte, der skulle
gøre det muligt for det statsejede selskab Union Railways at gennemføre yderligere planlægnings- og
anlægsarbejder i forbindelse med ruteføringen af jernbaneforbindelsen til kanaltunnelen.

Salg af selskaber, der forvalter rullende jernbanemateriel (ROSCOs)

Kommissionen besluttede den 29. november 1995 at afslutte sagen, eftersom garantien til køberne af
de tre selskaber maksimerede udbyttet og dermed ikke indeholdt statsstøtte.

Italien

Statsstøtte til Ferrovie dello Stato S.p.A.

Den 18. oktober 1995 godkendte Kommissionen støtte fra den italienske regering til Ferrovie dello
Stato S.p.A. i form af et lån på 372 mio. ECU til jernbaneinfrastrukturinvesteringer i
højhastighedstogforbindelsen mellem Brenner og Verona.

2.7.4. Lufttransport

TAP og Air France

I 1995 godkendte Kommissionen udbetaling af omstruktureringsstøtte i trancher til TAP og Air France.
I begge tilfælde var Kommissionens godkendelse betinget af, at Portugal og Frankrig opfyldte en
række forpligtelser og gennemførte omstruktureringsplanerne korrekt. I 1995 førte Kommissionen med
hjælp fra uafhængige eksperter tilsyn med, at disse forpligtelser blev opfyldt.

                                                            

40 KOM(95) 199 endelig udg.
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Kommissionen konkluderede, at TAP med held havde gennemført planen i tilsynsperioden, og at
selskabet nøje havde overholdt betingelserne i beslutningen. Den godkendte derfor i april 1995
udbetalingen af anden støttetranche41.

Tilsvarende fandt Kommissionen i juli 1995 at resultaterne af første år af omstruktureringen af Air
France var generelt tilfredsstillende, og at Frankrig havde opfyldt sine forpligtelser. Derfor besluttede
Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod udbetalingen af anden tranche42.

CDC

I 1994 besluttede Kommissionen, at den franske offentlige selskab CDC-P's tegning af obligationer,
som blev udstedt af Air France, udgjorde ulovlig støtte, der var uforenelig med fællesmarkedet, og
anmodede Frankrig om at sikre, at støtte blev betalt tilbage med renter. Kommissionen bemærkede de
tekniske vanskeligheder, Frankrig ville få med at gennemføre beslutningen, eftersom Air France ved
tilbagebetalingen ville overtræde fransk kontraktret. Da Frankrig og Air France i oktober 1994 havde
indbragt Kommissionens beslutning for Domstolen, besluttede Kommissionen den 4. april 199543 at
ændre sin oprindelige beslutning og anmode Frankrig om at sikre, at støtten og morarenterne i stedet
blev indbetalt på en spærret bankkonto, indtil Domstolens endelige dom i sagen foreligger. Den
økonomiske virkning af denne ordning er, at Air France fratages muligheden for at anvende et
pengebeløb svarende til støtten, mens sagen kører.

Sabena

I maj 1995 analyserede Kommissionen de afsluttende finansielle transaktioner i forbindelse med aftalen
mellem Swissair og Belgien om Swissairs overtagelse af en strategisk aktiepost (49,5%) i Sabena.
Transaktionen indebar, at Sabena skulle udstede nye aktier for 245 mio. ECU (9,5 mia. BEF), hvoraf
Swissair tegnede sig for 155 mio. ECU (6 mia. BEF), mens Belgien og en gruppe belgiske investorer
overtog resten. Transaktionen indebar også, at en belgisk offentlig institution blandt andet gennem et
lån fra Swissair skulle overtage en vigtig post fra Air France. På grundlag af sin faste praksis mindede
Kommissionen om, at når en offentlig andel i en virksomhed skal øges, indeholder denne
kapitaltilførsel ikke statsstøtte, når den offentlige investering ledsages af en betydelig kapitaltilførsel
fra en privat aktionær. Swissairs tegning af nye aktier til samme kurs og på samme vilkår som Belgien
og de belgiske investorer blev accepteret som bevis for, at der var tale om en normal finansiel
transaktion og ikke statsstøtte. Desuden accepterede man, at Belgien havde afskaffet en række særlige
socialbidrag for piloter og flybesætninger, idet formålet blot var at rette op på en ulighed i det belgiske
sociale sikringssystem, da der var tale om en generel økonomipolitisk foranstaltning, som fuldt ud
hører under medlemsstaternes ansvarsområde.

Lufthansa

Den 10. maj 1995 besluttede Europa-Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod den tyske regerings
planer om at bidrage til Lufthansas pensionskasser for sine ansatte som led i det privatiseringsprogram
for selskabet, der blev indledt i 1992. Foranstaltningerne blev truffet i forbindelse med de udgifter,
Lufthansa blev pålagt, da selskabet blev tvunget til at trække sig ud af en obligatorisk pensionskasse,
som det i sin egenskab af offentlig virksomhed havde været forpligtet til at tilhøre. Kommissionen

                                                            

41 EFT C 154 af 21.6.1995.
42 EFT C 295 af 10.11.1995.
43 EFT L 219 af 15.9.1994.
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fandt, at en privat investor i samme situation som den tyske stat, der var nødsaget til at opgive
kontrollen med Lufthansa, ville have handlet på samme måde for at maksimere den endelige værdi af
sin aktiepost.

AOM

Den 19. juli 1995 analyserede Kommissionen en kapitaltilførsel på 46,9 mio. ECU (300 mio. FRF)
til virksomheden AOM fra moderselskabet, det statsejede Crédit Lyonnais. Efter at have analyseret
luftfartsselskabets omstruktureringsplan, nåede Kommissionen til den konklusion, at AOM antagelig
ville kunne bringe balance i sine regnskaber i den nærmeste fremtid, og at nettonutidsværdien af det
kommende cashflow var højere end investeringens. Der var tale om en normal finansiel transaktion
og ikke statsstøtte, eftersom en privat markedsøkonomisk investor under samme vilkår ville have
foretaget investeringen i AOM.

Sardinien

Samme dato besluttede Kommissionen, at den støtteordning, der blev indført ved den italienske lov
af 20. januar 1994, var uforenelig med fællesmarkedet. Loven fastsatte brede rammer for tildeling af
støtte til visse luftfartsselskaber, der varetager regional lufttransport til og fra Sardinien. I modsætning
til proceduren for forpligtelse til offentlig tjeneste i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2408/92 var
ordningen ikke tilstrækkeligt gennemsigtig og gav mulighed for krydssubsidiering af andre
tjenesteydelser.

VLM

Den 26. juli fastslog Kommissionen, at det rentefrie lån på 517 000 ECU (20 mio. BEF), som regionen
Flandern gav til luftfartsselskabet VLM i 1994 indeholdt en støttekomponent, der var uforenelig med
fællesmarkedet44. Kommissionen fandt dog, at VLM's tab i begyndelsen af 1994 ikke var så
omfattende, at de forhindrede selskabet i at få adgang til det finansielle marked, og mente derfor, at
støttebeløb svarede til den rente, VLM skulle have betalt på normale markedsvilkår. Kommissionen
tog hensyn til den risikopræmie, der ville være lagt oven i basisrenten for et seksårigt lån i Belgien
på daværende tidspunkt, og besluttede at pålægge Belgien at sørge for, at der blev betalt en rente på
9,3% af lånet på 517 000 ECU (20 mio. BEF) i løbet af to måneder.

Tyskland

Den 29. november 1995 undersøgte Kommissionen den exceptionelle afskrivningsmekanisme for tysk
indregistrerede fly, der anvendes til internationale forretningsaktiviteter eller transporttjenester i andre
lande. Under visse omstændigheder gav ordningen mulighed for en exceptionel afskrivning på op til
30% af den samlede anskaffelsesværdi. Kommissionen fandt, at der var tale om en specifik og ikke
en generel afgiftsforanstaltning. Desuden blev det bemærket, at ordningen ikke kunne falde ind under
artikel 92, stk. 2 og 3. Derfor blev de tyske myndigheder anmodet om ikke at udvide
anvendelsesområdet for en yderligere femårsperiode.
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2.7.5. Søtransport

Spanien

Kommissionen fandt, at ændringer af en aftale mellem spanske regionalmyndigheder og et rederi
fjernede bestemmelser, der indeholdt statsstøtte, og dermed kunne den undersøgelse i henhold til EF-
traktatens artikel 92, stk. 2, der blev indledt den 29. september 1993, afsluttes. Beslutningen blev
truffet den 6. juni 1995.

Frankrig

Der blev rejst tvivl om foreneligheden med traktaten af støtte til den franske stats rederi Compagnie
Générale Maritime (CGT). Kommissionen besluttede den 31. oktober 1995 at indlede proceduren efter
EF-traktatens artikel 93, stk. 2. Støtten beløber sig til omkring 330 mio. ECU.

Danmark

En dansk ordning til støtte for udviklingen af en brosimulator blev godkendt af Kommissionen den
1. februar 1995. Den vil blive brugt til uddannelse af søfolk og skal medvirke til en forbedring af
deres kompetence og dermed af sikkerheden til søs. Statens bidrag beløber sig til 4 mio. ECU.

2.8. Landbrugssektoren

Hidtil har Kommissionen kunnet godkende de fleste former for støtte, de nye medlemsstater har
anmeldt. Den har dog måttet indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med hensyn til
to østrigske støttetildelinger, der blev betragtet som driftsstøtte og dermed som uforenelige med
fællesmarkedet og tiltrædelsesakten.

Det drejer sig om to hektarpræmier (en præmie pr. høved til mælkeproduktion og opdræt, og en
præmie i sektoren for olieholdige frø, lægeplanter og krydderurter). Kommissionen har imidlertid for
vane at betragte statsstøtte som uforenelig med fællesmarkedet, når den indeholder en form for støtte
til opretholdelse af indtægter på et marked, fordi denne form for støtte, der f.eks. gives pr.
produktionsenhed eller pr. hektar, traditionelt risikerer at gribe forstyrrende ind i fællesskabets
støttemekanismer, og da der er tale om driftsstøtte, har den ingen varig effekt for den pågældende
sektor.

Kommissionen fulgte samme fremgangsmåde med hensyn til flere andre tilfælde af driftsstøtte fra
andre medlemsstater.

Således traf Kommissionen en endelig negativ beslutning med hensyn til en italiensk støtteordning,
der omfattede en række foranstaltninger fra regionen Sardinien, der hovedsagelig skulle gældssanere
kriseramte landbrugskooperativer (sag nr. C 18/94). Den indledte ligeledes proceduren efter EF-
traktatens artikel 93, stk. 2, med hensyn til lignende foranstaltninger fra regionen Sicilien, som den
betegnede som tilbagevirkende driftsstøtte til selve kooperativerne.

Kommissionen indledte ligeledes proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med hensyn til en
række støtteordninger, der ikke syntes at kunne blive omfattet af en af undtagelserne i traktatens artikel
92. Der er blandt andet tale om støtte til reklamefremstød for fransk lammekød (sag nr. NN 103/94).
På baggrund af de oplysninger, Kommissionen har adgang til, har den ikke kunnet fastslå, at de
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nationale regler for reklame for landbrugsprodukter45 er overholdt, desuden synes de pågældende
salgsfremmende foranstaltninger at overtræde traktatens artikel 30 ved at tilskynde forbrugerne til at
købe nationale produkter, udelukkende fordi de er nationale. Det samme er tilfældet for regionen
Siciliens foranstaltninger i tilfælde af naturkatastrofer (sag nr. NN 31/94), idet man ikke har kunnet
bekræfte, at fællesskabsbetingelserne for national støtte i tilfælde af naturkatastrofer er opfyldt.

I forbindelse med behandlingen af statsstøtte, der falder ind under anvendelsesområdet af Rådets
forordning (EØF) nr. 2328/9146 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2741/89 om vindyrkning47,
indledte Kommissionen proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med hensyn til støtte fra den
tyske delstat Rheinland-Pfalz med henblik på rationalisering af vindyrkning på skråninger.
Støttebeløbet overskrider i visse tilfælde de støttesatser, der er fastsat i artikel 12, stk. 1, i forordning
nr. 2328/91. Samtidig har Kommissionen truffet passende foranstaltninger i henhold til EF-traktatens
artikel 93, stk. 1, med hensyn til allerede eksisterende støtteordninger i denne sektor. Efter at Rådet
vedtog forordning (EØF) nr. 2611/95, der giver mulighed for at yde national støtte som erstatning for
tab af landbrugsindtægter på grund af valutabevægelser i andre medlemsstater48, har Kommissionen
ikke gjort indsigelse mod, at Frankrig undtagelsesvis gav støtte til kvægavlere som erstatning for tabt
indtjening efter den agromonetære uro i foråret 1995 (sag nr. NN 176/95 og N 922/95). Kommissionen
mener, at støtten opfylder alle kriterier for at kunne betragtes som forenelig bestemmelserne i Rådets
forordning.

I alle de sager, hvor støtte er fundet uforenelig med fællesmarkedet, har Kommissionen i sine
beslutninger indtaget en stejl holdning over for medlemsstaterne og anvendt alle de midler, traktaten
og Domstolens retspraksis giver den.

I denne forbindelse bestræber Kommissionen sig mere for at håndhæve de tidsfrister, medlemsstaterne
får til at gennemføre Kommissionens beslutninger, og for at få støtte, der er erklæret for uforenelig,
betalt tilbage uden at afvente Kommissionens endelige beslutning. Den kræver således ikke blot, at
den pågældende medlemsstat inden for den fastsatte tidsfrist sørger for, at støtten bliver tilbagebetalt,
men også at der forelægges bevis for tilbagebetalingen. Den har navnlig ført denne idé ud i livet i
forbindelse med proceduren om den franske støtte til svinekødssektoren, der blev afvist ved negative
beslutninger i 1994 (sag nr. C 8/94 og C 9/94), ved at anmode de franske myndigheder om at
forelægge bevis for, at støttemodtagerne havde tilbagebetalt den ulovligt udbetalte støtte.

Kommissionen besluttede ligeledes i juli 1995 for anden gang at rejse sag ved Domstolen vedrørende
en anmodning om annullering af Rådet for Den Europæiske Unions beslutning om under exceptionelle
omstændigheder49 at godkende franske støtte til produktionsstyring i vinsektoren, efter at
Kommissionen i februar havde indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2 (sag nr. NN
127/94). Hvad angår tilsvarende støtte i foregående vinproduktionsår, der forårsagede den første
anmodning om annullering til Domstolen (sag nr. C-122/94), fremsatte generaladvokaten sit forslag
til afgørelse den 21. november 1995.

Hvad angår forbindelserne mellem den fælles landbrugspolitik og Fællesskabets øvrige politikker med
hensyn til anvendelse af konkurrencereglerne, skal sagen om støtte til biobrændsel nævnes.

                                                            

45 EFT C 272 af 28.10.1986, s. 3 og EFT C 302 af 12.11.1987, s. 6.
46 EFT L 218 af 6.8.1991, s. 1.
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49 Rådets beslutning af 22. juni 1995.
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Kommissionen har undersøgt støtte til denne sektor i Belgien, Frankrig og Italien. I Belgien er der tale
om støtte til produktion af vinterraps i form af hektarpræmier eller prisgarantier (sag nr. N 679/94 og
N 741/94). I Frankrig (sag nr. NN 10/A/92, NN 10/B/92, NN 51/94) og Italien (sag nr. NN 49/93)
drejer det sig om skattemæssige foranstaltninger til fordel for biobrændsel ud over national støtte til
råvarer. Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med hensyn til alle
disse foranstaltninger, hvilket har afsløret flere overtrædelser af traktatens artikel 95, de fælles
markedsordninger for de berørte produkter og Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 om indførelse af
en støtteordning for producenter af visse markafgrøder50.

Kommissionen har understreget, at denne stillingtagen ikke stiller spørgsmålstegn ved Fællesskabets
politik om tilskyndelse til udvikling af biobrændsel. Men den har villet understrege, at dette ikke kan
ske uden at overholde traktatens grundlæggende bestemmelser og bestemmelserne i den fælles
landbrugspolitik, der på den en side forbyder enhver form for fiskal bestemmelser, der diskriminerer
på grundlag af de pågældende produkters oprindelsesland, og på den anden side statsstøtte til produkter
fra braklagte jorder.

2.9. Andre sektorer

Østrig

Indledning af proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, vedrørende omstruktureringsstøtte til
Head Tyrolia Mares

I december besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med
hensyn til støtte til den østrigske virksomhed Head Tyrolia Mares (HTM), en stor producent af
sportsudstyr (især ski- og tennisudstyr), der ejes 100% af den offentlige tobakskoncern Austria
Tabakwerke (AT).

Efter at have tilført det tabsgivende HTM kapital nogle måneder før besluttede AT at sælge HTM til
private investorer. Der blev aftalt en symbolsk pris, mens AT måtte yde et sidste bidrag til HTM's
aktiekapital. Kommissionens indgriben skyldtes en række klager fra konkurrenter og den vanskelige
situation på verdensmarkedet for ski- og tennisudstyr.

Kommissionen delte ikke den østrigske regerings opfattelse af, at der ikke var tale om statsstøtte.
Kommissionen fandt især i modsætning til de østrigske myndigheder, at:

1) Der blev anvendt statslige midler i transaktionen, eftersom a) AT ikke kan kalde sig uafhængig
af sin offentlige aktionær, der ejer 100% af aktierne og udpeger medlemmerne af AT's bestyrelse,
b) AT's traditionelt positive finansielle profil og den afkastsstrøm, der i øjeblikket er tale om til
aktionæren, ikke kan accepteres som bevis for, at der ikke er tale om offentlige midler, eftersom
overskuddet hovedsagelig opstod i AT's offentlige monopol i tobaksindustrien, c) de dårligere
resultater, AT i den senere tid har haft, på grund af sit engagement i HTM er manglende
belønning til den offentlige aktionær, dvs. en direkte tilførsel af offentlige midler til HTM.
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2) AT opførte sig ikke som en markedsøkonomisk investor, eftersom a) det første redningsindgreb
blev udført uden en omstruktureringsplan og normalt skulle have fundet sted langt tidligere, b)
salget af HTM på de aftalte vilkår ikke kan betragtes som den billigste måde, AT kunne afslutte
sin tabsgivende investering på, c) rekapitaliseringen og salget af HTM ikke kan sammenlignes
med andre lignende transaktioner i private virksomheder, d) salget af HTM ikke er et resultat af
en åben, gennemsigtig og betingelsesløs udbudsprocedure, e) salget af HTM er forbundet med
"ikke-forretningsmæssige" betragtninger som opretholdelse af HTM's aktiviteter i Østrig og den
østrigske regerings plan om at privatisere AT i løbet af 1996.

Den udbetalte støtte skal finansiere HTM's redning og omstrukturering. HTM's omstruktureringsplan
skal danne grundlag for den endelige vurdering af støtten. Den offentlige undersøgelse vil give HTM's
konkurrenter og alle andre interesserede parter lejlighed til at kommentere sagen.

Ud over at indlede undersøgelsen besluttede Kommissionen indtil sin endelige beslutning at tillade
midlertidig redningsstøtte til at dække HTM's likviditetsbehov i den mellemliggende periode.

Frankrig

a) Det franske postvæsen

Efter at have modtaget klager undersøgte Kommissionen, om der i forbindelse med en række
skattelettelser, det franske postvæsen havde fået, var tale om statsstøtte i henhold til artikel 92, stk.
1, som fordrejer konkurrencevilkårene på de konkurrenceprægede markeder, hvor det franske
postvæsen driver virksomhed, og om den i givet fald var forenelig med fællesmarkedet.

I sin beslutning bemærker Kommissionen, at i henhold til EF-traktatens artikel 90, stk. 2, er
virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse,
underkastet EF-traktatens konkurrencebestemmelser, herunder statsstøttereglerne i artikel 92-94, i det
omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige
opgaver, som er betroet dem51. I lyset heraf og sammenholdt med artikel 92, stk. 1, mener
Kommissionen, at skattelettelserne til det franske postvæsen giver det en økonomisk fordel, som for
at kunne opnå en undtagelse efter artikel 90, stk. 2, ikke må overstige, hvad der er nødvendigt for at
udføre den tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, det franske postvæsen har fået overdraget.
Med andre ord må denne økonomiske fordel ikke gå til de aktiviteter, det franske postvæsen er
involveret i på konkurrenceprægede markeder.

Kommissionen fastslog, at disse skattelettelser er mindre end det franske postvæsens forpligtelse til
at yde en offentlig tjenesteydelse, der består i at drive posthuse i hele landet og levere post på hele
Frankrigs territorium, selv når prisen på denne tjenesteydelse ikke svarer til udgifterne. Værdien af
skattelettelserne anslås til 186 mio. ECU (1,196 mia. FRF), mens ekstraomkostingerne ved at yde
ovennævnte offentlige tjenesteydelse beregnes til mindst 434,6 mio. ECU (2,782 mia. FRF). Dette
beløb er imidlertid udregnet på grundlag af alle det franske postvæsens aktiviteter. For at tage hensyn
til fordelene for det franske postvæsens aktiviteter på de konkurrenceprægede markeder i kraft af den
eksisterende postinfrastruktur i landområder, fandt Kommissionen det nødvendigt at nedskære
sidstnævnte beløb på 434,6 mio. ECU (2,782 mia. FRF) med en procentsats svarende til de
forretningsmæssige aktiviteters andel af det franske postvæsens samlede omsætning, nemlig 34,7%.

                                                            

51 I denne forbindelse nævner Kommissionen specifikt Domstolens dom af 15.3.1994 i sag C-387/92, Sml. 1992, s. I-908,
præmis 17.
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På denne måde blev de samlede udgifter til udførelse af den offentlige tjenesteydelse skåret ned til 284
mio. ECU (1,82 mia. FRF), hvilket overstiger værdien af skattelettelserne på 186 mio. ECU (1,196
mia. FRF).

I lyset heraf fandt Kommissionen, at skattelettelserne til det franske postvæsen ikke gik ud over det,
der var nødvendigt for at udføre de tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, det franske
postvæsen havde fået overdraget. I medfør af artikel 90, stk. 2, blev det derfor besluttet, at
skattelettelserne ikke indeholdt statsstøtte i henhold til artikel 92, stk. 1.

Tyskland

a) Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH

I december besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med
hensyn til en række støtteforanstaltninger til fordel for virksomheden Gemeinnützige Abfallverwertung
GmbH (GAV), der beskæftiger sig med indsamling og genbrug af industriaffald.

Mens indsamling af husholdningsaffald traditionelt varetages af de lokale myndigheder, mener
Kommissionen, at dette ikke er tilfældet med hensyn til indsamling, sortering og markedsføring af
industriaffald. Mange kommercielle virksomheder konkurrerer med hinanden på dette område.
Kommissionen mener derfor, at støtte til GAV kan fordreje konkurrencen og påvirke samhandelen på
markedet for industriaffald som omhandlet i artikel 92, stk. 1. Kommissionen kom til denne konklusion
uden at betragte det, at GAV er en almennyttig virksomhed, som relevant for sagen. Eftersom
Kommissionen ikke umiddelbart kunne afgøre, om støtteforanstaltningerne, herunder investeringsstøtte
på 1,5 mio. ECU til opførelse af en ny sorteringshal og årlige tilskud til fremme af arbejdsstyrkens
motivation på i alt 1,7 mio. ECU, var forenelige med fællesmarkedet, besluttede den at indlede
proceduren efter artikel 93, stk. 2.

b) Sektoren for værktøjsmaskiner

I december besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 93, stk. 2, med hensyn til
visse foranstaltninger vedrørende den tyske fabrikant af værktøjsmaskiner Gildemeister AG.

Efter at have modtaget klager over, at virksomheden havde modtaget støtte, oplyste de tyske
myndigheder Kommissionen om Gildemeister AG's forbindelser med Westdeutsche Landesbank
Girozentrale (WestLB) og delstaten Nordrhein-Westfalen samt initiativer i forbindelse med
Gildemeisters overtagelse af den bayriske producent af værktøjsmaskiner Deckel/Maho, der gik fallit
i 1994.

På grundlag af disse oplysninger fastslog Kommissionen, at der var behov for undersøge nogle af
foranstaltningerne nærmere, nemlig WestLB's eftergivelse i 1984 af udeståender på 26,1 mio. ECU
(47 mio. DEM), en garanti fra delstaten Nordrhein-Westfalen fra 1993 i forbindelse med en kredit til
Gildemeister i 1992 på 411,1 mio. ECU (20 mio. DEM), de bayriske myndigheders finansiering i 1994
gennem Bayernfonds-programmet af 1% af den rentesats på 9,25% for en kredit på 8,3 mio. ECU
(15 mio. DEM), som Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA) ydede i forbindelse med
Gildemeisters overtagelse af Deckel/Maho, og en underordnet garanti på 5,6 mio. ECU (10 mio. DEM)
fra LfA og Thüringsche Industrie-Beteiligungsgesellschaft (TIB) til WestLB for en garanti om at
placere Gildemeisters kapitalforøgelse på 18,9 mio. ECU (34 mio. DEM) på markedet i oktober 1994.
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På baggrund af de foreliggende oplysninger fandt Kommissionen, at disse foranstaltninger skulle ses
som led i bestræbelserne for at omstrukturere Gildemeister AG. Kommissionen mente, at det på
daværende tidspunkt var tvivlsomt, om foranstaltningerne opfyldte betingelserne i Fællesskabets
rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Der var
ikke indgivet en omstruktureringsplan til Kommissionen, og på grund af situationen i
maskinværktøjssektoren var der uklart, om Gildemeisters overtagelse af visse dele af Deckel/Maho
førte til en nedskæring af virksomhedens samlede kapacitet.

c) Den petrokemiske sektor

I november traf Kommissionen en endelig beslutning om støtte til virksomheden BSL
Polyolefinverbund GmbH, der består af de tidligere østtyske petrokemiske selskaber Buna GmbH,
Sächsische Olefinwerke GmbH og en del af Leuna-Werke GmbH i de nye delstater Sachsen og
Sachsen-Anhalt. Disse tre virksomheder havde siden 1990 været ejet og forvaltet af det offentlige
holdingselskab Treuhandanstalt (THA)52 og efter 1995 af dets afløser Bundesanstalt für
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), der påbegyndte omstruktureringen ved at nedlægge
forældede fabrikker, udføre påtrængende investeringer i sikkerhed og miljøkontrol og skar
arbejdsstyrken ned fra 26 000 til 5 800.

Efter en åben udbudsprocedure viste Dow Chemical sig som den eneste potentielle køber af de tre
virksomheder. Den privatiseringsplan, Dow og de tyske myndigheder nåede til enighed om, ville
imidlertid omfatte store støttebeløb. I juni 1995 besluttede Kommissionen at undersøge, om det
integrerede projekt, Dow havde foreslået, ville kunne gennemføres. Den stillede samtidig
spørgsmålstegn ved behovet for al støtten og protesterede over, at nogle støttebeløb ikke var
begrænsede.

Som led i proceduren blev der forhandlet med den tyske regering, der indvilgede i at ændre sit forslag
på flere punkter. Under proceduren fik Kommissionen hjælp af uafhængige eksperter, der analyserede
rentabiliteten af Dows forslag og desuden udtalte sig om behovet for støtten og de virkninger, planen
ville få for konkurrencen i Fællesskabet. Flere konkurrenter og en af de øvrige medlemsstater fremsatte
bemærkninger under proceduren.

Mens Dows plan nedskærer produktionskapaciteten for olefiner og nogle afledte produkter, øger den
og opretter produktionskapacitet for andre afledte produkter. Kommissionen undersøgte sammen med
sine konsulenter, om hver af disse investeringer var nødvendig og afgørende for det integrerede
kompleks, og hvad deres virkninger ville være for konkurrencen. Den fandt, at kun anilinproduktionen
var tvivlsom. Denne investering på 83,3 mio. ECU (150 mio. ECU) blev derefter udelukket fra den
støttede omstruktureringsplan. 533,3 mio. ECU (960 mio. DEM) i energistøtte og 188,9 mio. ECU
(340 mio. DEM) i driftsstøtte efter omstruktureringen blev desuden sløjfet. Det samlede resterende
potentielle støttebeløb blev fastsat til 5 309 mio. ECU (9 556,22 mio. DEM). Kommissionen fastslog,
at den ændrede støttepakke svarer til det minimum, der er nødvendigt for et gennemføre
omstruktureringsprogrammet. En tilsynsprocedure skal sikre, at støtten ikke anvendes til andre formål
end det godkendte.

                                                            

52 24. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 361.
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Italien

a) Betingede endelige beslutninger om godkendelse af omstruktureringsstøtte til Enichem Agricoltura
S.p.A. og Iritecna S.p.A.

I juni besluttede Kommissionen at afslutte to procedurer efter artikel 93, stk. 2, med en godkendelse
af støtten til de to italienske virksomheder Enichem Agricoltura S.p.A. og Iritecna S.p.A., der ejes fuldt
ud af henholdsvis ENI og IRI, den italienske stats holdingselskaber.

Kommissionen godkendte i begge tilfælde omstruktureringsstøtten på visse betingelser. På grund af
disse betingelser opfylder begge sæt støtteforanstaltninger kriterierne i Fællesskabets
rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. De er
derfor forenelige med fællesmarkedet i medfør af artikel 92, stk. 3, litra c). De vigtigste bevæggrunde
for godkendelsen var: 1) Både Enichem Agricolturas og Iritecnas omstruktureringsplaner omfatter
lukning og afhændelse af produktionsanlæg, aktiver og datterselskaber. Desuden indebærer de
koncentration af aktiviteterne omkring kerneaktiviteten og de mest effektive og rentable anlæg med
henblik på privatisering. Den resterende del af virksomhederne skal sælges eller likvideres. 2) Begge
planer omfatter en betydelig indsats for at begrænse produktionskapaciteten og de to koncerners
tilstedeværelse på markedet for hele deres produktudbud. Der er desuden tale om betydelige
personalenedskæringer, idet en større del af de to virksomheders ansatte skal afskediges ved processens
afslutning. Betingelserne for omstruktureringen er følgende:

1) omstrukturerings- og likvidationsplanen skal gennemføres fuldt ud

2) den italienske regering skal overholde sin forpligtelse til endelig at privatisere de to virksomheder

3) de samlede indtægter ved salget af de omstrukturerede virksomheder skal anvendes til at begrænse
de omkostninger og tab, støtten dækker: de kan ikke investeres og dermed blive til yderligere
støtte til andre virksomheder eller aktiviteter i koncernen, der endnu ikke er blevet solgt

4) privatiseringen skal være åben, gennemsigtig og betingelsesløs og må ikke finansieres af
yderligere statsstøtte

5) gennemførelsen af omstruktureringsplanen vil blive overvåget af Kommissionen.

Specielt med hensyn til Enichem Agricoltura, der driver virksomhed i en sektor præget af strukturel
overkapacitet på fællesskabsplan, krævede Kommissionen, at den påtænkte nedskæring af kapacitet
skal være reel og uigenkaldelig, og at dette skal overholdes, indtil virkningerne af støtten for
konkurrencesituationen i Fællesskabet er blevet ubetydelige. Desuden skal enhver plan om at genåbne
de anlæg, der nu henlægges med henblik på afhændelse eller lukning, anmeldes til Kommissionen og
godkendes på forhånd.

b) Breda Fucine Meridionali (BFM)

I februar besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 93, stk. 2, med hensyn til
finansielle tilskud på i alt 256,4 mio. ECU (52 mia. ITL) fra det offentlige holdingselskab EFIM til
virksomheden BFM samt en statsgaranti, der gav virksomheden mulighed for at opnå lån på omkring
49,3 mio. ECU (ca. 10 mia. ITL) fra private banker.
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På grund af virksomhedens alvorlige finansielle vanskeligheder, herunder tab i 1993, der oversteg
omsætningen, og en samlet gæld på et beløb, der er fem gange så stort som aktiekapitalen, fandt
Kommissionen, at en privat markedsinvestor ikke ville have foretaget et tilsvarende finansielt tilskud.
Selv på lang sigt kunne en privat investor ikke med rimelighed forvente et afkast af sin investering.
Det finansielle tilskud indeholdt derfor statsstøtte til virksomheden. Af lignende årsager fandt
Kommissionen, at statsgarantierne indeholdt statsstøtte, da virksomheden på grund af sine økonomiske
vanskeligheder ikke ville have kunnet opnå finansiering på det private marked uden garantien. Desuden
nød virksomheden godt af en undtagelse fra en regel i den italienske lovgivning, der ellers ville have
tvunget den til at træde i likvidation på grund af finansielle vanskeligheder.

På grundlag af de foreliggende oplysninger tvivler Kommissionen alvorligt på, om disse
støtteforanstaltninger er forenelige med fællesmarkedet.

c) Ekstraordinær indgriben til støtte for produktionen og beskæftigelsen i skotøjssektoren

Kommissionen har besluttet at indlede proceduren i EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med hensyn til
støtte i forbindelse med den ekstraordinære indgriben til støtte for produktionen og beskæftigelsen i
skotøjssektoren, som den italienske regering har godkendt.

Den plan, denne ekstraordinære indgriben indgår i, omfatter støtte i form af statens hele eller delvise
overtagelse af virksomhedernes sociale udgifter til alle nyansatte. 5 000 arbejdstagere kan blive ansat
på disse betingelser, heraf halvdelen på tidsubestemte kontrakter. Det er planlagt, at statens overtagelse
af de sociale udgifter skal gælde i en periode på fem år med et gradvis fald for arbejdstagere, der
ansættes på tidsubestemte kontrakter.

Kommissionen mener, at disse foranstaltninger indeholder sektorbestemt støtte, eftersom det er
bestemte sektorer i beskæftigelseskrise, der drager fordel af dem. Desuden kan såvel sektorer i krise
som dynamiske sektorer som skotøjssektoren blive ramt af en beskæftigelseskrise. De italienske
myndigheder har ikke påvist nødvendigheden af at give denne branche særbehandling. Støtten fritager
virksomhederne for en del af deres lønudgifter, der er normale produktionsomkostninger. Dermed får
virksomhederne mulighed for kunstigt at forbedre deres konkurrencemæssige stilling på bekostning
af deres konkurrenter i EØS.

De italienske virksomheders fordel af foranstaltningerne er særligt stor, fordi den italienske
skotøjsindustri står for næsten halvdelen af samhandelen mellem EU's medlemsstater på dette område,
og fordi EFTA-landene er det største eksportmarked uden for Unionen.

Støttens tildelingsform giver den karakter af driftsstøtte.

d) Genbrugsafgift på polyethylen

Kommissionen har besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med hensyn
til støtte i forbindelse med den italienske genbrugsafgift på polyethylen og opkrævningsformen af
denne afgift.

Afgiften opkræves som 10% af omsætningen af den mængde råpolyethylen, der markedsføres på
italiensk område med henblik på produktion af plastfilm til brug på det italienske marked. Afgiften,
der stadig er på 10% af omsætningen, opkræves ligeledes for polyethylen og plastfilm fra andre EU-
lande. Derimod er produkter, der eksporteres fra Italien, fritaget.
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Der er to mål med denne afgift. For det første skal den finansiere differentieret indsamling med
henblik på genindvinding og genanvendelse af polyethylenaffald, og for det andet skal den finansiere
udviklingen af afsætningsmarkeder for materialer fremstillet ved genindvinding og genbrug af
plastfilm.

De støtteelementer, hvis forenelighed Kommissionen i det mindste stiller sig tvivlende over for, kan
opdeles i flere grupper:

- At import fra andre EU-lande pålægges afgift og dermed finansierer de (ovenstående)
foranstaltninger, der er formålet med afgiften, giver italienske virksomheder en fordel, da de nyder
størst fordel af foranstaltningerne.

- Kun plastfilm og produkter fremstillet af plastfilm, der indføres i Italien, pålægges afgiften.
Eftersom afgiften beregnes af omsætningen, får de italienske producenter af plastfilm en fordel,
fordi de allerede har betalt afgift af deres salg af polyethylen (som råvare), mens virksomheder,
der eksporterer til Italien, skal betale afgift af værdien af plastfilm eller produkter fremstillet af
plastfilm (halvfabrikata eller slutprodukter). Virkningen af denne støtte er ret omfattende, eftersom
plastfilm benyttes i et meget stort antal produktionssektorer.

- Finansieringen af genindvindingen og genanvendelsen af polyethylen samt udviklingen af
afsætningsmarkeder for produkter fremstillet ved genanvendelse af polyethylen indeholder
sandsynligvis støtte til specifikke virksomheder. Da de italienske myndigheder imidlertid endnu
ikke har fastsat, hvordan støtten skal tildeles, har Kommissionen ikke tilstrækkeligt med
oplysninger til at udtale sig om foreneligheden.

- Endelig synes afgiftsfritagelsen for produkter til eksport at indeholde eksportstøtte.

e) Indledning af proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, over for Enirisorse-koncernen

I december besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med
hensyn til påståede statsstøtteforanstaltninger på 887 500 ECU (1 800 mia. ITL) til fordel for
Enirisorse-koncernen. Disse foranstaltninger kan opdeles på følgende måde:

- 246 500 ECU (500 mia. ITL) til at nedbringe koncernens gæld

- 394 476 ECU (800 mia. ITL) til dækning af tab ved likvidation af visse selskaber og lukning af
anlæg, og

- 246 500 ECU (500 mia. ECU) til dækning af exceptionelle driftsomkostninger for at lette
afskedigelser, miljøbeskyttende foranstaltninger osv.

Kommissionen er ikke overbevist om, at den kapital, Enirisorse har fået stillet rådighed, svarer til de
nøjagtige omkostninger til likvidationen og salget af de forskellige selskaber samt omstruktureringen
af de resterende, og at den udelukkende er anvendt hertil.

Desuden er det endnu ikke påvist, at omstruktureringen vil gøre Enirisorsi-koncernen levedygtig og
rentabel, navnlig ikke eftersom omstruktureringen ikke har berørt den vigtigste tabsgivende aktivitet,
nemlig bly- og zinkproduktionen.
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Derfor finder Kommissionen det tvivlsomt, om en privat markedsøkonomisk investor ville have båret
sig ad på samme måde som ENI.

Det skal endnu undersøges, om en privat investor, der kan sammenlignes med ENI, ikke ville have
trukket sig ud af Enirisorse efter flere års tab og stigende gæld samt manglende udsigt til rentabilitet
på mellemlang eller lang sigt.

Spanien

a) Piezas y Rodajes SA (PYRSA)

I 1991 godkendte Kommissionen støtte til PYRSA, der driver virksomhed i stålstøberisektoren og
fremstiller kædehjul og GET-udstyr. I maj 1993 besluttede Domstolen at annullere Kommissionens
beslutning med undtagelse af et tilskud på 975,905 mio. ESP, der blev givet i forbindelse med en
regional støtteordning, og i juli 1993 besluttede Kommissionen at indlede proceduren i artikel 93,
stk. 2, med hensyn til støtten.

Domstolens væsentligste bevæggrund for at annullere Kommissionens beslutning var, at Kommissionen
ved sin godkendelse af støtten havde lagt vægt på den manglende overkapacitet i undersektoren for
kædehjul og GET-udstyr. Under retsbehandlingen kunne Kommissionen imidlertid ikke påvise, at det
faktisk forholdt sig således, og skulle derfor have indledt proceduren efter artikel 93, stk. 2.

Under proceduren efter artikel 93, stk. 2, modtog Kommissionen oplysninger, der gjorde det muligt
for den at fastslå, at der allerede i 1990 var tale om overkapacitet på det relevante marked, nemlig
stålstøberisektoren, der antagelig var større i 1988 og 1989. Selv om PYRSA ligger i et område, der
er støtteberettiget i medfør af artikel 92, stk. 3, litra a), kan støtten til PYRSA ikke automatisk
godkendes af den grund. Da den pågældende støtte ikke blev givet i forbindelse med en godkendt
regional støtteordning, måtte Kommissionen foretage en individuel vurdering af støtten. Eftersom
støttemodtageren er beskæftiget i en sektor med overkapacitet, skal Kommissionen sikre, at den
negative virkning af støtten i den pågældende sektor ikke opvejer de regionale fordele. Da støtten til
PYRSA bidrager til en yderligere forværring af situationen i sektoren, var denne betingelse ikke
opfyldt i den foreliggende sag, og Kommissionen kunne ikke godkende støtten efter artikel 92, stk.
3, litra a). Af lignende årsager fandt Kommissionen, at støtten ikke kunne godkendes efter 92, stk. 3,
litra c).

På baggrund heraf traf Kommissionen i marts en endelig negativ beslutning om støtten til PYRSA.
Da støtten allerede var udbetalt, besluttede Kommissionen endvidere, at virksomheden skulle
tilbagebetale den med renter beregnet fra udbetalingsdatoen.

b) Gutiérrez Asunce Corporación SA (Guascor)

I juli 1994 besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 93, stk. 2, med hensyn til en
18-måneders lånegaranti fra den spanske regering til Guascor, der producerer elmotorer og generatorer,
for kommercielle lån på 4,6 mio. ECU (730 mio. ESP). Kommissionen var i tvivl om, hvorvidt denne
garanti var forenelig med fællesmarkedet ifølge kriterierne i Fællesskabets rammebestemmelser for
statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder53.

                                                            

53 EFT C 368 af 23.12.1994, s. 5.
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De spanske myndigheder fremførte, at garantien var givet efter en godkendt ordning for rednings- og
omstruktureringsstøtte til SMV, og at den skulle sikre virksomhedens overlevelse, mens der blev
udarbejdet en omstruktureringsplan. De spanske myndigheder betragtede derfor garantien som
redningsstøtte. I henhold til den godkendte ordning for SMV og ovennævnte rammebestemmelser for
statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder kan redningsstøtte imidlertid kun
ydes i seks måneder. Kommissionen fandt derfor, at garantien, der gjaldt i 18 måneder, ikke opfyldte
betingelserne for redningsstøtte og heller ikke kunne godkendes som ny individuel støtte i
overensstemmelse med rammebestemmelserne. Desuden syntes garantien ikke at opfylde den
godkendte ordnings betingelser for omstruktureringsstøtte, da virksomhedens omstruktureringsplan ikke
syntes at omfatte nedskæring af kapaciteten i mindst én af de produktsektorer (dieselgeneratorer), hvor
der er overkapacitet i EF. Af lignende årsager fandt Kommissionen, at garantien ikke opfyldte
betingelserne i ovennævnte rammebestemmelser for omstruktureringsstøtte, og garantien kunne ikke
godkendes som ny individuel støtte.

Kommissionen besluttede derfor i juli, at garantien indeholdt statsstøtte, der var uforenelig med
fællesmarkedet og ikke kunne godkendes. Da virksomheden på det tidspunkt, hvor beslutningen blev
vedtaget, imidlertid allerede havde tilbagebetalt støtten med renter, var der ingen grund til at foretage
sig yderligere, og Kommissionen afsluttede sagen.

3. Horisontale foranstaltninger

3.1. Miljø

Danmark

a) Ny energiafgiftspakke

Kommissionen godkendte i juli en ny dansk energiafgiftspakke. Den nye pakke indebærer, at der
indføres en endnu højere CO2-afgift end den nuværende, at afgiften på energi til opvarmning udvides
til at omfatte industrien, og at der indføres en ny energiafgift på SO2-udledningen. Med denne
energiafgiftspakke går Danmark langt videre end de øvrige medlemsstater hvad angår "grønne afgifter",
hvilket skal ses i lyset af, at det hidtil ikke er lykkedes at nå til enighed om en fælles CO2/energiafgift
på fællesskabsplan. Ved den nye ordning indføres der en afgift på 12,6 ECU pr. ton CO2 fra
energiforbrug i produktionsprocessen og en afgift på 77 ECU pr. ton CO2 fra energiforbrug til
rumopvarmning. Endvidere indføres der gradvis i perioden fra 1996 til år 2000 en afgift på 1,3 ECU
pr. kg SO2. Efter ordningen vil energiintensive virksomheder, der gennemfører visse energiintensive
produktionsprocesser, kunne opnå en midlertidig og degressiv afgiftsfritagelse for CO2-afgiften på
energiforbrug i produktionsprocessen. Denne afgiftsfritagelse kan udvides i tilfælde, hvor
energiintensive virksomheder indgår en frivillig aftale med myndighederne, hvorved de forpligter sig
til at investere i energibesparende foranstaltninger og dermed reducerer CO2-udledningen. CO2-afgiften
på energi til rumopvarmning vil gradvis stige, og der er ingen virksomheder, der opnår
afgiftsfritagelse. Hvad angår SO2-afgiften vil de samme energiintensive virksomheder, der opnår
afgiftsfritagelse for CO2-afgiften, også opnå en midlertidig fritagelse.

Provenuet fra energiafgifterne vil i fuldt omfang blive tilbageført til industrien enten gennem generelle
foranstaltninger til fordel for industrien som helhed, f.eks. en generel nedsættelse af skat på
arbejdskraft eller gennem særlige foranstaltninger til fordel for de virksomheder, der gennemfører
miljøbeskyttelsesforanstaltninger, f.eks. investeringer i energibesparelse.
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Det forventes, at energipakken i høj grad vil bidrage til at reducere CO2-udledningen med 20% i år
2005 sammenholdt med niveauet i 1988 og reducere SO2-udledningen i år 2000 med 80%
sammenlignet med niveauet i 1980. Energipakken vil blive taget op til revision i 1998, for at det kan
konstateres, om målsætningerne på miljøområdet er realiseret.

Ved at reducere udledningen af drivhusgas ved hjælp af afgifter på industriens energiforbrug er de nye
danske energiafgifter i overensstemmelse med Fællesskabets grundlæggende mål på dette område og
med "forureneren betaler"-princippet, der kræver, at alle miljøudgifter skal indregnes i virksomhedens
produktionsomkostninger. Fritagelse for miljøafgifter af denne art for energiintensive virksomheder
må betragtes som den pris, der uvægerligt skal betales, for at man kan være blandt de første lande, der
indfører en afgift til fordel for det globale miljø, men som uden lettelsen ville medføre en alvorlig
forringelse af de energiintensive virksomheders konkurrenceevne i de lande, der som de første indfører
en afgift. Det bliver endnu mere relevant i det foreliggende tilfælde, hvor nettomiljøafgiftsbyrden på
energiintensive virksomheder forøges betydeligt i sammenligning med den eksisterende afgiftsbyrde.
Fællesskabets rammebestemmelser for støtte til miljøbeskyttelse rummer derfor mulighed for at
indrømme fritagelse for miljøafgifter, hvis fritagelsen er midlertidig og principielt degressiv. Da den
afgiftsfritagelse, der indrømmes under den danske ordning, opfylder disse betingelser, og da
Kommissionen kan fastslå, at de energiintensive virksomheder ikke får en nettoøkonomisk fordel
gennem kombinationen af afgiftsfritagelser og tilbagebetalingsforanstaltninger under ordningen, har
Kommissionen besluttet at godkende disse afgiftsfritagelser under henvisning til artikel 92, stk. 3,
litra c). Da foranstaltningerne vedrørende tilbagebetaling til de virksomheder, der gennemfører
miljøvenlige investeringer, er i overensstemmelse med rammebestemmelserne på miljøområdet,
besluttede Kommissionen også at godkende denne del af ordningen under henvisning til artikel 92,
stk. 3, litra c).

b) Ordning for indsamling og bortskaffelse af brugte batterier

Kommissionen besluttede i november at afslutte sagen om en dansk ordning for indsamling og
bortskaffelse af brugte batterier med farlige stoffer. I henhold til ordningen indfører den danske stat
en afgift på salg af nye batterier, importerede eller dansk producerede batterier, som indeholder en
række stoffer, der anses for at være særligt skadelige for miljøet. Afgiftsprovenuet anvendes til at
betale virksomheder for indsamling og bortskaffelse af produkterne efter brug. Kommissionen finder,
at ordningen ikke indebærer statsstøtte, fordi afgiften pålægges alle importører/producenter af de
berørte produkter på en ikke-diskriminerende måde, betalingen til indsamlingsvirksomhederne er
baseret på normale kommercielle vilkår, og ordningen giver, hverken direkte eller indirekte,
indsamlingsvirksomhederne mulighed for at sælge de indsamlede produkter til priser, der ligger under
markedsprisen.

Nederlandene

a) Afgift på grundvand og affald

Kommissionen besluttede i maj at godkende en nederlandsk ordning, hvorved der indføres en afgift
på forbrug af grundvand og på affald, der leveres til affaldsbehandlingsanlæg i Nederlandene, men som
samtidig omfatter visse lempelser for disse afgifter. Kommissionen fandt ikke, at de to
afgiftsforanstaltninger i sig selv udgør statsstøtte. Fritagelsen for grundvandsafgiften for vand til
rengøring af returemballage og fritagelsen for afgift på afsværtningsaffald og plastgenbrugsaffald
favoriserer visse virksomheder og blev derfor betragtet som statsstøtte. Dette er tilfældet, selv om de
reducerede afgifter indebærer en øget nettoafgiftsbyrde for de berørte virksomheder.
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Indførelsen af miljøafgifterne er i overensstemmelse med Fællesskabets målsætninger i artikel 130 R
i EF-traktaten og i overensstemmelse med forureneren betaler-princippet. Uden fritagelserne vil
konkurrenceevnen i visse virksomheder i de lande, der går foran med indførelsen af afgifterne, blive
forringet på en sådan måde, at indførelsen af afgifterne er politisk uigennemførlig. I henhold til
Fællesskabets rammebestemmelser for støtte til miljøbeskyttelse kan sådanne afgiftsfritagelser derfor
godkendes, hvis de er midlertidige og nødvendige for at forhindre, at en række virksomheder bliver
stillet ugunstigt i forhold til konkurrenter i de lande, som ikke indfører lignende miljøafgifter. I
henhold til den gældende ordning syntes fuld beskatning af de fritagne aktiviteter endvidere at have
en modsat indvirkning på miljøet.

Kommissionen fandt derfor, at den nederlandske afgiftsordning var forenelig med fællesmarkedet i
medfør af EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c).

b) Ordning for indsamling og bortskaffelse af brugte biler

Kommissionen besluttede i november at afslutte sagen vedrørende en nederlandsk ordning for
indsamling og bortskaffelse af brugte biler, da Kommissionen fandt, at ordningen ikke indebar
statsstøtte i den i artikel 92, stk. 1, anførte betydning. Ordningen bygger på samme principper som
dem, der er beskrevet ovenfor med hensyn til den danske ordning for indsamling og bortskaffelse af
brugte batterier.

c) Energiafgiftsordning for små energiforbrugere

Kommissionen besluttede i december at godkende støtte til en række energiintensive forbrugere, der
er indeholdt i en nederlandsk energiafgiftsordning for små energiforbrugere.

Afgiften pålægges ved forbrug af de første 50 000 kWh elektricitet og de første 170 000 m3 naturgas.
Afgiften er kun beregnet for små energiforbrugere, hovedsagelig private husholdninger og mindre
erhvervsforbrugere. Formålet med afgiften er at bidrage til nedbringelse af kuldioxidemissioner og
fremme energibesparelser. Afgiftsprovenuet vil blive tilbagebetalt skatteborgerne gennem en
nedsættelse af den direkte skat og lønindkomst og vil derfor ikke medføre nogen forøgelse af
nettoskattebyrden.

Med hensyn til de tunge energibrugere er der andre midler til at reducere deres energiforbrug, og de
energiintensive virksomheder er enten fuldstændig eller til dels fritaget for afgifter på elektricitet og
gas. Kommissionen finder, at disse fritagelser indebærer statsstøtte, fordi de er specielt rettet mod et
begrænset antal virksomheder, nemlig de energiintensive virksomheder. Kommissionen fandt
imidlertid, at støtteordningen var forenelig med fællesmarkedet, fordi den er i overensstemmelse med
EU-politikken på området for miljøafgifter og især Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte
til miljøbeskyttelse54. Afgiftsfritagelsen er således midlertidig, dvs. at den skal anmeldes igen efter tre
års forløb, og den betragtes som nødvendig for at opveje forringelsen i konkurrenceevnen på
internationalt plan. De energiintensive virksomheder i Nederlandene er endvidere allerede bundet af
flerårige aftaler om en væsentlig nedskæring af deres energiforbrug. Endelig er ordningen i
overensstemmelse med Kommissionens eget forslag om en afgift på kuldioxidemissioner og energi,
og de nederlandske myndigheder vil om nødvendigt ændre ordningen, så den er i overensstemmelse
med et forslag om en fælles CO2-energiafgift på fællesskabsplan.

                                                            

54 EFT C 72 af 10.3.1994, s. 3.
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Kommissionens tilladelse gælder ikke for stålsektoren, hvor der vil blive truffet en særskilt beslutning.

3.2. Forskning og udvikling

Frankrig

EUREKA-projekter

I henhold til artikel 92, stk. 3, litra c), besluttede Kommissionen i oktober at godkende den støtte, der
er foreslået af de franske myndigheder i forbindelse med regulariseringen af anmeldelsen af støtte, der
er ydet i 1992, 1993 og 1994 for at opfylde kriterierne i en skrivelse til medlemsstaterne i februar
1990 om anmeldelse af EUREKA-projekter, dvs. støtte til EUREKA-projekt EU 205 EXIMER, EU
863 CAS.CADE, EU 815 INTEC, EU 226 SOLID, EU 68 FIELDBUS, EU 676 EUROLANG.
Projekterne vedrører forskning inden for anvendelse af laser, datamatstøttet formgivning/fremstilling,
affaldsforvaltning, laserteknologi, et særligt net for informationsoverførsel og datamatstøttet over-
sættelse. Støtten ydes som led i en eller flere af følgende ordninger: "Filière électronique", "Fonds de
la Recherche et de la Technologie (FRT)" og "Grands Projets Innovants" (GPI), der blev godkendt af
Kommissionen i henholdsvis 1986, 1988 og 1989.

Bortset fra nogle SMV og laboratorier er støttemodtagerne Laserdot (EU 205), Matra (EU 863),
Generale Des Eaux (EU 815), Quantel (EU 226), Cegelec, Merlin Gerin (EU 68) og Sonovision Itep
Technologies (EU 676).

Bortset fra EU 863 og EU 815, som kun vedrører anvendt forskning og udvikling, omfatter de øvrige
projekter også industriel grundforskning. Den type støtte, der anvendes til de forskellige
forskningsprojekter er i førstnævnte tilfælde tilbagebetalingspligtige lån og i sidstnævnte tilfælde
direkte tilskud. Finansieringens størrelse er forskellig afhængigt af de forskellige projekter, der alle er
i overensstemmelse med F&U-rammebestemmelserne og Kommissionens politik.

Kommissionen har for hvert enkelt projekt undersøgt udviklingen i F&U-udgifterne i de forskellige
virksomheder inden for de seneste år og har kontrolleret, at F&U-udgifterne er steget. Støtten har
dermed til formål at opmuntre til en ekstra indsats på F&U-området, der er mere vidtgående end den
indsats, der gøres som led i den normale drift. Støtten opmuntrer endvidere støttemodtagerne til at
medvirke i samarbejdsprojekter på tværs af grænserne, hvilket klart ligger uden for virksomhedernes
normale arbejdsområde. Støtten er derfor i overensstemmelse med additionskriterierne.

GENELEX

I overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, litra c), besluttede Kommissionen i juli at godkende den
støtte, de franske myndigheder har foreslået til EUREKA-projekt EU 524 Genelex. Formålet med
projektet er at udvikle en flersproget elektronisk ordbog med henblik på ikke-litterær oversættelse. De
involverede sprog er italiensk, fransk, spansk og portugisisk med mulighed for at inddrage andre
europæiske sprog, f.eks. engelsk og tysk. Støtten vil blive ydet som led i ordningen "filière
électronique", der blev godkendt af Kommissionen i 1986, og "Fonds de la Recherche et de la
Technologie" (FRT), der blev godkendt af Kommissionen i 1988.

Støttemodtager er SEMA-gruppen. Andre deltagere i EUREKA-projektet er Bull, Hachette, IBM-
France, GSI ERLI, Université Paris 7, LADL-CNRS (Frankrig), Tecsidel, Salvat, Universidad
Autónoma de Barcelona (Spanien), Iltec (Portugal), SERV.EDI, Consorzio Lexicon Ricerche (Italien).

KONK. BERETN. 1995



ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION 235

Projektet omfatter industriel grundforskning og anvendt forskning og udvikling. Projektstøtten er på
henholdsvis 45% og 25%, hvilket er i overensstemmelse med Fællesskabets rammebestemmelser for
støtte til F&U og Kommissionens politik. Støtten omfatter et tilskud på 6,4 mio. ECU (42,3 mio. FRF)
fordelt på fem år. Den samlede investering, projektet kræver med hensyn til de støtteberettigede
omkostninger i en femårs periode er 21 mio. ECU (138 mio. FRF).

Projektet er knyttet til ESPRIT MULTILEX- og AQUILEX-projekterne samt til EAGLES-programmet
og EUROLANG, der er et andet EUREKA-projekt.

Med støtten opmuntres SEMA-gruppen til at deltage i et tværnationalt samarbejdsprojekt, som klart
ligger uden for virksomhedens normale driftsområde. Støtten er derfor i overensstemmelse med
additionskriterierne.

PLANET

I overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, litra c), besluttede Kommissionen i juli at godkende en
støtte, der er foreslået af de franske og italienske myndigheder til EUREKA-projekt EU 265 PLANET
(Production Line for Automotive New Electronic Technologies - produktionslinje til ny elektronisk
teknologi til biler). Projektet tager sigte på at udvikle og implementere et fuldstændigt automatisk
samlebånd til produktion af elektronisk kontrollerede brændstofstyringssystemer. Projektet omfatter
industriel grundforskning og anvendt forskning og udvikling.

Støttemodtagerne er Marelli Autronica S.p.A. (Italien) og Marelli Autronica S.A. (Frankrig). Støtten
tildeles som led i ordningerne "Fondo Ricerca Applicata", der blev godkendt i Italien i 1989, og
"Filière électronique", der blev godkendt i Frankrig i 1986. Der vil blive ydet tilskud på henholdsvis
højst 14,3 mio. ECU (30,817 mia. ITL) i perioden 1988-1995 og 5 mio. ECU (33,4 mio. FRF) i
perioden 1989-1994.

Projektet gennemføres i samarbejde med andre virksomheder i Spanien (Jaeger Ibérica) og Frankrig
(SORMEL) og med universitetsafdelinger i Det Forenede Kongerige (Wolfson Image Analysis Unit -
 Manchester University), Irland (A.M.T. Centre - Dublin University), Spanien (Universidad de Madrid)
og Portugal (Istituto de Soldatura y Qualidad).

PLANET-projektet er et EUREKA-forskningsprojekt, som i overensstemmelse med F&U-
rammebestemmelserne kan opnå større støtte, da det er knyttet til Fællesskabets FTU-programmer
(f.eks. ESPRIT), og da det omfatter internationalt samarbejde. Projektfinansieringen på 33,29% for
Italien og 34% for Frankrig er i overensstemmelse med Kommissionens praksis.

PLANET-forskningsprojektet blev gennemført på et tidspunkt, da både Marelli Autronica og Marelli
Autronica France var under finansielt pres, og den lovede støtte har givet virksomhederne mulighed
for at opretholde (og i det italienske tilfælde endog øge) investeringerne i forskningsaktiviteter. Støtten
er derfor i overensstemmelse med additionskriterierne.
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Tyskland

Flyteknisk forskning og teknologi

I overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, litra c), besluttede Kommissionen i juli at godkende en
støtteordning for at fremme forskning inden for luftfarten. Formålet med forskningen er at øge og
validere grundviden på mellemlang sigt inden for flyteknisk forskning og teknologi i et sådant omfang,
at vigtige fænomener gøres lettere forståelige, og således at det er lettere at vurdere teknologiens og
produktionsmetodernes betydning for de tekniske anvendelsesmuligheder. Støtten koncentreres om
områder inden for udvikling af fælles teknologiske koncepter som led i det indre europæiske
industrielle samarbejde om store fly (Airbus-partnere) og helikoptere (tysk-fransk samarbejde).

Projektets samlede budget for perioden 1995-1998 er 324 mio. ECU. Støttemodtagerne er
forskningsinstitutter og industrien. Intellektuelle ejendomsrettigheder tilfalder industrien, men den vil
være forpligtet til at offentliggøre forskningsresultaterne og give ikke-eksklusive og uoverdragelige
brugsrettigheder til tredjeparter til nationale formål og med henblik på internationalt samarbejde.

Støtte til grundforskning udgør 5-10% af budgettet, 85-90% vil gå til industriel grundforskning og
under 5% til anvendt forskning og udvikling. Støtteintensiteterne er 100% til grundforskning, 50% til
industriel grundforskning og 25% til anvendt forskning og udvikling. Der er forudset forhøjelser på
10% til SMV og 10% til det tidligere DDR. Disse niveauer for projektfinansieringen er i
overensstemmelse med rammebestemmelserne for statsstøtte til F&U og Kommissionens praksis.

Italien

a) S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., Finmeccanica S.p.a., Bull HN og Italtel S.p.a.

Kommissionen besluttede i maj at godkende statsstøtte til ovennævnte fire virksomheder i forbindelse
med deres deltagelse i EUREKA-forskningsprojektet JESSI. Formålet med JESSI-programmet er at
styrke den europæiske elektronikindustri ved at fremme knowhow og forskningsnet i hele Europa, hvor
videnskabsmænd, producenter af komponenter og systembrugere arbejder sammen for at sikre Europa
en uafhængig position med hensyn til den grundlæggende teknologi inden for mikroelektronik. Støtten
udbetales til alle virksomhederne i form af direkte tilskud, der ikke overstiger 35% af de
støtteberettigede omkostninger. Den samlede støtte til de fire virksomheder andrager ca. 5,2 mio. ECU.

Kommissionen baserede sin godkendelse af støtten på EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra b), dvs.
støtte, der fremmer virkeliggørelsen af et vigtigt projekt af fælles europæisk interesse. JESSI-
programmet er hidtil blevet betragtet som et EUREKA-projekt, der falder under denne bestemmelse.
Kommissionen finder således, at støtten til de virksomheder, der deltager i JESSI-programmet, omfatter
et udviklingsaspekt, er rettet mod et projekt, der er klart defineret med hensyn til mål og betingelser,
og at projektet er vigtigt og repræsenterer et vigtigt skridt på vej mod virkeliggørelsen af Fællesskabets
mål. Den fælleseuropæiske interesse dækker også nødvendigheden af at nå en strategisk position inden
for Fællesskabet i forhold til den amerikanske og japanske konkurrence inden for mikroelektronik.

Selv om Kommissionen normalt kun godkender en støtteintensitet på 25% for anvendt forskning og
udvikling, anså man støtteintensiteten på 35% som værende forenelig med fællesmarkedet, fordi støtten
er knyttet til JESSI-programmet, der involverer virksomheder, universiteter og forskningscentre fra
elleve europæiske lande.
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b) Alcatel Italia S.p.a.

I overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, litra c), besluttede Kommissionen i januar at godkende en
støtte fra den italienske regering til et EUREKA-projekt, synkront digitalt hierarki. Projektet tager sigte
på at definere et nyt digitalt hierarki, som er blevet foreslået på grund af nye behov inden for
transmissionsnet, som ikke kan dækkes af de eksisterende plesiokrone systemer. Synkrone
transmissionsteknikker er velegnede til at imødekomme behovet for større fleksibilitet i
transmissionssystemer, da de undgår komplicerede mapping/demapping-funktioner ved simpelthen at
omkonfigurere multiplex-rammerne.

Støttemodtageren er Alcatel Italia S.p.A. Selskabet udvikler og fremstiller digitale
transmissionssystemer via kabler, optiske transmissionsterminaler, lysledertransmissionssystemer til
forbindelser over lange distancer og andre elektroniske anordninger. Projektet er knyttet til andre
europæiske teknologiske samarbejdsprogrammer. Den samlede støtte er på 9,5 mio. ECU i en fireårig
periode. Forskningsprojektet omfatter hovedsagelig anvendt forskning og udvikling (kun ca. 10% til
grundforskning). Støtteintensiteten er 32%, hvilket er i overensstemmelse med Kommissionens politik
for statsstøtte til F&U.

Støtten vil hjælpe virksomheden med at opretholde og endog øge sine ressourcer inden for den berørte
F&U, selv om virksomhedens omsætning har været faldende i de senere år. Deltagelsen i ovennævnte
tværnationale samarbejde er endvidere klart noget, der ligger langt ud over virksomhedens normale
drift, og Kommissionen finder derfor, at støtten opfylder additionskriterierne.

3.3. Støtte til internationalisering

Kommissionen besluttede i oktober at indlede proceduren efter artikel 93, stk. 2, vedrørende en tysk
og østrigsk ordning, hvorved der tilbydes statsgarantier og/eller bløde lån til direkte investeringer i
Østeuropa, især til etablering af joint ventures og til erhvervelser. Kommissionen finder, at da
europæiske selskaber ikke alene konkurrerer inden for EF/EØS, men endvidere konkurrerer om
investeringer på udenlandske markeder, såsom Østeuropa, Rusland og Sydøstasien, kan en sådan støtte
fordreje konkurrencen og påvirke samhandelen inden for Fællesskabet. Kommissionen nærer endvidere
tvivl med hensyn til, hvorvidt sådanne investeringsstøtteordninger kan godkendes og i så fald under
hvilke betingelser. Denne tvivl forstærkes endvidere af, at de to ordninger ikke er begrænset til SMV
og til de støtteintensiteter, der er fastsat i rammebestemmelserne for statsstøtte til SMV55. For at få
fastlagt en klar politik på dette område besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 93,
stk. 2, og opfordre medlemsstater og tredjeparter til at fremkomme med deres bemærkninger.

Kommissionen godkendte i december en tysk garantiordning, der tilbydes SMV, med henblik på
bevilling af partnerskabslån eller deltagelse i SMV, der ligger i de østeuropæiske lande, som er i gang
med en reformproces med henblik på overgang til et demokratisk system med markedsøkonomi.
Støtteintensiteten for projektet er 2% og ligger derfor betydeligt under loftet i rammebestemmelserne
for statsstøtte til SMV. Da projektet er i overensstemmelse med rammebestemmelserne, har
Kommissionen besluttet, at den ikke vil gøre indsigelse.

                                                            

55 EFT C 213 af 22.8.1992.
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B - Liste over statsstøtesager i andre sektorer end landbrugs-, fiskeri-,
transport- og kulsektoren

1. Nye regler og meddelelser vedtaget eller foreslået af Kommissionen 

Dato Offentliggjort i

Rente ved tilbagesøgning af ulovligt udbetalt
statsstøtte 

01.02.95 Skrivelse til medlems- staterne
- 22.02.95

Meddelelse om tilbagesøgning af støtte ydet uden
Kommissionens godkendelse

10.05.95 EFT C 156, 22.06.95

Kommissionens forslag til rådsdirektiv om
værftsstøtte 

26.07.95 KOM(95) 410
EFT L 332, 30.12.95

Retningslinjer for beskæftigelsesstøtte 19.07.95 EFT C 334,12.12.95

Genvedtagelse og forlængelse af
rammebestemmelserne for statsstøtte til
motorkøretøjssektoren

05.07.95 EFT C 284, 28.10.95

Forlængelse af rammebestemmelserne for kunstfibre
indtil 31.03.96

12.04.95 EFT C 142, 8.06.95

Meddelelse om samarbejdet med de nationale
dommere

31.10.95 EFT C 312, 23.11.95

Rammebestemmelser for statsstøtte til F&U 20.12.95 EFT C 45, 17.02.95

2. Sager, hvor Kommissionen ikke har rejst indsigelse og ikke indledt procedure 

Tyskland

N/0621/94 04.01.1995 F&U-STØTTE TIL ØKOLOGISK OG MILJØ- EFT C 058 af 08.03.1995
VENLIG PRODUKTION (ØSTBERLIN)

N/0664/94 17.01.1995 STØTTE TIL FORBEDRING AF VILKÅRENE EFT C 265 af 12.10.1995
IP(95)35 FOR FORARBEJDNING OG MARKEDS-

FØRING AF SKOVBRUGSPRODUKTER 
(THÜRINGEN)

N/0768/94 17.1.1995 STØTTEORDNINGER TIL PRIVATISERING EFT C 265 af 12.10.1995
IP(95)36 I DE NYE DELSTATER 

N/0405/94 23.01.1995 STØTTE I BILINDUSTRIEN 
-STEUERFREIE RÜCKLAGE 1991 -VOLKSWAGEN

N/0524/94 23.01.1995 STØTTE UNDER EU-PROGRAMMET EFT C 265 af 12.10.1995
TIL MÅL 5B-REGIONEN
RHEINLAND-PFALZ

N/0554/94 23.01.1995 TEKNOLOGISTØTTEPROGRAM EFT C 062 af 11.03.1995
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N/563/A/94 23.01.1995 ERP-BUDGET 1995 EFT C 265 af 12.10.1995

N/0649/94 23.01.1995 SÆRLIG FOND FOR SMV (BERLIN) EFT C 265 af 12.10.1995

N/0700/94 23.01.1995 PROGRAM TIL FREMME AF UDNYTTELSEN EFT C 265 af 12.10.1995
AF INDUSTRIGRUNDE I FORBINDELSE 
MED STRUKTURFONDE MED REGIONALT
SIGTE (NIEDERSACHSEN)

N/0737/94 23.01.1995 STØTTE TIL VEDVARENDE ENERGIKILDER I TYSKLAND

N/0752/94 23.01.1995 STØTTE TIL KVALITETSSTYRINGSSYSTEMER
I SMV (NYE DELSTATER)

N/0770/94 23.01.1995 STØTTE I MILJØSEKTOREN:
LFA-PROGRAMMET (MILJØBESKYTTELSE)

N/0784/93 23.01.1995 PROGRAM FOR FORSKNING OG TEKNIK I EFT C 058 af 08.03.1995
 SKIBSFARTSSEKTOREN

N/767/A/94 26.01.1995 INITIATIVER I MILJØSEKTOREN EFT C 265 af 12.10.1995
 (VESTBERLIN)

N/745/C/94 30.01.1995 DELSTATEN HESSENS OMSTILLINGS- EFT C 265 af 12.10.1995
PROGRAM

N/745/B/94 30.01.1995 DELSTATEN HESSENS PROGRAM EFT C 265 af 12.10.1995
FOR UDVIKLING AF INDUSTRIGRUNDE

N/0001/95 01.02.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL EFT C 265 af 12.10.1995
IP(95)78 WARNOW WERFT

N/0007/95 01.02.1995 ÆNDRING AF DELSTATEN EFT C 265 af 12.10.1995
RHEINLAND-PFALZ'S PROGRAM FOR SMV
I MÅL 2- OG MÅL 5B-OMRÅDER, DER IKKE ER 
BERETTIGEDE TIL STØTTE UNDER DE NATIONALE
REGIONALSTØTTEORDNINGER, INDEN FOR RAMMERNE
AF GEMEINSCHAFTSAUFGABE

N/0009/95 01.02.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL EFT C 265 af 12.10.1995
IP(95)80 PEENE WERFT

N/0618/94 01.02.1995 MILJØSTØTTE: EFT C 265 af 12.10.1995
 "UFP IV" (VESTBERLIN)

N/0622/94 01.02.1995 MILJØSTØTTE: EFT C 265 af 12.10.1995
 "UFP III" (ØSTBERLIN)

N/0722/94 01.02.1995 MILJØSTØTTE: EFT C 290 af 01.11.1995
UMWELTFÖRDERUNG-PROGRAMM

N/0619/94 07.02.1995 MILJØSTØTTE: EFT C 265 af 12.10.1995
[ZOW] (VESTBERLIN)
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N/0733/94 07.02.1995 INVESTERINGSSTØTTE I AFFALDSBEHAND- EFT C 265 af 12.10.1995
LINGSSEKTOREN 
(BRANDENBURG)

N/767/B/94 07.02.1995 MILJØSTØTTE EFT C 265 af 12.10.1995
 [ZOW] (ØSTBERLIN)

N/0084/94 13.02.1995 STØTTE TIL GRUNDFORSKNING EFT C 265 af 12.10.1995
I BRUG AF MATERIEL

N/0772/94 13.02.1995 PROGRAM TIL FREMME AF EFT C 265 af 12.10.1995
INFORMATIONSTEKNOLOGI (BERLIN)

N/0550/94 14.02.1995 PROGRAM FOR INVESTERINGSSTØTTE EFT C 265 af 12.10.1995
TIL SMV (THÜRINGEN)

N/175/A/94 14.02.1995 F&U-STØTTE I TRANSPORTSEKTOREN EFT C 062 af 11.03.1995
FOR 1994-99

N/0534/94 16.02.1995 STØTTE TIL FORDEL FOR KVINDER
 I LANDDISTRIKTER (SACHSEN)

N/0051/95 01.03.1995 FORBUNDSSTATENS PROGRAM FOR SALG EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)190 AF ØSTTYSKE VIRKSOMHEDER PÅ VISSE

VESTLIGE MARKEDER

N/0099/95 01.03.1995 STØTTE TIL JERNBANEMATERIEL- EFT C 276 af 21.10.1995
FABRIKANTEN

IP(95)191 KAEBLE GMEINDER GMBH

N/0320/94 01.03.1995 PROGRAM FOR FORSKNING I EFT C 266 af 13.10.1995
IP(95)185 NYE MATERIALER 

N/0584/94 01.03.1995 DELSTATEN MECKLENBURG-
IP(95)186 VORPOMMERNS PROGRAM TIL FREMME AF

KONSOLIDERINGSPROJEKTER

N/0641/93 01.03.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF EFT C 266 af 13.10.1995
IP(95)175 SØTRANSPORT

NN/021/95 01.03.1995 DELSTATEN SACHSENS PROGRAM EFT C 266 af 13.10.1995
IP(95)192 TIL FREMME AF LÆRLINGEPLADSER

N/0119/95 08.03.1995 FORBUNDSSTATENS PROGRAM TIL STØTTE EFT C 266 af 13.10.1995
FOR OVERSVØMMELSESRAMTE VIRKSOMHEDER

N/745/D/94 08.03.1995 DELSTATEN HESSENS PROGRAM EFT C 266 af 13.10.1995
FOR OPRETTELSE AF REGIONALE
INNOVATIONSCENTRE
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N/745/E/94 08.03.1995 DELSTATEN HESSENS PROGRAM EFT C 266 af 13.10.1995
TIL FREMME AF OFFENTLIGE 
TURISTINFRASTRUKTURER

N/0128/95 14.03.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL EFT C 266 af 13.10.1995
IP(95)253 ELBEWERFT BOIZENBURG

N/0156/95 14.03.1995 STØTTE TIL NON-FERRO EFT C 276 af 21.10.1995
METALPRODUCENTEN

IP(95)254 ALUHETT ALUMINIUMWERK GMBH

N/0761/94 24.03.1995 "VÆKST OG BESKÆFTIGELSE"-DELEN
I DELSTATEN NORDRHEIN-WESTFALENS
PROGRAM FOR STIMULERING AF DET
ØKONOMISKE KLIMA

N/0166/95 30.03.1995 PROGRAM FOR BESKÆFTIGELSE EFT C 266 af 13.10.1995
OG TEKNOLOGI 1995-98

N/0006/95 04.04.1995 F&U-STØTTE: PRODUKTION 2000 EFT C 267 af 14.10.1995
IP(95)351

N/0740/94 04.04.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN EFT C 295 af 10.11.1995
(UDEN FOR EKSF) MANNESMANN-ROHREN-
WERKE SACHSEN GMBH

N/0161/95 06.04.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF EFT C 267 af 14.10.1995
TEKNOLOGISK UDVIKLING OG INNOVATION
I VIRKSOMHEDERNE [1995-2005] (THÜRINGEN)

N/0682/93 12.04.1995 DELSTATEN SAARLANDS PROGRAM 
IP(95)380 FOR STATSGARANTIER

N/0052/95 12.04.1995 PILOTPROJEKT MED HENBLIK PÅ EFT C 295 af 10.11.1995
ET PROGRAM TIL FREMME AF 
PERSONALEUDVIKLING OG
ORGANISATION I VIRKSOMHEDERNE 
I DE NYE DELSTATER

N/0081/95 12.04.1995 DELSTATEN BERLINS EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)382 KONSOLIDERINGSFOND

N/0117/95 12.04.1995 DELSTATEN SACHSENS EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)382 KONSOLIDERINGSFOND

N/0184/95 12.04.1995 DELSTATEN BRANDENBURGS 
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF OMSKOLING
AF ANSATTE I SMV SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER 

N/0185/95 12.04.1995 DELSTATEN BERLINS 
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF OMSKOLING
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AF ANSATTE I SMV SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER 

N/0186/95 12.04.1995 DELSTATEN MECKLENBURG-VORPOMMERNS
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF OMSKOLING
AF ANSATTE I SMV SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER

N/0187/95 12.04.1995 DELSTATEN THÜRINGENS
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF OMSKOLING
AF ANSATTE I SMV SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER

N/0188/95 12.04.1995 DELSTATEN SACHSEN-ANHALTS
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF OMSKOLING
AF ANSATTE I SMV SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER

N/0189/95 12.04.1995 DELSTATEN SACHSENS
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF OMSKOLING
AF ANSATTE I SMV SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER

N/0190/95 12.04.1995 DELSTATEN BRANDENBURGS
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF BESKÆFTIGELSE
AF ARBEJDSLØSE SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER

N/0191/95 12.04.1995 DELSTATEN BERLINS 
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF BESKÆFTIGELSE
AF ARBEJDSLØSE SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER

N/0192/95 12.04.1995 DELSTATEN MECKLENBURG-VORPOMMERNS
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF BESKÆFTIGELSE
AF ARBEJDSLØSE SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER

N/0193/95 12.04.1995 DELSTATEN THÜRINGENS
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF BESKÆFTIGELSE
AF ARBEJDSLØSE SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER

N/0194/95 12.04.1995 DELSTATEN SACHSEN-ANHALTS
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF BESKÆFTIGELSE
AF ARBEJDSLØSE SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER

N/0195/95 12.04.1995 DELSTATEN SACHSENS
FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF BESKÆFTIGELSE
AF ARBEJDSLØSE SOM LED I MÅL 1-FORANSTALT-
NINGER
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N/0196/95 12.04.1995 DELSTATEN BAYERNS FORANSTALTNINGER
TIL FREMME AF ARBEJDSLØSES ETABLERING AF 
NYE VIRKSOMHEDER
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), SOM LED I MÅL 2-
OG MÅL 5B-FORANSTALTNINGER 

N/0197/95 12.04.1995 DELSTATEN BRANDENBURGS FORANSTALTNINGER
TIL FREMME AF ARBEJDSLØSES ETABLERING AF 
NYE VIRKSOMHEDER
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), SOM LED I MÅL 2-
OG MÅL 5B-FORANSTALTNINGER 

N/0198/95 12.04.1995 DELSTATEN BERLINS FORANSTALTNINGER
TIL FREMME AF ARBEJDSLØSES ETABLERING AF 
NYE VIRKSOMHEDER
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), SOM LED I MÅL 2-
OG MÅL 5B-FORANSTALTNINGER 

N/0199/95 12.04.1995 DELSTATEN MECKLENBURG-VORPOMMERNS
FORANSTALTNINGER
TIL FREMME AF ARBEJDSLØSES ETABLERING AF 
NYE VIRKSOMHEDER
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), SOM LED I MÅL 2-
OG MÅL 5B-FORANSTALTNINGER

N/0200/95 12.04.1995 DELSTATEN THÜRINGENS FORANSTALTNINGER
TIL FREMME AF ARBEJDSLØSES ETABLERING AF 
NYE VIRKSOMHEDER
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), SOM LED I MÅL 2-
OG MÅL 5B-FORANSTALTNINGER 

N/0201/95 12.04.1995 DELSTATEN SACHSEN-ANHALTS FORANSTALTNINGER
TIL FREMME AF ARBEJDSLØSES ETABLERING AF 
NYE VIRKSOMHEDER
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), SOM LED I MÅL 2-
OG MÅL 5B-FORANSTALTNINGER

N/0202/95 12.04.1995 DELSTATEN SACHSENS FORANSTALTNINGER
TIL FREMME AF ARBEJDSLØSES ETABLERING AF 
NYE VIRKSOMHEDER
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), SOM LED I MÅL 2-
OG MÅL 5B-FORANSTALTNINGER

N/0203/95 12.04.1995 DELSTATEN THÜRINGENS STØTTEPROGRAM
FOR LÆRLINGEPLADSER

N/0204/95 12.04.1995 DELSTATEN NORDRHEIN-WESTFALENS
PROGRAMMER FOR "TRAINING ON THE JOB"
SOM LED I MÅL 2- OG MÅL 5B-FORANSTALTNINGER 

N/0205/95 12.04.1995 DELSTATEN NORDRHEIN-WESTFALENS
PROGRAMMER FOR UDDANNELSESFORANSTALTNINGER I
SMV SOM LED I MÅL 5B-FORANSTALTNINGER 
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N/0227/95 12.04.1995 SPILDEVANDSLOVGIVNING EFT C 267 af 14.10.1995
(THÜRINGEN)

N/0127/95 03.05.1995 STØTTE TIL BYGGEKOMPONENTFABRIKANTEN EFT C 272 af 18.10.1995
BRANDENBURGER BAUELEMENTE

N/0240/95 03.05.1995 STØTTE TIL LÆRLINGEPLADSER I SMV (SACHSEN-ANHALT)

N/0305/95 03.05.1995 STØTTE TIL EN VIRKSOMHED, DER FREMSTILLER
TEKNISK MATERIEL (SACHSEN-ANHALT)

N/0308/95 03.05.1995 STØTTE I DEN ØKOLOGISKE SEKTOR:
ERHVERVSUDDANNELSE 
(NIEDERSACHSEN)

N/0345/95 03.05.1995 STØTTE TIL MARKEDSFØRING AF 
FORBRUGSVARER (TIDL. DDR)

N/0074/95 10.05.1995 DELSTATEN SACHSEN-ANHALTS EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)460 KONSOLIDERINGSFOND

N/0355/95 18.05.1995 STØTTE TIL MARKEDSFØRING AF 
LANDBRUGSPRODUKTER TIL 
B&K SCHIELKE ROSTOCK

N/0356/95 18.05.1995 STØTTE TIL KUAGTEXTIL GMBH
(KONZ)

N/0075/95 23.05.1995 DELSTATEN MECKLENBURG-VORPOMMERNS EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)503 KONSOLIDERINGSFOND

NN/073/95 23.05.1995 F&U-STØTTE TIL SMV EFT C 324 af 05.12.1995
IP(95)508 (BERLIN)

N/0663/94 06.06.1995 F&U-STØTTE (NIEDERSACHSEN) EFT C 324 af 05.12.1995

N/0036/95 06.06.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME EFT C 290 af 01.11.1995
AF RATIONEL ENERGIANVENDELSE
OG VEDVARENDE ENERGIKILDER 

N/0371/95 06.06.1995 DET TYSKE FORSKNINGSNET EFT C 324 af 05.12.1995

N/0181/95 07.06.1995 DELSTATEN BRANDENBURGS EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)561 KONSOLIDERINGSFOND

N/0376/95 07.06.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL EFT C 343 af 21.12.1995
IP(95)565 WERFT JOS. L. MEYER GMBH

(INDONESIEN)

NN/001/95 07.06.1995 STØTTE TIL SMV [SOFT AID] EFT C 276 af 21.10.1995
IP(95)566 (HESSEN)

NN/002/95 07.06.1995 STØTTE TIL KEMIKALIEPRODUCENTEN
IP(95)567 BUNA GMBH
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NN/003/95 07.06.1995 STØTTE TIL KEMIKALIEPRODUCENTEN 
P(95)567 SACHSISCHE OLEFINWERKE

N/0019/95 27.06.1995 INVESTERINGSSTØTTE TIL 
FORSKNINGSCENTRE UDEN FOR UNIVERSITERNE
(SACHSEN)

N/0084/95 21.06.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL EFT C 343 af 21.12.1995
IP(95)622 VOLKSWERFT

N/0306/95 28.06.1995 STØTTEFOND I DEN ØKOLOGISKE SEKTOR
- "NYE MILJØTEKNOLOGIER"
(NIEDERSACHSEN)

N/0307/95 28.06.1995 STØTTEFOND I DEN ØKOLOGISKE SEKTOR
- "ØKONOMI OG MILJØ" (NIEDERSACHSEN)
 

N/0340/95 28.06.1995 PILOTPROJEKT TIL FORDEL FOR SMV EFT C 295 af 10.11.1995
(BAYERN)

N/0458/95 04.07.1995 PROGRAM TIL INDFØRELSE AF EFTER- EFT C 290 af 01.11.1995
UDDANNELSE I MECKLENBURG-VORPOMMERN

N/0344/95 05.07.1995 PROGRAM FOR REGIONAL UDVIKLING
 (NORDRHEIN-WESTFALEN)

N/0071/95 06.07.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF EFT C 276 af 21.10.1995
INDUSTRIEL TEKNOLOGI (BERLIN)

N/0377/95 06.07.1995 INNOVATIONSPROGRAM EFT C 335 af 13.12.1995
( BADEN-WÜRTTEMBERG)

N/0169/95 19.07.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN (EKSF)
IP(95)773 KRUPP HOESCH STAHL AG

N/0170/95 19.07.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN (EKSF) 
IP(95)773 THYSSEN STAHL AG

N/0470/95 24.07.1995 DELSTATEN BAYERNS PROGRAM EFT C 290 af 01.11.1995
FOR KREDITTER TIL MINDRE VIRKSOMHEDER 
I HANDELS- OG HÅNDVÆRKSSEKTOREN

N/0549/95 24.07.1995 SMV-PROGRAM - MESSER EFT C 276 af 21.10.1995
(SACHSEN-ANHALT)

N/0555/95 24.07.1995 STØTTE TIL AFFALDSBEHANDLINGS- EFT C 276 af 21.10.1995
VIRKSOMHEDEN
ABFALL-BEHANDLUNGSGESELLSCHAFT

N/0381/95 26.07.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF F&U EFT C 290 af 01.11.1995
IP(95)836

N/0453/95 26.07.1995 STATSSTØTTE TIL BRYGGERIET EFT C 276 af 21.10.1995
BRAUEREI GOTHA
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N/0510/95 26.07.1995 PROGRAM FOR EGENKAPITALSTØTTE 
IP(95)839 I DE NYE DELSTATER 

N/0309/95 01.08.1995 BAYERNS PROGRAM FOR LÅN TIL EFT C 318 af 29.11.1995
STØJ- OG VIBRATIONSBEKÆMPELSE OG 
LOVMÆSSIG INDSAMLING AF AFFALD 
I VIRKSOMHEDERNE 

N/0540/95 01.08.1995 STØTTE TIL MASKINFABRIKANTEN EFT C 295 af 10.11.1995
OBTMANAGEMENT

N/0380/95 05.09.1995 DELSTATEN BADEN-WÜRTTEMBERGS EFT C 318 af 29.11.1995
GARANTI TIL LANDESKREDIETBANK 

N/0590/95 05.09.1995 STØTTE TIL MIKROELEKTRONIK EFT C 324 af 05.12.1995

N/0663/95 05.09.1995 STATSSTØTTE TIL BYGGEVIRKSOMHEDEN EFT C 298 af 11.11.1995
JANEBA BAU GMBH

N/0559/95 12.09.1995 F&U-STØTTE TIL EFT C 324 af 05.12.1995
KEIPER RECARO REMSCHELD

N/0588/95 12.09.1995 F&U-STØTTE INDEN FOR FJERNARBEJDE EFT C 290 af 01.11.1995
(BAYERN)

N/0591/95 12.09.1995 STØTTE TIL DEN MIKROELEKTRONISKE EFT C 298 af 11.11.1995
INDUSTRI

N/0572/95 20.09.1995 VÆFTSSTØTTE TIL 
IP(95)1009 MTW SCHIFFSWERFT GMBH

N/0637/95 20.09.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL 
IP(95)1010 KVÄRNER WARNOWWERFT

N/0650/95 20.09.1995 STØTTE TIL DEN KERAMISKE PRODUCENT EFT C 298 af 11.11.1995
IP(95)1011 WINTERLING PORZELAN AG

N/0700/95 20.09.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL IP(95)1013
ELBEWERFT BOIZENBURG

N/0740/95 02.10.1995 RETNINGSLINJER I ENERGISEKTOREN 
(NIEDERSACHSEN)

N/0748/95 02.10.1995 STØTTE TIL SMV (HAMBURG) EFT C 335 af 13.12.1995

N/646/A/95 04.10.1995 EGENKAPITALFOND FOR VIRKSOMHEDER 
I DE NYE DELSTATER:
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU'S PROGRAM

N/646/B/95 04.10.1995 EGENKAPITALFOND FOR VIRKSOMHEDER 
I DE NYE DELSTATER: 
RENTELETTEDE LÅN FRA DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK
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N/0742/95 09.10.1995 INVESTERINGER I SMÅ VANDKRAFT-
VÆRKER (BAYERN)

N/0573/95 13.10.1995 RATIONEL ENERGIANVENDELSE OG 
VEDVARENDE ENERGIKILDER 
(BADEN-WÜRTTEMBERG)

N/0717/95 13.10.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF VEDVARENDE
ENERGI

N/0688/95 18.10.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL KINA 
IP(95)1142 (7. DIREKTIVS ART. 4.7)

N/0747/95 18.10.1995 STØTTE TIL BYGGEVIRKSOMHEDEN EFT C 335 af 13.12.1995
IP(95)1143 BRANDENBURGER TIEFBAU GMBH

N/0627/95 06.11.1995 DELSTATEN MECKLENBURG-VORPOMMERNS
INVESTERINGSPROGRAM TIL FORDEL 
FOR SMV

N/0628/95 06.11.1995 STØTTE TIL FØRSTEGANGSBESKÆFTIGELSE
I MECKLENBURG-VORPOMMERN

N/0845/95 06.11.1995 STØTTE TIL INDFØRELSE OG CERTIFICERING 
AF KVALITETSSYSTEMER I SMV
(NYE DELSTATER)

N/0801/95 14.11.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL 
IP(95)1253 VOLKSWERFT STRALSUND

N/0773/95 16.11.1995 PROGRAM FOR FORSKNING I NYE MATERIALER
(BAYERN)

N/0827/95 16.11.1995 STØTTE TIL BYGGEVIRKSOMHEDEN 
AHG BAUSTOFFELATZ STACHE GMBH
 (BRANDENBURG)

N/0638/95 21.11.1995 DELSTATEN SACHSENS TEKNOLOGIPROGRAM 

N/0709/95 21.11.1995 STØTTE TIL SMV VIA 
MITTELSTÄNDISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
(SACHSEN-ANHALT)

N/0769/95 21.11.1995 STØTTE TIL INFORMATION
OM KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 

N/0770/95 23.11.1995 STØTTE TIL NYE TEKNOLOGIORIENTEREDE 
VIRKSOMHEDER 
(BAYERN)

N/494/A/95 29.11.1995 FORLÆNGELSE/ÆNDRING AF DEN SKATTEBASEREDE
INVESTERINGSSTØTTEORDNING I DE NYE DELSTATER
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N/0536/95 29.11.1995 VÆRFTSSTØTTE I TYSKLAND I 1995
IP(95)1326

N/710/C/95 29.11.1995 UDVIDELSE AF DEN SKATTEBASEREDE 
INVESTERINGSSTØTTEORDNING I DE NYE DELSTATER
TIL OGSÅ AT OMFATTE HANDELSVIRKSOMHEDER

N/0767/95 29.11.1995 STØTTE TIL OMSTRUKTURERING I SMV
(SACHSEN)

N/0797/95 29.11.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL 
KVÄRNER WARNOWWERFT

N/837/95 29.11.1995 TILSKUD TIL TEKNISKE FORBEDRINGER I 
REGIONALUDVIKLINGSOMRÅDET ENNSHAFEN

N/0928/95 04.12.1995 STØTTE TIL NYE PRODUKTER OG METODER (SACHSEN)

N/0929/95 04.12.1995 STØTTE TIL TEKNOLOGIINNOVERENDE 
PROJEKTER (SACHSEN)

N/0660/95 06.12.1995 STØTTE TIL BILFABRIKANTEN 
DAIMLER BENZ (BERLIN)

N/0867/95 06.12.1995 STATSSTØTTE TIL BYGGEVIRKSOMHEDEN 
GLASWERK SCHONBORN GMBH

N/0896/95 06.12.1995 STØTTE TIL SMV TIL SALG AF LOKALE PRODUKTER 

N/0053/95 07.12.1995 STØTTE TIL BRUG AF BIOLOGISK BRÆNDSTOF 
(MECKLENBURG-VORPOMMERN)

NN/074/95 20.12.1995 KONSOLIDERINGSFOND TIL FORDEL 
FOR VIRKSOMHEDERNE (THÜRINGEN)

N/0362/95 20.12.1995 DELSTATEN NIEDERSACHSENS STATSGARANTIER
TIL ØST- OG CENTRALEUROPÆISKE SAMT SYDØST-
ASIATISKE VIRKSOMHEDER

N/0621/95 20.12.1995 STØTTE TIL KUNSTFIBERPRODUCENTEN
TEXTURGARNE GMBH

N/0805/95 20.12.1995 STØTTE TIL MASKINFABRIKANTEN 
WILHELM MASCHINENFABRIK GMBH

N/0828/95 20.12.1995 STØTTE TIL BYGGEVIRKSOMHEDEN 
MUHL PRODUCT & SERVICE UND THÜRINGER
BAUSTOFFHANDEL AG

N/0842/95 20.12.1995 VÆRFTSSTØTTE 

N//0846/95 20.12.1995 STØTTE TIL MASKINFABRIKANTEN 
GRAFF GMBH
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N/0883/95 20.12.1995 VÆRFTSSTØTTE [ART. 4(5)
I 7. DIREKTIV]

N/0868/95 21.12.1995 STØTTE TIL BYGGEVIRKSOMHEDEN 
BETONWERK MUNK UND SCHROEDER GMBH

N/0869/95 21.12.1995 STØTTE TIL BYGGEVIRKSOMHEDEN 
BAUTON RATIONNELLES BAUEN GMBH

N/0918/95 21.12.1995 STØTTE TIL NON-FERROMETALPRODUCENTEN 
ALUHETT ALUMINIUMWERK GMBH

N/0960/95 21.12.1995 FORBUNDSSTATENS PROGRAM TIL FREMME AF ØSTTYSKE 
 VIRKSOMHEDERS AFSÆTNING PÅ VISSE VESTLIGE MARKEDER

Østrig

N/0318/95 06.06.1995 TEKNOLOGIPROGRAMMET ERP-SMV EFT C 290 af 01.11.1995

N/0315/95 07.06.1995 ERP-REGIONALPROGRAMMET EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)563

N/0347/95 20.06.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF EFT C 324 af 05.12.1995
INNOVATION, TEKNOLOGI OG F&U

N/0216/95 28.06.1995 DELSTATEN NIEDERÖSTERREICHS GENERELLE
VILKÅR FOR YDELSE AF STATSSTØTTE

N/226/A/95 28.06.1995 DELSTATEN NIEDERÖSTERREICHS
INVESTERINGSSTØTTEORDNING

N/226/B/95 28.06.1995 DELSTATEN NIEDERÖSTERREICHS 
STØTTE TIL ETABLERING AF VIRKSOMHEDER

N/0164/95 28.06.1995 DELSTATEN NIEDERÖSTERREICHS INVESTERINGS-
STØTTEORDNING 

N/0319/95 04.07.1995 ERP-TEKNOLOGIPROGRAM 

N/0135/95 26.07.1995 STØTTE TIL BILFABRIKANTEN EFT C 310 af 22.11.1995
IP(95)833 OPEL AUSTRIA: BYEN WIENS 

F&U-ORDNING, GARANTILOVEN AF 1977

N/0580/95 01.08.1995 ERP-PROGRAM I TURISTSEKTOREN 

N/0582/95 01.08.1995 DELSTATEN BURGENLANDS
PROGRAM FOR TURISTSEKTOREN 

N/0589/95 01.08.1995 DELSTATEN BURGENLANDS
INVESTERINGSSTØTTEORDNING 

N/0837/95 29.11.1995 TEKNISK ÆNDRING AF DET ØSTRIGSKE
REGIONALSTØTTEKORT
REGIONALUDVIKLING I ENNSHAFEN
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N/0104/95 06.12.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME 
AF INFRASTRUKTURER I TURISTSEKTOREN

N/0105/95 06.12.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF 
TOP-TURISME

Belgien

N/0727/94 23.01.1995 STØTTE TIL FREMME AF UDENRIGSHANDELEN
[ORDONNANCE AF 13.01.94]
(BRUXELLES-CAPITALE)

N/0321/95 12.04.1995 STØTTE TIL TEKSTILPRODUCENTEN EFT C 267 af 14.10.1995
IP(95)383 EM-FILATURE

N/0298/95 06.06.1995 STØTTE TIL OVERSVØMMELSESRAMTE EFT C 272 af 18.10.1995
VIRKSOMHEDER 

N/0285/95 05.07.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN 
ALZ GENK

N/0297/95 05.07.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN 
[EKSF ART.3] SIDMAR

N/307/B/93 05.07.1995 REVISION AF REGIONALUDVIKLINGS- EFT C 318 af 29.11.1995
IP(95)697 OMRÅDERNE (EKSKL. HAINAUT)

N/0241/95 19.07.1995 STØTTE TIL BILPRODUCENTEN EFT C 5 af 10.01.1996
IP(95)774 FORD WERKE AG

N/0605/95 26.07.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL 
IP(95)842 VLAAMSE SCHEEPSBOUW

MAATSCHAPPIJ N.V.(VSM)

N/0569/95 29.11.1995 "NIVELINVEST"-PROJEKTET UNDER EU-INITIATIVET
IP(95)1326 RESIDER (DEN WALLONSKE REGION)

N/0766/94 29.11.1995 "INVEST"-PROJEKTET I INDUSTRIOMRÅDET
IP(95)1326  MEUSE-VESDRE (MÅL 2) - (DEN WALLONSKE REGION)

N/0372/94 29.11.1995 "A.I.D.E" -STØTTE TIL VIRKSOMHEDER
I MEUSE-VESDRE-OMRÅDET (MÅL 2) -
(DEN WALLONSKE REGION)

N/0361/94 29.11.1995 "A.I.D.E."-STØTTE TIL VIRKSOMHEDER
(MÅL 5B) - (DEN WALLONSKE REGION)

NN/057/95 20.12.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN 
COCKERIL SAMBRE
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Danmark

N/0605/94 13.01.1995 STØTTE TIL INDUSTRI OG HANDEL EFT C 265 af 12.10.1995

N/0002/95 01.02.1995 UDVIDELSE AF VÆRFTSSTØTTEORDNINGEN EFT C 265 af 12.10.1995
IP(95)79

N/778/A/94 23.03.1995 F&U-STØTTE: EFT C 266 af 13.10.1995
SKATTELETTELSER

N/778/B/94 23.03.1995 F&U-STØTTE: FORLÆNGELSE AF EFT C 266 af 13.10.1995
LIGNINGSLOVEN FOR 1995

N/0698/94 12.04.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF EFT C 267 af 14.10.1995
ENERGIPRODUKTION

N/0714/94 03.05.1995 FORANSTALTNINGER I TURISTSEKTOREN EFT C 272 af 18.10.1995

N/0528/94 23.05.1995 "ENERGI 2000"-PROGRAMMET EFT C 290 af 01.11.1995
IP (95)502 NY ENERGITEKNOLOGI

N/0391/95 21.06.1995 STØTTE TIL GARANTIFONDE EFT C 343 af 21.12.1995
IP(95)625

N/0155/95 28.06.1995 INDUSTRIUDVIKLINGSFONDEN EFT C 272 af 18.10.1995

N/0459/95 19.07.1995 MILJØAFGIFTSORDNINGEN OG EFT C 324 af 05.12.1995
IP(95)777 AFGIFTSFRITAGELSER

N/0471/95 01.08.1995 AFGIFT PÅ PELSDYRAVL EFT C 318 af 29.11.1995

N/0460/94 01.08.1995 RENOVATIONSPROJEKT: EFT C 324 af 05.12.1995
DEMONSTRATIONSPROJEKTER 
TIL UDLANDET

N/0538/95 12.09.1995 STØTTE TIL ANVENDELSE AF LASER EFT C 324 af 05.12.1995
I SVÆRINDUSTRIEN 

N/0541/95 02.10.1995 FORANSTALTNINGER I TURISTSEKTOREN EFT C 335 af 13.12.1995

Spanien

N/0696/93 17.01.1995 IFA-STØTTE FOR 1993 (ANDALUCIA)
IP(95)33

N/0462/94 17.01.1995 UDVIKLINGSSTØTTE TIL ANDALUCIA 
IP(95)33

N/0106/94 23.01.1995 UDVIKLINGSSTØTTE TIL VIRKSOMHEDER EFT C 058 af 08.03.1995
 I "PARQUE CARTUJA 93" (ANDALUCIA)

N/0551/94 23.01.1995 INVESTERINGSSTØTTE TIL SMV
(CASTILLA-LA MANCHA)
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N/0628/94 01.02.1995 STØTTE TIL SKOVBRUGSVIRKSOMHEDER
(ISLAS BALEARES)

N/0665/94 07.02.1995 ERHVERVSUDDANNELSESSTØTTE EFT C 265 af 12.10.1995
(CANARIAS)

N/0721/94 07.02.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR EFT C 265 af 12.10.1995
ANDELS- OG AKTIESELSKABER (CATALUNA)

N/0448/94 09.02.1995 6 PROGRAMMER TIL FORDEL FOR SMV EFT C 265 af 12.10.1995
(PRINCIPADO DE ASTURIAS)

N/0033/95 09.02.1995 STØTTE I TURISTSEKTOREN 
(CATALUNA)

N/260/A/94 13.02.1995 SAMORDNEDE I+D-PROJEKTER:
RENTEFRIE LÅN 

N/0067/95 20.02.1995 STØTTE TIL INNOVATION OG TEKNOLOGISK
UDVIKLING [PRIB] (ISLAS BALEARES)

N/0450/94 28.02.1995 JOBSKABELSESSTØTTE (CANARIAS) EFT C 265 af 12.10.1995

N/0445/94 01.03.1995 F&U-STØTTEPROGRAM (LA RIOJA)

N/0068/95 13.03.1995 FORANSTALTNINGER I ERHVERVSFREMME- EFT C 266 af 13.10.1995
OMRÅDET VALENCIA

N/0080/95 13.03.1995 ERHVERVSUDDANNELSESSTØTTE
I TURISTSEKTOREN EFT C 266 af 13.10.1995
(VALENCIA)

N/0046/95 21.03.1995 STØTTE TIL TURISTSEKTOREN EFT C 266 af 13.10.1995
(VALENCIA)

N/0066/95 21.03.1995 FORANSTALTNINGER I ENERGISEKTOREN EFT C 266 af 13.10.1995
(VALENCIA)

N/0079/95 21.03.1995 STØTTE TIL MILJØ- OG ENERGIPROJEKTER EFT C 266 af 13.10.1995
(ISLAS BALEARES)

N/0078/95 21.03.1995 MARKEDSFØRINGSSTØTTE EFT C 266 af 13.10.1995
[PRIB] (ISLAS BALEARES)

N/0138/95 21.03.1995 STØTTE TIL HANDELS- OG SERVICE- EFT C 266 af 13.10.1995
SEKTOREN (ISLAS BALEARES)

N/0235/95 03.04.1995 UNGDOMSBESKÆFTIGELSESSTØTTE EFT C 267 af 14.10.1995
(GALICIA)

N/0233/95 03.04.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR SMV
(MADRID)
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N/0215/95 03.04.1995 STØTTE TIL ANSÆTTELSE AF LANGTIDS- EFT C 267 af 14.10.1995
LEDIGE (GALICIA)

N/0234/95 03.04.1995 ERHVERVSUDDANNELSESSTØTTE 
(ISLAS BALEARES)

N/0020/95 03.04.1995 INDUSTRISTØTTE TIL FORBEDRING AF EFT C 267 af 14.10.1995
PRODUKTKVALITETEN
(LA RIOJA)

N/0039/95 04.04.1995 STØTTE TIL BYGNING AF SKIBE TIL EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)353 CAMEROUN. ASEGA-MEDLEMMER (GALICIA)

N/0083/95 12.04.1995 STØTTE TIL BILFABRIKANTEN EFT C 267 af 14.10.1995
FASA-RENAULT SA

N/0174/95 12.04.1995 STØTTE TIL FREMME AF TURISME EFT C 267 af 14.10.1995

N/0178/95 12.04.1995 ERHVERVSUDDANNELSESSTØTTE EFT C 267 af 14.10.1995
(GALICIA)

N/0250/95 12.04.1995 RENOVERING AF LANDBRUGSEJENDOMME EFT C 276 af 21.10.1995

N/0251/95 12.04.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR EFT C 276 af 21.10.1995
TURISTVIRKSOMHEDER (CANARIAS)

N/0252/95 12.04.1995 STØTTE TIL VIRKSOMHEDER I TURIST-, EFT C 276 af 21.10.1995
FRITIDS- OG RESTAURATIONSBRANCHEN 
(CANARIAS)

N/0253/95 12.04.1995 FORANSTALTNINGER I TURISTSEKTOREN:
STØTTE TIL FORBEDRING EFT C 276 af 21.10.1995
AF INSTALLATIONERNE I HOTELBRANCHEN

N/0023/95 26.04.1995 PITMA II-PROGRAMMET EFT C 267 af 14.10.1995
IP(95)398

N/0065/95 03.05.1995 TILSKUD I HÅNDVÆRKSSEKTOREN EFT C 272 af 18.10.1995
(EXTREMADURA)

N/0072/95 03.05.1995 INVESTERINGSSTØTTE EFT C 276 af 21.10.1995
(VALENCIA)

N/0092/95 03.05.1995 MILJØBESKYTTELSESSTØTTE EFT C 276 af 21.10.1995
(VALENCIA)

N/0275/95 03.05.1995 JOBSKABELSESSTØTTE (MADRID)

N/0343/95 03.05.1995 STØTTE TIL VIRKSOMHEDER I 
TURISTBRANCHEN 

N/0782/94 18.05.1995 STØTTE TIL TURISTINFRASTRUKTURER EFT C 276 af 21.10.1995
DONANA (ANDALUCIA)
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N/0329/95 18.05.1995 STØTTE TIL UDBYGNING AF EFT C 276 af 21.10.1995
GASNETTENE (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

N/0341/95 18.05.1995 F&U-STØTTE TIL ET TEKNOLOGIPROGRAM
[PCTI]

N/0351/95 18.05.1995 REGIONALT ERHVERVSFREMMEPROGRAM EFT C 276 af 21.10.1995
(CANTABRIA)

N/0552/94 06.06.1995 FORSKNINGSSTØTTE: SPREDNING OG 
INNOVATION (VALENCIA)

N/0401/95 21.06.1995 ERHVERVSUDDANNELSESPROGRAM EFT C 276 af 21.10.1995
IP(95)626 (MURCIA)

N/0402/95 21.06.1995 ERHVERVSUDDANNELSESFORANSTALT- EFT C 276 af 21.10.1995
IP(95)626 NINGER (VALENCIA)

N/0522/95 04.07.1995 F&U-STØTTE: TEKNOLOGISK INNOVATION 
(CATALUNA)

N/230/A/95 04.07.1995 RAMMEORDNING FOR STØTTE UNDER EFT C 335 af 13.12.1995
EU-INITIATIVET LEADER II

N/0382/95 04.07.1995 INDUSTRISTØTTE EFT C 276 af 21.10.1995
(ANDALUCIA)

N/0021/95 05.07.1995 ERHVERVSFREMMEFORANSTALTNINGER EFT C 298 af 11.11.1995
(GALICIA)

N/0404/95 05.07.1995 JOBSKABELSESFORANSTALTNINGER EFT C 276 af 21.10.1995
IP(95)705 (ARAGON)

N/0342/95 11.07.1995 STØTTE I TURISTSEKTOREN EFT C 324 af 05.12.1995
TIL NYE TURISTINFRASTRUKTURER

N/0410/95 11.07.1995 STØTTE TIL TELESEKTOREN EFT C 324 af 05.12.1995

N/0413/95 19.07.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR EFT C 318 af 29.11.1995
IP(95)775 TIDSSKRIFTER OG RADIOUDSENDELSER

 (GALICIA)

N/0432/95 19.07.1995 JOBSKABELSESSTØTTE EFT C 324 af 05.12.1995
IP(95)776 FOR 1995 (MURCIA)

N/0444/94 24.07.1995 STØTTE TIL SMV (ARAGON) EFT C 276 af 21.10.1995

N/0326/95 24.07.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME EFT C 324 af 05.12.1995
AF TURISME (CANTABRIA)

N/0328/95 24.07.1995 FORSKNINGSSTØTTEPROGRAM EFT C 290 af 01.11.1995
(ASTURIAS)
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N/0350/95 26.07.1995 BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSES- EFT C 298 af 11.11.1995
IP(95)834 PROGRAM (CANTABRIA)

N/0379/95 26.07.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL EFT C 343 af 21.12.1995
IP(95)835 ASTILLEROS ESPAGNOLES

N/0403/95 26.07.1995 JOBSKABELSESFORANSTALTNINGER EFT C 335 af 13.12.1995
IP(95)834 (VALENCIA)

N/0532/95 26.07.1995 JOBSKABELSESFORANSTALTNINGER EFT C 298 af 11.11.1995
IP(95)834 FOR 1995 (ANDALUCIA)

N/0553/95 26.07.1995 ERHVERVSUDDANNELSESFOR- EFT C 290 af 01.11.1995
IP(95)834 ANSTALTNINGER (ARAGON)

N/0269/95 01.08.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR EFT C 298 af 11.11.1995
SMV I HANDELSSEKTOREN (CASTILLA-LEON)

N/0270/95 01.08.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR EFT C 298 af 11.11.1995
ERHVERVSDRIVENDE FORENINGER (CASTILLA-LEON)

N/0313/95 01.08.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR SMV
(EXTREMADURA)

N/0349/95 01.08.1995 FORANSTALTNINGER I HÅNDVÆRKS- EFT C 298 af 11.11.1995
SEKTOREN (CANTABRIA)

N/0417/95 01.08.1995 STØTTE TIL BILKOMPONENTFABRIKANTEN EFT C 295 af 10.11.1995
GROUP ESPANA SA

N/0576/95 01.08.1995 STØTTE TIL HÅNDVÆRKSSEKTOREN EFT C 290 af 01.11.1995
(ARAGON)

N/0581/95 01.08.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR SMV
(BASKERLANDET)

N/0145/95 05.09.1995 STØTTE TIL NATURGASSEKTOREN: EFT C 290 af 01.11.1995
ANDEN FASE I UDVIDELSEN AF
GASRØRLEDNINGEN VALENCIA-ORIHUELA

N/0412/95 12.09.1995 INDUSTRIFREMMEFORANSTALTNINGER EFT C 290 af 01.11.1995
(ISLAS BALEARES)

N/0422/95 12.09.1995 UNGDOMSBESKÆFTIGELSESPROGRAM EFT C 290 af 01.11.1995
(MURCIA)

N/0630/95 12.09.1995 JOBSKABELSESPROGRAM EFT C 290 af 01.11.1995
(ANDALUCIA)

NN/080/95 20.09.1995 STØTTE TIL MILJØFORBEDRINGER I EFT C 298 af 11.11.1995
IP(95)1016 VIRKSOMHEDER 

(CASTILLA Y LEON)
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N/0606/95 02.10.1995 FORLÆNGELSE AF PROGRAMMET FOR
FORBEDRING AF INDUSTRIENS 
TEKNOLOGI- OG INNOVATIONSKAPACITET 
(BASKERLANDET)

N/0607/95 02.10.1995 TILSKUD TIL INDUSTRIINVESTERINGER 

E/0012/91 04.10.1995 LANDSDÆKKENDE PROGRAM FOR 
UDVIKLING AF VEDVARENDE ENERGIKILDER

N/0732/95 04.10.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF 
VÆRFTSINDUSTRIEN

N/0545/95 09.10.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL
FOR SMV (ARAGON) EFT C 335 af 13.12.1995

N/0564//95 13.10.1995 INVESTERINGER I DETAILHANDELSSEKTOREN
(BASKERLANDET)

N/0378/95 18.10.1995 STØTTE TIL FORBEDRING AF VILKÅRENE 
IP(95)1141 FOR FORARBEJDNING AF SKOVBRUGSPRODUKTER

N/0640/95 16.11.1995 F&U-STØTTE (CIRIT-CIDEM) TIL BESKÆFTIGELSE
AF UNGE UNIVERSITETSUDDANNEDE (CATALUNA)

N/0312/95 29.11.1995 FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE 
SKOVBRUGSPRODUKTER
(GALICIA)

N/0421/95 05.12.1995 REGIONALUDVIKLINGSPROGRAM 
(MURCIA)

N/0831/95 06.12.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR NYE
VIRKSOMHEDER (ANDALUCIA)

N/500/C/95 07.12.1995 FORBEDRING OG MARKEDSFØRING AF
KORNPRODUKTER, MINERALVAND, INDUSTRIELT
FREMSTILLET BAGVÆRK, CHOKOLADE,
KARAMELLER OG SORBETIS

N/0895/95 07.12.1995 STØTTE TIL OPRETTELSE AF VARIGE ARBEJDS-
PLADSER I SEKTORER TILLAGT STRATEGISK
BETYDNING (CEUTA)

N/0348/95 20.12.1995 STØTTE TIL FREMME AF INDUSTRISEKTOREN 

N/538/95 20.12.1995 STØTTE TIL BILPRODUCENTEN 
IP(95)1444 FORD ESPANA

N/0924/95 20.12.1995 STØTTE TIL SELVSTÆNDIGE 
(CEUTA)

N/0925/95 20.12.1995 STØTTE TIL LANGTIDSLEDIGE 
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N/0420/95 21.12.1995 JOBSKABELSESFORANSTALTNINGER
 (MURCIA)

Finland

N/0115/95 14.03.1995 JOBSKABELSESSTØTTE EFT C 266 af 13.10.1995
IP(95)252

N/0857/95 29.11.1995 UDVIKLINGSSTØTTE TIL SMV

Frankrig

N/0708/94 10.01.1995 LA REUNION'S STØTTEORDNINGER EFT C 062 af 11.03.1995

N/0712/94 10.01.1995 OMSTILLINGSORDNING 
I KALIMINEDISTRIKTET I ALSACE

N/0425/94 13.01.1995 1994-BEVILLING TIL SOFIREM OG FINORPA EFT C 215 af 19.08.1995
TIL OMSTILLING AF DEN FRANSKE KULMINESEKTOR

N/0716/94 26.01.1995 STØTTE TIL BEDRE FINANSIERINGSTEKNIK EFT C 324 af 05.12.1995
I VIRKSOMHEDER (GUADELOUPE)

N/0715/94 30.01.1995 UDVIKLINGSSTØTTE TIL EFT C 324 af 05.12.1995
TURISTSEKTOREN (GUADELOUPE)

N/0717/94 30.01.1995 FREMME AF RISIKOVILLIG KAPITAL VIA EFT C 324 af 05.12.1995
TILSKUD TIL SAGIPAR
(GUADELOUPE)

N/0027/94 01.02.1995 SMV-UDVIKLINGSFOND 

N/0758/94 13.02.1995 ÆNDRING AF SOFIREMS EFT C 215 af 19.08.1995
STØTTEVILKÅR 

N/0762/94 13.02.1995 1993-BEVILLING TIL SODIE TIL EFT C 215 af 19.08.1995
OMSTILLING AF JERN- OG STÅLKONCERNERNE

N/0004/95 23.02.1995 REFINANSIERING AF ATOUT-PUMA-
ORDNINGEN FOR 1995

N/0005/95 23.02.1995 REFINANSIERING AF STØTTEORDNINGEN EFT C 265 af 12.10.1995
STORE INNOVATIVE PROJEKTER FOR 1995

N/0637/94 28.02.1995 TEATERAFGIFT EFT C 324 af 05.12.1995

N/0063/95 01.03.1995 OPRETTELSE AF EN STRATEGISK FOND EFT C 324 af 05.12.1995
FOR GUYANE

N/0124/95 03.03.1995 ANSLÅEDE BUDGETTER I
DE OFFENTLIGE INDUSTRIKONCERNER
UDEN FOR KUL- OG STÅLSEKTOREN
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N/0064/95 14.03.1995 OPRETTELSE AF EN GARANTIFOND EFT C 324 af 05.12.1995
FOR GUYANE

N/0724/94 14.03.1995 JOBSKABELSESTILSKUD EFT C 324 af 05.12.1995
I DE OVERSØISKE DEPARTEMENTER

N/0030/95 22.03.1995 FORLÆNGELSE AF LUFTFORURENINGS- EFT C 266 af 13.10.1995
AFGIFTEN 

N/0070/95 12.04.1995 "FACT" OG "ACE"-ORDNINGERNE: EFT C 276 af 21.10.1995
FOND TIL FORBEDRING AF ARBEJDSVILKÅRENE
STØTTE TIL KONSULENTBISTAND I VIRKSOMHEDER

NN/070/94 23.05.1995 STØTTE TIL TEKSTILPRODUCENTEN EFT C 272 af 18.10.1995
IP(95)505 FABERTEX (INSENHEIM)

NN/0111/93 21.06.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL 
BYGNING AF SEJLSKIBE 

N/0365/95 21.06.1995 VÆRFTSSTØTTE 
IP(95)624

N/0501/95 04.07.1995 NY BEVILLING TIL "SODIE" TIL EFT C 276 af 21.10.1995
UDVIDELSE AF SELSKABETS STØTTE-
RADIUS (LORIENT, MARSEILLE)

NN/084/95 19.07.1995 F&U-STØTTE TIL MARELLI EFT C 290 af 01.11.1995
IP(95)771 AUTRONICA S.A.: PROJEKT EU 265 PLANET

N/0462/95 19.07.1995 AFGIFT PÅ BETON- OG TERRAKOTTA-
PRODUKTER 

NN/085/95 19.07.1995 F&U-STØTTE: PROJEKT EU 624 GENELEX EFT C 290 af 01.11.1995
IP(95)781

N/0461/95 26.07.1995 PARAFISKAL AFGIFT TIL FORDEL FOR EFT C 276 af 21.10.1995
BEKLÆDNINGS-, TEKSTIL- OG TRIKOTAGE-
INDUSTRIEN 

N/0447/95 26.07.1995 PARAFISKAL AFGIFT I LÆDERINDUSTRIEN EFT C 276 af 21.10.1995

NN/086/95 20.09.1995 F&U-STØTTE: EUREKA EU 205 - EXIMER EFT C 324 af 05.12.1995
IP(95)1017 SOPRA OG LASERDOT

N/0516/95 20.09.1995 PARAFISKAL AFGIFT I UR- OG SMYKKE- EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)1008 INDUSTRIEN 

NN/123/95 04.10.1995 F&U-STØTTE: EUREKA EU 863 - CAS.CAD EFT C 324 af 05.12.1995
IP(95)1081

NN/124/95 04.10.1995 F&U-STØTTE: EUREKA EU 815 - INTEC EFT C 324 af 05.12.1995
IP(95)1081 [GENERALE DES EAUX]
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NN/125//95 04.10.1995 F&U-STØTTE: EUREKA EU 228 SOLID
IP(95)1081 (SOLID, QUANTEL M.FL.)

NN/126/95 04.10.1995 F&U-STØTTE: EUREKA EU 68 FIELDBUS
(CEGELEC OG MERLIN GERIN)

N/0651/95 04.10.1995 PARAFISKAL AFGIFT I MØBELINDUSTRIEN EFT C 335 af 13.12.1995

N/0763/95 13.10.1995 UDVIDELSE AF SOFIREM'S OG FIBM'S 
INTERVENTIONSOMRÅDER TIL GRAUHET-
KANTONEN

NN/135/95 18.10.1995 F&U-STØTTE: EUREKA EU 676 - EUROLANG EFT C 335 af 13.12.1995
IP(95)1145

N/0799/95 23.11.1995 EKSTRAORDINÆR STØTTE EFTER OVER- EFT C 335 af 13.12.1995
SVØMMELSERNE I ARDENNERNE

E/010//90 29.11.1995 REGIONALSTØTTE I DET FRANSKE 
HOVEDLAND 

N/0493/95 29.11.1995 RAMMELOVGIVNING OM 
IP(95)1326 FYSISK PLANLÆGNING

NN/130/95 20.12.1995 F&U-STØTTE: EU 1187 ADTT

NN/131/95 20.12.1995 F&U-STØTTE: EU 606 ACROPOL

Grækenland

N/0302/94 01.02.1995 INVESTERINGSSTØTTE TIL VÆRFTET EFT C 265 af 12.10.1995
IP(95)76 ELEFSIS SA

[MINISTERIALDEKRET 30512 AF 13.9.91]

NN/014/95 03.05.1995 LOV 2234/94 OM ÆNDRING AF DEN GRÆSKE
IP(95)435 REGIONALSTØTTEORDNING

N/0337/95 28.06.1995 FORANSTALTNINGER I TURIST- OG
HÅNDVÆRKSSEKTOREN

N/0728/95 20.09.1995 VÆRFTSSTØTTEORDNING 
IP(95)1014 (7. DIREKTIV)

N/0418/95 29.11.1995 INVESTERINGSSTØTTE TIL REPARATIONSVÆRFTET
IP(95)1326 NEORION SHIPYARDSYROU SA

Irland

N/0509/95 04.07.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORBEDRING AF
SMÅ VIRKSOMHEDERS ADGANG TIL FONDE
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Italien

N/0163/94 10.01.1995 TREÅRIGT JOBSKABELSESPROGRAM EFT C 265 af 12.10.1995
(FRIULI-VENEZIA GIULIA)

N/0338/94 10.01.1995 TREÅRIGT JOBSKABELSESPROGRAM EFT C 265 af 12.10.1995
[REGIONALLOV 32/85]
(FRIULI-VENEZIA GIULIA)

N/0718/94 10.01.1995 FORANSTALTNINGER I TURISTSEKTOREN EFT C 265 af 12.10.1995
(CALABRIA)

N/0598/94 17.01.1995 F&U-STØTTE TIL ALCATEL EFT C 265 af 12.10.1995
IP(95)34 ITALIA SPA: EUREKA EU 481 - JESSI

N/0651/94 09.02.1995 STØTTE TIL OMSTRUKTURERING I DETAIL- EFT C 265 af 12.10.1995
HANDELEN (LIGURIA)

N/0295/94 16.02.1995 ERHVERVSFREMMEFORANSTALTNINGER EFT C 276 af 21.10.1995
(BELLUNO-PROVINSEN)

N/0040/95 01.03.1995 REGIONALSTØTTEFORANSTALTNINGER EFT C 184 af 18.07.1995
IP(95)187

N/0091/95 08.03.1995 STØTTE TIL OFRE FOR NATURKATASTROFER EFT C 266 af 13.10.1995
NN/112/94 14.03.1995 FINANSIELLE FORANSTALTNINGER EFT C 266 af 13.10.1995
IP(95)259 TIL FORDEL FOR DET STATSLIGE

HOLDINGSELSKAB IRI SPA

N/0050/95 14.03.1995 STØTTEFORANSTALTNINGER I 
IP(95)251 VÆRFTSSEKTOREN

N/0365/94 21.03.1995 IVÆRKSÆTTER- OG INNOVATIONSSTØTTE EFT C 266 af 13.10.1995
(EMILIA-ROMAGNA)

N/0742/94 21.03.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF EFT C 290 af 01.11.1995
SAMARBEJDE OG TEKNISK BISTAND I 
ERHVERVSLIVET (EMILIA-ROMAGNA)

N/0056/95 21.03.1995 FORANSTALTNINGER I HÅNDVÆRKS- EFT C 266 af 13.10.1995
SEKTOREN

N/0055/95 27.03.1995 REGIONAL FOND TIL FREMME AF EFT C 266 af 13.10.1995
BESKÆFTIGELSE AF UNGE OG IVÆRKSÆTTER-
STØTTE [LOV 61/94]

N/0267/95 27.03.1995 ÆNDRING AF REGIONALSTØTTEKORTET
(EF-TRAKTATENS ART.92.3.C)

N/0291/94 11.04.1995 ERHVERVSFREMMEFORANSTALTNINGER EFT C 267 af 14.10.1995
[REGIONALLOV NR. 31] (VENEZIA)

N/0769/94 26.04.1995 F&U-STØTTE TIL ANSALDO EFT C 267 af 14.10.1995
IP(95)397 GIE SRL
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NN/014/94 03.05.1995 DET ITALIENSKE HOLDINGSELSKAB EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)434 FRIULA'S OVERTAGELSE AF MINORITETS-

INTERESSER I FERRIERE NORD 

N/0183/95 03.05.1995 STØTTE TIL BEKÆMPELSE AF ASBEST- EFT C 272 af 18.10.1995
FORURENING 

N/0595/94 10.05.1995 F&U-STØTTE TIL EFT C 272 af 18.10.1995
IP(95)459 FINMECCANICA (ALENIA ) SPA:

EUREKA EU 127 AE/36 - JESSI

N/0596/94 10.05.1995 F&U-STØTTE TIL BULL HN: EFT C 272 af 18.10.1995
IP(95)459 EUREKA EU 127 AC/5 -JESSI

N/0597/94 10.05.1995 F&U-STØTTE TIL ITALTEL EFT C 272 af 18.10.1995
IP(95)459 SPA: EUREKA EU 127 AC/5 - JESSI

N/0732/94 10.05.1995 F&U-STØTTE TIL STET SPA, EFT C 272 af 18.10.1995
IP(95)458 FIAT CEI SPA, ZELTRON SPA, CENTRO

RICHERCHE FIAT PA : EUREKA EU 45 -
PROMETHEUS

N/0734/94 10.05.1995 F&U-STØTTE TIL S.G.S. EFT C 272 af 18.10.1995
IP(95)459 THOMSON SRL: EUREKA EU 127 T22 - JESSI

N/0142/94 23.05.1995 REFINANSIERING AF LOV NR. 41 AF 3.2.89 EFT C 272 af 18.10.1995
OG NR. 221 AF 30.7.90 VEDRØRENDE 
OMSTILLING I MINESEKTOREN 

NN/093/94 23.05.1995 AFGIFT PÅ SALG AF PLASTICPOSER
IP(95)506 OG PÅ PRODUKTION OG SALG AF POLY-

ETHYLEN

N/338/A/95 27.06.1995 FREMME AF PRODUKTCERTIFICERING EFT C 324 af 05.12.1995

N/338/B/95 27.06.1995 DRIFTSKAPITALFOND FOR NYE 
SMV (LIGURIA)

N/140/A/95 06.07.1995 JOBSKABELSESFORANSTALTNINGER EFT C 324 af 05.12.1995
FOR UNGE [LOV NR. 431] (MARCHES)

N/0487/95 06.07.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR SMV

NN/132/93 19.07.1995 REGIONALLOV NR. 51/93 OM STØTTE TIL
HÅNDVÆRKSSEKTOREN PÅ SARDINIEN

N/0731/94 19.07.1995 STØTTE TIL MARELLI AUTRONICA: EFT C 290 af 01.11.1995
IP(95)771 PROJEKT EU 265 PLANET

N/0143/94 26.07.1995 STØTTE TIL DÆKNING AF SOCIALE UDGIFTER EFT C 343 af 21.12.1995
IP(95)832 VED OMSTRUKTURERINGEN AF ILVA-KONCERNEN
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N/0204/94 01.08.1995 LOV NR. 15/94 OM INDUSTRIFREMME-
FORANSTALTNINGER 

N/0389/95 14.08.1995 TREÅRIGT JOBSKABELSESPROGRAM EFT C 298 af 11.11.1995
FOR 1995-1997 (FRIULI VENEZIA
GIULIA)

N/0472/94 05.09.1995 FORANSTALTNINGER I HÅNDVÆRKS- EFT C 335 af 13.12.1995
OG HANDELSSEKTOREN (SICILIEN)

N/0662/95 06.09.1995 GARANTIFOND FOR SMV EFT C 343 af 21.12.1995
UNDER MÅL 1

N/367/A/94 12.09.1995 LOV NR. 11/94 OM FORANSTALTNINGER TIL EFT C 343 af 21.12.1995
FORDEL FOR UNGE IVÆRKSÆTTERE (SICILIEN)

N/0730/95 12.09.1995 REGIONEN SICILIENS FORANSTALTNINGER EFT C 343 af 21.12.1995
TIL FORDEL FOR INDUSTRIVIRKSOMHEDER

N/0273/95 02.10.1995 STØTTE TIL VIRKSOMHEDER EFTER EFT C 343 af 21.12.1995
OVERSVØMMELSERNE I OKTOBER 91: PL NR. 649
FEBRUAR 1994 (SICILIEN)

N/324/B/95 02.10.1995 DET LANDSDÆKKENDE EIMA-PROGRAM:
STØTTE TIL KØB OG SALG AF BRÆNDEVIN

N/0528/95 02.10.1995 STØTTE TIL FREMME AF TURISME I LAND- EFT C 335 af 13.12.1995
DISTRIKTER 

NN/069/95 04.10.1995 FORANSTALTNINGER I HÅNDVÆRKS-, EFT C 335 af 13.12.1995
TURIST- OG HANDELSSEKTOREN (BOLZANO)

N/0231/95 09.10.1995 STØTTE TIL FREMME AF
TURISME I LANDDISTRIKTER EFT C 335 af 13.12.1995
(MOLISE)

NN/091/A/95 18.10.1995 BESKÆFTIGELSESSTØTTE EFT C 343 af 21.12.1995
IP(95)1144 (SICILIEN)

N/0815/95 31.10.1995 F&U-STØTTE TIL SGS THOMSON
MICROELECTRONICS: JESSI-PROJEKTET

N/0546/95 14.11.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL ANDELSSELSKABET
IP(95)1252 LUIGI ORLANDO DI LIVORNO

N/0903/95 14.11.1995 REGIONALSTØTTE: REVISION AF
BUDGETRAMMEN, BL.A. ART. 5 I
BESLUTNING EØF AF 9.12.92

N/0595/95 23.11.1995 F&U-STØTTE I INDUSTRISEKTOREN 
(DEN AUTONOME REGION
VALLEE D'AOSTE)
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N/0784/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF]
FERREIRA ACCIAERIADEL CAFFARO SPA

N/0774/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF] 
IP(95)1304 FERRIERA SAN CARLOSPA

N/0775/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF] 
IP(95)1304 FERRIERA VALCHIESESPA

N/0776/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF] 
IP(95)1304 FERRIERA TREVALI SPA

N/0778/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF] 
IP(95)1304 AFIM SPA

N/0779/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF] 
IP(95)1304 ACCIERIA DI CIVIDATEAL PIANO

N/0781/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF] 
IP(95)1304 ACCIERIA SAN MARCO SPA

N/0782/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF] 
IP(95)1304 ACCIERRIA E FERRIERA DI CREMA SPA

N/0783/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF] 
IP(95)1304 ACCIERIA DI LONATOSPA

N/0785/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF] 
IP(95)1304 ACCIAIERE DI CALVISANO SPA

N/0786/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF]
IP(95)1304 ACCIAIERA DIBARGHE SRL

N/0787/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF]
IP(95)1304 SO. LA. FER. SPA

N/0788/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF]
IP(95)1304 SIDERURGICA F.LLI PASINI DI ALESSIO SPA

N/0789/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF]
IP(95)1304 S.I.S.V.A. SPA

N/0792/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF]
IP(95)1304 MONTELLO SPA

N/0795/95 29.11.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF]
IP(95)1304 ILFO SPA

N/0808/95 29.11.1995 F&U-STØTTE TIL ITALTEL SPA:
UT-B-ISDN PROJEKTET

N/0809/95 29.11.1995 STATSSTØTTE TIL ITALTEL SPA:
REMAT 2-PROJEKTET
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N/0810/95 29.11.1995 F&U-STØTTE TIL ITALTEL SPA:
TAG-PROJEKTET

N/0908/95 20.12.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF]
ACCIAIRIE FERREROSPA

N/0909/95 20.12.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF]
O.L.M.A. SPA

N/0910/95 20.12.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF]
O.M.V. SPA

N/0911/95 20.12.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [EKSF]
FERRIERA PONTECHIESE SPA

Luxembourg

N/0060/95 05.07.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN 
PROFILARBED SA

Nederlandene

N/0531/94 13.01.1995 F&U-STØTTE TIL REFINANSIERING AF EFT C 062 af 11.03.1995
PHILIPS-PROJEKTET FOR 1994

N/0743/94 14.02.1995 VIDEREFØRELSE AF FORANSTALTNINGERNE
TIL FREMME AF MILJØFORBEDRINGER I 
VIRKSOMHEDERNE I 1995

N/0017/95 23.02.1995 F&U-STØTTE TIL UNIVERSITY EFT C 265 af 12.10.1995
CLUSTERS PHILIPS

N/0760/94 28.02.1995 ENERGISPAREFORANSTALTNINGER EFT C 265 af 12.10.1995
FOR 1995

N/0048/95 01.03.1995 REGIONALSTØTTEKORT EFT C 298 af 11.11.1995
IP(95)188 FOR 1995-1999

N/0015/95 14.03.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)250 DAMEN SHIPYARDS LTD

N/0106/95 16.03.1995 STØTTE TIL PHILIPS' EFT C 266 af 13.10.1995
ECODESIGN-PROJEKT

N/0143/95 21.03.1995 FORANSTALTNINGER EFTER EFT C 266 af 13.10.1995
OVERSVØMMELSERNE

N/0242/95 03.04.1995 REFINANSIERING FOR 1995 
AF STØTTEN TIL VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE
I EUREKA/JESSI-PROJEKTET FLANKING POLICY

NN/065/93 04.04.1995 MILJØFORANSTALTNINGER TIL FREMME EFT C 267 af 14.10.1995
IP(95)356 AF CFC-FRI PRODUKTION 
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N/0171/95 04.04.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL EFT C 267 af 14.10.1995
IP(95)354 ZEESCHEEPSNIEUWBOUW

N/0636/94 12.04.1995 INVESTERINGSTILSKUDSORDNING EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (NOORD-NEDERLAND)

N/0642/94 12.04.1995 INVESTERINGSTILSKUDSORDNING EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (TWENTE)

N/0643/94 12.04.1995 INVESTERINGSTILSKUDSORDNING EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (ZUID-LIMBURG)

N/0302/95 19.05.1995 STØTTE TIL AT-T-PROJEKTET EFT C 276 af 21.10.1995

NN/013/95 23.05.1995 MILJØSTØTTE: EFT C 272 af 18.10.1995
IP(95)516 ÆNDRING AF SKATTELOVEN 

N/0419/95 06.06.1995 STØTTE TIL UDVIKLING AF MILJØ- EFT C 272 af 18.10.1995
VENLIG TEKNOLOGI 

N/0263/95 07.06.1995 VÆRFTSSTØTTE [ART. 7, EFT C 343 af 21.12.1995
IP(95)562 7. DIR.] TIL DAMEN

SHIPYARDS LTD

N/0325/95 27.06.1995 UDVIKLINGSORDNING FOR REGIONEN EFT C 276 af 21.10.1995
NOORD-NEDERLAND

N/0457/95 05.07.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL EFT C 343 af 21.12.1995
DAMEN (YEMEN)

N/0363/95 05.09.1995 F&U-STØTTE TIL EFT C 324 af 05.12.1995
TOK OCE-PROJEKTET

N/0655/95 12.09.1995 AUTOMATISERING I SVINESLAGTERIER: EFT C 324 af 05.12.1995
SAMARBEJDE MELLEM STORK N.V.
OG FORSKNINGSINSTITUTTERNE 

NN/099/95 04.10.1995 JOBSKABELSESSTØTTE I REGIONEN FLEVOLAND

N/0629/95 31.10.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL 
DE NEDERLANDSKE VÆRFTER 

N/0674/95 31.10.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL DAMEN

N/0759/95 06.11.1995 STØTTE TIL ET NYT ENERGISYSTEM 

N/0682/95 16.11.1995 MILJØSTØTTE TIL IMZ-FORSØGSPROJEKTET
(ARNHEM-NOORD)

N/0762/95 16.11.1995 KIC-PROJEKTET

N/0841/95 21.11.1995 INDUSTRIFREMMEFORANSTALTNINGER I
DEN MARITIME SEKTOR
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N/0850/95 21.11.1995 FORANSTALTNINGER TIL NEDBRINGELSE 
AF OMKOSTNINGERNE VED FORSKNINGSPERSONALE

N/0936/95 29.11.1995 VÆRFTSSTØTTE 
IP(95)1207

N/760/95 20.12.1995 ENERGIAFTIFT 
IP (95)1446

Portugal

N/0656/94 13.01.1995 STØTTEORDNINGEN SIRA (ACORERNE)

E/0019/94 17.01.1995 FRIZONEN MADEIRA
IP(95)39

N/0759/94 16.02.1995 SIR - SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONAIS

N/0232/95 26.04.1995 VÆRFTSSTØTTE 
IP(95)399

N/0375/95 07.06.1995 SKATTEFORDELE TIL SMV EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)564

N/0096/95 21.06.1995 SKIBSBYGNINGS- OG REPARATIONSSTØTTE
IP¨(95)623 TIL VÆRFTET LISNAVE

N/0441/95 11.07.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL EFT C 290 af 01.11.1995
FOR SMV

N/0686/95 04.10.1995 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR CNP 
IP(95)1076 SOM LED I PRIVATISERINGSPROCESSEN 

N/0823/95 06.12.1995 UDVIKLINGSSTØTTE TIL SMV
(MADEIRA)

N/0657/94 20.12.1995 STØTTE TIL BILFABRIKANTEN 
DAF TRUCKS NV

N/0760/95 20.12.1995 ENERGIFORANSTALTNINGER 
TIL FORDEL FOR DRIVHUSGARTNERIER

N/0943/95 20.12.1995 VÆRFTSSTØTTE TIL 
TUGBOAT

Det Forenede Kongerige

N/0648/94 13.01.1995 PROJEKT FOR NYISTANDSÆTTELSE 
AF VÆRKSTEDER [HARLESDEN CITY CHALLENGE]

N/0246/94 01.02.1995 STØTTE FRA SCOTTISH ENTREPRISE TIL EFT C 058 af 08.03.1995
IP(95)75 INTERNATIONAL DRILLING

AND TECHNOLOGY CENTER [IDDTC]
(ABERDEEN, SKOTLAND)
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NN/134/94 01.02.1995 STØTTE FRA GRAPIAM REGIONAL COUNCIL EFT C 058 af 8.3.1995
IP(95)75 INTERNATIONAL DRILLING

AND DOWNHOLE TECHNOLOGY CENTER
(ABERDEEN, SKOTLAND)

N/0749/94 14.02.1995 F&U-PROGRAMMET "SPUR AND SMART" EFT C 265 af 12.10.1995

N/0003/95 14.02.1995 F&U-STØTTE TIL OSO OIL AND GAS EFT C 265 af 12.10.1995

N/0061/95 28.02.1995 STRATEGISK UDVIKLING I VIRKSOMHEDER

N/0085/95 28.02.1995 HIGHLAND OPPORTUNITY LTD

N/0028/95 13.03.1995 HIGHLAND PROSPECT LTD EFT C 266 af 13.10.1995

N/0032/95 13.03.1995 FLEKSIBEL UDVIKLINGSSTØTTE EFT C 266 af 13.10.1995
TIL VIRKSOMHEDER (WANSBECK)

N/0129/95 21.03.1995 SELSKABET TIL UDVIKLING AF EFT C 266 af 13.10.1995
CARDIFF-BUGTEN

N/0120/95 03.04.1995 KONSULENTBISTANDSPROJEKT EFT C 267 af 14.10.1995
(SKOTLAND)

N/0220/95 03.04.1995 VIRKSOMHEDSSTØTTEINITIATIV 
(HAMILTON)

N/0016/95 04.04.1995 INVESTERINGSSTØTTE TIL VÆRFTET EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)352 A&P APPLEDORE (TYNE)

N/0031/95 03.05.1995 SINGLE REGENERATION BUDGET

N/0088/95 03.05.1995 BRITISH NATIONAL SPACE CENTRE EFT C 272 af 18.10.1995

N/0311/95 03.05.1995 STØTTE TIL KONSULENTBISTAND EFT C 276 af 21.10.1995
I SMV PÅ MILJØ- OG ENERGISPARE-
OMRÅDET 

NN/023/95 10.05.1995 FINANSIEL STØTTE TIL SMÅ OG EFT C 272 af 18.10.1995
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (WANSBECK)

N/0366/95 27.06.1995 MARKEDSFØRINGSSTØTTE EFT C 272 af 18.10.1995
(NORTHERN IRELAND)

N/0237/95 06.07.1995 F&U-STØTTE: INNOVATION CREDIT SCHEME
(SKOTLAND)

N/0364/95 06.07.1995 PROGRAM FOR OPTIMERING AF 
ENERGIUDNYTTELSEN EFT C 324 af 05.12.1995

N/0142/95 19.07.1995 VÆRFTSSTØTTE 

NN/092/95 26.07.1995 F&U-STØTTE: COMPETE-PROGRAMMET EFT C 324 af 05.12.1995
 (TIDL. "IRTU")
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N/0449/95 01.08.1995 ØGET STØTTEINTENSITET TIL SPUR EFT C 324 af 05.12.1995
SCHEME

N/0213/95 05.09.1995 STØTTE TIL SMV EFT C 335 af 13.12.1995
(ENGLAND, SKOTLAND, WALES)

N/0583/95 05.09.1995 ADVANCED TECHNOLOGIES PROGRAMMES EFT C 324 af 05.12.1995

N/0585/95 05.09.1995 LINK-INITIATIVET EFT C 324 af 05.12.1995

N/0584/95 05.09.1995 EUREKA-INITIATIVET EFT C 324 af 05.12.1995

N/0586/95 05.09.1995 GENERAL INDUSTRIAL COLLABORATIVE EFT C 324 af 05.12.1995
PROJECTS [GICP]

N/0601/95 05.09.1995 HAMILTONS FOND FOR RISIKOVILLIG KAPITAL

NN/098/94 20.09.1995 TILSKUD TIL UDVIKLING I LANDDISTRIKTER EFT C 335 af 13.12.1995
FRA COMMISSION FOR RURAL DEVELOPMENT

N/0665/95 02.10.1995 ETABLERING AF EN ERHVERVSZONE 
I TYNE RIVERSIDE

N/0661/95 31.10.1995 STØTTE TIL STÅLPRODUCENTEN [UDEN FOR EKSF]
IP(95)1208 STERLING TUBES LTD

N/0839/95 06.11.1995 MARKEDSFØRINGSSTØTTE 

N/0144/95 04.12.1995 FINANSIEL STØTTE TIL INFRASTRUKTURER
I CLEVELAND

Sverige

N/0165/95 14.03.1995 JOBSKABELSESFORANSTALTNINGER EFT C 290 af 01.11.1995
IP(95)252

N/0126/95 03.04.1995 INDUSTRIUDVIKLINGSPROGRAM I EFT C 267 af 14.10.1995
REGIONALUDVIKLINGSOMRÅDER 

N/0460/95 04.08.1995 INVESTERING I UDVIKLING AF ØKOLOGISKE EFT C 318 af 29.11.1995
PRODUKTER 

N/0544/95 04.08.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF SMV EFT C 318 af 29.11.1995

N/0664/95 20.09.1995 STØTTE TIL TØRVEPRODUCENTEN EFT C 298 af 11.11.1995
IP(95)1012 HARJEDALENS AB

N/0370/95 04.10.1995 FINANSIERINGSLÅN TIL 
VÆRFTER
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3. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter artikel 93, stk. 2,
eller udvidet en allerede indledt procedure

Tyskland

C/0004/94 01.02.1995 STØTTE I DEN KEMISKE SEKTOR TIL EFT C 227 af 01.09.1995
IP(95)84 BSL OLEFINVERBUND (BUNA,

SOW, LEUNA) [THA]

N/0412/94 01.02.1995 STØTTE I MASKINSEKTOREN EFT C 262 af 07.10.1995
IP(95)77 TIL MASCHINENFABRIK SANGER-

-HAUSEN (SACHSEN-ANHALT)

NN/050/94 14.03.1995 STØTTE I MASKININDUSTRISEKTOREN EFT C 215 af 19.8.1995
IP(95)255 TIL SKET SCHWERMASCHINENBAU 

MAGDEBURG GMBH

E/0005/94 14.03.1995 DELSTATEN SACHSEN-ANHALTS EFT C 242 af 19.09.1995
IP(95)260 RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSGARANTIER

E/0006/94 14.03.1995 DELSTATEN NIEDERSACHSENS EFT C 242 af 19.09.1995
IP(95)260 RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSGARANTIER 

E/0007/94 14.03.1995 DELSTATEN NORDRHEIN-WESTFALENS EFT C 242 af 19.09.1995
IP(95)260 RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSGARANTIER

E/0008/94 14.03.1995 DELSTATEN RHEINLAND-PFALZ' EFT C 242 af 19.09.1995
IP(95)260 RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSGARANTIER 

E/0009/94 14.03.1994 DELSTATEN BAYERNS RAMMEBESTEMMELSER
IP(95)260 FOR STATSGARANTIER EFT C 242 af 19.09.1995

E/0013/94 14.03.1995 DELSTATEN BREMENS RAMMEBESTEMMELSER
IP(95)260 FOR STATSGARANTIER EFT C 242 af 19.09.1995

E/0014/94 14.03.1995 DELSTATEN MECKLENBURG-VORPOMMERNS EFT C 242 af 19.09.1995
IP(95)260 RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSGARANTIER

E/0015/94 14.03.1995 DELSTATEN SCHLESWIG-HOLSTEINS EFT C 242 af 19.09.1995
IP(95)260 RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSGARANTIER 

E/0016/94 14.03.1995 DELSTATEN SACHSENS RAMMEBESTEMMELSER
IP(95)260 FOR STATSGARANTIER EFT C 242 af 19.09.1995

N/0682/93 12.04.1995 DELSTATEN SAARLANDS PROGRAM
FOR STATSGARANTIER EFT C 294 af 09.11.1995

NN/059/95 23.05.1995 STØTTE I FLYSEKTOREN TIL EFT C 295 af 10.11.1995
IP(95)507 ASL LEMWERDER

NN/002/95 07.06.1995 STØTTE I DEN KEMISKE SEKTOR EFT C 203 af 08.08.1995
IP(95)567 TIL SÄCHSISCHE OLEFINWERKE [THA]
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NN/003/95 07.06.1995 STØTTE I DEN KEMISKE SEKTOR TIL EFT C 203 af 08.08.1995
IP(95)567 BUNA GMBH

C/0004/94 07.06.1995 STØTTE I DEN KEMISKE SEKTOR EFT C 203 af 08.08.1995
C/0061et 0062/94 TIL BSL OLEFINVERBUND (BUNA,
NN/056/94 SOW, LEUNA) [THA]
N/0467/95
IP(95)567

N/0353/95 05.07.1995 STØTTE I SEKTOREN FOR TRÆPLADER EFT C 295 af 10.11.1995
TIL GLUNZ AG

N/0076/95 31.10.1995 DELSTATEN BRANDENBURGS FORANSTALTNINGER
FOR INVESTERINGSPROJEKTER I POLEN

NN/69/94 13..12.1995 STØTTE I SEKTOREN FOR VÆRKTØJSMASKINER
IP(95)1392 TIL GILDEMEISTER AG

NN/067/95 20.12.1995 STØTTE I SEKTOREN FOR TRÆPLADER TIL
BESTWOOD E.F. KINDER GMBH

NN/072/95 20.12.1995 STØTTE I GENBRUGSSEKTOREN

Østrig

N/0317/95 31.10.1995 DET INTERNATIONALE ERP-PROGRAM

N/0320/95 31.10.1995 ERP-PROGRAMMET FOR ØSTEUROPA

NN/169/95 20.12.1995 STØTTE I SEKTOREN FOR SPORTSUDSTYR
IP(95)1443 TIL HEAD TYROLIA MARES

Spanien

NN/144/94 11.01.1995 STØTTE I AUTOMOBILSEKTOREN EFT C 144 af 10.06.1995
TIL SUZUKI SANTANAMOTOR

NN/032/94 11.01.1995 STØTTE I AUTOMOBILSEKTOREN EFT C 144 af 10.06.1995
TIL SUZUKI

NN/121/94 14.02.1995 STØTTE TIL STÅLINDUSTRIEN [EKSF OG EFT C 282 af 26.10.1995
UDEN FOR EKSF TIL TUBACEX)

N/0222/95 13.06.1995 STØTTE I MOTORKØRETØJSSEKTOREN EFT C 237 af 12.09.1995
IP(95)433 TIL SEAT

NN/063/94 13.06.1995 STØTTE I AUTOMOBILSEKTOREN TIL EFT C 237 af 12.09.1995
IP(95)433 SEAT

E/0016/95 20.09.1995 RAMMEBESTEMMELSER FOR STØTTE I EFT C 304 af 15.11.1995
IP(95)1007 MOTORKØRETØJSSEKTOREN

NN/143/95 14.11.1995 STØTTE I DEN KERAMISKE SEKTOR TIL
IP(95)1255 VIRKSOMHEDEN ALVAREZ (VIGO)
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N/0941/95 20.12.1995 STØTTE TIL ASTILLEROS 
IP(95)1447 PUBLICOS ESPAÑOLES

Frankrig

NN/111/93 08.02.1995 STØTTE TIL SKIBSBYGNINGSINDUSTRIEN EFT C 279 af 25.10.1995
IP(95)112 21.06.1995 MED HENBLIK PÅ BYGNING AF SEJLSKIBE

NN/052/95 12.04.1995 FINANSIELLE STØTTEFORANSTALTNINGER EFT C 121 af 17.05.1995
I BANKSEKTOREN MED HENBLIK PÅ 
GENOPRETNING AF CREDIT LYONNAIS

NN/045/95 26.04.1995 STØTTE I KUNSTFIBERSEKTOREN TIL EFT C 284 af 28.10.1995
IP(95)400 BEAULIEU GROUP (NORD-PAS DE CALAIS)

Grækenland

C/0002/88 14.11.1995 FORØGELSE AF AKTIEKAPITALEN I HERACLES
IP(95)1250 CEMENT

Italien

NN/009/95 14.02.1995 STØTTE TIL BREDAFUCINE MERI- EFT C 293 af 08.11.1995
IP(95)129 -DIONALI : KLAGE FRA VIRKSOMHEDEN MANOIR

INDUSTRIES

NN/059/94 04.04.1995 STØTTE I SKOTØJSSEKTOREN EFT C 271 af 17.10.1995
IP(95)357 FOR AT MINDSKE OMKOSTNINGERNE VED

ANSÆTTELSE AF PERSONALE

NN/093/94 23.05.1995 AFGIFTER PÅ MARKEDSFØRING AF EFT C 290 af 01.11.1995
IP(95)506 PLASTPOSER OG PRODUKTION OG

MARKEDSFØRING AF POLYETHYLEN

NN/046/95 20.12.1995 STØTTE TIL ENIRISORSE

4. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter artikel 6, stk. 4, i
beslutning nr. 91/3855/EKSF, eller udvidet en allerede indledt procedure

Tyskland

NN/137/94 17.01.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN EFT C 283 af 27.10.1995
IP(95)38 TIL WERKSTOFF-UNION GMBH

(LIPPENDORF)

N/0775/94 17.01.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN EFT C 271 af 17.10.1995
IP(95)37 TIL REINWALD RECYCLING GMBH

N/0776/94 17.01.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN EFT C 271 af 17.10.1995
IP(95)37 TIL HANSA CHEMIE ABBRUCH UND

RECYCLING GMBH
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N/0777/94 14.02.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN EFT C 289 af 31.10.1995
IP(95)95 TIL WALZWERK ILSENBURG GMBH

NN/083/95 19.07.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN EFT C 312 af 23.11.1995
IP(95)780 TIL NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE

GMBH

Spanien

NN/121/94 14.02.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN [EKSF  EFT C 282 af 26.10.1995
OG UDEN FOR EKSF] TIL TUBACEX

Grækenland

N/0167/95 23.05.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN EFT C 284 af 28.10.1995
IP(95)504 TIL HALYVOURGIA THESSALIAS A/S

Irland

N/0219/95 04.04.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN
IP(95)355 TIL IRISH STEEL 

Italien

NN/047/95 05.07.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN EFT C 344 af 22.12.1995 
TIL FALK ACCIAIERIE DI BOLZANO

N/0777/95 29.11.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN
IP(95)1304 TIL FERRIERA ACCIAIERIA CASILINA SPA

N/0780/95 29.11.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN
IP(95)1304 TIL ACCIAIERIA DEL SUD

N/0790/95 29.11.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN
IP(95)1304 TIL O.L.S. SPA 

N/0791/95 29.11.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN
IP(95)1304 TIL MONTIFER SRL

N/0793/95 29.11.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN
IP(95)1304 TIL MOCCIA IRME SPA

N/0794/95 29.11.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN
IP(95)1304 TIL MINI ACCIAIERIA ODOLESE SPA
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5. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens
artikel 93, stk. 2

Tyskland

C/0028/93 01.02.1995 STØTTE I TEKSTILSEKTOREN EFT C 327 af 07.12.1995
IP(95)82 TIL NINO AG NORDHORN

C/0029/93 14.03.1995 STØTTE I ALUMINIUMSSEKTOREN
IP(95)258 TIL GIESSEREI VILINGEN GMBH

C/0004/94 07.06.1995 STØTTE I DEN KEMISKE SEKTOR EFT C 203 af 08.08.1995
C/0061/94 TIL BSL OLEFINVERBUND
C/0062/94 (BUNA, SOW, LEUNA) [THA]
IP(95)567

C/0004/93 20.09.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN [UDEN FOR EKSF]
IP(95)1006 TIL FA. BERG SPEZIALROHR

C/0032/94 18.10.1995 FORANSTALTNINGER TIL OPFØRELSE
IP(95)1140 AF ET FORSØGSANLÆG TIL FREMSTILLING

AF METHYLESTER AF RAPSOLIE

Belgien

C/0022/94 26.04.1995 STØTTE I KUNSTFIBERSEKTOREN EFT C 263 af 10.10.1995
IP(95)401 TIL DS PROFIL BVBA (FLANDERN)

Spanien

C/0037/94 26.07.1995 STØTTE I MOTORSEKTOREN TIL EFT C 313 af 24.11.1995
GUASCOR SA

C/0034/95 31.10.1995 STØTTE I AUTOMOBILSEKTOREN
 IP(95)769 TIL SEAT

Frankrig

C/0020/94 01.02.1995 STØTTE TIL KLARGØRING AF GRUND EFT C 283 af 27.10.1995
IP(95)85 TIL VIRKSOMHEDEN KIMBERLEY

I TOUL/VILLEY ST. ETIENNE
(MEURTHE ET MOSELLE)

C/0043/93 04.04.1995 STØTTE I TRYKKERISEKTOREN EFT C 309 af 21.11.1995
IP(95)358 TIL AVENIR GRAPHIQUE

C/0026/95 26.07.1995 FINANSIELLE STØTTEFORANSTALTNINGER EFT L 308 af 21.12.1995
IP(95)829 I BANKSEKTOREN MED HENBLIK PÅ

GENOPRETNING AF CREDIT LYONNAIS
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Grækenland

C/0010/94 31.10.1995 STØTTE TIL SKIBSVÆRFTET
NEORION I FORM AF EFTERGIVELSE AF GÆLD
FOR ET BELØB PÅ 16,5 MIA. GRD

Italien

C/0033/94 01.02.1995 STØTTE I PAPIRSEKTOREN EFT C 294 af 09.11.1995
IP(95)86 TIL CARTIERE DEL GARDA SPA

C/0034/92 01.03.1995 REFINANSIERING AF FORANSTALTNINGER EFT C 265 af 08.11.1995
IP(95)187 TIL NEDBRINGELSE AF DE SOCIALE YDELSER

I MEZZOGIORNO

C/0006/92 14.03.1995 STØTTE I METALSEKTOREN EFT C 120 af 16.05.1995
IP(95)256 TIL KAPITALTILFØRSLER TIL

CMF SUD SPA OG CMF CPA

C/0035/92 12.04.1995 LOV NR. 19/91 OM UDVIKLING AF EFT C 264 af 07.11.1995
IP(95)385 ØKONOMISKE AKTIVITETER OG

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

C/0039/94 07.06.1995 STØTTE I SEKTOREN FOR TEKNIK, EFT C 300 af 13.12.1995
IP(95)568 PRIVAT OG INDUSTRIEL BYGNINGSINDUSTRI

TIL IRITECNA SPA

C/0013/94 21.06.1995 STØTTE I GØDNINGSSEKTOREN EFT L 28 af 6.2.1996
IP(95)620 TIL ENICHEM AGRICOLTURA

C/0017/94 21.06.1995 ANVENDELSE AF LOV 181/89: ILVA EFT C 309 af 30.11.1995
IP(95)621

6. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren efter artikel 6, stk. 4, i
beslutning nr. 91/3855/EKSF

Tyskland

C/0046/93 01.02.1995 F&U-STØTTE TIL EFT C 257 af 27.10.1995
IP(95)83 GEORGSMARIENHÜTTE GMBH

(NIEDERSACHSEN)

C/0029/94 01.03.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN EFT C 294 af 09.11.1995
IP(95)194 TIL EKO STAHL GMBH

C/0028/94 31.10.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN
IP(95)1215 TIL HAMBURGER STAHLWERKE GMBH

(HAMBURG)
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7. Sager, hvor Kommissionen har truffet en betinget beslutning i henhold til EF-
traktatens artikel 93, stk. 2.

Tyskland

C/0004/94 08.11.1995 STØTTE I DEN KEMISKE SEKTOR
C/0061/94 TIL BSL OLEFINVERBUND (BUNA; SOW; 
C/0062/94 LEUNA) [THA]
IP(95)1189

Frankrig

C/0026/95 26.07.1995 FINANSIELLE STØTTEFORANSTALTNINGER EFT L 308 af 21.12.1995
IP(95)829 I BANKSEKTOREN MED HENBLIK PÅ

GENOPRETNING AF CREDIT LYONNAIS

Italien

C/0013/94 29.06.1995 STØTTE I GØDNINGSSEKTOREN
IP(95)620 TIL ENICHEM AGRICOLTURA

C/0039/94 07.06.1995 STØTTE I SEKTOREN FOR TEKNIK, EFT C 300 af 13.12.1995
IP(95)568 PRIVAT OG INDUSTRIEL BYGNINGSINDUSTRI

TIL IRITECNA SPA

Spanien

C/0034/95 31.10.1995 STØTTE I AUTOMOBILSEKTOREN
IP(95)1188 TIL SEAT

8. Sager, hvor Kommissionen har truffet en negativ eller delvis negativ
beslutning efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2

Belgien

C/0036/93 04.10.1995 STØTTE I LASTBILSEKTOREN TIL
IP(95)1086 DAF TRUCKS NV

Spanien

C/0025/93 14.03.1995 STØTTE I STØBERISEKTOREN EFT L 257 af 27.10.1995
IP(95)257 TIL PIEZAS Y RODAJES SA (PYRSA)

C/0044/95 21.12.1995 RAMMEBESTEMMELSER FOR STØTTE
IP(95)1442 I AUTOMOBILSEKTOREN

Grækenland

C/0001/92 01.03.1995 STØTTE I LÆGEMIDDELSEKTOREN EFT L 265 af 08.11.1995
IP(95)193
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Nederlandene

C/0038/93 04.10.1995 STØTTE I LASTBILSEKTOREN
IP(95)1086 TIL DAF TRUCKS NV & VAN DOORNE DAF

Frankrig

C/0016/93 17.01.1995 STØTTE I KUNSTFIBERSEKTOREN EFT L 159 af 11.07.1995
TIL ALLIED SIGNAL FIBERS EUROPE SA
(MEURTHE-ET-MOSELLE)

9. Sager, hvor Kommissionen har truffet en negativ eller delvis negativ
beslutning efter artikel 6, stk. 4, i beslutning nr. 3855/91/EKSF

Tyskland

C/0042/94 04.04.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN TIL
IP(95)359 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

C/0055/94 18.10.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN TIL
IP(95)1137 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

(SULZBACH-ROSENBERG; BAYERN) 

C/0028/94 31.10.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN TIL
IP(95)1215 HAMBURGER STAHLWERKE GMBH (HAMBURG)

10. Sager, hvor Kommissionen har foreslået egnede foranstaltninger efter EF-
traktatens artikel 93, stk. 1

Tyskland

E/0003/95 01.03.1995 PROGRAM TIL STYRKELSE AF ØKONOMIEN
I DELSTATEN BADEN-WÜRTTEMBERG :
RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSGARANTIER

E/0004/95 01.03.1995 PROGRAM TIL STYRKELSE AF ØKONOMIEN
I DELSTATEN BADEN-WÜRTTEMBERG :
RAMMEBESTEMMELSER FOR LÅN OG STATSGARANTIER
TIL SIKRING AF VIRKSOMHEDERNES LIKVIDITET

E/0005/95 14.03.1995 DELSTATEN HAMBURGS RAMMEBESTEMMELSER FOR
STATSGARANTIER

Østrig

N/837/95 29.11.1995 TEKNISK SUPPLEMENT I DEN REGIONALE
UDVIKLINGSZONE ENNSHAFEN

Spanien

N/463/94 26.07.1995 FORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED
DET SPANSKE KORT OVER REGIONALSTØTTE
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E/12/91 04.10.1995 DET NATIONALE PROGRAM FOR VEDVARENDE ENERGI

11. Sager, som Kommissionen har forelagt Rådet i henhold til EKSF-traktatens
artikel 95

Østrig

N/0095/95 04.10.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN
TIL VOEST ALPINE ERZBERG GMBH

Irland

C/0022/95 11.10.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN
IP(95)1101 TIL IRISH STEEL

12. Sager, hvor Kommissionen har truffet beslutning efter Rådets samstemmende
udtalelse i henhold til EKSF-traktatens artikel 95

Østrig

N/0095/95 29.11.1995 STØTTE TIL VOEST
IP(95)1305 ALPINE ERZBERG GMBH

13. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Tyskland

C/0011/89 01.02.1995 STØTTE TILDELT AF BYEN HAMBURG EFT C 251 af 27.09.1995
(Beslutningen taget tilbage)

NN/113/94 20.09.1995 RAMMEBESTEMMELSER FOR FINANSIEL (artikel 92,stk. 1,anvendes ej)
IP(95)1015 STØTTE FRA OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

TIL AFFALDSFORANSTALTNINGER

C/0062/91 31.10.1995 STØTTE I AUTOMOBILSEKTOREN (midlertidig beslutning)
IP(95)1187 TIL VOLKSWAGEN AG

(SACHSEN; THÜRINGEN)

E/0020/94 29.11.1995 STØTTE I DEN OPTISKE SEKTOR (henlæggelse)
TIL CARL ZEISS JENA

Østrig

N/316/95 12.09.1995 ERP-INFRASTRUKTURPROGRAM (artikel 92,stk. 1,anvendes ej)

Danmark

N/0763/94 04.04.1995 ÆNDRING AF LOV OM ELFORSYNING (artikel 92, stk.1, anvendes ej)
IP(95)349 EFT C 267 af 14.10.1995

N/0393/95 20.12.1995 FORANSTALTNINGER FOR BOLIGER (artikel 92,stk. 1,anvendes ej)
MED BEGRÆNSET HUSLEJE

KONK. BERETN. 1995



278 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION 

N/0539/95 29.11.1995 STØTTEFORANSTALTNINGER FOR (artikel 92, stk.1,anvendes ej)
IP(95)1326 BATTERIER OG AKKUMULATORER

Spanien

C/0044/95 20.12.1995 EF-RAMMEBESTEMMELSER FOR (anmeldelsespligt)
IP(95)1442 STATSSTØTTE TIL

MOTORKØRETØJSINDUSTRIEN

Frankrig

NN/135/92 08.02.1995 DET FRANSKE POSTVÆSENS EFT C 262 af 07.10.1995
IP(95)111 KONKURRENCEMÆSSIGE AKTIVITETER (artikel 92, stk.1,anvendes ej)

Italien

N/477/94 07.06.1995 STØTTE I STÅLSEKTOREN (DEN (artikel 92,stk. 1,anvendes ej)
IP(95)560 SELVSTYRENDE REGION VALLE D'AOSTA)

Nederlandene

NN/093/95 14.11.1995 ØKOLOGISK BEHANDLING AF VRAG (artikel 92,stk. 1,anvendes ej)
IP(95)1254

Det Forenede Kongerige

N/0721/95 04.10.1995 STØTTE TIL SKIBSBYGNING: (artikel 92,stk. 1,anvendes ej)
MCTAYMARINE

14. Domme afsagt af Domstolen og Førsteinstansretten

a) Førsteinstansretten

Sag Parter Dato Offentliggjor
t

T-490/93 Bremer Vulkan Verbund AG mod Europa-
Kommissionen

23.02.95 Sml. II-469

T-488/93 Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH
mod Europa-Kommissionen

23.02.95 Sml. II-479

T-442/93 Association des amidonneries de céréales de la
CEE (AAC) m.fl. mod Europa-Kommissionen

27.04.95 Sml. II-1333

T-435/93 Association of Sorbitol Producers within the
EC (ASPEC) m.fl. mod Europa-Kommissionen

27.04.95 Sml. II-1285

T-471/93 Tiercé Ladbroke SA mod Europa-
Kommissionen

18.09.95

T-95/94 Chambre syndicale nationale des entreprises de
transport de fonds et valeurs (Sytraval) mod
Europa-Kommissionen

28.09.95

KONK. BERETN. 1995



ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION 279

b) Domstolen

Sag Parter Dato Offentliggjort

C-135/93 Kongeriget Spanien mod Europa-
Kommissionen

29.06.95 Sml. I-1673

C - Fortegnelse over statsstøttesager i andre sektorer

1. Landbrugssektoren

1.1. Sager, hvor Kommissionen ikke har gjort indsigelse

Østrig

27.7.1995 STØTTE TIL SKOVBRUGSFORANSTALTNINGER I LANDBRUGET
3.8.1995 FORANSTALTNINGER I SEKTOREN FOR LANDBRUGSKREDIT
16.8.1995 ORDNINGER FOR VEJLEDNING OG ERHVERVSUDDANNELSE
22.8.1995 ERP-PROGRAM FOR LANDBRUGSSEKTOREN
22.8.1995 SALZBURG: FORANSTALTNINGER MOD SKOVDØD
28.11.1995 NIEDERÖSTERREICH: INVESTERINGER I LANDBRUGSSEKTOREN
7.12.1995 PRODUKTIONSRELATEREDE FORANSTALTNINGER
7.12.1995 FORANSTALTNINGER I VINSEKTOREN I PERIODEN 1995-1997
11.12.1995 KVALITETSPRODUKTION

Belgien

31.3.1995 DEKRET OM LANDBRUGSINVESTERINGER EFT C 93 af 27.7.1995
14.6.1995 PROJEKT VEDRØRENDE DYRKNING AF GRØNSAGER
8.11.1995 FLANDERN : STØTTE TIL VIRKSOMHEDER SPECIALISERET

I GARTNERIBRUG I VÆKSTHUSE OG DYRKNING AF CIKORIE

Danmark

13.2.1995 INVESTERINGSSTØTTE I MILJØSEKTOREN
7.3.1995 UDVIKLING AF PRODUKTION OG FORARBEJDNING AF EFT C 38 af 12.2.1993

LANDBRUGSPRODUKTER
20.3.1995 ERHVERVSFONDE: KARTOFLER
4.4.1995 UDVIKLING AF LAND- OG SKOVBRUGSPRODUKTER
24.8.1995 FORANSTALTNINGER FOR UNGE LANDMÆND
30.8.1995 STØTTE TIL LANDBRUGSSTRUKTURER OG ØKOLOGISK LANDBRUG
30.8.1995 STØTTE TIL LANDBRUGSSTRUKTURER OG ØKOLOGISK LANDBRUG
4.11.1995 UDVIKLING AF ØKOLOGISKE PRODUKTIONSSTRUKTURER
7.12.1995 STØTTE TIL OG AFGIFTER PÅ PESTICIDER

Tyskland

23.1.1995 THÜRINGEN : FORANSTALTNINGER TIL FREMME EFT C 251 af 27.9.1995
AF BRUGEN AF LANDBRUGSMASKINER

3.2.1995 SACHSEN : PROGRAM TIL FORBEDRING AF LANDBRUGET EFT C 251 af 27.9.1995
14.3.1995 THÜRINGEN : FORANSTALTNINGER TIL PRODUKTION EFT C 251 af 27.9.1995

OG UDNYTTELSE AF SKOVBRUGSPRODUKTER
16.3.1995 SACHSEN : FREMME AF FORANSTALTNINGER TIL EFT C 251 af 27.9.1995
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BESKYTTELSE AF NATUR OG LANDSKABER
20.3.1995 THÜRINGEN : FORANSTALTNINGER TIL REKONSTRUKTION

OG MODERNISERING AF MARKEDERNE
20.3.1995 BAYERN: STRUKTURPROGRAM FOR

LANDBRUGSUDVIKLINGEN EFT C 251 af27.9.1995
28.3.1995 BADEN-WÜRTTEMBERG : FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE

AF DRUESYGDOMME
4.4.1995 RHEINLAND-PFALZ: KØDFORARBEJDNINGSANLÆG

- JOSEF KALNIK - ALFTER EFT C 251 af 27.9.1995
6.4.1995 BRANDENBURG : STØTTE TIL PRODUKTION AF

LANDBRUGSPRODUKTER
20.4.1995 THÜRINGEN : FORANSTALTNINGER FOR AT BEGRÆNSE EFT C 343 af 21.12.1995

OMKOSTNINGERNE VED JORDBUNDSUNDERSØGELSER
26.4.1995 SCHLESWIG-HOLSTEIN: FORANSTALTNINGER TIL EFT C 343 af 21.12.1995

UDNYTTELSE AF RÅVARER
17.5.1995 FORANSTALTNINGER FOR LANDBRUG,

DER ER KOMMET I VANSKELIGHEDER EFTER NATURKATASTROFER
23.5.1995 BRANDENBURG : FORANSTALTNINGER FOR KARTOFLER
29.5.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN : FORANSTALTNINGER FOR LANDBRUGSBEDRIFTER
29.5.1995 BAYERN : FORANSTALTNINGER FOR AT SIKRE KØDFORSYNINGEN
31.5.1995 SACHSEN-ANHALT : FORANSTALTNINGER TIL SORTSMÆSSIG OMSTILLING I

HUMLEDYRKNINGEN
8.6.1995 SACHSEN : FORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF SKOVE
9.6.1995 NIEDERSACHSEN : MODERNISERING AF ET SLAGTERI
9.6.1194 BADEN-WÜRTTEMBERG : FORANSTALTNINGER FOR RAPSOLIE
5.7.1995 BRANDENBURG : FORBEDRING AF LANDBRUGSSTRUKTURERNE
5.7.1995 SACHSEN-ANHALT : FORANSTALTNINGER FOR LANDBRUG, DER ER RAMT

AF NATURKATASTROFER
20.7.1995 THÜRINGEN : FÆLLESSKABSINITIATIVET LEADER II
26.7.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN: SKOVBRUGSFORANSTALTNINGER I PRIVATE SKOVE
27.7.1995 SACHSEN : STØTTE I KARTOFFELSEKTOREN
27.7.1995 SACHSEN : FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF BRUGEN AF LANDBRUGSMASKINER
16.8.1995 BADEN-WÜRTTEMBERG: PROGRAM TIL FORBEDRING AF EFFEKTIVITETEN I

LANDBRUGSSTRUKTURERNE
21.8.1995 STØTTE TIL FORBEDRING AF EFFEKTIVITETEN I LANDBRUGSSTRUKTURERNE
22.8.1995 SACHSEN: LANDSBYUDVIKLING OG FORBEDRING AF LANDBRUGSSTRUKTURERNE
6.9.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN : STØTTE TIL KARTOFFELPRODUKTIONEN
18.9.1995 BAYERN : FORANSTALTNINGER FOR FORENINGER FOR HUSDYRHOLD
18.9.1995 SACHSEN-ANHALT : LEADER II-PROGRAMMET
21.9.1995 SACHSEN-ANHALT : STØTTE TIL FORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE OG

UDVIKLING AF NATUR OG LANDSKAB
21.9.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN : STØTTE TIL AFHJÆLPNING AF DE KATASTROFALE

VIRKNINGER AF OVERSVØMMELSER
25.9.1995 SACHSEN-ANHALT: FORANSTALTNINGER TIL PRODUKTION AF ØKOLOGISKE

LANDBRUGSPRODUKTER
26.9.1995 SACHSEN : SUPPLERENDE TILSKUD TIL KRISERAMTE FAMILIEBRUG
28.9.1995 HESSEN:FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER I LANDBRUGSSEKTOREN
2.10.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN: FORANSTALTNINGER TIL ØKOLOGISK LAGRING AF

DYREEKSKREMENTER
4.10.1995 SACHSEN : PRODUKTIONSMETODER I LANDBRUGET, DER ER FORENELIGE MED

KRAVENE OM MILJØBESKYTTELSE
4.10.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN: STØTTE TIL KØB AF KVIER
6.11.1995 NIEDERSACHSEN:STØTTEFORANSTALTNINGER TIL SALG AF LANDBRUGSPRODUKTER

I FORBINDELSE MED PILOTPROJEKTER
21.11.1995 NIEDERSACHSEN: FODERHJÆLP TIL FUGLE FRA NORDLIGE EGNE
21.11.1995 SACHSEN-ANHALT: MARKEDFØRING AF LANDBRUGSPRODUKTER
21.11.1995 BRANDENBURG : LEADER II-PROGRAMMET
21.11.1995 BREMEN: FORANSTALTNINGER FOR LANDBRUGSPLANLÆGNING, DER RESPEKTERER

MILJØET
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28.11.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN: FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR
LANDBRUGSSEKTOREN

28.11.1995 FORANSTALTNINGER FOR SKOVE
7.12.1995 SAARLAND : STYRKELSE AF PRIVATE HØRINGSORGANER I LANDBRUGET
7.12.1995 NIEDERSACHSEN : OPFØRELSE AF ET RENSNINGSANLÆG PÅ EN KONSERVESFABRIK
7.12.1995 THÜRINGEN : FORANSTALTNINGER FOR LANDBRUGSBEDRIFTER

Grækenland

21.3.1995 ANVENDELSE AF MODERNE FYTOSANITÆRE METODER
8.5.1995 GENETISK FORBEDRING AF DYR
8.5.1995 FORBEDRING OG BEVARELSE AF DEN AUTOKTONE GENETISKE ARVEMASSE
8.5.1995 OPFØRELSE AF EN ORNEAFPRØVNINGSSTATION
19.7.1995 FLYTNING AF AVLSENHEDER OG OPFØRELSE AF NYE ANLÆG
20.7.1995 BESKYTTELSE MOD SKOVBRAND
27.7.1995 FORBEDRING AF VINGÅRDES STRUKTUR
22.8.1995 REGIONALSTØTTE TIL FORBEDRING AF KVÆGBESTANDEN
24.8.1995 REGIONALSTØTTE TIL KØB AF SÆD
24.8.1995 KØB AF SÆD OG MANDLIGE AVLSDYR
24.8.1995 BIOLOGISK BEKÆMPELSE AF SYGDOMME HOS BIER
29.8.1995 STØTTE TIL LANDBRUG, DER BLEV RAMT AF BRANDE I 1994
29.8.1995 PRODUKTION OG MARKEDSFØRING AF AVLSUDSTYR

Spanien

23.1.1995 CATALONIEN : FORANSTALTNINGER TIL FJERNELSE EFT C 251 af 27.9.1995
AF FORURENING FRA OLIEMØLLER

13.2.1995 GALICIEN : LA CORUÑA, STØTTE TIL TEKNOLOGISK UDVIKLING
13.2.1995 MADRID : MARKEDSFØRING AF LANDBRUGSPRODUKTER
1.3.1995 MARKEDSFØRING AF LANDBRUGSPRODUKTER EFT C 251 af 27.9.1995
20.3.1995 GALICIEN : KØB AF MASKINER OG UDSTYR TIL

FOREBYGGELSE AF SKOVBRAND EFT C 251 af 27.9.1995
21.3.1995 CASTILIEN-LEON : FORANSTALTNINGER FOR PRODUCENTER

AF GRØNNE BØNNER TIL FRYSNING
24.3.1995 RIOJA : STØTTE I KVÆGSEKTOREN
10.4.1995 GALICIEN: FORANSTALTNINGER TIL SKOVUDVIKLING EFT C 343 af 21.12.1995
12.4.1995 VALENCIA : STØTTE TIL CITRUSPLANTAGER EFT C 343 af 21.12.1995
17.5.1995 VALENCIA : STØTTE TIL LANDBRUGSBEDRIFTER
17.5.1995 GALICIEN : FORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF

DEN INDENLANDSKE KVÆGRACE
17.5.1995 PAIS VASCO : FORANSTALTNINGER I LANDBRUGSSEKTOREN
13.6.1995 EXTREMADURA : FINANSIEL STØTTE TIL UDØVELSE AF

DYRLÆGEHVERVET
16.6.1995 ANDALUSIEN : FORANSTALTNINGER FOR FØDEVAREINDUSTRIEN
16.6.1995 FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDBRUGSOMRÅDER
19.6.1995 DE KANARISKE ØER : FORBEDRING AF

LANDBRUGSSTRUKTURERNES EFFEKTIVITET
19.6.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF SALGET AF LANDBRUGSVARER
26.6.1995 EXTREMADURA : FORANSTALTNINGER FOR KVÆG, FÅR OG GEDER
26.6.1995 EXTREMADURA : STØTTE TIL ATRIAS (PLANTEVÆRNSFORENINGEN)
30.6.1995 EXTREMADURA : STØTTE TIL OPFØRELSE AF KVÆGCENTRE
13.7.1995 CATALONIEN: STØTTE TIL FØDEVAREINDUSTRIEN
28.7.1995 NAVARRA: FORANSTALTNINGER TIL MARKEDSFØRING AF

LANDBRUGSPRODUKTER
31.7.1995 LEADER II-STØTTE
31.7.1995 ANDALUSIEN : STØTTE TIL UDVIKLING AF SKOVE
3.8.1995 CASTILIEN-LEON : SORTSMÆSSIG OMSTILLING I

HUMLEDYRKNINGEN
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3.8.1995 CASTILLA-LA MANCHA: STØTTE TIL KVÆGAVL
3.8.1995 EXTREMADURA: FORANSTALTNINGER TIL FORBEDRING

AF LANDBRUGBEDRIFTERS INFRASTRUKTUR
16.8.1995 FORANSTALTNINGER TIL AFBØDNING AF VIRKNINGERNE

AF TØRKEN FOR LANDBRUGSBEDRIFTER
16.8.1995 DE KANARISKE ØER : FORANSTALTNINGER I BANANSEKTOREN
28.9.1995 RIOJA : FORANSTALTNINGER FOR LANDBRUGSKOLLEKTIVER
4.10.1995 FORBEDRET MARKEDSFØRING AF LANDBRUGSPRODUKTER
4.10.1995 EXTREMADURA : FORANSTALTNINGER I OKSEKØDSSEKTOREN
4.10.1995 VALENCIA : FORBEDRING AF LANDBRUGSBEDRIFTER
31.10.1995 GALICIEN : STØTTE TIL SKOVBRUGSVIRKSOMHEDER EFT C 19 af 23.1.1996
6.11.1995 ANDALUSIEN : PROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING

I FØDEVAREINDUSTRIEN
21.11.1995 CASTILIEN-LEON : STØTTE TIL KVÆGSEKTOREN
21.11.1995 RIOJA : FORANSTALTNINGER FOR KVÆGSEKTOREN
21.11.1995 ANDALUSIEN : FORBEDRING AF BETINGELSERNE FOR

FORÆDLING OG MARKEDSFØRING AF LANDBRUGSPRODUKTER
28.11.1995 CASTILIEN-LEON : STØTTE TIL UDGIFTER I FORBINDELSE

MED VISSE FLYTNINGER AF LANDBRUGSBEDRIFTER
28.11.1995 ASTURIEN : FORANSTALTNINGER FOR

LANDBRUGSSAMMENSLUTNINGER
28.11.1995 CASTILIEN-LEON : STØTTE TIL EJERE AF

LANDBRUGSBEDRIFTER
28.11.1995 CASTILIEN-LEON : STØTTE TIL KUNSTVANDING
28.11.1995 CASTILIEN-LEON : STØTTE TIL BEGRÆNSNING

AF ELUDGIFTER TIL KUNSTVANDINGSANLÆG
28.11.1995 CASTILIEN-LEON : STØTTE TIL EKSTENSIV KVÆGAVL
28.11.1995 CASTILIEN-LEON : STØTTE TIL DYREHOLD MED SMÅ DYR
28.11.1995 ASTURIEN: ÆBLEAVL
12.12.1995 VALENCIA : FORANSTALTNINGER FOR LANDBRUGSPRODUKTER
13.12.1995 MADRID : STØTTE TIL FREMME AF INDENLANDSKE RACER

OG AVLSFORENINGER
15.12.1995 EXTREMADURA : FORANSTALTNINGER FOR KVÆGSEKTOREN
15.12.1995 GALICIEN : FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF DRIFTEN

I 1995

Finland

26.6.1995 FORANSTALTNINGER FOR ÆBLEAVL
3.8.1995 FORANSTALTNINGER FOR BIAVL
3.8.1995 FORANSTALTNINGER FOR KARTOFFELAVLERE
28.9.1995 GARANTIER I KORNSEKTOREN (VIRKSOMHEDEN AVENA A/S)
13.10.1995 STØTTE TIL GARTNERIER
13.10.1995 FORANSTALTNINGER FOR LANDBRUGSSEKTOREN
15.11.1995 FORBEDRING OG MARKEDSFØRING AF LANDBRUGSPRODUKTER
28.11.1995 KREDITTER I LANDBRUGSSEKTOREN
5.12.1995 STØTTE TIL FØDEVAREINDUSTRIEN

Frankrig

2.2.1995 ÆNDRING AF STØTTE TIL PLANTNING EFT C 251 af 27.9.1995
AF FORÆDLEDE DRUESORTER

20.3.1995 STØTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER TIL FORDEL FOR
INSTITUTTET FOR FEDTSTOFFER(ITERG)

20.3.1995 STØTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER TIL FORDEL FOR
DEN TVÆRFAGLIGE NATIONALE SAMMENSLUTNING FOR
SÅSÆD, FRØ OG PLANTER EFT C 251 af 27.9.1995

20.3.1995 ERSTATNING TIL TRÆAVLERE - SHARKA-VIRUS
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26.4.1995 STØTTE TIL REGIONEN ILE DE FRANCE SOM SUPPLEMENT
TIL LANDBRUGSMILJØSTØTTEN EFT C343 af 21.12.1995

26.4.1995 NATIONAL INVESTERINGSSTØTTE TIL BESKYTTELSE AF
LANDBRUGSMILJØET EFT C343 af 21.12.1995

30.5.1995 INDFØRELSE AF RENTETILSKUD EFT C343 af 21.12.1995
5.7.1995 STØTTE TIL OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER PÅ

SUKKERROER TIL SUKKERPRODUKTION (ANDA)
5.7.1995 STØTTE TIL OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER PÅ KORN

OG RIS (ANDA)
5.7.1995 STØTTE TIL OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER PÅ OLIE-

OG PROTEINHOLDIGE FRØ (ANDA)
5.7.1995 OMFORDELING AF STØTTE TIL PLANTNING AF FORÆDLEDE

DRUESORTER
22.8.1995 STØTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER TIL FORDEL FOR

DEN TVÆRFAGLIGE NATIONALE SAMMENSLUTNING FOR
SÅSÆD, FRØ OG PLANTER (GNIS)

24.8.1995 STØTTE TIL FORBEDRING AF GRÆSGANGE
18.9.1995 STØTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER TIL FORDEL FOR

DET TVÆRFAGLIGE TEKNISKE CENTER FOR OLIEHOLDIGE
FRØ FRA DET FRANSKE FASTLAND

20.9.1995 STØTTE TIL FREMME AF KVALITETEN AF SVINEKØD I BJERGEGNE
16.10.1995 STØTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER MED HENBLIK

PÅ LANDBRUGSUDVIKLINGEN
16.10.1995 STØTTE TIL OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER PÅ

FÅRE- OG GEDEMÆLK
14.11.1995 STØTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER TIL FORDEL FOR

DE TVÆRFAGLIGE TEKNISKE CENTRE FOR SUKKERRØR
OG SUKKER EFT C343 af 21.12.1995

21.11.1995 STØTTE TIL OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER PÅ FRUGT
OG GRØNSAGER TIL FORDEL FOR DEN NATIONALE
SAMMENSLUTNING TIL FREMME AF LANDBRUGSUDVIKLINGEN

21.11.1995 STØTTE TIL OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER PÅ VIN
21.11.1995 STØTTE TIL OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER PÅ KOMÆLK

OG FLØDE
21.11.1995 STØTTE TIL OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER PÅ

BLOMSTER OG ORNAMENTALE GARTNERIPRODUKTER
21.11.1995 STØTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER TIL FORDEL FOR

ONIC OG ITCF
MED HENBLIK PÅ FINANSIERING I KORNSEKTOREN

21.11.1995 STØTTE TIL OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER PÅ KØD
21.11.1995 STØTTE TIL DET TVÆRFAGLIGE NATIONALE

GARTNERIUDVALG (CNIH)
21.11.1995 STØTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER TIL FORDEL FOR

DET TVÆRFAGLIGE TEKNISKE CENTER FOR FRUGT OG
GRØNSAGER (CTIFL)

21.11.1995 STØTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER TIL FORDEL
FOR DET TEKNISKE CENTER FOR KONSERVERING AF
LANDBRUGSPRODUKTER

11.12.1995 STØTTE TIL OPDRÆTTERE AF UNGKVÆG, DER ER RAMT
AF VALUTAURO

11.12.1995 STØTTEFORANSTALTNINGER I OKSEKØDSSEKTOREN -
ERSTATNING FOR TABT INDTÆGT SOM FØLGE AF VALUTAURO

Italien

3.2.1995 FORANSTALTNINGER FOR SUKKERSEKTOREN - 
MINERBIO EFT C 251 af 27.9.1995

3.2.1995 ÆNDRING AF DET NATIONALE AIMA-PROGRAM FOR
OKEKØDSSEKTOREN EFT C 251 af 27.9.1995
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8.2.1995 ABRUZZI : PROGRAM FOR LANDBRUGSKREDIT
23.2.1995 EMILIA-ROMAGNA : EKSTRAORDINÆRE FORANSTALTNINGER

I KØDFORARBEJDNINGSSEKTOREN EFT C 251 af 27.9.1995

20.3.1995 SARDINIEN : FORANSTALTNINGER FOR DYRKNING
AF KORKEGE

30.3.1995 CAMPANIA : CITRONAVL EFT C 251 af 27.9.1995
26.4.1995 EMILIA-ROMAGNA : ØKONOMISK STØTTE TIL REGIONALE

LANDBRUGS- OG FØDEVAREPRODUKTER EFT C343 af 21.12.1995
26.4.1995 ABRUZZI : FORANSTALTNINGER FOR SKOVE OG MILJØ EFT C343 af 21.12.1995
29.5.1995 ABRUZZI : FORLÆNGELSE AF DEN REGIONALE LOV

N. 31 af 3.6.82
29.5.1995 DET NATIONALE EIMA-PROGRAM, STØTTE TIL KØB AF

ETHYLALKOHOL
16.6.1995 PIEMONTE : FORANSTALTNINGER FOR FØDEVAREINDUSTRIEN
20.6.1995 DET NATIONALE EIMA-PROGRAM: STØTTE I KARTOFFELSEKTOREN
26.6.1995 EIMA-PROGRAMMET FOR SALG AF SPIRITUS
30.6.1995 FORANSTALTNINGER FOR SUKKERSEKTOREN - OSTELLATO
3.8.1995 MARCHE : FORANSTALTNINGER FOR PRODUKTER I VIN- OG

FØDEVARESEKTOREN
22.8.1995 SICILIEN : REGIONALLOV 27/95 A

UDELUKKELSE AF BESTEMMELSER OM REFINANSIERING I
REGIONALLOV 13/86

22.8.1995 STØTTE TIL PRODUCENTER AF OLIEHOLDIGE FRØ
- SALGSFREMME OG FORSKNING

18.9.1995 SICILIEN : FORANSTALTNINGER FOR KVÆGAVLERE,
HVIS BESTAND ER RAMT AF SMITSOMME SYGDOMME;
ARTIKEL 1, STK. 2, 8. AFSNIT I LOV 28/95

25.9.1995 VALLE D'AOSTA : UDSTYKNING AF LANDBRUGSJORD
25.9.1995 FORANSTALTNINGER FOR APPELSINER
25.9.1995 VALLE D'AOSTA : REGIONALSTØTTE
21.11.1995 CAMPOVERDE-PROJEKTET: MEZZOGIORNO
28.11.1995 VENETO : LANDBRUGSFORANSTALTNINGER
28.11.1995 DET NATIONALE AIMA-PROGRAM I SEKTOREN FOR

OPKØB AF FRUGTBRÆNDEVIN

Luxembourg

30.8.1995 STØTTE TIL KARTOFFELSEKTOREN

Nederlandene

17.1.1995 MILJØSTØTTE OG STØTTE TIL ØKOLOGISK LANDBRUG EFT C 251 af 27.9.1995
2.2.1995 STØTTE PÅ LANDBRUGSOMRÅDET
8.3.1995 STØTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER EFT C 251 af 27.9.1995

TIL OKSEKØDSSEKTOREN
20.3.1995 NATURGASTAKSTER FOR GARTNERIER EFT C 251 af 27.9.1995
26.4.1995 PRODUKTIONSMETODER I LANDBRUGET, DER ER 

FORENELIGE MED MILJØET EFT C343 af 21.12.1995
17.5.1995 STØTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER I 

KARTOFFELSEKTOREN (STØTTE TIL SALGSFREMSTØD)
13.7.1995 KVALITETSKONTROL I KØDSEKTOREN
31.7.1995 FORANSTALTNINGER FOR KØDSEKTOREN
1.8.1995 FORANSTALTNINGER I KØDSEKTOREN
30.8.1995 FORANSTALTNINGER FOR LANDBRUGSBEDRIFTER,

DER ER RAMT AF OVERSVØMMELSER
14.9.1995 INDFØRELSE AF EDB - FORSTSEKTOREN
14.11.1995 FORBEDRING AF LANDBRUGSBEDRIFTER
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14.11.1995 STØTTE TIL GRØNSAGER OG FRUGT
14.11.1995 FORANSTALTNINGER FOR GRØNSAGER OG FRUGT
14.11.1995 FORANSTALTNINGER FOR GARTNERISEKTOREN
15.11.1995 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF DYRESUNDHEDEN
21.11.1995 STØTTE TIL MARKEDSFØRING AF CHAMPIGNONER
21.11.1995 FORANSTALTNINGER FOR SKOVE
21.11.1995 STØTTE I KØDSEKTOREN - SPOM
12.12.1995 STØTTEFORANSTALTNINGER FOR LANDBRUGSORGANER MED

ANSVAR FOR INDBYRDES HJÆLP MELLEM
LANDBRUGSBEDRIFTER

Portugal

16.8.1994 LEADER II-PROGRAMMET
27.11.1995 FORANSTALTNINGER FOR MARKEDSFØRING AF

LANDBRUGSPRODUKTER

Det Forenede Kongerige

27.1.1995 NORDIRLAND : MILK MARKETING BOARD EFT C 251 af 27.9.1995
3.2.1995 STØTTE TIL UNGES OVERTAGELSE AF MINDRE LANDBRUG
14.2.1995 LANDBRUGSKAPITALTILSKUD
20.3.1995 MEAT AND LIVESTOCK COMMISSIONS

POTENTIELLE ARBEJDSLØSHEDSANSVAR EFT 251 af 27.9.1995
21.3.1995 IGANGSÆTNINGSSTØTTE TIL MEJERISELSKABET

MILK MARQUE EFT C402 af 31.12.1994
30.3.1995 LANDBRUGSPROGRAMMET FOR SMÅ OG MELLEMSTORE BRUG
26.4.1995 KANALØERNE (GUERNSEY): STØTTE TIL

GARTNERISEKTOREN EFT C343 af 21.12.1995
11.7.1995 NORDIRLAND: MOZZARELLA-PROJEKTET
21.8.1995 MILJØMÆSSIGT FØLSOMME OMRÅDER: ÆNDRINGER AF

FREDNINGSPLANER
30.8.1995 IVÆRKSÆTTELSESORDNING FOR SMÅLANDBRUG I

LOCHABER OG ARGYLL
25.9.1995 SUKKERROEFORSKNINGS- OG UDDANNELSESPROGRAM:

AFGIFTSSATSER 1995/96
10.11.1995 AFGIFTER PÅ HJEMMEDYRKEDE KORNPRODUKTER
14.11.1995 ORDNINGEN FOR NITRATFØLSOMME OMRÅDER
21.11.1995 KOMPENSATIONSORDNINGER FOR KVÆGKVOTER

1.2. Sager, hvor proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, er blevet indledt

Belgien

20.3.1995 FLANDERN : BIOBRÆNDSEL - HANDLINGSPLAN FOR FLANDERN
20.3.1995 REGIONALPRÆMIE FOR DYRKNING AF VINTERRAPS TIL

NON-FOOD-ANVENDELSE
14.7.1995 VALLONIEN: STØTTE TIL INVESTERINGER OG

IGANGSÆTTELSE I LANDBRUGET EFT C 294 af 9.11.1995
24.11.1995 VALLONIEN : OBLIGATORISKE BIDRAG FOR

HØNSERISEKTOREN - STØTTE TIL MEJERIBRUG OG
DERES INDTÆGTER

Tyskland

7.4.1995 RHEINLAND-PFALZ: FORANSTALTNINGER FOR VINGÅRDE EFT C 169 af 5.7.1995
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Grækenland

27.1.1995 DET GRÆSKE BOMULDSRÅD EFT C278 af 24.10.1995

Spanien

26.7.1995 NAVARRA : STØTTE TIL VIRKSOMHEDEN
PAMPLONICA S.A. EFT C 293 af 8.11.1995

Frankrig

20.3.1995 STØTTE TIL FORVALTNING AF VINPRODUKTIONEN
29.3.1995 STØTTE TIL FÅREAVL EFT C289 af 31.10.1995

Italien

2.3.1995 SICILIEN : FORANSTALTNINGER FOR VIRKSOMHEDER
RAMT AF NATURKATASTROFER EFT C295 af 10.11.1995

21.3.1995 LAZIO : LANDBRUGSJORDER (LOV 44/89 OG 57/92) EFT C267 af 14.10.1995
3.5.1995 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: DEN REGIONALE EFT C342 af 20.12.1995

LANDBRUGSFOND
3.5.1995 ABRUZZI : LOV OM UDVIKLING AF LANDBRUGET

I PERIODEN 1995-97 EFT C289 af 31.10.1995
27.7.1995 AFTALE OM FREMME AF BRUGEN AF KENAF

TIL FREMSTILLING AF CELLULOSE EFT C 294 af 9.11.1995
27.7.1995 CAMPANIA : REGIONALLOV 24 AF 12.8.1993 EFT C 292 af 7.11.1995

ØKOLOGISK LANDBRUG
27.7.1995 SARDINIEN : REGIONALLOV AF EFT C 294 af 9.11.1995

19 JANUAR 1994 - NORMER FOR FREMME OG
STYRKELSE AF ØKOLOGISK LANDBRUG

31.7.1995 SICILIEN : REGIONALLOV af 14.8.1993.:
EKSTRAORDNINÆRE BESKÆFTIGELSESFORANSTALTNINGER EFT C295 af 10.11.1995

7.11.1995 LAZIO : LANDBRUGSSAMARBEJDE EFT C 327 af 7.12.1995
21.11.1995 SICILIEN : OMSTRUKTURERING AF KOOPERATIVER

1.3. Sager, hvor proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, er afsluttet med positivt udfald

Spanien

20.3.1995 ARAGON : STØTTE TIL LANDBRUGSKOOPERATIVER EFT C 157 af 23.6.1995
20.3.1995 STØTTE TIL VIRKSOMHEDEN PULEVA EFT C 142 af 8.6.1995

1.4. Sager, hvor Kommissionen har truffet en endelig negativ beslutning som omhandlet i EF-
traktatens artikel 93, stk. 2, første afsnit

Belgien

4.1.1995 HØNSERIER OG MINDRE HUSDYRHOLD:
FORSLAG TIL KONGELIG BESLUTNING EFT L 277 af 21.11.1995

4.1.1995 FONDE TIL FREMME AF FRUGT OG GRØNSAGER,
HØNSERIER OG MINDRE HUSDYRHOLD EFT L 277 af 21.11.1995

4.1.1995 OBLIGATORISKE BIDRAG TIL FREMME AF AFSÆTNING
AF PRODUKTER F R A HØNSERIER OG MINDRE HUSDYRHOLD
EFT L 277 af 21.11.1995
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Frankrig

28.11.1995 STØTTE TIL FRANSKE SVINEPRODUCENTER I FORM AF
STATSGARANTIER

28.11.1995 FORANSTALTNINGER TIL LETTELSE AF SOCIALE BIDRAG
OG ERSTATNING FOR LASTBILCHAUFFØRERNES STREJKE I 1992

Italien

4.4.1995 SARDINIEN : FORANSTALTNINGER FOR LANDBRUGET
REGIONALLOV 17 AF 27.07.1992) EFT L 218 af 14.9.1995

1.5. Sager, hvor Kommissionen i medfør af EF-traktatens artikel 93, stk. 1, har foretaget en
undersøgelse af en eksisterende ordning

Italien

31.7.1995 SICILIEN : ARTIKEL 1 I REGIONALLOV 13/88

1.6. Rådets beslutninger i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 2

RÅDETS BESLUTNING AF 22.06.1995 OM EKSTRAORDINÆR TILDELING AF STØTTE TIL PRODUCENTER AF
BORDVIN I FRANKRIG

1.7. Domme afsagt af EF-Domstolen

DOMSTOLENS DOM AF 27.04.1995 I SAG T-435/93 - ASSOCIATION OF SORBITOL PRODUCERS WITHIN THE
EC (ASPEC), CERESTAR HOLDING BV, ROQUETTE FRERES SA OG MERCK OHG MOD KOMMISSIONEN -
ANMODNING OM ANNULLERING AF KOMMISSIONENS BESLUTNING 91/474/EØF AF 16. AUGUST 1991 OM
DEN ITALIENSKE STATSSTØTTE TIL SELSKABET ITALGRANI MED HENBLIK PÅ OPFØRELSE AF ET AGRO-
FOOD-KOMPLEKS I MEZZOGIORNO

DOMSTOLENS DOM AF 27.04.1995 I SAG T-442/93 - SYV VIRKSOMHEDER I SEKTOREN FOR STIVELSE MOD
KOMMISSIONEN - ANMODNING OM ANNULLERING AF KOMMISSIONENS BESLUTNING 91/474/EØF AF 16.
AUGUST 1991 OM DEN ITALIENSKE STATSSTØTTE TIL SELSKABET ITALGRANI MED HENBLIK PÅ
OPFØRELSE AF ET AGRO-FOOD-KOMPLEKS I MEZZOGIORNO

DOMSTOLENS DOM AF 27.04.1995 I SAG T-443/93 - CASILLO GRANI SNC MOD KOMMISSIONEN -
ANMODNING OM ANNULLERING AF KOMMISSIONENS BESLUTNING 91/474/EØF AF 16. AUGUST 1991 OM
DEN ITALIENSKE STATSSTØTTE TIL SELSKABET ITALGRANI MED HENBLIK PÅ OPFØRELSE AF ET AGRO-
FOOD-KOMPLEKS I MEZZOGIORNO.

2. I fiskerisektoren

2.1. Sager, hvor Kommissionen ikke har gjort indsigelse uden at indlede undersøgelsesprocedure
(1995)

Østrig

N/445/D/95 09.10.95 Rammebestemmelser for servicesektoren EFT C 6 af 11.01.96, s. 6

Danmark

N/526/95 16.05.95 Fiskeribanken EFT (under udgivelse)
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Tyskland

N/13/95 11.01.95 Støtte til fiskeri og akvakultur EFT C 192 af 26.07.95

N/37/95 11.01.95 Støtte til forarbejdning og markedsføring af
fiskeriprodukter

EFT C 192 af 26.07.95

N/472/95 16.05.95 Tilpasningsforanstaltninger for havfiskeriet EFT C 290 af 01.11.95
      

Grækenland

N/34/95 18.01.95 Støtte til fiskerisektoren EFT C272 af 18.10.95, s. 7

Spanien

N/86/95 27.01.95 Støtte til midlertidig oplægning af flåden i
Valencia

EFT C 335 af 13.12.95

N/236/95 07.03.95 Uddannelsesstøtte EFT C 343 af 21.12.95

N/245/95 08.03.95 Støtte til fiskeri og akvakultur på De Kanariske
Øer

EFT C 192 af 26.07.95

N/247/95 08.03.95 Støtte til fiskeri på De Kanariske Øer EFT C af 11.01.96, s. 6

N/334/b/95 29.03.95 Støtte til fiskeindustrien EFT C 192 af 26.07.95

N/497/95 30.05.95 Støtte til endelig ophugning af fiskefartøjer -
Cantabrien

EFT C 343 af 21.12.95

N/520/95 08.06.95 Strukturstøtte til fiskeriet - Andalusien EFT C 276 af 21.10.95

N/608/95 05.07.95 Støtte til udvikling og akvakultur EFT C 343 af 21.12.95

N/246/95 08.03.95 Modernisering og omstilling af flåden - De
Kanariske Øer

EFT C272 af 18.10.95, s. 8

N/390/95 04.04.95 Foranstaltninger til støtte for fiskeriet EFT C272 af 18.10.95, s. 9

Frankrig

N/157/95 21.02.95 Støtte til ophugning af fiskefartøjer EFT C149 af 16.05.95, s. 6

Nederlandene

N/535/94 08.09.94 Forskningsfond for engroshandelen EFT C6 af 11.01.96, s. 6

Portugal

N/438/95 10.05.95 Fiskeristøtteprogrammet PESCA - RAA på
Azorerne

EFT C272 af 18.10.95, s. 10

NN/51/95 21.02.95 Program for udvikling af maritime aktiviteter -
Madeira

EFT C 192 af 26.07.95
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Det Forenede Kongerige

N/43/95 20.01.95 Lån til fiskefartøjer og akvakultur EFT C 192 af 26.07.95

N/44/95 20.01.95 Lån til forarbejdnings- og akvakulturindustrien EFT C272 af 18.10.95, s. 9

2.2. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, eller
udvidet en allerede indledt procedure (1995)

Tyskland

C/6/95 03.02.95 Støtte til virksomheden FA. Jadekost

Italien

C/10/95 14.02.95 Støtteforanstaltninger i fiskerisektoren EFT C157 af 23.06.95, s. 8

2.3. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2

Italien

C/21/94 03.05.94 Abruzzi. Støtteforanstaltninger i fiskerisektoren

C/65/91 24.9.91 Støtte til midlertidig oplægning af fiskefartøjer -
Italien, Sardinien

EFT L126 af 9.6.95, s. 32

2.4. Kommissionens beslutninger - tendenser

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af støtteordninger i fiskeri- og akvakulturindustrien,
som Kommissionen har behandlet, samt antallet af beslutninger, den har truffet om deres forenelighed
med de gældende konkurrenceregler i fiskerisektoren. Tallene svarer til de foreliggende oplysninger
på beslutningsdatoen og stemmer ikke nødvendigvis overens med antallet af anmeldte eller behandlede
sager.

ÅR I ALT

KOMMISSIONENS BESLUTNING

INGEN
INDSIGELSE

INDLEDNIN
G AF

PROCEDURE
JF ARTIKEL
93, STK. 2 

PROCEDURE
N

AFSLUTTET

NEGATIV
BESLUTNIN

G

1991 45 18 7 4 0

1992 33 28 10 9 -

1993 25 21 2 3 -

1994 54 16 2 1 -

1995 60 22 2 1 1
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3. I transportsektoren

3.1. Sager, hvor Kommissionen ikke har gjort indsigelse

Danmark

01.02.1995 Udvikling af en visuel brosimulator til uddannelse af skibsbesætninger
IP(95)90

Tyskland

10.05.1995 Privatisering af Lufthansa A.G.
IP(95)456
26.07.1995 Foranstaltninger for de indre vandveje EFT C 343 af 21.12.1995
IP(95)859

Frankrig

12.07.1995 Støtte til frivilligt ophør EFT C 312 af 23.11.1995
18.10.1995 Moderniseringsplan for vejtransporten EFT C 335 af 13.12.1995
IP(95)1131
14.11.1995 Økonomisk og social plan for de indre vandveje
IP(95)1193

Irland

20.12.1995 Støtte til Aer Lingus EFT L 54 af 25.02.1994
IP(95)1431

Nederlandene

26.07.1995 Telematik i transportsektoren EFT C 298 af 11.11.1995
IP(95)838
20.09.1995 Investeringer i udstyr til kombineret transport
20.09.1995 Foranstaltninger for kombineret transport
IP(95)1002 i perioden 1995-96
18.10.1995 Foranstaltninger i transportsektoren
IP(95)1130

Portugal

04.04.1995 Konkret støtte til det portugisiske EFT L 279 af 28.10.1994
IP(95)341 luftfartsselskab TAP
26.04.1995 Foranstaltninger for vejtransporten EFT C 276 af 21.10.1995

Det Forenede Kongerige

16.01.1995 Garantier for leasing af sovevogne EFT C 318 af 29.11.1995
16.05.1995 Tilskud til Union Railways Ltd EFT C 6 af 11.01.1996
18.10.1995 Skibsfart: Kapitalbidrag til udligning af
IP(95)1132 afgifter
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3.2. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2

Spanien

01.03.1995 Støtteprogram for Iberia EFT C 114 af 06.05.1995
IP(95)195

Frankrig

31.10.1995 Ikke-anmeldt støtte i form af en kapitaltilførsel til CGM
IP(95)1159
IP(95)1432

Italien

04.10.1995 Skattekredit for vognmænd EFT C 3 af 06.01.1996
IP(95)1091
14.11.1995 Friuli Venezia-Giulia: Artikel 3 i forslag

til regionallov N 422/92 om transport EFT C 2 af 05.01.1996

3.3. Sager, hvor proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, er blevet afsluttet

Spanien

07.06.1995 País Vasco: støtte til virksomheden EFT C 321 af 01.12.1995
IP(95)579 Ferries Golfo de Vizcaya S.A.
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V - Internationale aktiviteter

A - Nye retsakter og meddelelser vedtaget eller foreslået af Kommissionen

KOM(95)157 endelig udg., Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om den holdning,
Fællesskabet skal indtage i det Associeringsråd, der er oprettet ved Europaaftalen mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den
anden side, til vedtagelsen af de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til artikel 64, stk. 1, nr.i),
og ii), og stk. 2, i Europaaftalen af 18.5.1995.

KOM(95)156 endelig udg., Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om den holdning,
Fællesskabet skal indtage i det Associeringsråd, der er oprettet ved Europaaftalen mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den
anden side, til vedtagelsen af de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til artikel 64, stk. 1, nr.i),
og ii), og stk. 2, i Europaaftalen af 18.5.1995.

KOM(95)528 endelig udg., final, Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om den holdning,
Fællesskabet skal indtage i det Associeringsråd, der er oprettet ved Europaaftalen mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bulgarien på den anden side, til
vedtagelsen af de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til artikel 64, stk. 1, nr.i), og ii), og stk. 2,
i Europaaftalen af 22.11.1995.
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VI - Konkurrencereglerne i medlemsstaterne

A - Udviklingen i konkurrencelovgivningen og -politikken

Konkurrencepolitikkens betydning i medlemsstaterne er fortsat vokset i 1995. Danmark og
Nederlandene har udarbejdet lovudkast på konkurrenceområdet i overensstemmelse med
fællesskabsretten, og i Tyskland og Det Forenede Kongerige føres der i øjeblikket drøftelser på
området. Grækenland har i væsentlig grad forbedret retsgrundlaget for sin konkurrencepolitik og har
afklaret konkurrencemyndighedens kompetence til at anvende artikel 85, stk. 1, og artikel 86. Noget
tilsvarende er sket i Italien, hvor artikel 14, stk. 6, i forordning nr. 17 og tilsvarende bestemmelser i
andre procedureforordninger er blevet anvendt for første gang. Hvad de nye medlemsstater angår,
havde Finland og Sverige allerede inden tiltrædelsen harmoniseret deres konkurrencelovgivning med
EU's, mens Østrig kun havde gjort dette indirekte ved at gennemføre EØS-konkurrencereglerne. Dette
kapitel er baseret på de nationale myndigheders bidrag, men der kan findes mere detaljerede
oplysninger i disse myndigheders nationale beretninger.

Østrig

Anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler i Østrig

EØS-konkurrenceloven56, der især vedrører økonomiministerens rettigheder, forpligtelser og beføjelser
som den kompetente nationale konkurrencemyndighed, blev ændret for anden gang. Efter at der i 1994
blev skabt forudsætninger for, at der kunne ydes den nødvendige bistand i forbindelse med
undersøgelser efter artikel 14, stk. 6, i forordning nr. 1757, er de formelle tilpasninger, som Østrigs
tiltrædelse af EU gjorde nødvendige, nu blevet gennemført, og loven har fået nyt navn58.

Konkurrenceloven59

Før konkurrenceloven blev revideret i 199560, havde to særdomstole jurisdiktion i konkurrencesager,
nemlig Kartellgericht under Oberlandesgericht i Wien i første instans, og Kartellobergericht under
Obersten Gerichtshof i anden og sidste instans. Ved revisionen blev jurisdiktionen i sådanne sager
overdraget til de almindelige domstole61 med henblik på at fjerne de vanskeligheder, der tidligere
opstod på grund af domstolenes opbygning.

Vertikale distributionsaftaler

Ved revisionen af konkurrenceloven i 1993 blev der udarbejdet et særskilt regelsæt for vertikale
distributionsaftaler. Siden har man registreret ca. 600 standardkontrakter og undersøgt, om de var

                                                            

56 Lov om anvendelse af konkurrencereglerne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-
konkurrenceloven), BGBL. 125/1993.

57 Lov om ændring af EØS-konkurrenceloven, BGBL. 627/1994.
58 Lov om ændring af EØS-konkurrenceloven, BGBL. 175/1995. Nyt navn: Lov om anvendelse af konkurrencereglerne

i Den Europæiske Union (EU-konkurrenceloven).
59 Oprindelig version: Lov af 19. oktober 1988 om monopoler og andre konkurrencebegrænsninger (Kartellgesetz 1988),

BGBL. 600/1988.
60 Lov om ændring af monopolloven af 1988, BGBL. 520/1995.
61 Oberlandesgericht i Wien og Oberste Gerichtshof kommer nu til at fungere som henholdsvis Kartellgericht og

Kartellobergericht.
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forenelige med Fællesskabets konkurrenceret. I henhold til konkurrenceloven udstedte justitsministeren,
efter aftale med økonomiministeren, en bekendtgørelse om indarbejdelse af den relevante EU-
lovgivning i det rent interne østrigske retsgrundlag med hensyn til aftaler, der opfylder kravene i
gruppefritagelsesforordningerne62.

Belgien

Med konkurrenceloven af 5. august 1991, der trådte i kraft den 1. april 1993, har Belgien fået en lov,
der i vid udstrækning bygger på reglerne og principperne i Fællesskabets konkurrencelovgivning.
Fusioner skal anmeldes på forhånd, hvis de to tærskler for omsætning og markedsandel overskrides.
Oprindeligt var disse tærskler fastsat til en samlet omsætning på 1 mia. BEF og en samlet
markedsandel på 20% af det relevante marked. Ved kongeligt dekret af 31. marts 1995 blev der
foretaget en større revision af tærsklerne i artikel 11, stk. 1, i lov af 5. august 1991, således at
kriterierne for omsætning og markedsandel blev forhøjet til henholdsvis 3 mia. BEF og 25%.

Danmark

Den danske konkurrencelov, der trådte i kraft den 1. januar 1990, er i 1995 blevet ændret, således at
der er sket en udvidelse af adgangen til at anke Konkurrencerådets afgørelser om
offentliggørelse/hemmeligholdelse til Konkurrenceankenævnet. Konkurrencerådet har stadig ikke i
medfør af konkurrenceloven hjemmel til at anvende EF-traktatens artikel 85, stk. 1, og artikel 86
direkte. Det under Erhvervsministeriet nedsatte Konkurrencelovsudvalg offentliggjorde primo august
1995 betænkning nr. 1297. Udvalget blev nedsat i 1993 med det formål at overveje
konkurrencelovgivningen i Danmark, herunder særligt hvorledes der kunne sikres et hensigtsmæssigt
samspil med EF-traktatens konkurrenceregler. Hovedtanken i det lovudkast, som er indeholdt i
betænkningen, er en tilnærmelse af den danske konkurrencelovgivning til EF-konkurrenceretten
samtidig med, at man tager hensyn til den danske erhvervsstruktur med få store og mange små
virksomheder. Udvalget lægger endvidere op til, at den danske myndighed, hvis Kommissionen
behandler en sag med henblik på forbud eller fritagelse, skal afstå fra at behandle den samme sag,
medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende på det danske marked. Betænkningen har
været sendt til høring hos ministerier, organisationer m.v.

Tyskland

Konkurrenceloven (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB) blev ikke ændret i
beretningsperioden (1995). I den økonomiske årsberetning for 1995 fastslog den tyske regering dog,
at den havde planer om at ændre loven for at bringe den i overensstemmelse med Fællesskabets
konkurrenceret. Med henblik på at forberede den sjette ændring af GWB har økonomiministeriet nedsat
en arbejdsgruppe med repræsentanter for den tyske konkurrencemyndighed (Bundeskartellamt).

Grækenland

I 1995 blev den græske konkurrencelovgivning (lov nr. 703/77 om kontrol med monopoler og
oligopoler samt beskyttelse af den frie konkurrence) ændret ved lov nr. 2296/95, der trådte i kraft den
24. februar 1995. Lov nr. 2296/95 supplerer og forbedrer retsgrundlaget for beskyttelse af
konkurrencen og skaber samtidig en institutionel ramme, der kan fremme en hurtig og effektiv
anvendelse af dette retsgrundlag blandt andet gennem følgende foranstaltninger:

                                                            

62 Justitsministerens bekendtgørelse af 28. februar 1995 om fritagelse for vertikale distributionsaftaler, EGBL. 148/1995.
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- der er i samtlige erhvervssektorer indført en generel forudgående kontrol med fusioner, der
opfylder lovens betingelser (dvs. en omsætning på mindst 50 mio. ECU eller en markedsandel
på mindst 25%)

- der er indført negativattester for at skabe retssikkerhed for erhvervslivet
- der er foretaget en revision af bødernes størrelse i forbindelse med overtrædelse af lovens

bestemmelser, og der er indført tvangsbøder for at forstærke lovens præventive virkning uden
at skade proportionalitetsprincippet

- konkurrencekomitéen er blevet organiseret som en selvstændig administrativ enhed med egen
infrastruktur og organisation; samtidig er der oprettet et sekretariat, der skal udøve de beføjelser,
som før lovens ikrafttræden blev udøvet af direktoratet for "markedsundersøgelser og
konkurrence"

- konkurrencekomitéens kompetence er blevet udvidet, således at den får enekompetence til at
træffe retsbevarende foranstaltninger, beføjelse til at pålægge virksomhederne bøder og
tvangsbøder, hvis de overtræder loven eller ikke overholder afgørelserne, og endelig omfattende
rådgivningsbeføjelser.

Som led i ovennævnte ændringer er der vedtaget en forretningsorden for konkurrencekomitéen, og der
er udarbejdet formularer til anmeldelse af fusioner. Præsidentdekretet om tilrettelæggelse af
sekretariatets funktioner er endnu ikke blevet vedtaget, og sekretariatet er derfor endnu ikke begyndt
at fungere. De seneste ændringer har betydet en væsentlig udvikling i lovgivningen, når det gælder
konkurrencemyndighedens kompetence til at anvende artikel 85, stk. 1, og artikel 86. Denne
kompetence er blevet fastlagt i artikel 4, stk. 12, i lov nr. 2296/95.

Spanien

Man behandler i øjeblikket et udkast til kongeligt dekret om ændring af det nugældende kongelige
dekret om anvendelse af EF-traktatens artikel 85 og 86 i Spanien. Det nye dekret vil skabe
retsgrundlag for det samarbejde, der i henhold til fællesskabsinstrumenter, som er offentliggjort senere
end det eksisterende kongelige dekret, skal finde sted mellem Europa-Kommissionen og de spanske
konkurrencemyndigheder.

Finland

Den finske konkurrencelovgivning

Fællesskabets konkurrenceregler kan anvendes direkte af de kompetente finske myndigheder, således
som den øverste forvaltningsdomstol fastslog i sin afgørelse af 30. november 1995. Den finske
konkurrencelovgivning indeholder dog ingen bestemmelser om, at de finske konkurrencemyndigheder
kan anvende EF-traktatens artikel 85, stk. 1, og artikel 86 direkte. Konkurrenceloven (nr. 480/92) og
loven om konkurrencerådet (nr. 481/92) trådte i kraft den 1. september 1992. Den gældende
konkurrencelov svarer i vid udstrækning til Fællesskabets konkurrenceregler. Loven er hovedsagelig
baseret på forbudsprincippet, hvorved karteller og misbrug af en dominerende markedsstilling er
forbudt. Der findes ingen regler om fusionskontrol.

Handels- og industriministeriet nedsatte den 18. december 1995 en arbejdsgruppe, der skal undersøge
og foreslå forbedringer til konkurrenceloven inden den 31. december 1996. Man behandler især
følgende spørgsmål:
- styrkelse af konkurrencelovgivningen for at forhindre monopoler
- muligheden for at lade bagatelsager falde uden for konkurrencemyndighedens arbejdsområde
- muligheden for at konkurrencemyndigheden kan meddele virksomhederne negativattest
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- indføjelse af en bestemmelse i konkurrencelovgivningen om direkte anvendelse af EF-traktatens
artikel 85, stk. 1, og artikel 86.

Anvendelse af Kommissionens undersøgelsesbeføjelser

Konkurrencelovens artikel 20, stk. 1 og 2, blev ændret pr. 1. juli 1995, således at
konkurrencemyndigheden nu er forpligtet til at foretage kontrolundersøgelser, hvis Europa-
Kommissionen anmoder den derom. Konkurrencemyndigheden og dens lokale afdelinger er også
forpligtede til at bistå Kommissionens tjenestemænd ved gennemførelsen af sådanne
kontrolundersøgelser.

Frankrig

Med lov nr. 95-127 af 8. februar 1995 om offentlige kontrakter og uddelegering af offentlige ydelser
blev der indført nye regler for at sikre større gennemsigtighed i disse kontrakter. Loven supplerer
således artikel 53 i bekendtgørelse nr. 86-1243 af 1. december 1986 om fri prisfastsættelse og
konkurrence. I denne artikel er det fastsat, at bekendtgørelsen finder anvendelse på alle former for
produktion, distribution og tjenesteydelser, også når de varetages af offentlige myndigheder. Den
suppleres nu med ordene "blandt andet i forbindelse med aftaler om uddelegering af offentlige
ydelser". Denne tilføjelse bekræfter, at konkurrencereglerne finder anvendelse på betingelserne for
indgåelse af disse aftaler, hvad enten disse regler anvendes af konkurrencerådet som led i kontrollen
med de pågældende virksomheders adfærd, eller af en forvaltningsdomstol som led i kontrollen med
overdragende forvaltningsakter.

Irland

Forslaget af 1994 om ændring af konkurrenceloven drøftes fortsat i et parlamentsudvalg. Forslaget vil
give konkurrencemyndigheden beføjelse til at iværksætte både civilretlige sanktioner (begæring om
forbud/påbud) og strafferetlige sanktioner (tvangsbøder eller fængsling, eller bøder på op til 10% af
omsætningen). De civil- og strafferetlige overtrædelser fastlægges begge i et ordvalg, der er næsten
identisk med traktatens artikel 85 og 86. Lovgivningen af 1991 hjemlede kun privatretlige sanktioner.
Der er ikke indført nogen ny lovgivning, som påvirker konkurrencemyndighedens jurisdiktion eller
kompetence til at anvende artikel 85, stk. 1, og artikel 86.

Italien

Det italienske parlament har vedtaget de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
Fællesskabets konkurrenceregler.

Det italienske parlament vedtog for 1994 "fællesskabsloven", der indeholder en række foranstaltninger
med henblik på at opfylde de forpligtelser, medlemskabet af Den Europæiske Union medfører. Nogle
af disse foranstaltninger vedrører det konkurrencemæssige samarbejde med Kommissionen. Lovens
artikel 54, stk. 5, giver konkurrencemyndigheden (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
beføjelse til at anvende EF-traktatens artikel 85, stk. 1, og artikel 86 på lige fod med den italienske
konkurrencelov. Ved artiklens tre første stykker gennemføres de bestemmelser i de forskellige
fællesskabsforordninger, der pålægger medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at sikre, at
Fællesskabets tjenestemænd opnår den nødvendige bistand i forbindelse med kontrolundersøgelser.
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Konkurrence og regulering inden for offentlige ydelser

Ved lov nr. 481 af 14. november 1995 om foranstaltninger vedrørende konkurrence og regulering
inden for offentlige ydelser indføres der regler for offentlige ydelser i forbindelse med gas, elektricitet
og telekommunikation. Konkurrencemyndigheden fører fortsat tilsyn med anvendelsen af
konkurrencereglerne inden for de sektorer, der omfattes af de nye regler.

Nederlandene

I foråret 1995 blev der udarbejdet et forslag til en hel ny konkurrencelov. I juni forelagde regeringen
forslaget for Raad van State. 

Formålet med forslaget er at bringe den nederlandske konkurrencelovgivning i overensstemmelse med
fællesskabsretten. Lovforslaget forbyder aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der tilsigter eller
bevirker, at konkurrencen på hele det nederlandske marked eller en del deraf hindres, begrænses eller
fordrejes. Forbudte aftaler har ingen retskraft. Forslaget giver også mulighed for enten individuel
fritagelse eller gruppefritagelse fra forbuddet efter de samme kriterier som i EF-traktatens artikel 85,
stk. 3. Desuden indeholder det forbud mod misbrug af en dominerende stilling. Endelig skal der
indføres forudgående kontrol med fusioner, der overstiger en bestemt omsætningstærskel. Den nye lov
skal håndhæves af et organ, hvis forpligtelser vil blive fastsat ved lov, men som ud fra et hierarkisk
synspunkt er ansvarligt over for økonomiministeren.

Sverige

Den nuværende konkurrencelov (lov nr. 20/1993) trådte i kraft den 1. juli 1993. Loven bygger især
på EF-traktatens artikel 85 og 86 og på EU's regler om fusioner og virksomhedsovertagelser og
anvendes i overensstemmelse med EU's praksis.

Den 9. november 1995 besluttede den svenske regering at nedsætte et udvalg, der skulle undersøge
og vurdere anvendelsen af den nye konkurrencelov (da loven blev vedtaget, var det blevet fastsat, at
der skulle nedsættes et sådant udvalg). Udvalget, der skal afgive rapport inden udgangen af 1996, skal
se på fordele og ulemper ved at anvende en national konkurrencelovgivning, der i vid udstrækning har
samme materielle indhold som Fællesskabets konkurrenceregler.

I 1993 udstedte regeringen også ni generelle gruppefritagelser, hvoraf de otte svarede til Fællesskabets
gruppefritagelser. Der var også en gruppefritagelse for forretningskæder. Med i de nationale
gruppefritagelser tages der i en vis grad hensyn til de særlige forhold, der gælder på det svenske
marked; der er anvendt lavere omsætningsgrænser, end grænserne i fællesskabsfritagelserne, og der
er indført grænser for markedsandelene i visse gruppefritagelser.

Gruppefritagelserne er gjort tidsbegrænsede således, at de kan tages op til revision, når de tilsvarende
gruppefritagelser i Fællesskabet udløber. Regeringen besluttede således i november 1995 at forlænge
gruppefritagelsen for patentlicensaftaler, indtil Fællesskabets gruppefritagelse for aftaler om
teknologioverførsel er vedtaget. Den vedtog desuden at forlænge gruppefritagelsen for salgs- og
serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer.

Desuden besluttede regeringen i efteråret 1995, at de svenske gruppefritagelser skulle undersøges på
baggrund af erfaringerne siden 1993, især udviklingen i gruppefritagelserne i relation til
fællesskabsretten samt deres relevans.
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B - De nationale myndigheders anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler

Nogle af medlemsstaternes nationale konkurrencemyndigheder har stadig ikke kompetence til at
anvende traktatens artikel 85, stk. 1, og artikel 86 (Danmark, Irland, Finland, Nederlandene, Østrig,
Sverige og Det Forenede Kongerige). I de lande, hvor den nationale lovgivning giver mulighed for,
at et administrativt organ kan anvende Fællesskabets konkurrenceregler, er der stigende tendens til at
anvende dem på nationalt plan. I det følgende gennemgås udviklingen i store træk.

Belgien

I de første ni måneder af 1995 traf konkurrencerådet ingen afgørelser efter EF-traktatens artikel 85,
stk. 1, og artikel 86. Rådets formand traf dog i 1995 en vigtig afgørelse om foreløbige forholdsregler.
Den nationale arkitektforening fik forbud mod fortsat at anvende en bestemmelse om mindstehonorarer
i reglerne om arkitekters professionelle forpligtelser, sammen med det etiske princip nr. 2.
Konkurrencerådet henviste i denne afgørelse til Europa-Kommissionens beslutning i COAPI-sagen den
30. januar 199563. Konkurrencerådets afgørelse er blevet appelleret.

Danmark

I forbindelse med arbejdet på en fast forbindelse over Øresund har Konkurrencerådet bedømt to aftaler
om byderkonsortier til leverancer af henholdsvis cement og færdigbeton. Aftalerne blev samtidig
anmeldt til det svenske Konkurrensverk og Kommissionen. Der blev herefter etableret et samarbejde
mellem myndighederne.

Den ene aftale var indgået mellem Ålborg Portland A/S og det svenske Cementa AB. Ved aftalen blev
der etableret et fælles konsortium "Øresundscement I/S" med henblik på at opnå leverancer af grå
cement til Øresundsforbindelsen. Konkurrencerådet krævede aftalen anmeldt, men fandt ikke grund
til at gribe ind i aftalen. Derimod forbød det svenske Konkurrensverk aftalen, mens Kommissionen
meddelte negativattest64. Den anden aftale var indgået mellem to danske (Unicon Beton I/S og 4K-
beton A/S) og to svenske (Betongindustri AB og AB Sydsten) producenter af færdigbeton. Ved aftalen
blev der etableret et fælles konsortium "Øresundsbeton I/S", hvor de fire producenter skulle optræde
med fælles tilbudsgivning på leverancer til Øresundsforbindelsen. Konkurrencerådet besluttede, at
aftalen skulle ophæves, idet den omfattede alle kendte producenter af færdigbeton, der kunne tænkes
at ville byde på leverancerne til Øresundsforbindelsen. Rådets afgørelse om ophævelse af aftalen blev
ophævet af Konkurrenceankenævnet, der lagde vægt på, at det ved omfattende broarbejder som
Øresundsforbindelsen er helt sædvanligt, at hovedentreprenøren selv står for betonleverancerne. På
denne baggrund ville ankenævnet ikke se bort fra parternes argument om, at det var afgørende at skabe
et forretningsdygtigt alternativ til hver af de tre hovedentreprenørers egen produktion. Samtidig fandt
nævnet, at der fortsat eksisterede konkurrence på området mellem på den ene side hver af
hovedentreprenørerne og på den anden side aftaleparterne. Også i denne sag valgte Kommissionen at
meddele negativattest.

                                                            

63 EFT L 122 af 2.6.1995, s. 37.
64 Se herefter: anvendelse af EU's konkurrenceregler i Sverige.
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Tyskland

I beretningsperioden anvendte den tyske konkurrencemyndighed Fællesskabets konkurrenceregler i tre
tilfælde:

a) Vedtægterne for Carpartner Autovermietung GmbH (cp) og samarbejdsaftalerne mellem cp og
42 forsikringsselskaber, der tegner ansvarsforsikring for motorkøretøjer, blev forbudt, fordi de
stred mod forbuddet mod konkurrencebegrænsende praksis i § 1 i GWB og i EF-traktatens
artikel 85, stk. 1. Cp er et joint venture mellem flere tyske forsikringsselskaber, hvoraf de to ejes
af et fransk forsikringsselskab. Cp stiller udlejningsvogne til rådighed i forbindelse med
erstatning efter ulykker og har med 42 selskaber, der tegner ansvarsforsikring for motorkøretøjer,
indgået rammeaftaler om procedurerne for afregning af omkostningerne ved biludlejning i
forbindelse med forsikringskrav for motorkøretøjer. Efter konkurrencemyndighedens opfattelse
er cp blevet oprettet af sine aktionærer og de øvrige selskaber, der tegner ansvarsforsikring for
motorkøretøjer, for gennem ulovlige aftaler at presse priserne inden for erstatningssager ned på
et niveau, der er acceptabelt for forsikringsselskaberne. De pågældende forsikringsselskaber har
en samlet markedsandel på over 50%, idet cp's aktionærer alene har en markedsandel på næsten
20%. Konkurrencemyndigheden antog derfor, at cp-ordningen ville kunne påvirke samhandelen
med forsikringer. Alle samarbejdsaftaler mellem cp og forsikringsselskaberne er siden blevet
ophævet, og procedurerne omfatter nu udelukkende cp og dets seks aktionærer, som har
appelleret forbudskendelsen til Kammergericht i Berlin.

b) I henhold til artikel 85, stk. 1, forbød konkurrencemyndigheden desuden den aftale mellem
Ruhrgas AG og Thyssen GmbH, som afgrænser parternes respektive leveringsområder og
vedrører fælles levering til fire store kommunale kraftværker (Duisburg, Düsseldorf, Köln og
Oberhausen). Efter konkurrencemyndighedens opfattelse udelukker aftalen konkurrence mellem
de to førende gasselskaber. Konkurrencebegrænsningen påvirker samhandelen med gas mellem
EU's medlemsstater, da begge selskaber importerer gas fra andre europæiske lande.
Konkurrencemyndigheden havde tidligere stillet en første forbudskendelse, der blev vedtaget i
1994, i bero udelukkende for at give energitilsynsmyndighederne i alle tolv delstater, som aftalen
omfatter, lejlighed til at tage stilling til konkurrencemyndighedens procedure i dette tilfælde.
Selskaberne har appelleret den nye forbudskendelse til Kammergericht i Berlin.

c) Konkurrencemyndigheden frarådede koncessionsaftalen mellem RWE Energie AG og Nordhorn
kommune i nærheden af grænsen til Nederlandene. Efter konkurrencemyndighedens opfattelse
stred det imod EF-traktatens artikel 85, stk. 1, at Nordhorn kommune ifølge aftalen var forpligtet
til ikke at give noget andet selskab ret til at oprette et offentligt elforsyningsselskab i området.
Virksomheder i andre EU-lande - især nabolandet Nederlandene - er derved afskåret fra at levere
til potentielle kunder i Nordhorn. Parterne anmeldte derpå aftalen til Europa-Kommissionen med
henblik på at opnå negativattest eller fritagelse efter artikel 85, stk. 3. Kommissionen har siden
meddelt konkurrencemyndigheden, at den ikke har noget at indvende mod, at proceduren tages
op på ny.

Det forbud, som konkurrencemyndigheden i henhold til både den tyske fusionskontrollov og EF-
traktatens artikel 85, stk. 1, nedlagde mod oprettelse af et joint venture mellem ATG
Automobiltransportlogistikgesellschaft mbH, Menke Holding GmbH & Co. KG og Silcock and
Colling Ltd blev endegyldigt da parterne trak deres appel tilbage.

Kammergericht i Berlin stadfæstede konkurrencemyndighedens forbud i henhold til EF-traktatens
artikel 85, stk. 1, mod de eksklusivaftaler, som Touristik Union International GmbH & Co. KG og
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NUR Touristik GmbH havde indgået med 15 spanske hotelejere om køb af sengepladser for
vintersæsonen 1994/1995 og alle efterfølgende sæsoner. Sagen blev appelleret til Bundesgerichtshof.

Spanien

TDC (Tribunal de Defensa de la Competencia - konkurrencedomstolen) traf den 16. januar 1995 en
afgørelse i en sag (R98/94) om forsikring af transportvirksomheder, efter at Consejo General de
Colegios Oficiales de Gestores Administrativos (det generelle forvaltningsråd) havde indgivet en klage
til SDC (Servicio de Defensa de la Competencia - konkurrencemyndigheden) over, at en række
forsikringsselskaber alle opkrævede den samme forsikringspræmie.

I denne afgørelse undersøgte TDC forsikringsselskabernes markedsstilling for at afgøre, om aftalen
mellem forsikringsselskaberne faldt ind under artikel 1, stk. 1, i konkurrenceloven (LDC - lov
nr. 16/1989 af 17. juli 1989) eller EF-traktatens artikel 85 og 86, og om der eventuelt kunne meddeles
individuel fritagelse eller fritagelse efter traktatens artikel 85, stk. 3.

Konkurrencedomstolen traf desuden en afgørelse den 1. februar 1995 (sag 350/94 - telefoner i
lufthavne), efter at 3C Communications España SA havde klaget over Telefónica de España SA.
Telefónica havde afslået at forsyne klageren med telefonlinjer til telefontjenester, som brugerne skulle
betale for med kredit- eller telefonkort. TDC fastslog, at Telefónica havde misbrugt sin dominerende
stilling på det spanske telemarked ved at forsøge at begrænse en mindre konkurrents virksomhed. En
sådan adfærd er i strid med artikel 6, stk. 2, i LDC og EF-traktatens artikel 86. Telefónica de España
fik pålagt en bøde på 124 mio. PTA.

Frankrig

Konkurrencerådet henviste til fællesskabsretten i en sag, der vedrørte afsætning af brandslukkere.
Skadesforsikringsselskabernes plenarforsamling (APSAD), der omfatter de fleste franske og
udenlandske forsikringsselskaber, behandler blandt andet problemer vedrørende brand- og tyverisikring
på medlemmernes vegne. Den er i denne forbindelse anerkendt af industriministeriet som det organ,
der skal godkende ikke-standardiserede brand- og tyverisikringssystemer. Den godkender disse
produkter på grundlag af specifikationer og kriterier, som den selv fastsætter. Den udarbejder desuden
regler for installering og vedligeholdelse af brandslukkere og for installatørernes kvalifikationer. Den
har på dette område fastlagt en række forskrifter, for installering af mobile brandslukkere, den såkaldte
"règle R4", der er blevet suppleret med regler om anerkendelse af installatører af mobile brandslukkere.

Konkurrencerådet konstaterede, at det ifølge disse regler var en betingelse, at de pågældende
virksomheder havde hovedsæde i Frankrig. Konkurrencerådet fandt denne bestemmelse i strid med
traktatens artikel 85, stk. 1, og tilbageviste APSAD's argumenter, der gik ud på, at denne betingelse,
der i øvrigt nu er fjernet fra de gældende regler, ikke kunne få konkurrencebegrænsende virkning med
hensyn til de særlige sikkerhedsregler, der gjaldt i de enkelte medlemsstater, fordi det ikke var påvist,
at de udenlandske virksomheder ikke ville kunne opfylde betingelserne på det franske marked.

Irland

På baggrund af en henvendelse fra erhvervsministeren i henhold til konkurrencelovens § 11 meddelte
konkurrencemyndigheden ministeren, at de britiske aviser ikke førte nogen aggressiv prispolitik ved
salg af aviser i Irland. Konkurrencemyndigheden afslog den anmeldelse, den havde modtaget efter irsk
ret af en fælles indkøbsaftale om polsk kul, fordi Kommissionen havde truffet en beslutning om
godkendelse af aftalen efter EKSF-traktatens artikel 65.
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Nederlandene

I april 1995 anmodede den nederlandske økonomiminister på den nederlandske regerings vegne
Europa-Kommissionen om at undersøge oprettelsen af HMG (Holland Media Group) på grundlag af
fusionsforordningen. Ved beslutning af 20. september 1995 (RTL/Veronica/Endemol, sag
nr. IV/MTF/553) erklærede Kommissionen fusionen uforenelig med fællesmarkedet og anmodede de
deltagende parter om inden tre måneder at fremsætte forslag til afskaffelse af fusionens negative
virkninger for markedet for tv-reklame og nederlandsksprogede tv-programmer. Med denne anmodning
anvendte Nederlandene for første gang fusionsforordningens artikel 22, stk. 3.

En række anmodninger om fritagelse blev afslået på grundlag af beslutningen af 1993 om forbud mod
horisontale prisaftaler og beslutningen af 1994 om regler for markedsdeling. Fire af disse sager
vedrørte aftaler, der også var omfattet af Fællesskabets konkurrenceret, og de pågældende beslutninger
blev derfor truffet, efter at Kommissionen var blevet konsulteret.

Portugal

Konkurrencerådet har ikke anvendt Fællesskabets konkurrenceregler direkte i 1995. I to sager (Iglo
(flødeis) og Lactogal (fusion inden for mejerisektoren)) blev det dog undersøgt på grundlag af de
relevante bestemmelser i henholdsvis forordning nr. 1983/83 og forordning nr. 4064/89, om den
pågældende adfærd var lovlig.

Sverige

En af de sager, der er af interesse for Fællesskabet, vedrørte et joint venture, og en anden vedrørte en
aftale om kreditkort. I første tilfælde modtog både konkurrencemyndigheden og Kommissionen en
anmodning om negativattest fra de største cementproducenter i Sverige og Danmark, der ønskede at
oprette et joint venture til levering af cement til Øresundsforbindelsen. Kommissionen sendte en
administrativ skrivelse om, at der ikke var grund til at foretage en mere indgående undersøgelse, da
sagen kun ville få ubetydelig indvirkning på handelen mellem medlemsstaterne. Den svenske
konkurrencemyndighed mente, at aftalen var i strid med den svenske konkurrencelovgivning, og denne
beslutning blev appelleret til Stockholms Tingsrädt. De danske konkurrencemyndigheder, der også
undersøgte sagen, fandt ingen grund til at gribe ind i aftalen65.

Den anden sag vedrørte en aftale mellem bankerne i Sverige og andre europæiske lande om udstedelse
af kreditkort i forbindelse med Visa-kortet. Konkurrencemyndigheden mente, at aftalen indeholdt en
række konkurrencebegrænsninger, herunder en konkurrenceklausul, hvorved bankerne kunne forbyde
detailhandlerne at fradrage et gebyr, når deres kunder betalte med kort.

Det Forenede Kongerige

Selv om den britiske lovgivning ikke giver landets konkurrencemyndighed mulighed for at anvende
artikel 85, stk. 1, og artikel 86, er der dog sket en udvikling på konkurrenceområdet, der er af interesse
for Fællesskabet. Restrictive Practices Court traf nemlig i 1995 afgørelse i to sager, der samtidig blev
undersøgt af Kommissionen på grundlag af artikel 85, og desuden indledte Office of Fair Trading en
undersøgelse af ølpriserne.

                                                            

65 Se ovenover: anvendelse af EU's konkurrenceregler i Danmark.
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British Sugar

Den første afgørelse vedrørte British Sugars anmodning om, at proceduren ved Restrictive Practices
Court blev indstillet, indtil Kommissionen havde afsluttet sin procedure i samme sag. Domstolen
fastslog, at Kommissionens opgaver og de opgaver, der påhviler Restrictive Practices Court efter
Restrictive Trade Practices Act, er vidt forskellige, og anmodningen blev afslået.

Net Book Agreement

Den anden afgørelse vedrørte Net Book Agreement. Domstolen var blevet anmodet om tilladelse til
en revision af domstolens afgørelse af 1962 om stadfæstelse af Net Book Agreement, fordi der var sket
materielle ændringer i publikationsvirksomheden siden 1962. Publishers Association anmodede om en
udsættelse af proceduren, indtil Kommissionen havde truffet beslutning om fritagelse efter artikel 85,
stk. 3, men denne anmodning blev afslået. Domstolen fastslog, at spørgsmålet om, hvorvidt der var
sket materielle ændringer i de relevante omstændigheder henhørte under national ret, ikke under
fællesskabsretten. Spørgsmålet var derfor relevant for 1962-afgørelsens fortsatte gyldighed, og den
nationale domstol skulle derfor kunne afgøre, hvorledes dens egne procedurer skulle styres. Den
6. december 1995 gav domstolen dog tilladelse til, at 1962-afgørelsen blev taget op til revision.

Øl

I 1995 iværksatte Office of Fair Trading (OFT) en undersøgelse af bryggeriernes engrosprispolitik.
Undersøgelsen var foranlediget af Kommissionen, der i forbindelse med behandlingen af en anmodning
om fritagelse efter artikel 85, stk. 3, havde udtrykt betænkelighed ved prisforskellene mellem de
bundne og de frie udskænkningssteder. OFT konkluderede, at de bundne udskænkningssteder generelt
havde forskellige fordele, der opvejede de højere priser, som de betalte for deres øl, og at spørgsmålet
ikke var af en sådan betydning, at det burde forelægges for Monopolies and Mergers Commission.

C - De nationale domstoles anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler

Medlemsstaternes almindelige domstole har fortsat anvendt EF-traktatens artikel 85, stk. 1, og
artikel 86, selv om de fleste medlemsstater (herunder de nye medlemsstater) ikke har givet meddelelse
om nogen sager. Situationen i de seks lande, hvor Fællesskabets konkurrenceregler er blevet anvendt,
sammenfattes i det følgende.

Belgien

I løbet af 1995 blev en række domme, hvor der henvises til EF-traktatens artikel 85, stk. 1, og
artikel 86, indberettet til konkurrencerådet. Dommene vedrørte parallelhandel og selektiv distribution
inden for parfumesektoren, misbrug af en dominerende stilling inden for kabeldistributionssektoren og
inden for taletelefonisektoren, samt oprettelse af et forsikringskartel, der skulle fastsætte takster og
betingelser for forsikringer på sundheds- og hospitalsområdet.

Tyskland

De regionale domstole (Landgerichte) anvendte Fællesskabets konkurrenceregler flere gange,
hovedsagelig for at vurdere, om artikel 85 eller en bestemt gruppefritagelsesforordning fandt
anvendelse på de sager, som de behandlede. I andre sager blev der afsagt følgende domme:
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Landgericht i Frankfurt am Main, dom af 18. januar 1995, ref.: 3/8 0 142/91, (P-203/95).
En eneforhandlingsaftale med et eksportforbud, der strider mod EF-traktatens artikel 85, giver ikke
anledning til krav om skadeserstatning

Oberlandesgericht i Stuttgart, dom af 17. marts 1995, ref.: 2 U 130/94, (P-100/95).
En distributionsaftales delvise ugyldighed på grund af overtrædelse af § 15 i GWB (prisklausul) og
EF-traktatens artikel 85, stk. 1 (eneforhandlingsklausul)

Oberlandesgericht i Stuttgart, dom af 19. maj 1995, ref.: 2 U (Kart) 28/95, (P-035/95).
Carpartner Autovermietung GmbH har ikke overtrådt konkurrencelovgivningen, især fordi der ikke er
påvist nogen konkurrencebegrænsning mellem aktionærerne på grundlag af § 1 i GWB, og fordi der
ikke har været tale om nogen mærkbar indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne som
fastsat i EF-traktatens artikel 85 (og: § 25, stk. 2 og § 26, stk. 4, i GWB).

Frankrig

Domstolene (appelret og højesteret) har afsagt over tredive afgørelser, hvoraf de vigtigste er angivet
nedenfor:

1) Appelretten i Paris, første afdeling, 27.1.1995, selskabet C.M.S. DENTAL og selskabet
BRASSELER GmbH.
I denne sag fastslog domstolen, at sagsøgerne ikke kunne hævde, at samhandelen mellem
medlemsstaterne ikke blev påvirket af den eneforhandling, som en fransk virksomhed havde givet en
anden fransk virksomhed; den vedrørte nemlig produkter, der var fremstillet i Tyskland af
BRASSELER, som indtager en dominerende markedsstilling på en væsentlig del af fællesmarkedet,
og den omfatter postordreselskaber, der har 15% af det franske marked for diamantbor.

2) Appelretten i Paris, første afdeling, 3.2.1995, selskabet ASIA MOTOR FRANCE m.fl.
De selskaber, der ikke var omfattet af importkvoterne for japanske køretøjer, heraf Asia Motor,
indbragte konkurrencerådets afgørelse af 18. januar 1994 for domstolen, fordi rådet hermed afviste,
at der fandtes karteller mellem importørerne. Selskaberne anfægtede blandt andet det forhold, at
konkurrencerådet i henhold til artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 17/62 havde nægtet at undersøge
omstændighederne omkring importkvoterne og kun ville behandle spørgsmålet om udelukkelse fra
udstillinger, og de anmodede subsidiært om, at afgørelsen blev udsat, indtil der forelå en endelig
afgørelse fra De Europæiske Fællesskabers Domstol og Retten i Første Instans. Domstolen fandt
konkurrencerådets afgørelse velbegrundet og erindrede om, at proceduren ikke var afsluttet, fordi
Kommissionens beslutning om at afvise klagen blev annulleret som følge af BEUC-dommen af 18. maj
199466. Den omstændighed, at Kommissionen endnu ikke havde sendt en meddelelse af klagepunkter
havde ingen indvirkning i denne forbindelse.

3) Kassationsretten, handelsafdelingen, 14.2.1995, selskabet Labinal mod Cour d'Appel de Paris.
Kassationsretten fastslog blandt andet i denne dom, at fordele, præmier eller prisnedslag i forbindelse
med salg af et bestemt produkt ganske vist ikke nødvendigvis skal betragtes som ulovlig praksis, men
at det forholder sig anderledes, når disse fordele, således som appelretten har fastslået, er vidt
forskellige og betydelige og tilbydes af en virksomhed, der dominerer et begrænset marked totalt, og
dens dominans ikke giver konkurrerende selskaber mulighed for at imødegå denne praksis ved at
tilbyde tilsvarende fordele; på grundlag af disse forhold kunne appelretten, der begrundede sin

                                                            

66 Sag T-37/92, Sml. 1994, II-285.
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afgørelse, fastslå, at selskabet Labinal havde misbrugt en dominerende stilling i henhold til EF-
traktatens artikel 86.

Irland

I sagen O'Neill mod landbrugsministeren fik en dyrlæge ikke medhold i sin klage efter EF-traktatens
artikel 90 over landbrugsministerens autorisationsordning for kunstig inseminering af kvæg. I lighed
med La Crespelle-sagen67 ved EF-Domstolen fremførte dyrlægen, at landbrugsministeren ved at skabe
geografiske monopoler, hvor kun ét godkendt avlsselskab kunne operere, skabte en dominerende
stilling, som selskaberne ikke kunne undgå at misbruge. Det blev fremført, at den service, som de
godkendte selskaber tilbød, ikke opfyldte kundernes behov. Sagsøgeren har appelleret sagen.

Italien

Der blev kun i en enkelt dom henvist til Fællesskabets konkurrenceregler (afsagt af appeldomstolen
den 28. juli 1995). Domstolen fastslog, at Kommissionens forordning (EØF) nr. 123/85 om anvendelse
af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer kun
fandt anvendelse på aftaler mellem leverandører og forhandlere og ikke på aftaler mellem to
forhandlere.

Nederlandene

I sin afgørelse af 22. december 1995 annullerede Hoge Raad Den Bosch-domstolens afgørelse og
henviste sagen til Haag. Den Bosch-domstolen fastslog, at "bogkartellet" ikke kunne være omfattet af
den "foreløbige gyldighed", der gælder for behørigt anmeldte aftaler, der blev indgået, før forordning
nr. 17 blev udstedt. Domstolen traf denne afgørelse, fordi bogkartellet i mellemtiden var blevet ændret
radikalt på nogle punkter. Dette synspunkt blev ikke anfægtet i appelsagen. Hoge Raad bemærkede,
at dette udgangspunkt fortsat gjaldt, efter at sagen var appelleret. Den Bosch-domstolen skulle derfor
tage stilling til, om artikel 85, stk. 1, fandt anvendelse på dette punkt. Da det ikke fremgik af
domstolens argumentation, hvorledes den var nået frem til denne afgørelse, konkluderede Hoge Raad,
at Den Bosch-domstolen ikke havde opfyldt sin begrundelsespligt eller havde fortolket retten fejlagtigt.
Hoge Raad fastslog, at der i denne sag, som blev behandlet af en national domstol, burde rettes
henvendelse direkte til Europa-Kommissionen, før sagen blev henvist til EF-Domstolen til præjudiciel
afgørelse. 

                                                            

67 Sag C-323/93, Sml. 1994, I-5077.
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VII - Statistikker

A - Artikel 85 og 86

1. Aktiviteter i 1995

1.1. Nye sager taget til behandling i 1995

Art antal %

Anmeldelser 368 65

Klager 145 26

Ex officio-sager68 46 8

I alt 559

1.2. Sager afsluttet i løbet af 1995

Ved formel beslutning Ved uformel procedure

Forbud 85 (1) 5 Comfort letter 85 (1) 82

Forbud 86 Comfort letter 85 (3) 89

Negativattest 85 (1) eller 86 1 Afvisning af klage (art.6-skrivelse
eller præ-art.6-skrivelse)69

29

Fritagelse 85 (3) 3 Administrativ henlæggelse70 212

Afvisning af klage 5 Discomfort letter 7

I alt71 14 I alt 419

                                                            

68 En ex officio-sag er en sag, som Kommissionen har taget op på eget initiativ.
69 Artikel 6 i Kommissionens forordning nr. 99/63 af 25. juli 1963.
70 Sager, der er blevet henlagt, fordi aftalerne ikke længere var i kraft, fordi de konkurrencebegrænsende virkninger var

for ubetydelige til, at der var behov for at gribe ind, fordi klagerne var blevet irrelevante eller trukket tilbage, eller
fordi der ikke blev påvist nogen konkurrencebegrænsende praksis.

71 Det samlede antal sager afsluttet med en formel beslutning svarer ikke til det samlede antal formelle beslutninger
vedtaget af Kommissionen. Procedurebeslutninger (såsom beslutninger i henhold til artikel 11 og 14 i forordning nr.
17) og foreløbige forholdsregler er ikke medregnet, ligesom en og samme beslutning kan omhandle flere sager. 
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2. Oversigt over behandlingen af sager i de sidste otte år

2.1. Udviklingen i antallet af sager til behandling

Sager til behandling ved kalenderårets udgang

88 89 90 91 92 93 94 95

Anmeldelser 2909 2669 2145 1732 1064  754  604 709

Klager  357  359  345  328  287  306  332 351

Ex officio-sager  185  211  244  227  211  158  116 117

I alt 3451 3239 2734 2287 1562 1218 1052 1178

2.2. Udviklingen i tilgangen af sager

Tilgang af sager i årets løb 

88 89 90 91 92 93 94 95

Anmeldelser  376  206  201  282  246  266  236 368

Klager   83   93   97   83  110  111  140 145

Ex officio-sager   44   67   75   23   43   27   16  46

I alt  503  366  373  388  399  404  392 559

2.3. Udviklingen i antallet af færdigbehandlede sager

Sager afsluttet i årets løb 

88 89 90 91 92 93 94 95

Formel beslutning   25   11   13   21   34   14   33  14

Uformel
procedure 

 455  567  864  814 1090  734  525 419

I alt  480  578  877  835 1124  748  558 433

KONK. BERETN. 1995



ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION 309

3. Andre statistikker

3.1. Procedurebeslutninger

I 1995 blev der truffet beslutning om iværksættelse af kontrolundersøgelser i 10 sager, og der blev
gennemført i alt 91 kontrolundersøgelser, hvoraf 87 blev foretaget med hjemmel i artikel 14, stk. 3,
og 4 med hjemmel i artikel 14, stk. 2, i forordning nr. 17.

Den 6. september 1995 rettede Kommissionen i form af en beslutning en formel begæring om
oplysninger efter artikel 11 i forordning 17/62 til Régie des Voies Aériennes. Begæringen omhandlede
bl.a. oplysninger af kommerciel karakter. RVA havde tre gange nægtet at efterkomme de begæringer,
Kommissionen havde fremsat for at få indhentet de oplysninger, den havde brug for til behandling af
en klage mod RVA fra Board of Airlines Representatives in Belgium.

3.2. Strukturellle joint ventures oprettet i samarbejdsøjemed

I 1992 bebudede Kommissionen, at den agtede at indføre en administrativ frist for behandlingen af
joint ventures efter artikel 85, stk. 1, når etableringen af det pågældende joint venture indebærer
ændringer i de implicerede virksomheders struktur. Kommissionen tilkendegav, at den ville bestræbe
sig på at fremsende et comfort letter eller en advarselsskrivelse til anmelderne senest to måneder efter
modtagelse af en fuldstændig anmeldelse. Selv om disse frister ikke er retligt bindende for
Kommissionen, fandt den det vigtigt, at virksomheder, der investerer store summer i sådanne projekter,
hurtigt orienteres om, hvorvidt det stemmer overens med konkurrencereglerne eller ej.

Antal anmeldte sager 15

Antal sager færdigbehandlet inden for tomånedersfristen ved fremsendelse af et
comfort letter

 2

Antal sager færdigbehandlet inden for tomånedersfristen ved fremsendelse af en
advarselsskrivelse

 5

Antal sager, hvor tomånedersfristen ikke blev 
anvendt 

 872

                                                            

72 At tomånedersfristen ikke blev anvendt, skyldtes enten, at der var tale om en sag, hvor den fremskyndede procedure
ikke gjaldt (3), at anmeldelsen ikke var fuldstændig (2), at der opstod administratrive forsinkelser (2), eller at
proceduren blev stillet i bero (1).
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3.3. Sager afsluttet med fremsendelse af et comfort letter i 1995

Sag nr. Navn Afsluttet
den

Offentlig-gjort i73 Type74

35035 HAMECH + CROWN 03-jan-95 -2

35197 FOUR D RUBBER+MEDISPORT
INTERNATIONAL

04-jan-95 -3

34943 FLOGAS 05-jan-95 -3

35190 LOEWE BINATONE 12-jan-95 -3

34440 UPJOHN + SOLVAY + 3 16-jan-95 -1

34954 MONSANTO+KUREHA+SYNEXUS 16-jan-95 -1

35004 TRITECH + 2 16-jan-95 -1

35115 FRANCE FONDANTS+3 16-jan-95 -2

34861 UNITED AIRBAG SYSTEMS + 2 17-jan-95 -1

34855 ETS 19-jan-95 -1

34491 COSTAIN 24-jan-95 -1

33828 HACHETTE+OXFORD UNIVERSITY 24-jan-95 -2

35287 SIDMAR+RHEINMETALL+2 25-jan-95 -1

35038 JETHONE 27-jan-95 -2

34802 CHARNWOOD + PIZZA HUT 01-febr-95 -1

35226 TI + SAMSUNG 01-febr-95 EFT C 330, 26.11.94 -1

35188 TREFILARBED BISSEN+GRIPPLE+FACEY 02-febr-95 -2

35210 NORTHERN ELECTRIC+NESTE
PRODUCTION+NORTHGAS+SOV.

07-febr-95 -1

35056 CB+FRANCE TELECOM 09-febr-95 -1

35122 MONSANTO+BAYER 09-febr-95 -1

35154 EUPC 10-febr-95 -1

34170 FRIGA-BOHN+HEATCRAFT 10-febr-95 -2

34630 BWEL + 5 13-febr-95 -2

34974 SYNON 16-febr-95 -2

35244 VERBOND VAN VERZEKERAARS 21-febr-95 -1

34005 BEIERSDORF+HERLITZ 21-febr-95 -2

35074 SVENSKA+MONDI+9 28-febr-95 -2

35303 RENAULT+MATRA 03-mar-95 -1

34693 UNIPART + ROVER (EX CI 213) 03-mar-95 -2

35291 SMMT 03-mar-95 -2

34793 ARC 07-mar-95 -1

31412 GARANTIEFONDS-REISGELDEN 09-mar-95 -2

32680 IATA 10-mar-95 -3

                                                            

73 Henvisning til meddelelse i EF-Tidende ("Carlsberg-meddelelse" - se 23. Beretning om Konkurrencepolitikken, nr.
196 - og/eller meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17/62)

74 -1 Negativattest art.85, stk. 1, eller art. 86
-2 Fritagelse art.85, stk. 3
-3 Omfattet af gruppefritagelse
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33611 NATIONAL RID (SCOTTISH
INTERCONNECTOR)

13-mar-95 -1

35220 COMITAL + SCHUR 13-mar-95 -2

34885 PEEK + COMBITECH 16-mar-95 -3

35157 MAMMOET
STOOF+ECONOFREIGHT+SARENS+VAN
SEUMEREN

20-mar-95 -1

35228 CARLSBERG + INTERBREW 28-mar-95 -2

35229 TUBORG + INTERBREW 28-mar-95 -2

33024 AIR TRANSPORT ASSOCIATION 29-mar-95 -3

34355 SNAT+SEALINK 30-mar-95 EFT C 82, 19.3.94 -2

32385 SEALINK + SNCF 30-mar-95 -2

35345 DKV+BUNDESVERBANDE+14 31-mar-95 -1

35310 WARDLE+ ROVER 01-apr-95 -2

34960 MERCURY PERSONAL 04-apr-95 -1

35206 SIEMENS + CASCADE 04-apr-95 -2

35390 FETTINDUSTRIE+VEGETABILE+2 05-apr-95 -1

35343 ROHM+CIBA-GEIGY+1 05-apr-95 -2

35091 BRITISH COAL+SCOTTISH POWER 06-apr-95 EFT C 223, 11.8.94 -1

35092 BRITISH COAL+SCOTTISH
POWER+SCOTTISH HYDRO

06-apr-95 EFT C 223, 11.8.94 -1

35138 EXXON+HOECHST 06-apr-95 -1

35166 PHILIPS INT.+BAYERISCHE
RUNDFUNKWERBUNG+2

10-apr-95 -3

33329 C H O S E N H E R I T A G E + S I M P L I C I T Y
FUNERALS

11-apr-95 -1

33970 KANZAN+4 11-apr-95 -1

35462 ABB+NOKIA+1 (EX EFTA 66) 12-apr-95 -3

34328 AEROSPATIALE + ALENIA 17-apr-95 -2

34329 AEROSPATIALE + ALENIA +2 17-apr-95 -2

34417 SWISSAIR+AUSTRIAN AIRLINES 19-apr-95 -1

35384 THOMAS COOK+RYDER 19-apr-95 -1

35289 LONDON BRICK+BUTTERLEY+2 24-apr-95 -3

34172 BOSCH 25-apr-95 -2

33961 REUTERS+EFFIX 26-apr-95 -1

34614 REUTERS+BIGT+EFFIX 26-apr-95 -2

35349 DAF+VIALLE 03-maj-95 -2

35430 IBM + HAVANT 10-maj-95 -3

35299 DE SPAARBELEGGER 12-maj-95 -1

35454 CARADON +SCHNEIDER+2 12-maj-95 -2

35411 LOGICA+BIWATER 15-maj-95 -1

35312 HORSERACE+BASS LEISURE+1 17-maj-95 -2

34970 DANAEG 18-maj-95 -1

34416 MACCORMAC+PENATE+1 18-maj-95 -2
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35198 CARLSBERG+CONAGRA EUROPE+DANISH
MALTING GROUP

19-maj-95 -1

35292 RABOBANK+ROBECO 22-maj-95 -1

35352 FINANCIAL TIMES+GOLDMAN+3 23-maj-95 -1

35360 BASF GE SCHARZHEIDE 24-maj-95 EFT C 23, 28.1.95 -2

35205 LUPACK + STORK 29-maj-95 -1

35254 EXALOID - SUD-CHEMIE + 2 29-maj-95 -1

35440 HIMSA+4 30-maj-95 -1

35321 UNION CARBIDE+ATOCHEM+1 30-maj-95 EFT C 377, 31.12.94 -2

34804 M D FOODS + FDB 31-maj-95 -1

34956 DEGREMONT + RASCHKA 01-jun-95 -2

35373 RAM+ERICSSON 07-jun-95 -2

35469 SYLVANIA+OSRAM 08-jun-95 -2

35030 GPTCSL 12-jun-95 -1

35186 GROLSCH + DBH 13-jun-95 -1

35132 LUNDBECK+PROMONTA+4 13-jun-95 -2

34849 KELSEN + HAVNEMØLLERNE 14-jun-95 -1

35029 SCHADEGARANT + 14 15-jun-95 -2

35414 TELECOM ITALIA+BELL 16-jun-95 -1

33052 DANSKE LANDBRUGS
GROVVARELSESKAB+390 MEDLEMMER

20-jun-95 -1

34931 CYANAMID+MACK 20-jun-95 -1

35400 BOCO+ECOLINGE 22-jun-95 -1

35404 GUSMER+EDULAN+3 22-jun-95 -2

35363 INTERCONNECTOR UK+11 23-jun-95 EFT C 73, 25.3.95 -2

34860 AUTOCARE EUROPE + 4 27-jun-95 EFT C 130, 12.5.94 -2

34156 MOLNLYCKE + PWA 28-jun-95 -1

35484 TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT+3 28-jun-95 EFT C 107, 28.4.95 -2

35521 BROWNING + ZEBCO 29-jun-95 -2

35207 SONY (MINIDISCS) 05-jul-95 -2

35421 IBM+PHILIPS SEMICONDUCTORS+1 05-jul-95 EFT C 117, 12.5.95 -2

35156 CEMBUREAU 06-jul-95 -1

33661 GLAVERBEL+SCHOTT 06-jul-95 -2

35272 ASECA 12-jul-95 -1

33583 FFSA+GAP+APSAD 13-jul-95 -1

34656 EIBA + 71 13-jul-95 -1

34631 SONY EUROPA+10 14-jul-95 EFT C 321, 27.11.93 -1

35423 ELKEFTP NORGE AS/SONY (ESA 0111) 14-jul-95 -1

35369 MODELIA 19-jul-95 -3

35162 SCANIA+GEISSLER+WIEGELE 20-jul-95 -3

35108 CANTAB+BAXTER 24-jul-95 -1

35279 DELTA
BIOTECHNOLOGY+PHARMACEUTICAL
PROJECTS+5

24-jul-95 -1

35359 SWISHER + IMPERIAL 24-jul-95 -2
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35502 OAKLEY EUROPE HEADQUATERS 26-jul-95 -2

35347 AALBORG PORTLAND+CEMENTA 28-jul-95 -1

35537 4K BETON+BETONGINDUSTRI+3 28-jul-95 -1

35412 KODAK+LINOTYPE 31-jul-95 -2

35356 DTZ+CB+29 01-aoû-95 -1

35158 RE FRANCE HAAGEN-DAZS 07-aug-95 -1

35497 CHAFFOTEAUX+BAXI 07-aug-95 -2

35638 PFEIFFER+KHD HUMBOLDT 28-aug-95 -1

34932 VAN MELLE + PERFETTI 29-aug-95 -1

34927 NFC + 5 31-aug-95 -2

34945 SRC 31-aug-95 -2

35233 ENS 31-aug-95 -2

35319 BASF+11 01-sep-95 -1

35560 RIVELLA+ECKES GRANINI 04-sep-95 -1

35043 DUFALCO + 5 05-sep-95 -1

34105 VERENIGING VAN
PAPIERGROOTHANDELAREN + 8

06-sep-95 -1

34564 VVE 06-sep-95 -1

35606 TETRA MOU 07-sep-95 -1

35655 ANDRITZ+1 (EX RFTA 0096) 07-sep-95 -1

35682 CAT-LINK SHIPPING + DSB 08-sep-95 -1

35654 HOLMSUND GOLV+3 (EX EFTA 0018) 09-sep-95 -2

35593 SCOTTISH & NEWCASTLE+FOSTER'S+4 11-sep-95 -2

35450 ROSSIGNOL OSTERREICH 12-sep-95 -1

35391 SIEMENS NIXDORF+ESCOM 13-sep-95 -2

35600 AUSTRIAN COTTONWEAVERS CARTEL+8
(EX EFTA 0001)

13-sep-95 -2

34334 EUREKO + 5 (EX M.207) 14-sep-95 -2

35425 SURGICAL VISION + SOLID VISION 18-sep-95 -3

35021 JSJ+THORITE 21-sep-95 -3

35178 POLOCO 25-sep-95 -3

35037 LUCAS + ALLIED SIGNAL AUTOMOTIVE 27-sep-95 -2

35006 ETSI 02-okt-95 EFT C 76, 28.3.95 -1

35315 WELLCOME+THERAPLIX 02-okt-95 -1

35542 FEV+DSP 02-okt-95 -3

34935 TUBORG+AEGEAN 02-okt-95 -2

35386 TUBORG+CARLSBERG IMPORTERS 02-okt-95 -2

35387 CARLSBERG+CARLSBERG IMPORTERS 02-okt-95 -2

35409 APPLEBEE'S+WESLY+1 04-okt-95 -1

33738 STENA+SEA CONTAINERS+3 13-okt-95 -1

35649 CONFERN MOBELTRANSPORT 23-okt-95 -2

35625 SAAB+BRITISH AEROSPACE 27-okt-95 EFT C 217, 22.8.95 -1

35496 OPTECH+SAAB 27-okt-95 -2

35723 DRAHTSEILVERBAND+2 27-okt-95 -2
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35615 PHI+BRISTOW HELICOPTERS+2 08-nov-95 -1

35318 PPG INDUSTRIES+AKZO COATINGS
INTERNATIONAL

13-nov-95 -1

35817 SRR +2 (CECA NR 1178) 14-nov-95 -1

35818 ODS + 2 (CECA NR 1166 ET EX-M578) 14-nov-95 -1

35478 CENTOCOR+ELI LILLY 14-nov-95 -2

34799 CBA + 3 22-nov-95 EFT C 211,15.8.95 -1

35344 RECTICEL+TOSCANA GOMMA+1 22-nov-95 EFT C 23, 28.1.95 -2

35350 RAPALA+SHIMANO+2 22-nov-95 -2

35736 CARLSBERG+SINEBRYCHOFF+3 23-nov-95 -2

35211 BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK+SCHWARZ PHAR

27-nov-95 -1

35554 HARTMANN+GOSSEN 27-nov-95 -2

35677 NOVADIGM + AMDAHL 27-nov-95 -2

35443 NESTLE UK+BLUECREST+3 28-nov-95 -1

181 C.E.M.A.T.E.X. 30-nov-95 -2

35640 CUMMINS+WARTSILA+2 07-dec-95 EFT C 200, 4.8.95 -2

35515 A.C.NIELSEN+THE NPD GROUP
WORLDWIDE

12-dec-95 -3

35632 NORWEB+TDSI 15-dec-95 -2

B - Fusionsforordningen

1. Modtagne anmeldelser

91 92 93 94 95

Indgivne anmeldelser 63 60 58 95 110

Tilbagetrukne anmeldelser 0 3 2 5 4

Antal sager afsluttet med endelig beslutning 60 59 57 88 109

2. Artikel 6-beslutninger

91 92 93 94 95

Artikel 6(1)(a) 5 8% 9 15% 4 7% 5 5% 9 8%

Artikel 6(1)(b) 50 82% 47 78% 49 85% 80 88% 93 85%

Artikel 6(1)(c) 6 10% 4 7% 4 7% 6 7% 7 7%

I alt 61 100% 60 100% 57 100
%

91 100
%

109 100
%

Sager med accept af
tilsagn under fase I

3 4 0 2 2
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3. Artikel 8-beslutninger

91 92 93 94 95

Godkendelse med
betingelser og påbud (art.8,
stk.2)

3 60% 3 75% 2 67% 2 40% 3 42%

Godkendelse uden
betingelser og påbud (art.8,
stk. 2)

1 20% 1 25% 1 33% 2 40% 2 29%

Forbud (art. 8, stk. 3) 1 20% 1 20% 2 29%

I alt 5 100% 4 100% 3 100% 5 100% 7 100%

Påbud om frasalg (art. 8,
stk. 4)

Tilbagekaldelse aftidligere
godkendelse (art. 8, stk. 5)

4. Henviste sager

91 92 93 94 95

Artikel 9 (til en medlemsstat) 1 1 1

Artikel 22, stk. 3 (til Kommissionen) 1 1

5. Procedurebeslutninger

91 92 93 94 95

Fortsat suspensiv virkning (art. 7, stk. 2) 4 3 3 12 12

Ophævelse af suspensiv virkning (art. 7,
stk. 4)

1 2 3 0 3

Ufuldstændig anmeldelse (art. 4, stk. 2, i
forordning 2367/90)

2 2
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C - EKSF-traktatens artikel 65 og 66 

1. Nye sager i 1995

Tilgang af sager i løbet af 1995

Anmeldelser 35

Klager 1

Ex officio -

I alt 36

2. Sager til behandling ved årets udgang

88 89 90 91 92 93 94 95

Anmeldelser 12 6 1

Klager 6 10 5

Ex officio 4 2 1

I alt 14 15 38 47 42 22 18 7

3. Udviklingen i tilgangen af sager

88 89 90 91 92 93 94 95

Anmeldelser 36 70 93 106 56 40 44 35

Klager 1 5 7 7 3 3 12 1

Ex officio 1 4 6 7 1 3 7 -

I alt 38 79 106 120 60 46 63 36

4. Udviklingen i antallet af færdigbehandlede sager

88 89 90 91 92 93 94 95

Formel beslutning 18 12 33 31 10 6 13 7

Uformel procedure75 19 44 64 94 70 48 46 37

I alt 37 56 97 125 80 54 59 45

                                                            

75 Begrebet "uformel procedure" dækker over fritagelsesskrivelser efter EKSF-beslutning nr. 25-67, der skal betragtes
som en formel afslutning på en anmeldt sag, og "comfort letters" efter EKSF-traktatens artikel 65.
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D - EKSF-kontrolundersøgelser - Kontrol med produktionen af
afgiftsbelagt kul og stål (EKSF-traktatens artikel 49 og 50)

1991 1992 1993 1994 1995

Produktionskontrol 110 76 103 71 114

E - Statsstøtte

1. Tilgang af nye sager i 1995

Anmeldt støtte N 680 85%

Ikke-anmeldt støtte NN 113 14%

Genbehandling E 10 1%

I alt 803 100%

2. Sager til behandling pr. 31. december 1995

Anmeldt støtte N 219 58%

Ikke-anmeldt støtte NN 99 26%

Genbehandling E 18 5%

Indledning af procedure C 39 11%

I alt 375 100%

3. Sager færdigbehandlet i 1995

efter kommissionsbeslutning efter slettelse af registeret 

Anmeldt støtte N 493 81% efter medlemsstatens
anmodning 48 79%

Ikke-anmeldt støtte NN 58 9%

Genbehandling E 16 3% de minimis-sager 13 21%

Indledning af procedure C 40 7%

I alt76 607 100% I alt 61 100%

                                                            

76 Antallet af afsluttede sager er lavere end antallet af kommissionsbeslutninger, eftersom der undertiden vedtages mere
end én beslutning i en sag.
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4. Beslutninger vedtaget af Kommissionen i 199577

Ingen indsigelse 504 81.8%

Procedure efter EØF-traktatens
art. 93, stk. 2, eller art. 6, stk. 4, i
beslutning 3855/91/EF

Procedure indledt 78 57 9%

Procedure
indstillet

22 3.5%

Forbud79 9 1.5%

Betinget godkendelse 5 1%

Andre beslutninger80 22 3.5%

I alt 619 100%

5. Resumé

Beslutninger vedtaget af
Kommissionen i 19..

88 89 90 91 92 93 94 95

Ingen indsigelse 303 259 415 493 473 399 440 504

Procedure efter EF-
traktatens art. 93,
stk. 2, eller art. 6,
stk.4,i beslutning
3855/91/EKSF

Procedure
indledt81

36 36 34 54 30 32 40 57

Procedure
indstillet

20 21 20 28 25 19 15 22

Forbud82 14 16 14 7 8 6 3 9

Betinget
godkendelse

9 0 0 2 7 1 2 5

Andre beslutninger83 28 11 9 13 9 10 27 22

I alt 410 343 492 597 552 467 527 619

                                                            

77 Heri ikke medregnet beslutninger vedtaget af Rådet i henhold til tredje afsnit i EØF-traktatens artikel 93, stk. 2, eller
EKSF-traktatens artikel 95.

78 Herunder udvidelser af allerede indledte procedurer.
79 Herunder delvise forbud. 
80 Dvs. egnede foranstaltninger efter EF-traktatens artikel 93, stk. 1, og beslutninger truffet med samstemmende udtalelse

fra Rådet efter EKSF-traktatens artikel 95.
81 Herunder udvidelser af allerede indledte procedurer.
82 Herunder delvise forbud.
83 Dvs. egnede foranstaltninger i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk.1, og beslutninger vedtaget med samstemmende

udtalelse fra Rådet i henhold til EKSF-traktatens artikel 95.
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6. Resumé: Beslutningerne fordelt på medlemsstater

Beslutninger vedtaget af
Kommissionen i 199584

A B D
K

D E
L

E Fi F IR I L NL P Sv U
K

UE

Ingen indsigelse 15 13 14 163 5 93 2 41 1 72 1 32 12 6 34 504

Procedure efter
EF-traktatens
art. 93, stk. 2,
eller art. 6, stk. 4,
i
beslutning 3855/9
1/EKSF

Procedure
indledt85

3 0 0 27 2 9 0 4 1 11 0 0 0 0 0 57

Procedure
indstillet

0 1 0 8 1 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 22

Forbud86 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9

Betinget
godkendelse

0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5

Andre beslutninger87 4 0 3 7 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 22

I alt 22 15 17 209 9 110 2 51 3 93 1 34 12 6 35 619

                                                            

84 Heri ikke medregnet beslutninger vedtaget af Rådet efter tredje afsnit i EF-traktatens artikel 93, stk. 2, eller EKSF-
traktatens artikel 95.

85 Herunder udvidelser af allerede indledte procedurer.
86 Herunder delvise forbud.
87 Dvs. egnede foranstaltninger efter EF-traktatens artikel 93, stk. 1, og beslutninger vedtaget med samstemmende

udtalelse fra Rådet efter EKSF-traktatens artikel 95.
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VIII - Undersøgelser

I 1995 bestilte GD IV 25 konsulentrapporter, hvoraf 18 allerede foreligger. 6 af dem drejede sig om
konkurrencesager og har følgelig fortrolig karakter. Følgende tre rapporter er blevet eller vil blive
offentliggjort.

"Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications"
(Konkurrenceretlige aspekter ved sammenkoblingsaftaler i telesektoren)

Formålet var at få klarlagt de konkurrenceretlige rammer om de sammenkoblingsaftaler, der i dag og
i den nærmeste fremtid indgås mellem teleoperatører og/eller udbydere af teletjenester, med henblik
på udarbejdelse af en meddelelse og/eller en gruppefritagelsesforordning for denne type aftaler.

Rapporten indeholder følgende hovedkonklusioner:
- det er meget vigtigt, at Kommissionen afstikker de formelle rammer om konkurrencereglernes

anvendelse på sådanne aftaler. Disse rammer kunne fastlægges i to etaper - først en meddelelse
fra Kommissionen i tilknytning til ONP-direktivet om sammenkobling, og dernæst et forslag til
rådsforordning.

- i de fleste tilfælde gælder konkurrencereglerne disse aftaler, eftersom de nuværende teleoperatører
normalt indtager en dominerende stilling på markedet, og de nye operatører på længere sigt må
ventes også at komme til at stå stærkt på markedet.

- der er to markeder, der er relevante, når man skal analysere sammenkoblingsaftaler: markedet
for adgangen til kunderne og markedet for levering af tjenester til disse kunder. Dette har særlig
betydning for afgørelsen af, om operatører, der ikke er dominerende på tjenestemarkedet, har
pligt til at indgå sammenkoblingsaftaler med konkurrenter, der ønsker adgang til deres
kundegrundlag. Det er disse markeder og kriterierne for dominans, der bliver de vigtigste
elementer i de fremtidige regler

- på lidt længere sigt må den øgede konkurrence på markedet antages at mindske behovet for en
streng håndhævelse af konkurrencereglerne, og voldgiftsprocedurer vil være at foretrække frem
for indgreb fra Kommissionen eller de nationale konkurrencemyndigheder.

Denne rapport blev offentliggjort i 1995, ref. CM-90-95-801-EN-C.

"Competition aspects of access by services providers to the resources of
telecommunications network operators"
(Konkurrenceretlige aspekter i forbindelse med tjenesteleverandørers adgang til teleoperatørernes
ressourcer) 

Formålet med denne konsulentrapport var følgende:
- at få klarlagt de konkurrenceretlige rammer om de aftaler om adgang til teleoperatørernes

ressourcer, der i dag og i den nærmeste fremtid indgås mellem teleoperatører og/eller udbydere
af teletjenester, med henblik på udarbejdelse af en meddelelse og/eller en
gruppefritagelsesforordning for denne type aftaler

- at afklare, om de konklusioner, der drages i rapporten, også gælder for adgangen til
tjenesteleverandørernes ressourcer, bl.a. multimedietjenesterne 

- at give virksomhederne et vist kendskab til de lovgivningsmæssige rammer med henblik på at
fremme udviklingen på markedet.
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I rapporten foretages en analyse af fire scenarier for tjenesteleverandøradgang samt af de regler, der
gælder for hvert enkelt scenario.

Rapportens hovedkonklusioner er følgende:
- det er meget vigtigt, at Kommissionen afstikker de formelle rammer om konkurrencereglernes

anvendelse på aftaler om adgang til teleoperatørernes ressourcer. Disse rammer kunne fastlægges
i to etaper - først en meddelelse fra Kommissionen i tilknytning til ONP-direktivet om
sammenkobling, og dernæst et forslag til rådsforordning. Det er i særdeleshed nødvendigt at få
fastlagt en mere præcis definition af, hvad der er "væsentlige ressourcer" og "relevante markeder"
for tjenesteudbyderne

- det kan desuden ikke udelukkes, at OPN-direktivet inden for sammenkobling bør suppleres med
et direktiv, der pålægger de nuværende operatører visse forpligtelser over for de tjenesteudbydere,
der endnu ikke har deres eget net. Et sådant direktiv kunne vedtages på grundlag af artikel 90

- i de fleste tilfælde gælder konkurrencereglerne for disse aftaler på samme måde som for
sammenkoblingsaftaler.

"Efficient cooperation with national telecommunications authorities"
(Effektivt samarbejde med de nationale telemyndigheder)

I denne rapport peges der på :
- at det er en af Kommissionens opgaver at fremme håndhævelsen af EU's konkurrencepolitik på

det nationale plan. Der er fremsat generelle forslag om en vis grad af decentralisering på
området. Disse forslag må undersøges nærmere for at sikre, at de erhvervsdrivendes og
forbrugernes interesser tilgodeses i tilstrækkeligt omfang. I betragtning af den nationale
regulering, der findes i telesektoren, er det nødvendigt at få afklaret, i hvilket omfang de
nationale myndigheder kan inddrages i denne decentralisering af anvendelsen af
konkurrencereglerne. I forbindelse hermed må der også tages hensyn til de supplerende regler,
der findes ud over konkurrencereglerne (ONP-principperne).

- i betragtning af de nationale reglers begrænsede anvendelsesområde må det afklares, om der er
behov for en regulerende myndighed på EU-plan, og hvordan den i så fald skulle indpasses i
forhold til GD IV

- det er nødvendigt at tage stilling hertil til regeringskonferencen i 1996, specielt hvad angår
sammenkobling mellem teleoperatører.

Rapporten indeholder følgende hovedkonklusioner:
- mulighederne for et effektivt samarbejde med de nationale konkurrencemyndigheder hænger i høj

grad sammen med muligheden for løbende at udveksle oplysninger. Og denne
informationsudveksling forudsætter igen en ændring af traktaten og visse forordninger

- man kan tænke sig fire måder at gøre det på:
- oprette en uafhængig europæisk reguleringsmyndighed
- oprette en institution, der skal samordne de eksisterende myndigheders arbejde 
- styrke de eksisterende organer
- oprette en "task force" i GD IV. Disse muligheder er indbyrdes komplementære og vil

gradvis kunne løse problemerne omkring informationsudveksling og fremme et bedre
samarbejde, uden at det forudsætter en traktatændring.
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Der er for øjeblikket ingen planer om at offentliggøre følgende 9 konsulentrapporter, som kun har
begrænset interesse for andre end Kommissionen.

"The code on aid to the synthetic fibres industry"
(Rammebestemmelserne for statsstøtte til kunstfiberindustrien)

Formålet var især:
- at vurdere, hvor godt rammebestemmelserne (EF-Tidende C 346, 30.12.1992 med senere

tilføjelser - se C 224, 12.04.1994 og C 142, 08.06.1995) fungerer som konkurrencepolitisk
instrument i relation til deres bredere virkninger siden 1977

- at afklare, om der i betragtning af de strukturændringer, der er sket i kunstfiberindustrien og på
de markeder, der for øjeblikket falder ind under rammebestemmelserne, er tilstrækkelig grund
til at bibeholde nogen form for supplerende kontrol med statsstøtte til kunstfibersektoren.

I rapporten drages følgende konklusioner:
- rammebestemmelserne har hidtil ydet et effektivt bidrag til at genskabe stabiliteten i

kunstfibersektoren og forebygge konkurrencefordrejninger, fordi de har resulteret i, at
produktionskapaciteten inden for EØS er blevet øget mindre, end den ellers ville være blevet, i
en kriseperiode

- den supplerende kontrol bør bibeholdes, for hvis man ophæver den på et tidspunkt, hvor der ikke
findes nogen effektiv ikke-sektorbestemt kontrol, risikerer man, at der igen opstår de samme
problemer som dem, der førte til indførelsen af rammebestemmelserne i 1977.

"The future control of State aid to the synthetic fibres industry"
(Den fremtidige kontrol med statsstøtte til kunstfiberindustrien)

Rapporten indeholder en række henstillinger om, på hvilken måde Kommissionen bør fortsætte med
at indskrænke medlemsstaternes muligheder for at yde statsstøtte til udvidelse af
produktionskapaciteten inden for fibre og garn afledt af visse polymerer. Kommissionen bør således
udelukkende tillade statsstøtte, når visse kriterier er opfyldt (med hensyn til støttens virkninger på de
relevante markeder, kapacitetsudvidelsens omfang, den pågældende virksomheds størrelse og
produkternes nyskabende karakter).

"Study on the Dutch TV market"
(Undersøgelse af det nederlandske tv-marked)

Undersøgelsen blev foretaget som led i behandlingen af sag IV/M553 RTL/VERONICA/ENDEMOL.

Formålet var at give Kommissionen et bedre indblik i den fremtidige udvikling på det nederlandske
tv-marked (specielt seermarkedet og reklamemarkedet). Undersøgelsen faldt i følgende dele:
- kort oversigt over det nederlandske tv-marked i de sidste seks år
- påvisning af de vigtigste variabler, der vil få indflydelse på den fremtidige udvikling i

markedsandelene på markedet for tv-reklamer
- beskrivelse af den økonometriske model, der blev udviklet til brug for undersøgelsen med

henblik på at forudberegne de fremtidige markedsandele på markedet for tv-reklamer, og af de
antagelser, der blev lagt til grund for prognosen

- resultaterne af denne modelberegning - dvs. HMG's anslåede markedsandel på markedet for tv-
reklamer, baseret på selskabets position på seermarkedet, og kort fortolkning af resultaterne. På
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basis især af de mest realistiske prognoser for HMG's position på seermarkedet blev det anslået,
at HMG ville få en markedsandel på mindst 60% på markedet for tv-reklamer.

"Study on State aids to the textile and clothing industry"
(Undersøgelse af statsstøtte til tekstil- og beklædningsindustrien)

Formålet med undersøgelsen var:
- at vurdere de nuværende strukturer i tekstil- og beklædningsindustrien samt udviklingen heri

siden 1971
- at sætte Kommissionen i stand til at afgøre, om den i lyset af de strukturændringer, der er sket

i tekstilindustrien og på de tekstilmarkeder, der falder ind under støttereglerne, bør fortsætte med
at indskrænke medlemsstaternes muligheder for at yde statsstøtte til denne industri ud over den
kontrol, der generelt føres med alle industrisektorer.

Hovedkonklusionerne var:
- at de strukturbetingede vanskeligheder, industrien stod over for i 70'erne, stort set nu er

overvundet
- at denne sektors betydning i forhold til hele industrisektoren er blevet mindsket igennem den

sidste snes år
- at kapacitetsudnyttelsen svarer til eller overstiger den samlede kapacitetsudnyttelse i industrien
- at denne industri hovedsagelig består af SMV
- at det vanskeligt at måle, hvilke virkninger retningslinjerne for statsstøtte til denne industri har

haft.

Rapporten munder ud i følgende henstillinger:
- de særlige retningslinjer for denne sektor bør ophæves
- de horisontale retningslinjer for statsstøtte bør skærpes.

"Impact of regional investment aids"
(Virkningerne af regional investeringsstøtte)

Formålet var at finde analyser på engelsk, fransk og tysk med teoretiske udredninger og/eller empiriske
resultater, som Kommissionen kunne bruge til at udvikle en metode til undersøgelse af regionalstøtte.
Rapporten giver en beskrivelse og en kritik af de artikler, der blev fundet af interesse, en liste over
andre artikler og et resumé af de konklusioner, der kan drages af dem.

"Firm behaviour and market equilibrium: a competition approach"
(Virksomhedsadfærd og markedsbalance: en konkurrenceretlig approach)

Denne rapport indeholder en økonomisk beskrivelse af forskellige konkurrenceproblemer, baseret på
en didaktisk fremgangsmåde. Hver situation beskrives med en grafisk figur og en forklaring på den.
Den var især tiltænkt de embedsmænd, der ofte har til opgave at forklare de grundlæggende teorier
(det var behovet for jævnligt at gøre det over for de central- og østeuropæiske lande, der motiverede
bestillingen af dette arbejde.
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"International competition study (3 phases)"
(International konkurrence (analyse i 3 faser)

Fase 1: Komparativ analyse af bilaterale aftaler om udveksling af fortrolige oplysninger
Ved undersøgelsen af spørgsmål i forbindelse med udveksling af oplysninger mellem
konkurrencemyndigheder med henblik på udarbejdelsen af et oplæg til drøftelse på OECD-mødet er
det blevet klart, at der langtfra er klarhed over definitionen på begrebet fortrolige oplysninger og
brugen af forskellige former heraf inden for EU. Disse spørgsmål har stor betydning for en eventuel
indgåelse af en ny aftale (2. generation) med USA's konkurrencemyndigheder, for Kommissionen er
nødt til kende grænserne for enhver udveksling af fortrolige oplysninger, før forhandlingerne starter.
Denne analyse gennemgår reglerne herfor på baggrund af Domstolens retspraksis og GD IV's
årsberetninger.

Fase 2: Komparativ analyse af de nationale myndigheders sanktions- og undersøgelsesbeføjelser og
internationale aftaler.

Et résumé af analyserne i denne fase blev offentliggjort i "Competition Policy Newsletter", vol. 1 -
nr. 4 - foråret 1995.

Fase 3: Rapport om Det Europæiske Konkurrenceforum

Et résumé af denne analysefase er offentliggjort i "Competition Policy Newsletter", vol. 1 - nr. 5 -
foråret 1995.

"Viability of East-German chemical industry"
(Udsigterne for den østtyske kemiske industris levedygtighed)

Denne undersøgelse tog oprindeligt sigte på at analysere den østtyske kemiske industris levedygtighed.
Umiddelbart efter, at undersøgelsen blev påbegyndt, blev de tre selskaber Buna, SOW og en del af
Launa (BSL) privatiseret og solgt til Dow Chemical med betydelig støtte fra Bundesanstalt für
Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) (som er et af de selskaber, der har afløst Treuhandanstalt
(THA)). Det var derfor ikke blot nødvendigt, men også ønskeligt, at konsulentfirmaet specielt
undersøgte udsigterne for det nyoprettede selskab BSL.

Efter en beskrivelse af de pågældende selskabers forhistorie undersøgte konsulentfirmaet Dow og
Dows potentiale som en passende industripartner og så i særdeleshed nærmere på Dows
investeringsplaner i Buna, SOW og Leuna. Ud fra afsætnings- og driftsmæssige betragtninger, bl.a.
i relation til optimeringen af nybygningsprogrammet, blev der draget den konklusion, at Dows
proceskonfiguration var optimal. Alle de investeringer, der blev finansieret af BvS og den yderligere
finansielle støtte fra BsV blev ifølge konsulentfirmaet modsvaret af, at BsV ikke ville have kunnet
undgå at lide store tab i tilfælde af fuldstændig lukning. Firmaet fandt desuden, at
investeringsomkostningerne var langt lavere, end de ville have været, hvis der havde været tale om
at opføre helt nye anlæg.

Projektets levedygtighed blev vurderet ud fra afsætningsudsigterne og på basis af en økonomisk
evaluering, bl.a. en analyse af den forventede og den hidtidige cash-flow samt en analyse af
konkurrencesituationen (i forhold til konkurrenterne). Ud fra disse komparative analyser blev der
draget den konklusion, at komplekset vil være konkurrencedygtigt med hensyn til dets størrelse, og
at de vigtigste omkostningelementer alle vil sikre øget produktivitet og effektivitet og dermed lavere
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faste omkostninger og større konkurrenceevne. Konklusionen var, at alle forudsætninger for fremtidig
rentabilitet var opfyldt.

Analysen bekræftede, at selv om støtten blev begrænset til, hvad der var strengt nødvendigt vil de
betydelige midler, BvS har ydet til privatiseringen og omstruktureringen af BSL med de mange
indbyrdes uafhængige anlæg, hvoraf de fleste er forældede og forbundet med miljørisici og store
driftsomkostninger, bidrage til at sikre øget produktivitet og effektivitet og generelt gøre BSL rentabel
efter omstrukturingen og gennemførelsen af Dow-planen, som vil skabe balance mellem produktion
og forbrug af de vigtigste råmaterialer og samtidig mindske produktionsomkostningerne i de
moderniserede og delvis nye anlæg.

"Ex-post evaluation of the draft horizontal framework on a selection of past major State
aid cases"
(Evaluering af udkastet til horisontale rammebestemmelser på basis af udvalgte statsstøttesager) 

I EU foregår gennemgangen af støtteordninger og støtte på grundlag af forskellige rammebestemmelser
for de enkelte sektorer, der fastlægger reglerne for ydelse af statsstøtte til den pågældende sektor.

I Kommissionen er der for øjeblikket forslag fremme om at lade disse sektorbestemmelser erstatte af
et sæt horisontale bestemmelser med identiske regler for alle statsstøtteprojekter, der indebærer
investeringer på over 50 mio. ECU, og gældende for alle sektorer under ét. Før man går videre med
dette forslag, var man nødt til at få vurderet, hvilke virkninger det vil få, på basis af analyser af et
begrænset antal tidligere sager.

Undersøgelsen indeholder således en vurdering af, hvilke virkninger anvendelsen af de foreslåede
regler ville have haft med hensyn til, hvilken støtteintensitet der kunne accepteres i et udvalgt antal
større sager. I samarbejde med de ansvarlige afdelinger i Kommissionen blev der udvalgt 17 sager fra
forskellige sektorer i 8 medlemsstater, hvortil der var blevet ydet regionalstøtte. I analysen blev de
foreslåede regler i udkastet til horisontale rammebestemmelser anvendt på disse sager, bl.a på basis
af en række oplysninger fra Kommissionen, der stammede fra anmeldelserne. De andre oplysninger,
der var brug for, måtte konsultentfirmaet med bistand fra Kommissionen indhente fra medlemsstater,
virksomheder eller andre kilder. De oplysninger, der var relevante for vurderingen, drejede sig bl.a.
om investeringsprojektets art (f.eks. om der var tale om etablering af nye anlæg på arealer, der først
skulle byggemodnes), investeringsbeløb, antal nye arbejdspladser, den af projektet skabte
værditilvækst, eventuel overkapacitet på det relevante marked og støttemodtagerens eventuelt
dominerende stilling på markedet. Specielt de sidstnævnte elementer måtte vurderes på basis af
uafhængige oplysninger og konsulentfirmaets kendskab til markedet.

Af den endelige rapport fremgår det, at kapital/arbejdskraft-faktoren resulterer i en betydelig reduktion
af den acceptable støtteintensitet, og at også overkapacitet ofte spiller en rolle for
konkurrenceelementet. Generelt førte anvendelsen af de nye regler i de 17 tilfælde til, at den
støtteintensitet, der kunne accepteres, lå betydeligt under de respektive regionalstøttelofter. Rapporten
indeholder også en række bemærkninger angående den måde, hvorpå de forskellige faktorer defineres.
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I løbet af 1995 blev arbejdet med 7 undersøgelser, der var blevet bestilt året før, desuden færdiggjort.
En af dem er offentliggjort, tre andre vil muligvis senere blive offentliggjort, medens de resterende
tre drejede sig om konkrete sager og derfor har fortrolig karakter.

"Competition aspects of pricing access to networks"
(Konkurrenceaspekter i forbindelse med beregning af takster for nettilslutning)

Denne rapport beskriver de nyeste tendenser inden for økonomien, specielt teorien angående regulering
af takstfastsættelse for adgang til forskellige net (f.eks. telenet, elnet osv.)

Rapporten er udarbejdet ud fra konkurrencemyndighedernes synsvinkel. Det drejede sig om at
undersøge, hvilken fremgangsmåde der set i lyset af de nuværende økonomiske teorier vil være den
bedste, både i praktisk og teoretisk henseende, til vurdering af de konkurrencebegrænsende virkninger
af netoperatørernes takster.

Rapportens konklusioner bygger på EU's nugældende retsgrundlag (artikel 86, 85, 90, osv.) og
retspraksis som opstillet af EF-Domstolen.

Rapporten indeholder en gennemgang af fordele og ulemper ved den såkaldte "efficient component
pricing"-teori (Baumol-Willig) og dens varianter (Laffont-Tirole).

Den munder ud i en anbefaling af en fremgangsmåde baseret på et loft, der beregnes på basis af
"average incremental cost" (dvs. de gennemsnitlige grænseomkostninger) med et fast tillæg (50%,
100% osv.) beregnet omvendt proportionalt med netoperatørens andel af markedet i det endelige led.

I rapporten påpeges det, at det er vigtigt, at konkurrencemyndigheden har tilstrækkeligt vidtgående
skønsbeføjelser ved anvendelsen af artikel 86 i forbindelse med problemer omkring tilslutningstakster,
for ellers vil problemerne omkring bevis og den asymetriske informationstilstand i praksis gøre det
umuligt at skabe konkurrence på området.

"New industrial economics and experience from EC merger control - new lessions about
collective dominance?"
(Nye markedsøkonomiske teorier og fusionskontrolpraksis - nye konklusioner angående kolllektiv
dominans?)

Der er tale om en opdatering af en rapport, der blev udsendt i 1987 med titlen "Kollektive
Marktbeherrschung. Das Konzept und seine Anwendbarkeit fur die Wettbewerbspolitik". Den tidligere
rapport indeholdt en analyse af en række faktorer, der indikerer oligopolistisk dominans, og slog til
lyd for, at EU burde føre kontrol med fusioner som led i EU's konkurrencepolitik. Den nye rapport
gennemgår Kommissionens praksis på fusionsområdet i relation til oligopolistisk dominans. Desuden
gennemgås også den nyeste faglitteratur om oligopolistisk dominans, specielt spilteorien. Den tilslutter
sig i vid udstrækning de konklusioner, der blev draget i den tidligere rapport, og Kommissionens
nuværende praksis på området, men peger på, at der bør lægges større vægt på faktorer såsom
uundgåelige omkostninger og multimarkedskontakter. Desuden burde man ikke kun - eller ikke
overvejende - lægge prissamordning til grund, men også tage hensyn til andre former for samordning,
bl.a. af markedsområder.

Offentliggjort i 1995 - ref. CM-89-95-737-EN-C
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"Impact of mergers in the EC market for nylon carpet fibre"
(Fusioner på EU's markeder for syntetiske tæppefibre og deres virkninger)

Denne rapport indeholder en statistisk og kvalitativ analyse af udviklingen på EU-markedet for
syntetiske tæppefibre i perioden 1991-1994.

Formålet var at vurdere, hvilke virkninger omstruktureringerne i sektoren har haft. Disse
omstruktureringer har bl.a. fundet sted i form af overtagelser og etableringer af joint ventures, som er
blevet anmeldt til Kommissionen i henhold til fusionsforordningen, og blandt de vigtigste kan nævnes
Du Ponts overtagelse af ICI's nylonaktiviteter.

Rapporten indeholder et væld af oplysninger om udviklingen på markedet i relation til mængder og
priser, tendenser til vertikal integration, teknologisk udvikling, produktionskapacitet osv.

Hovedkonklusionen er, at markedet til trods for den kraftige koncentration på udbudssiden fortsat er
præget af betydelig konkurrence på kvalitet og pris.

"Impact of mergers in the French mineral water market"
(Virkningerne af fusionerne på det franske mineralvandsmarked)

Denne rapport indeholder en statistisk og kvalitativ analyse af udviklingen på mineralvandsmarkedet
i Frankrig i perioden 1991-1994, specielt efter at Nestlé og BSN havde overtaget Perrier S.A.

Formålet var at analysere, hvilke virkninger denne overtagelse og Kommissionens beslutning i sagen
har haft. 

Rapporten indeholder en detaljeret analyse af mineralvandsudbydernes strategier, udviklingen i
efterspørgslen, relationerne mellem leverandører og store detailkæder, sortiment-effekten og den
generelle økonomiske udviklings betydning for fusioner og markedsstrukturer.
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IX - Reaktionerne på den 24 beretning om konkurrencepolitikken

A - Europa-Parlamentet

A4-0327/95

Beslutning om den 24. beretning ira Kommissionen om konkurrencepolitikken

Europa-Parlamentet, 
- der henviser til den XXIV. beretning fra Kommissionen om konkurrencepolitikken

(KOM(95)0142 C4-0165/95),
- der henviser til Kommissionens svar på Parlamentets beslutning af 16. marts 1995 om den XXIII.

beretning88,
- der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik og

udtalelserne fra Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder samt Udvalget om
Eksterne Økonomiske Forbindelser (A4-0327/95),

A. der henviser til den fortsatte liberalisering af handels- og tjenesteydelsesstrømmene i takt med
gennemførelsen af resultaterne af Uruguay-runden, som på globalt plan giver de internationalt
aktive virksomheder stadig større spillerum,

B. der henviser til, at bestræbelserne på at opnå ffi og loyal konkurrence ved hjælp af et sæt regler
er en af grundpillerne for etableringen af det indre marked og selve den europæiske integration,

C. der henviser til, at formålet med konkurrencepolitikken bør være at fremme effektiviteten og
konkurrenceevnen i produktionen og omsætningen, således at der skabes nye arbejdspladser mens
interesserne hos samtlige de involverede i produktions- og omsætningsprocesserne
(virksomhedse-jere, arbejdstagere, forbrugere og miljøet), samtidig beskyttes,

1. hilser den 24. beretning fra Kommissionen om konkurrencepolitikken velkommen og den i alt
væsentligt fornuftige gennemførelse af Fællesskabets konkurrenceregler, som den bærer vidne om og
også den særlige folder, som sammenfatter årets beslutninger og udvikling på en lettilgængelig måde; 

2. glæder sig over den betydelige nedgang i antallet af verserende sager vedrørende EF-traktatens
artikel 85 og 86 i forhold til 1993 samt over Kommissionens energiske indsats over for enkelte store
karteller inden for økonomiens nøglesektorer;

3. henviser til den stigende kompleksitet i Kommissionens arbejde som følge af den eksplosive
udvikling i antallet af strategiske aftaler samt til vanskelighederne med at skabe balance mellem deres
positive aspekter og behovet for at opretholde fri konkurrence;

4. henviser også til den betragtelige stigning i antallet af meddelelser om koncentrationer, herunder
stigningen i antallet af sager, der kræver en mere dybtgående undersøgelse;
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Konkurrencemyndigheden

5. udtrykker sin bekymring over den store pukkel af ikke-offentliggjorte beslutninger hos GD IV, som
åbenbart til dels skyldes oversættelsesforsinkelser; opfordrer til tildeling af flere ressourcer til GD IV
og til øget opmærksomhed omkring forbedringen af organisationsstrukturen samt adgangen til
informationsteknologier; roser imidlertid den hurtighed og effektivitet, hvormed især Merger Task
Force videregiver sine beslutninger;

6. beklager stærkt ansvarsfordelingen mellem Kommissionens generaldirektorater, hvilket betyder, at
bestemte sager om statsstøtte undersøges af andre generaldirektorater end GD IV, og foreslår at alle
sager om statsstøite behandles af GD IV, således at det reelt kan blive Den Europæiske Unions
konkurrencemyndighed;

Gennemsigtighed og subsidiaritet

7. betragtei åbenhed og gennemsigtighed som livsvigtige forudsætninger for offentlighedens accept af
konkurrencepolitikken; glæder sig i denne forbindelse over initiativet fra Kommissionens Generaldirek-
torat for Konkurrence til at udgive et fast nyhedsbrev om aktuelle konkurrencesager, men opfordrer
Generaldirektoratet for Konkurrence til yderligere at forbedre informationen navnlig i forbindelse med
sager om statsstøtte;

8. mener, at små og mellemstore virksomheder ofte mangler og har svært ved at få oplysninger om
afgørelser, der vedrører dem, og foreslår en form for GD IV-linje, hvortil de små og mellemstore
virksomheder kan ringe og få de relevante oplysninger;

9. bifalder bestræbelserne på at fremme decentraliseringen af konkurrencereglernes gennemførelse, så
længe den væsentlige balance mellem anvendelse af nærhedsprincippet og kravet om ensartede
konkurrenceforhold for alle virksomheder i det indre marked ("level playing field") sikres; advarer
kraftigt mod enhver tendens til renationalisering af konkurrencepolitikken;

10. opfordrer til, at den demokratiske kontrol med konkurrencepolitikken i Den Europæiske Union
styrkes, og anmoder derfor om, at det for konkurrencepolitikken ansvarlige kommissidpsmedlem
personligt informerer Parlamentets Udvalg om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik om de
seneste afgørelser og udviklinger inden for konkurrencepolitikken; disse informationer bør gives
regelmæssigt og så ofte, som det aftales med det pågældende udvalg;

11. pålægger det korresponderende udvalg at følge udviklingen i konkurrencepolitikken en gang om
året, især i forbindelse med drøftelsen om Kommissionens årsberetning om konkurrencepolitikken, og
at give udtryk for sin politiske vurdering heraf på plenarmødet;

12. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en årsberetning om industripolitikken, der skal kobles
sammen med årsberetningerne om konkurrencepolitikken og det indre marked;

13. kræver, at der inden for årsberetningens rammer gøres en større indsats for at vurdere
konkurrencepolitikkens indvirkning på politikken på andre områder, navnlig social-, regional- og
miljøpolitikken;
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Udfordringer for konkurreucepotitikken

14. mener, at Den Økonomiske og Monetære Union vil skabe et helt nyt konkurrencemiljø, hvor
devalueringer ikke længere vil være mulige som et instrument i forbindelse med den økonomiske
politik; anmoder Kommissionen om at sikre, at statsstøtte ikke betragtes som et alternativ til
devalueringer som en vej til at begunstige bestemte industrier eller sektorer, og at de budgetmæssige
rammer tværtimod klart begrænser medlemsstaternes muligheder for at yde statsstøtte;

15. erindrer om, at hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse fremhæver den vigtige
rolle, som konkurrencepolitikken skal spille i forbindelse med omstruktureringen af industrien, og
opfordrer indtrængende til, at Kommissionen behandler konkurrencesager, som kunne have en
beskæftigelsesfremmende virkning, i lyset af dette;

16. mener, at Kommissionen bør se mere positivt på aftaler mellem virksomheder inden for f.eks.
telekommunikations- og informationsteknologimarkederne, der er midt i en liberaliserings- og
globaliseringsproces, samt på aftaler, der i væsentlig grad kan øge virksomhedernes forsknings- og
udviklingsindsats;

17. opfordrer til en gennemgribende revision af forordning (EØF) nr. 17I6289 om anvendelse af
bestemmelserne i EF-traktatens artikel 85 og 86 og foreslår i den forbindelse, at Kommissionen
indtager en mere imødekommende holdning til forskellige sektorers vertåkale aftaler, der normalt er
mere gennemsigtige end horisontale aftaler, og som afgjort vil blive mere almindelige, når det indre
marked er blevet gennemføn;

18. anmoder igen om, at der bliver gjort fremskridt med hensyn til at nedsætte den grænseværdi for
omsætningen, der afgør, hvornår en sammenlægning kan anses for at have fællesskabsdimension og
gØr opmærksom på, at den fremskredne gennemfØrelse af det indre marked forudsætter lavere
grænseværdier; 

19. glæder sig over oprettelsen af en særlig kartelenhed inden for Kommissionens GD IV, hvis eneste
opgave vil være at påvise karteldannelser og forberede afgørelser, der fører til forbud herimod og
idømmelse af bøder;

20. glæder sig over de skridt, som allerede er taget, med henblik på at indføre konkurrence inden for
sektorer, som hidtil er blevet beskyttet af nationale regeringer; opfordrer til, at denne proces fortsættes,
men erindrer om behovet for tilstedeværelsen af et retsgrnndlag, der beskytter offentlighedens
interesser, samt for overholdelse inden for telekommunikations- og energisektoren af principperne om
universalitet, kontinuitet og gennemsigtighed, som er grundlæggende for tanken bag de offentlige
tjenesteydelser; 

21. opfordrer Kommissionen til at udvikle forslag til definition på og finansiering af offentlige
tjenesteydelser og kræver, at en defmition på offentlige tjenesteydelser indarbejdes i traktaten under
regeringskonferencen i 1996;

22. modsætter sig anvendelsen af EF-traktatens artikel 90, stk. 3, når Kommissionen har vedtaget et
direktiv, der ikke indebærer demokratisk kontrol fra Europa-Parlamentet;

                                                            

89 EFT 13 af 21.02.62, s. 204.
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23. kræver, at der inden for konkutrencepolitikkens rammer tages hensyn til sttvkturomlægningspro-
cessen på området for offentlige tjenesteydelser under overholdelse af de principper, som karakteriserer
begrebet offentlige tjenesteydelser;

24. påpeger, at konkurrencepolitikken skal være tilpasset gennemførelsen af en effektiv politik til
finansiering og fastlæggelse af en præcis definition på en universel tjenesteydelse inden for de sektorer,
som garanterer visse tjenesteydelser til alle de europæiske borgere, uanset deres bopæl eller sociale
situation, og kræver, at brugen af artikel 90, stk. 3, ophæves på dette område;

25. henstiller til Kommissionen at integrere andre politiske områder i gennemførelsen af konkurren-
cepolitikken, såsom udviklingen af det indre marked, økonomisk vækst, beskæftigelse og Den
Europæiske Unions internationale konkurrenceevne;

26. beklager, at der til dato ikke er foretaget en revision af forordning (EØF) nr. 4064/8990 om kontrol
med virksomhedssammenslutninger, og kræver omgående iværksættelse heraf;

27. henstiller til Kommissionen at anvende reglerne for statsstøtte rigoristisk og i sin regionalpolitik
at samordne denne anvendelse med principperne om social og økonomisk samhørighed og beskyttelse
af Fællesskabets interesser;

28. henstiller til Kommissionen at liberalisere telekommunikations- og postsektorerne fuldstændigt,
samtidig med at forbrugerne overalt i Fællesskabet fortsat sikres effektiv service;

29. anerkender, at selv om anvendelsen af konkurrencereglerne på offentlige tjenester bør være under
konstant revision, skal samme serviceniveau, som Unionens borgere har ret til at forvente, bevares; 

30. henstiller til Kommissionen at samarbejde snævert med medlemsstaternes nationale myndigheder
og andre organer, herunder myndighederne i USA og Verdenshandelsorganisationen for at udarbejde
en international ramme for bæredygtig udvikling og loyal konkurrence, samtidig med at den opfylder
sin forpligtelse til at varetage Fællesskabets egne konkurrencepolitiske interesser på internationalt plan;

Forbindelsen mellem konkurrencepolitikken, konkurrenceevnen og beskceftigelsen

31. konstaterer, at selv om formelen for det indre marked - fjernelse af handelshindringer mellem
medlemsstaterne kombineret med en effektiv konkurrencepolitik - har givet betydelige gevinster, har
den ikke løst Europas underliggende problemer med manglende konkurrenceevne og
strnkturarbejdsløshed;

32. kræver derfor, at der gennemføres en detaljeret undersøgelse af forbindelserne mellem konkurren-
cepolitikken, konkurrenceevnen og beskæftigelsen;

33. opfordrer Kommissionen til under anvendelse af alle disponible traktatinstrumenter at iværksætte
en aktiv industripolitik for således at sikre en afbalanceret kombination af politiske virkemidler på EU-
plan;
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34. glæder sig over den erkendelse der fremgår af årsrapporten af; at der i takt med den voksende
globalisering bør tages hensyn til tredjelande ved fastlæggelsen af definitioner på relevante markeder
eller faktiske eller potentielle konkurrenter;

35. glæder sig også over Kommissionens positive holdning til former for samarbejde, som styrker
effektiviteten og dermed de involverede virksomheders konkurrenceevne;

36. glæder sig over forsøgene på at tilskynde til overførsel af teknologi ved at forenkle retsgrundlaget
for patentlicenser og knowhow-licenser;

37. kræver støi're klarhed vedrørende omfanget af samarbejdet mellem små og mellemstore virksom-
heder inden for konkurrencepolitikkens rammer;

Statsstgtte

38. er især bekymret over omfanget af den statsstøtte, der tildeles europæiske luftfartsselskaber, og
opfordrer til streng håndhævelse af "one time, last time-princippet";

39. insisterer imidlertid på, at det fortsat skal være muligt at yde statsstøtte til omstilling af industrier,
der rammes af strukturændringer, samt overgangsstøtte til den arbejdsstyrke, der berøres;

40. er enig i at der ikke udelukkende bør ydes statsstøtte for at forsvare nationale interesser, men også
for at fremme fællesskabsinteresser, og mener at der til en vis grad er sket et omsving, så det
europæiske niveau nu er stedet, hvor der effektivt kan interveneres;

41. mener, at firmaer har en grundlæggende ret til at forsvare sig selv mod vilkårlig statslig
indblanding der kan underminere ejendomsretten gennem forvridning af konkurrencen; tredjemands
rettigheder bør styrkes med henblik på at skabe en ny kultur baseret på:

- retten til oplysninger, 

- retten til at blive hørt,

- retten til at fremsætte bemærkninger, før der træffes afgørelse, 

- en ret til dækning af omkostninger ved tvister og retssager;

42. glæder sig over Kommissionens erkendelse af, at støtte til forskning og udvikling samt til små og
mellemstore virksomheder ikke kan nedskæres, og opfordrer til en afklaring med hensyn til
beskæftigelsesstøtte, navnlig i betragtning af de aktive arbejdsmarkedspolitikker der slås til lyd for i
hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse (KOM(93)700 - C3-509/93);

43. betoner at opkøb og sammenslutninger kan have alvorlige følger for arbejdstagere i de pågældende
selskaber, og kræver en nyformulering af konkurrencepolitikken, så der tages hensyn til sociale
faktorer; 

44. konstaterer, at det fremgår af Rådets direktiv 94/45/EF af 22.09.1994 om indførelse af europæiske
samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik
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på at informere og høre arbejdstagerne91, som for nylig blev vedtaget, at Kommissionen er fast
besluttet på at beskytte arbejdstagernes ret til uaftlængig repræsentation i internationale EU-selskaber;

45. opfordrer Kommissionen til at tage alle tænkelige skridt til at sikre, at dette grundlæggende
demokratiske princip også respekteres i tilfælde, hvor der forekommer sammenslutninger og alliancer
mellem EU-selskaber og selskaber uden for EU;

Internationale aspekter

46. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at indføre konkurrenceadfærdsbestemmelser på
internationalt plan, og anser den nye samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og De Forenede
Stater såvel som OECD-aftalen om støtte til skibsværfter for at være vigtige skridt hen imod et tættere
internationalt samarbejde;

47. henviser til, at den fortsatte liberalisering af handelen med varer og tjenesteydelser kun gavner
samfundet som helhed, især forbrugeren, hvis der samtidig på internationalt plan vedtages ensartede
og bindende regler for virksomhedernes aktiviteter;

48. kræver derfor, at der snarest muligt optages forhandlinger inden for rammerne af Verdenshandel-
sorganisationen (WTO) med henblik på indførelse af.konkurrencepolitiske, sociale og miljøbeskyttende
mindstenormer i det multilaterale verdenshandelssystem;

49. opfordrer Kommissionen til at forelægge Rådet et udkast til forhandlingsmandat herom;

50. anser et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler mellem virksomheder (karteller), kontrol med
grænseoverskridende fusioner samt en kodeks for statsstøtte som de vigtigste elementer i en
international konkurrenceaftale under særlig hensyntagen til de overgangsfrister og undtagelsesbestem-
melser for udviklingslande, der er fastsat inden for WTO;

51. henviser navnlig til betydningen af udvekslingen af fomolige oplysninger mellem EU's og
tredjelandes konkurrencemyndigheder, hvilket er en uomgængelig forudsætning for en effektiv anven-
delse af konkurrencepolitiske bestemmelser;

52. anerkender, at de bilaterale samarbejdsaftaler, der er indgået mellem EU og en lang række
tredjelande på det konkurrencepolitiske område, udgør et nyttigt bidrag til forbedring af den
internationale konkurrence, men er dog overbevist om, at dette net af bilaterale aftaler ikke kan erstatte
et multilateralt konkurrencesystem;

53. er overbevist om, at en multilateral aftale vil bidrage til at reducere tendensen til at gribe til
handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, som f.eks. antidumpingforanstaltninger;

54. understreger, at den tilstræbte liberalisering af internationale direkte investeringer gør ensartede
bestemmelser inden for konkurrencepolitikken desto mere påtrængende, og minder i denne forbindelse
om WTO- medlemsstaternes forpligtelse til som led i revisionen af aftalen om handelsmæssige
investeringsforanstaltninger at tage en eventuel supplering af aftalen med konkurrencepolitiske bestem-
melser op til overvejelse; .
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55. minder om, at liberaliseringen af handelsforbindelserne med de central- og østeuropæiske lande
vil kræve en omhyggelig koordinering af konkurrencereglerne mellem Den Europæiske Union og de
pågældende lande, således at virksomhederne i Den Europæiske Union ikke bliver udsat for illoyal
konkurrence fra virksomheder i lande med mindre strenge konkurrenceregler;

56. understreger, at gennemførelsen af Unionens indre marked uden grænser i realiteten har fjernet hele
spillerummet for indrømmelse af lange overgangsperioder og undtagelser til landene i Central- og
Østeuropa for at gøre det muligt for dem hurtigt at tiltræde EU, og fastholder, at disse lande først skal
opfylde hele lovgivningen vedrørende det indre marked, herunder også konkurrencebestemmelserne,
så det undgås, at Unionens eget grundlag undermineres;

57. er enig i, at der er behov for et nyt sæt konkurrenceregler på internationalt plan, og at disse regler
bør sigte mod at fjerne handelshindringer både i den private og den offentlige sektor; understreger, at
sådanne internationale konkurrenceregler bør udformes, så de tager hensyn til sociale og miljømæssige
faktorer;

58. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes og
EFTA-landenes kompetente myndigheder, regeringer og parlamenter.

B - Det Økonomiske og Sociale Udvalg

1. Udtalelse om den XXIV beretning om konkurrencepolitikken

Udtalelse om Kommissionens XXIV. Beretning om Konkurrencepolitikken - 1994
(96/C 39/14)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 23. maj 1995 under henvisning til EF-
traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens
XXIV. Beretning om Konkurrencepolitikken - 1994.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Industri, Handel, Håndværk og
Tjenesteydelser, som udpegede Mario Sepi til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 18. oktober
1995.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 330. plenarforsamling af 22. og 23. november 1995,
mødet den 22. november 1995, enstemmigt følgende udtalelse.

1. Indledning

1.1. ØSU finder det glædeligt, at Kommissionen i år har valgt at offentliggøre sin
konkurrenceberetning i en mere velstruktureret og hensigtsmæssig form, der gør den lettere at læse og
forstå.

1.2. I sine tidligere udtalelser har ØSU flere gange påpeget, at det var nødvendigt at gøre
konkurrenceberetningen mere læservenlig. Beretningen er et væsentligt referencedokument, når man
skal vurdere konkurrencepolitikken og endog EU's økonomiske politik som helhed.

1.3. Lige så vigtig for gennemsigtighedspolitikken er den nylige udgivelse af en syntese af beretningen
under titlen »De Europæiske Fællesskabers Konkurrencepolitik«, som henvender sig til et langt bredere
publikum end de officielle beretninger.
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1.4. Til trods for dette og de store fremskridt, der er sket, må ØSU konstatere, at der stadig er tale om
et meget omfattende og tungt værk med mange gentagelser, og at den indledende redegørelse stadig
skal forbedres for at sikre en ubesværet indføring i de grundlæggende linjer i EU's konkurrencepolitik.

1.5. Gennemsigtighed er en så vigtig målsætning, at Kommissionen fortsat må bestræbe sig på at øge
den, f.eks. ved at opdele den nuværende beretning i tematiske bind92.

2. Baggrunden

2.1. Kommissionens 24. beretning om konkurrencepolitikken skal ses på baggrund af en situation i
rivende udvikling.

2.2. Frem for alt kan man nu efter mange års recession begynde at registrere de første tegn på et
økonomisk opsving.
Dette vil åbne op for nye fænomener, som vil kræve nye vurderingskriterier og særlig årvågenhed, ikke
mindst fra GD IV's side.
Den nye, dynamiske ekspansion kræver en vis omlægning af arbejdet, så man kan sikre den fornødne
årvågenhed i denne nye fase.

2.3. Kommissionen og EU som helhed har engageret sig i virkeliggørelsen af de økonomiske og
sociale målsætninger, der er fastsat i hvidbogen om »Vækst, konkurrenceevne, beskæftigelse -
Udfordringer og veje ind i det 21. århundrede«; ØSU mener, at også konkurrencepolitikken må ledes
ind på den nye kurs.

2.4. Referencerammen ændres radikalt som følge af den gradvise markedsåbning, der kulminerede ved
Uruguay-rundens afslutning med oprettelsen af WTO, og hvis virkning er øget med
associeringsaftalerne og oprettelsen af EØS, med de nye medlemsstaters indtræden som fuldgyldige
medlemmer og med associeringsaftalerne med de central- og østeuropæiske lande.

Hermed ændres konkurrencens rolle ikke kun kvantitativt, men også kvalitativt.

3. Kommissionens virke

3.1. 1994 har været kendetegnet af en omfattende lovgivningsaktivitet, der har givet sig udslag i talrige
dokumenter af generel karakter og en forøgelse af de administrative foranstaltninger. ØSU opfordrer
Kommissionen til at videreføre denne linje, hvor der fastsættes adfærdsnormer og principper, som de
økonomiske og sociale aktører skal henholde sig til. Linjen bør videreføres dels af institutionelle
årsager, dels for at lette GD IV's administrative kontrolarbejde i forbindelse med de enkelte sager.

3.2. ØSU værdsætter, at Kommissionen vil integrere konkurrencepolitikken i EU's generelle
økonomiske retningslinjer, således som ØSU foreslog det i udtalelsen om den
23. konkurrenceberetning93.

Som det flere steder fremgår af Kommissionens beretning, er den sig bevidst, at dette vil medføre
radikale ændringer i dens arbejdsopgaver og rolle.

                                                            

92 Den kunne f.eks. opdeles i fire bind: 1. Sammenfatning; 2. Aftaler og fusioner; 3. Statsstøtte; 4. Bilag.
93 EFT C 397 af 31. 12. 1994.
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3.3. ØSU mener, at der må sikres en større sammenhæng mellem konkurrencepolitikken og EU's
politik på andre områder, ikke mindst på områder som industri, handel, beskæftigelse, social
samhørighed og konkurrenceevne, inflationsbekæmpelse og forbrugerbeskyttelse.

3.4. ØSU mener, at handelspolitikken og de initiativer til samarbejde med de central- og østeuropæiske
lande, der er omhandlet i aftalerne om industrielt samarbejde, skal respektere visse sociale parametre,
så de hverken griber forstyrrende ind i konkurrencen eller fremmer en udflytning af virksomheder, da
sådanne fænomener kan få negative økonomiske og sociale følger i EU.

3.5. Med hensyn til konkurrencepolitikken i snæver forstand bør Kommissionen, bl.a. i lyset af
hvidbogen, anlægge en fortolkning, som modsvarer den nye situation, og i højere grad tage hensyn
til beslutningernes økonomiske og sociale virkninger.

3.6. ØSU mener, at der bør indføres en særlig konkurrencelovgivning, dels for den kommercielle
kooperativsektor, dels for non-profit-sektoren, dvs. foreninger, der arbejder uden gevinst for øje, og
som er aktive inden for sektorer, der ikke har virksomhedernes interesse. Især foretagender, der sigter
mod social solidaritet og frivilligt hjælpearbejde til fordel for marginaliserede grupper, kunne nyde
godt af statsstøtte og specifikke lovfordele, uden at der er tale om overtrædelser.

3.7. Kommissionen har offentliggjort en meddelelse om anvendelsen af konkurrencereglerne på de
grænseoverskridende betalingssystemer94.

I denne meddelelse gør Kommissionen nærmere rede for, hvordan den agter at vurdere
betalingssystemernes forenelighed med traktatens konkurrenceregler.
Denne meddelelse bør studeres til bunds og behandles i en ØSU-udtalelse, der primært skal omhandle
netop dette emne, i forlængelse af den udtalelse ØSU afgav på plenarforsamlingen den 31. maj og
1. juni 1995 om »Pengeoverførsler i EU: gennemsigtighed, effektivitet og stabilitet«.

3.8. ØSU er klar over, at det er vanskeligt at insistere på en streng anvendelse af reglerne og samtidig
fremme struktur- og produktionsudviklingen i EU, men mener alligevel, at den grundholdning, der
gives udtryk for i principerklæringerne, også skal finde nedslag i de konkrete sager.

4. Aftaler

4.1. I sin vurdering af aftaler, navnlig set i lyset af hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og
beskæftigelse, skelner Kommissionen mellem »defensive« aftaler, dvs. aftaler, der sigter mod at
forsvare markederne via konkurrencebegrænsning, og aftaler, der sigter mod at forbedre
virksomhedernes konkurrenceevne gennem øget samarbejde. Førstnævnte straffes, mens sidstnævnte
godkendes.

4.2. Sondringen synes klar, men er vanskelig at anvende i det konkrete tilfælde. Visse aspekter af
Kommissionens nylige forslag til forordning om teknologioverførsel er diskutable, hvilket ØSU
påpegede i sin udtalelse.

4.3. Der skal knyttes to bemærkninger til den praktiske anvendelse af disse regler:
a) sanktioner over for karteller skal udmåles i forhold til de enkelte deltageres involveringsgrad;

                                                            

94 EFT C 251 af 27. 9. 1995.
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b) i forbindelse med sammenslutninger af virksomheder er det påkrævet at afgrænse klart, hvornår
sanktionerne pålægges sammenslutningen som sådan, og hvornår de pålægges de enkelte medlemmer,
så man undgår dobbeltsanktioner for én og samme forseelse.

I forbindelse med udveksling af prisoplysninger kan det til tider være særdeles vanskeligt at påvise,
at der er tale om bevidst konkurrencebegrænsning. Under alle omstændigheder skal virksomhederne
eller sammenslutningerne være særdeles præcise, når de angiver de midler, metoder og målsætninger,
der er implicerede ved denne form for praksis.

4.4. I hvidbogen tales der meget om, at små og mellemstore virksomheder skal indgå aftaler med
henblik på at øge markedets dynamik samt konkurrenceevnen og beskæftigelsen.

For denne sektors vedkommende synes det nødvendigt at fastlægge mere koncise retningslinjer, også
inden for konkurrencepolitikken. Der bør fastlægges særlige undtagelser for små og mellemstore
virksomheder og foretages en analyse af de mekanismer, der skal fremme deres indbyrdes samarbejde.
Ud over det samarbejde inden for uddannelse og forskning, som er omhandlet i beretningens
forskellige kapitler, bør virksomhederne tilskyndes til at udvikle specifikke finansieringsinstrumenter
og oprette fælles indkøbs- og afsætningsstrukturer, men naturligvis kun inden for rammerne af rimelige
markedsandele.

5. Fusioner

5.1. I 1994 har Kommissionens tjenestegrene beskæftiget sig med mange fusionssager, dels som følge
af omstruktureringen, dels som følge af markedets globalisering.

5.2. Beslutningerne i de enkelte sager sigter mod at fjerne eventuelle dominerende stillinger, men også
mod at godkende fusioner, der kan øge sektorens og virksomhedernes konkurrenceevne og fremme
markedsåbningen, og som ikke begrænser konkurrencen, der ofte anskues under en global synsvinkel
(BT/MCI - Olivetti/Digital).

5.3. Det er imidlertid nødvendigt hurtigt at fastlægge nye kriterier, der tager hensyn til den nye
konkurrencedimension, som i lyset af markedernes internationalisering kræver, at europæisk industri
forbedrer sin konkurrenceevne.

5.4. Uden at underkende den indsats og de erfaringer, der er gjort i Kommissionens task force,
opfordrer ØSU derfor Kommissionen til at anlægge en stadig mere global synsvinkel, når den vurderer
markederne. I den forbindelse skal der også tages højde for den illoyale praksis,
tredjelandevirksomheder udøver inden for visse strategiske sektorer.

5.5. ØSU frygter i øvrigt, at de nationale myndigheders beføjelser vil føre til en uensartet vurdering
af fusionssager, og henviser til sin nylige udtalelse95, hvor det henstiller, at man sænker tærsklerne og
dermed udvider Kommissionens beføjelser.

6. Statsstøtte

6.1. Statsstøttekontrol er et grundlæggende element i en effektiv konkurrencepolitik og i indsatsen for
at øge konvergensen mellem medlemsstaternes økonomier. Sociale eller regionale hensyn har været

                                                            

95 EFT C 388 af 31. 12. 1994.
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afgørende for godkendelse af statsstøtte. Ved støtte til kriseramte virksomheder er der især lagt vægt
på omstruktureringsplanernes troværdighed, idet det undgås at yde støtte til overskydende
produktionskapacitet.

6.2. Dermed opstår der en klar modsætning mellem tanken om rendyrket konkurrence og økonomisk
støtte fra de forskellige stater af politiske og sociale grunde, mellem forskellige økonomisk-politiske
traditioner og mellem sociale situationer og økonomiske strukturer, der varierer fra område til område
i EU. Det er indlysende, at en rendyrket liberaliseringspolitik ikke løser de stadig mere tyngende
problemer med den sociale samhørighed i og mellem medlemsstaterne. Der er behov for en uddybning,
også i relation til hvidbogens linjer, og denne uddybning har Kommissionen i år indledt med
beskæftigelsesstøtte samt støtte til forskning og udvikling.

6.3. Administrationsstrukturerne og finansieringsmekanismerne varierer meget stærkt fra land til land.
Dette stiller krav om en større indsats for at skabe gennemsigtighed og om en oversigt over alle former
for støtte og deres økonomiske konsekvenser.

6.4. Den fjerde beretning om statsstøtte, som Kommissionen for nylig har offentliggjort, indeholder
nyttige analyser og oplysninger. ØSU finder det positivt, at den samlede offentlige støtte på årsbasis
er faldet med 8,5% i forhold til den forudgående referenceperiode; det samlede støttebeløb på
93,8 milliarder ECU er dog fortsat meget højt, ikke mindst i betragtning af, at størstedelen af den
offentlige støtte til industrien (84%) ydes af de fire største EU-lande. Det ville efter ØSU's mening
være ønskeligt, om det lykkedes at nedbringe beløbet yderligere i løbet af den følgende
referenceperiode. ØSU er fortsat bekymret over den konkurrenceforvridning, som forskellene i de
enkelte staters og regioners støttepolitik måtte afføde. ØSU opfordrer på ny Kommissionen til at
bestræbe sig på at sikre, at reglerne for tildeling af statsstøtte overholdes nøje.

ØSU mener, at der skal sigtes mod gradvist at nedbringe direkte og indirekte støtteforanstaltninger i
medlemsstaterne, og at der til gengæld skal afsættes flere EU-midler til afhjælpning af geografiske og
sociale skævheder.

6.5. Der bør især lægges vægt på de nye adfærdsnormer i forbindelse med indirekte støtte og udvikles
nye retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, da der er
risiko for, at sådanne former for støtte anvendes som indirekte støtte for at opbløde en streng
konkurrencepolitiks grænser.

6.6. Mængden af støtte, der ydes direkte af EU, er vokset i de senere år. ØSU mener, at denne støtte
bør omtales på lige fod med anden offentlig støtte i den næste konkurrenceberetning.

6.7. Arbejdsmarkedets parter og ØSU bør i behørig tid underrettes om alle formelle anmodninger, der
indgives, uden at der dog iværksættes en formel høringsprocedure.

7. Liberalisering inden for den offentlige sektor

7.1. I henhold til hvidbogen bør alle sektorer åbnes for konkurrence. Baggrunden herfor er bl.a., at den
offentlige sektor i mange europæiske industrilande er fortsat med at vokse i de sidste årtier til trods
for en række privatiseringer, som har vakt stor opmærksomhed i offentligheden. Rodfæstede nationale
love og forskrifter, som medfører monopoler inden for visse tjenesteydelser, der traditionelt har været
overladt til den offentlige sektor, gør det vanskeligt at åbne op for konkurrence, bl.a. fordi der ligger
forskellige værdier, sædvaner, juridiske og sociale traditioner til grund for disse bestemmelser. Hertil
kommer, at de offentlige monopoler ikke altid er ineffektive.
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7.2. ØSU er sig bevidst, at en liberalisering af disse sektorer kan være en fordel for forbrugerne, hvis
den giver sig udslag i lavere priser og en bedre service, men det kan man ikke gå ud fra som
læreregel. Det må afgøres meget omhyggeligt fra tilfælde til tilfælde, hvor og hvordan sådanne positive
effekter kan ventes at opstå, så det undgås, at liberaliseringen får en anden effekt end ønsket. ØSU
henstiller, at Kommissionen undersøger, hvilke konsekvenser det har haft på de områder, hvor man
har indført konkurrence.

7.3. ØSU mener i øvrigt, at de almene tjenester, der i dag sikres via den offentlige sektor, skal bevare
deres universelle karakter, så liberaliseringen og indførelsen af konkurrence ikke fører til en begrænset
udbredelse, hvor visse grupper og geografiske egne ikke betjenes, fordi de ikke er økonomisk rentable.
Alle effektivitets- og omkostningsmæssige svagheder til trods har de offentlige tjenesteydelser dog
skabt en vis solidaritet på tværs af forskelligartede vilkår. ØSU mener, at man må sikre alle borgeres
adgang til disse tjenester, også efter at der er indført konkurrence på området.

7.4. Nogle af disse statsmonopoler blev i sin tid oprettet for at støtte investeringer, hvis rentabilitet
havde lange udsigter, og som derfor var mindre interessante for de private virksomheder. Dette aspekt
skal også inddrages i liberaliseringsbeslutningerne.

7.5. Selv om det naturligvis ikke er givet, at liberaliseringsprocessen medfører en strukturel nedskæring
i arbejdsstyrken, kan den alligevel på kort sigt skabe sociale problemer, som kræver den største
årvågenhed og anvendelse af alle de EU¯instrumenter, der står til rådighed.

8. Subsidiaritetsprincippet

8.1. ØSU understreger, at Kommissionen er villig til at overlade det til medlemsstaterne at anvende
en del af konkurrencelovgivningen. Allerede i udtalelsen om den 23. konkurrenceberetning rejste ØSU
krav om »en mere effektiv indsats fra medlemsstaternes side«. Kommissionen synes imidlertid at stile
mod en præcis kompetencefordeling, som ingenlunde løser problemet med »differentieret anvendelse«,
hvis der kun er ét interventionsniveau, og problemet med interessekonflikter i forhold til de nationale
myndigheder, som ØSU kom ind på i sin udtalelse om den 23. konkurrenceberetning.

8.2. Det kræver, at EU-organerne, herunder især Kommissionen, udvikler yderligere lovgivningstiltag
i snævert samarbejde med de nationale myndigheder, hvor sådanne findes.

8.3. ØSU vil udtale sig mere indgående om dette spørgsmål, så snart Kommissionen har offentliggjort
den bebudede meddelelse.

9. Globalisering og konkurrencepolitik

9.1. En del begivenheder, som er nævnt i punkt 2.4, vil i de kommende år fremskynde
markedsåbningen på kontinentalt og interkontinentalt plan. Derfor understreger Kommissionen i sin
24. konkurrenceberetning kravet om, »at der på internationalt plan fastlægges et egentligt regelsæt på
konkurrenceområdet«, som skal ledsages af effektive gennemførelsesinstrumenter.

9.2. ØSU opfordrer Kommissionen til at holde fast ved denne kurs, men mener dog, at det er
nødvendigt at finde frem til en konsensus på grundlag af visse konkurrenceprincipper, mens man
afventer mere præcise regler, som det uden tvivl vil kræve lang tid at fastlægge.

9.3. Regelsættet skal - især inden for rammerne af WTO - bl.a. omfatte minimumsregler for
arbejdstager- og fagforeningsrettigheder, således som det er fastsat i ILO-aftalerne, ikke ud fra
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protektionistiske bevæggrunde, men med det sigte at fremme det sociale fremskridt på verdensplan,
således som det blev fastsat i slutdokumentet fra FN-konferencen i København, og for at forsvare den
sociale model, der er fremherskende inden for EU. Det fremgår faktisk af disse internationale akter,
at manglende overholdelse af arbejdstagernes minimumsrettigheder udgør en konkret forvridning af
reglerne for konkurrence mellem virksomheder.

9.4. I den forbindelse skal man være særlig opmærksom på EU's associeringsaftaler med og
handelspolitik over for de central- og østeuropæiske lande, så man undgår forstyrrende elementer som
følge af, at der i disse lande findes institutionelle strukturer, industripolitiske instrumenter og en
regulering af arbejdskraftudbuddet, som er uforenelige med en effektiv konkurrencepolitik.

9.5. I mellemtiden skal man videreføre bestræbelserne på at indgå bilaterale aftaler med
konkurrencemyndighederne i de lande, som EU har flest økonomiske forbindelser med. ØSU opfordrer
specielt Kommissionen til at videreføre samarbejdet med konkurrencemyndighederne i USA, Canada
og Australien og til at lægge et yderligere stort pres på den japanske regering, som det på nuværende
tidspunkt er yderst vanskeligt at få i tale.

9.6. Under alle omstændigheder skal der fortsat holdes et vågent øje med EU's vigtigste
handelspartnere, idet der i de bilaterale aftaler hjemles mulighed for kontrol med konkrete former for
adfærd.

10. Høringsprocedurerne

10.1. ØSU kan kun bifalde Kommissionens hensigter om at gøre sine beslutningsprocesser mere
gennemsigtige og inddrage flere i dem. Der er ingen tvivl om, at talrige ØSU-udtalelser har bidraget
til denne udvikling.

10.2. Man bør dog gøre sig to overvejelser: for det første gælder det også i forbindelse med høringen
om konkurrencepolitikken, at Kommissionen bør tilstræbe en dialog bl.a. med de europæiske
fagforeninger og andre berørte erhvervs- og samfundsorganisationer i EU, foruden BEUC og UNICE,
som har anmodet herom.

10.3. For det andet kunne dialogen mellem Kommissionen og ØSU forbedres, hvis Kommissionen
oftere underrettede ØSU om de linjer, GD IV agter at følge, allerede før beslutningerne bliver truffet
og offentliggjort.

10.4. Hvad angår støtte til omstrukturering af kriseramte virksomheder, ville det være hensigtsmæssigt,
om man systematisk indhentede en udtalelse fra de repræsentative arbejdstagerorganisationer og
underleverandørerne, ikke blot som »interesseret tredjepart«. Hermed kunne Kommissionen opnå ikke
alene en udtalelse fra en vigtig part i omstruktureringsprocessen, men også informationer, der kan være
relevante for Kommissionens afgørelse.

10.5. Det må beklages, at hverken ØSU eller arbejdsmarkedets parter er blevet hørt fyldestgørende i
forbindelse med den nylige aftale mellem Kommissionen og USA's kartelmyndigheder.

11. Sagsbehandlingens effektivitet

11.1. Ofte har Kommissionens indsats været for langsom i forhold til de krav, der stilles i de berørte
økonomiske og sociale kredse. ØSU henstiller, at Kommissionen handler hurtigere og mere
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gennemsigtigt. Kommissionen kræver i den forbindelse flere midler, så den kan fremskynde og
forstærke indsatsen.

11.2. ØSU kan ikke undgå at bemærke den kvantitative og kvalitative tilvækst i Kommissionens
arbejde på området. De nye medlemsstaters indtræden, de nye regler og markedernes globalisering
berettiger i høj grad til et større budget.

Det er dog opfattelsen, at i hvert fald en del af problemet kan løses ved at forenkle lovgivningen og
anvende subsidiaritetsprincippet på grundlag af egnede tærskelværdier.

11.3. Dette kræver, at alle medlemsstater råder over effektive konkurrencemyndigheder, som har til
opgave at anvende GD IV's direktiver.

12. Uafhængighed i anvendelsen af konkurrenceretten

12.1. GD IV spiller ikke blot en kontrol- og undersøgelsesrolle, men skal også træffe afgørelser,
omend det kun er på det administrative plan. I visse europæiske lande er konkurrencemyndighederne
imidlertid uafhængige af den udøvende magt.

12.2. ØSU tager til efterretning, at en ændring af EU's institutionsstruktur i den retning for øjeblikket
drøftes inden for EU-organerne, og at en medlemsstat har fremsat forslag herom.

12.3. ØSU mener dog, at konkurrencepolitikken skal hænge nøje sammen med de andre EU-politikker,
og at den skal stemme overens med de nye strategiske målsætninger. Dette ligger på linje med de
bemærkninger, der år efter år er gentaget i ØSU's udtalelser om beretningerne, og det understreges på
ny i denne udtalelse.
Forslagene om at gøre den administrative beslutningsfunktion uafhængig er i modstrid med ØSU's
grundholdning.

13. Andre konkurrenceforstyrrende elementer

13.1. Konkurrencens effektivitet trues i dag af nye forstyrrende elementer, som Kommissionen bør tage
op til overvejelse, så det kan afgøres, hvilke instrumenter der er nødvendige for at fjerne dem eller
begrænse deres virkning.

13.2. ØSU mener, at Kommissionen bør være særdeles årvågen over for i hvert fald følgende to
elementer:
a) rentesatsernes og valutakursernes manglende stabilitet som følge af spekulation på de finansielle

markeder;
b) en konkurrencepolitik skal nødvendigvis omfatte tilfælde af social dumping, der kan opstå

mellem svage og stærke områder i mangel af regler om udbudet af arbejdskraft, især hvis EU
udvides yderligere. Det er derfor nødvendigt at sikre en klar sammenhæng i alle medlemsstater
mellem traktatens kapitler om socialpolitikken, således som det er fremhævet i ØSU's udtalelser
om socialpolitikken efter Maastricht-traktaten.

Bruxelles, den 22. november 1995.

Formand for Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Carlos FERRER
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2. Svar på beslutningen om 24. Beretning om konkurrencepolitikken

Væsentlige  punkter  i  ØSU's  udtalelse Kommissionens  beretning

1. Indledning

1.1-1.5  ØSU finder det glædeligt, at
Kommissionen har gjort sin konkur-
renceberetning langt mere læselig.
Offentliggørelsen af et sammendrag af
beretningen under titlen "De Europæiske
Fællesskabers Konkurrencepolitik" er et
vigtigt skridt hen imod større gennem-
sigtighed.

ØSU konstaterer dog, at der stadig er tale
om et ret tungt værk, og foreslår, at
beretningen eventuelt opdeles i tematiske
bind.

Kommissionen er enig med ØSU i, at
konkurrenceberetningen er blevet alt for
omfattende. Den version, der udgives i
bogform, er blevet næsten fordoblet fra 1989
til 1993.

Det er klart, at en beretning af dette omfang
skaber mange vanskeligheder: det pålægger
GD IV en større arbejdsbyrde, forsinker
offentliggørelsen, især i betragtning af
oversættelsen, gør dokumentet vanskeligere at
læse og medfører en risiko for, at budskabet
ikke bliver tilstrækkeligt klart.

I betragtning af at publikationen "De
Europæiske Fællesskabers Konkurrence-
politik", som Kommissionen offentliggjorde
sammen med årsberetningen, og som
henvender sig til et bredere publikum, har
fået en vellykket modtagelse, og at flere
nationale konkurrencemyndigheder udgiver
årsrapporter på under 100 sider, kan man
sagtens opnå gennemsigtighed, selv om
dokumentet reduceres. Samtidig er det
nødvendigt at revidere årsberetningens
opbygning og struktur. Kommissionens
årsberetning skal først og fremmest være et
politisk dokument, der gennem en redegørelse
for den vigtigste lovgivningsmæssige,
administrative og retslige udvikling viser
hovedlinjerne i EU's - og især Kommis-
sionens - konkurrencepolitik set i forhold til
EU's øvrige grundlæggende mål.

Det er dog også vigtigt, at advokater og
konkurrencerets eksperter har adgang til mere
udførlige og systematiske oplysninger om
K o m m i s s i o n e n s a n v e n d e l s e a f
konkurrencereglerne i årets løb.

For 1995 besluttede Kommissionen derfor at
udgive en årsberetning på under 100 sider,
som er et sammendrag af den væsentligste

KONK. BERETN. 1995



344 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION 

udvikling på konkurrencepolitikkens
forskellige områder (artikel 85/86,
artikel 90/37, fusioner, statsstøtte og
internationale aktiviteter), hvor den
understregede de politiske valgmuligheder og
d e n s a m m e n h æ n g , h v o r i
konkurrencepolitikken indgår på EU-plan.

Desuden skulle der udarbejdes en mere
udtømmende og mere fagligt betonet
beretning, som GD IV skulle have ene-
ansvaret for. Dette dokument skulle indeholde
et resumé af de vigtigste sager, som
Kommissionen havde behandlet, samt lister
med henvisninger til Kommissionens
beslutninger, nye retsakter, Domstolens
domme, pressemeddelelser og endelig
detaljerede statistiske oplysninger.

2. Baggrunden

2.1 og 2.2  Kommissionens 24. beretning skal
ses på baggrund af den økonomiske
udvikling.

Efter mange års afmatning begynder den
økonomiske situation at vise tegn på bedring.
Dette indebærer en ny dynamisk ekspansion,
der kræver tilstrækkelig omlægning af
arbejdet og særlig årvågenhed fra GD IV's
side.

Kommissionen er særlig opmærksom på
medlemsstaternes undertiden vanskelige,
socioøkonomiske situation. Der er ganske vist
sket et økonomisk opsving, men de
europæiske lande befinder sig stadig i en
usikker socioøkonomisk situation, der kræver
øget opmærksomhed, og som kun kan bringes
under kontrol på mellemlang til lang sigt.
Den 24. konkurrenceberetning indeholder
flere sider om konkurrencepolitikken og det
økonomiske opsving med de krav til
omstrukturering af industrien, som det
indebærer.

Kommissionen har således opnået et nærmere
kendskab, og især en positiv indstilling, til
bestemte former for samarbejde, der styrker
parternes effektivitet og dermed deres
konkurrencemæssige stilling. Den er desuden
opmærksom på behovet for at sikre en bedre
teknologisk spredning gennem knowhow- og
patentlicensaftaler.

Kommissionen er dog specielt på vagt over
for samarbejdsformer, der udgør skjulte
karteller eller medfører en kraftig
begrænsning eller eliminering af konkur-
rencen.
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Den er også positivt indstillet til SMV's
typiske samarbejdsformer.
Hvad statsstøtte angår, har Kommissionen
vedtaget rammebestemmelser for støtte til
redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder.

2.3  ØSU mener, at konkurrencepolitikken må
ledes ind på den kurs, der blev fastlagt i
hvidbogen om "Vækst, konkurrenceevne,
beskæftigelse".

Kommissionen gav i 23. konkurrence-
beretning en længere redegørelse for
konkurrencepolitikken set i forhold til
hvidbogen. I forbindelse med anvendelsen af
Fællesskabets konkurrenceregler på private og
offentlige aktiviteter har den taget hensyn til
behovet for at støtte industriens
omstrukturering og dermed øge dens
konkurrenceevne. EU's aktiviteter i 1994 var
centreret om gennemførelsen af hvidbogen
om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.
Hvidbogen understregede statsstøttens
betydning for etablering af gunstige
betingelser for virksomhedernes konkur-
renceevne og fremhævede behovet for at
nedbringe de offentlige underskud, men slog
samtidig til lyd for en nedskæring i
statsstøtten, der har bidraget til at skabe disse
underskud og forsinket de struktur-
tilpasninger, der er nødvendige for industriens
konkurrenceevne.

Kommissionen har således vedtaget
rammebestemmelser for støtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder.
Disse bestemmelser tager sigte på at
begrænse støtten til det nødvendige minimum
og at gøre godkendelse af støtte afhængig af,
at der foreligger en omstruktureringsplan,
som kan sikre virksomhedens levedygtighed
på lang sigt, og at virksomheden eventuelt
bidrager til at nedbringe overkapaciteten på
det pågældende marked. Som bebudet i sin
meddelelse om en industripolitik til fremme
af konkurrenceevnen i EU har Kommissionen
fortsat bestræbelserne på at nedbringe støtten
generelt samt revisionen af kriterierne for
godkendelse af støtte. Den vil hermed gøre
kontrollen med statsstøtte strengere, mere
effektiv og mere neutral. Samtidig vil den
forsøge at lette og fremskynde procedurerne
for mindre vigtige sager. Med hensyn til
fremme af de immaterielle investeringer, der
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anbefales i hvidbogen, har Kommissionen
ligeledes forelagt medlemsstaterne et udkast
til rammebestemmelser for støtte til
beskæftigelsen og en revision af
rammebestemmelserne for støtte til forskning
og udvikling.

2.4  Oprettelsen af WTO, der får øget
virkning på grund af associeringsaftalerne og
oprettelsen af EØS, ændrer referencerammen
radikalt. Hermed ændres konkurrencens rolle
ikke kun kvantitativt, men også kvalitativt.

Kommissionen deler ØSU's opfattelse med
hensyn til ændring af referencerammen. Dette
medfører dels internationalisering af visse
markeder, dels behov for samarbejde med
konkurrencemyndighederne i tredjelande.

3. Kommissionens virke

3.1  1994 har været kendetegnet af en
omfattende lovgivningsaktivitet. ØSU
opfordrer Kommissionen til dels af insti-
tutionelle årsager, dels for at lette GD IV's
administrative kontrolarbejde i forbindelse
med de enkelte sager, at fortsætte arbejdet
med at fastsætte adfærdsnormer og
principper.

Kommissionen finder det glædeligt, at dens
bestræbelser på at skabe et pålideligt
retsgrundlag for erhvervslivet, bl.a. i form af
g r u p p e f r i t a g e l s e s f o r o r d n i n g e r ,
fortolkningsmeddelelser og retningslinjer
betragtes som positive elementer i
konkurrencepolitikken. Den vil fortsætte sine
bestræbelser for at sikre den størst mulige
gennemsigtighed og fleksibilitet i sit arbejde.

3.2 og 3.3  ØSU værdsætter, at
Kommissionen vil integrere konkur-
rencepolitikken i EU's generelle økonomiske
retningslinjer. Det mener dog, at der må
sikres en større sammenhæng mellem
konkurrencepolitikken og EU's politik på
andre områder, ikke mindst på områder som
industri og konkurrenceevne, handel,
beskæftigelse, social samhørighed, 

Konkurrencepolitikken er sammen med
etablering af et fælles marked et af Rom-
traktatens store instrumenter til gennemførelse
a f F æ l l e s s k a b e t s g r u n d l æ g g e n d e
målsætninger, såsom fremme af en harmonisk
økonomisk udvikling i Fællesskabet som
helhed, en højere levestandard og snævrere
forbindelser mellem medlemsstaterne. Den
kan derfor ikke gennemføres som et mål i sig
selv uden henvisning til den juridiske,
økonomiske, politiske og sociale kontekst,
hvori den indgår.

I praksis bidrager konkurrencepolitikken til
etablering af et egentligt område uden indre
grænser og til den økonomiske og sociale
samhørighed gennem åbning af markeder, der
er beskyttet af eksklusive rettigheder,
forhindring af karteller og misbrug af
dominerende stillinger eller kontrol med
statsstøtte. Den giver således mulighed for at
forbedre den europæiske økonomi, hvilket
skaber vækst og giver forbrugerne større til-
fredshed.
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Med hensyn til forbindelsen mellem industri-
og konkurrencepolitikken understreges
konkurrencepolitikkens fundamentale rolle i
d e n r a p p o r t o m E u r o p a o g
informationssamfundet, der blev forelagt på
Det Europæiske Råds møde på Korfu, samt i
Kommissionens meddelelse om en
i n d u s t r i p o l i t i k t i l f r e m m e a f
konkurrenceevnen i EU. Industripolitikken må
ikke blive en interventionspolitik for EU. Den
skal overlade initiativet til virksomhederne,
medens det blot er de offentlige myndig-
heders opgave at skabe dynamiske betin-
gelser, der kan fremme industriens udvikling.
I denne forstand er industripolitikken ikke i
strid med konkurrencepolitikken; da der
lægges stor vægt på industriens ansvar, er
konkurrencepolitikken tværtimod et
nødvendigt industripolitisk instrument.

Hvad angår forbindelserne mellem
konkurrencepolitikken og EU's politik på
andre områder, henvises desuden til
Kommissionens svar på en række andre
punkter i ØSU's udtalelse. Endelig skal
Kommissionen understrege, at den er særlig
opmærksom på forbindelserne mellem
konkurrencepolitikken og udviklingen på de
øvrige socioøkonomiske områder. F.eks. vil
25. årsberetning indeholde en nærmere
redegørelse for forbindelserne mellem
konkurrencepolitikken og miljøpolitikken.

3.4  ØSU mener, at handelspolitikken og
initiativerne til samarbejde med de central-
og østeuropæiske lande skal respektere visse
sociale parametre, så de hverken griber
forstyrrende ind i konkurrencen eller fremmer
en udflytning af virksomheder.

Kommissionen deler ØSU's opfattelse og skal
erindre om, at problemet med udflytning af
virksomheder kun kan behandles ud fra et
konkurrencepolitisk synspunkt gennem en
undersøgelse af statsstøtte. Europa-aftalerne
og gennemførelsesbestemmelserne indeholder
en omfattende analyse af støttens virkninger
(baseret på artikel 92).

3.5  I lyset af hvidbogen bør Kommissionen
fortolke konkurrencereglerne således, at der
i højere grad tages hensyn til beslutningernes
økonomiske og sociale virkninger.

Jf. Kommissionens svar under punkt 2.1 og
2.2, 2.3, 6.1 og 6.5.

3.6  ØSU mener, at der bør indføres en
særlig konkurrencelovgivning for koope-
rativsektoren og for non profit-sektoren.

Kommissionen forstår ØSU's betænke-
ligheder, men må erindre om, at disse
aktiviteter ofte er af en sådan art, at de slet
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Især bør initiativer, der sigter mod social
solidaritet, kunne nyde godt af statsstøtte og
specifikke lovgivningsmæssige fordele, uden
at der er tale om overtrædelser.

ikke er omfattet af artikel 85. Hvis de skulle
indebære konkurrencebegrænsninger, vil de
kunne undersøges efter artikel 85, stk. 3, med
den nødvendige fleksibilitet. Hvad støtte
angår, understregede Kommissionen i sine
retningslinjer for beskæftigelsesstøtte, som
den vedtog i 1995, at en lang række sociale
foranstaltninger ikke falder ind under
støttereglerne, bl.a. når det drejer sig om
aktiviteter, der ikke er omfattet af
samhandelen mellem medlemsstaterne (f.eks.
lokale tjenesteydelser og en række lokale
beskæftigelsesfremmende initiativer). I øvrigt
er Kommissionen normalt positivt indstillet til
sociale foranstaltninger, når de falder ind
under artikel 92, stk. 1.

3.8  ØSU er klar over, at det er vanskeligt at
insistere på en streng håndhævelse af
reglerne og samtidig fremme struktur- og
produktionsudviklingen i EU, men mener
alligevel, at den grundholdning, der gives
udtryk for i principerklæringerne, også skal
gøre sig gældende i de konkrete sager.

Kommissionen deler ØSU's opfattelse. Dens
virksomhed tager nemlig i forvejen hensyn til
ønsket om at analysere de konkrete sager på
grundlag af den politiske grundholdning.

4. Aftaler

4.1 og 4.2  ØSU mener, at sondringen
mellem "defensive" aftaler og aftaler, der
forbedrer konkurrenceevnen, er klar, men
vanskelig at anvende i de konkrete tilfælde.

Sondringen mellem dårlige, og dermed
ulovlige, aftaler på den ene side og aftaler,
der gavner økonomien og dermed vil kunne
fritages, på den anden side, vil altid være
vanskelig i grænsetilfælde. Artikel 85, stk. 3,
giver mulighed for at fritage aftaler, der
bidrager til at forbedre produktionen eller
fordelingen af varerne eller til at fremme den
tekniske eller økonomiske udvikling, og
Kommissionen har visse skønsbeføjelser på
dette område. Den er dog forpligtet til ikke at
tillade begrænsninger, der ikke er absolut
nødvendige, og at nægte at godkende
samarbejde mellem store virksomheder, hvis
det bringer udviklingen af en effektiv
konkurrence på de berørte markeder i fare.

4.3  ØSU mener:
- at sanktioner over for karteller skal
udmåles i forhold til de enkelte deltageres
involveringsgrad

Kommissionens sanktionspolitik opfylder
allerede nu ØSU's ønsker i vid udstrækning.
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- at det i forbindelse med sammen-
slutninger af virksomheder er påkrævet at
afgrænse klart, hvornår sanktionerne
pålægges sammenslutningen som sådan, og
hvornår de pålægges de enkelte medlemmer.

I forbindelse med udveksling af pris-
oplysninger kan det til tider være særdeles
vanskeligt at påvise, at der er tale om en
bevidst konkurrencebegrænsning. Under alle
omstændigheder skal virksomhederne eller
sammenslutningerne være særdeles præcise,
når de angiver de midler, metoder og målsæt-
ninger, der er involveret i denne form for
praksis.

Det er normalt vanskeligt at anvende
konkurrencepolitikken på aftaler om
udveksling af oplysninger. Dette blev også
understreget i en undersøgelse, som
Kommissionen foretog for nylig (Information
Exchanges among Firms and Their Impact on
Competition, Europa-Kommissionen, juni
1994, revideret i februar 1995). Ikke desto
mindre fastsatte Kommissionen dog allerede
i sin syvende konkurrenceberetning en række
principper på området. Udveksling af
statistiske og generelle oplysninger vil
normalt ikke fordreje konkurrencen. Men når
de enkelte virksomheders adfærd eller stilling
kan udledes af oplysningerne, og især når
dette sker på et oligopolistisk marked, kan
udvekslingen af oplysninger muliggøre eller
forbedre et hemmeligt samarbejde.
Kommissionens praksis og Domstolens
domme har fulgt disse retningslinjer og har
gjort det klart, at analysen kan foretages
enten på grundlag af parternes planer om at
begrænse konkurrencen eller på grundlag af
de konkurrencebegrænsende virkninger.

4.4  ØSU mener, at der bør fastlægges
særlige undtagelser for små og mellemstore
virksomheder og foretages en analyse af de
mekanismer, der skal fremme deres
samarbejde. De bør især tilskyndes til at
udvikle specifikke finansieringsinstrumenter
o g o p r e t t e f æ l l e s i n d k ø b s - o g
afsætningsstrukturer, men naturligvis kun
inden for rammerne af rimelige
markedsandele.

Det har altid været en vigtig opgave for
Kommissionen at fremme samarbejdet
mellem SMV. Det kan være nødvendigt at
styrke denne politik for i højere grad at
udnytte deres beskæftigelsesfremmende
potentiel samt deres evne til hurtigt at tilpasse
sig ny og innovativ teknologi. Dette mål har
fået større betydning i forbindelse med
gennemførelsen af den politik, der anbefales
i hvidbogen. For at skabe et klarere
re tsgrundlag for SMV påtænker
Kommissionen at revidere sin meddelelse om
bagatelaftaler og udvide anvendelsesområdet
for sine gruppefritagelsesforordninger. På
denne måde vil Kommissionen sikre, at
enhver form for samarbejde mellem SMV,
der forbedrer konkurrenceevnen, er fritaget
fra aftaleforbuddet. 

5. Fusioner

5.1-5.5  ØSU antyder, at der er tale om en
vis uklarhed med hensyn til fusioner, der
falder ind under Rådets forordning

Kommissionen er i sin vurdering af det
geografiske marked forpligtet til at overholde
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nr. 4064/89, og andre former for virk-
somhedssammenslutninger, der falder ind
under traktatens artikel 85.

I punkt 5.2 nævnes således to sager, der ikke
er blevet undersøgt på grundlag af
fusionsforordningen.

ØSU opfordrer desuden Kommissionen til at
anlægge en stadig mere global synsvinkel,
når den vurderer markederne, og at tage
højde for den illoyale praksis, som
tredjelandes virksomheder udøver inden for
visse strategiske sektorer.

visse strenge analysekriterier og at lægge
faktiske elementer til grund.

Selv om der er tendens til en globalisering,
kan denne tendens ikke generaliseres og
omsættes til en markedsafgrænsning for
vurdering af de enkelte konkrete sager.
Afgrænsningen af det relevante marked har til
formål at vurdere de deltagende
virksomheders faktiske konkurrencemæssige
stilling. Ved at indhente faktiske oplysninger
i konkrete sager, kan man undertiden
afgrænse globale markeder for bestemte
produkter, således som det var tilfældet i de
sager, som ØSU nævner ("BT/ MCI" og
"Digital/Olivetti", der ikke blev vurderet på
grundlag af fusionsforordningen, men efter
artikel 85, fordi de var indgået i
samarbejdsøjemed). Med hensyn til mange
andre produktmarkeder vil indhentning af
faktiske oplysninger ikke gøre det muligt at
afgrænse globale markeder, men snarere
europæiske, nationale eller endog lokale
markeder.

Med hensyn til sænkning af tærsklerne er
Kommissionen enig med ØSU i, at det ville
gøre fusionskontrollen i EU mere ensartet,
hvis fusionsforordningens anvendelsesområde
blev udvidet. I denne forbindelse er der
udarbejdet en grønbog om revision af
fusionsforordningen, der behandler flere
valgmuligheder.

6. Statsstøtte

6.1  ØSU understreger, at sociale eller
regionale hensyn har været afgørende for
godkendelse af statsstøtte, og at der især er
lagt vægt på at undgå, at der ydes støtte til
overskydende produktionskapacitet.

Kommissionen kan godkende støtte ud fra
andre hensyn end blot "sociale og regionale".
Traktatens artikel 2, som ændret ved
unionstraktaten, fastsætter udtrykkeligt
økonomisk og social samhørighed som et af
Fællesskabets mål. Desuden kan mange andre
forhold tages i betragtning (forskning og
udvikling, miljøbeskyttelse, fremme af SMV,
fremme af kulturen og bevarelse af den
nationale kulturarv, støtte til bestemte
sektorer osv.).
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6.2  ØSU mener, at de hensyn, der ligger til
grund for støttepolitikken, medfører en klar
modsætning mellem tanken om rendyrket
konkurrence og økonomisk støtte fra de
forskellige stater. Den finder det også
i n d l y s e n d e , a t e n r e n d y r k e t
liberaliseringspolitik ikke løser de stadig
mere tyngende problemer med den sociale
samhørighed. Der er behov for en uddybning,
også i relation til hvidbogen.

Selv om man kan tale om en "klar mod-
sætning" mellem en situation med fuld-
stændig konkurrence og medlemsstaternes
interventioner, må denne bemærkning dog ses
i sin rette sammenhæng, idet Rom-traktaten
indfører et moderat neoliberalt system, hvor
medlemsstaterne kan bevare deres
traditionelle rolle (blandingsøkonomi), dog
under den forudsætning, at fællesmarkedet
fungerer tilfredsstillende (jf. bl.a. EF-
traktatens artikel 222). Kommissionen tager
hensyn til hvidbogens henstillinger ved sin
revision af de eksisterende rammebestem-
melser (F&U og SMV) og ved udarbejdelsen
af nye tekster.

6.3   Adminis trat ionsstrukturerne og
finansieringsmekanismerne varierer meget
stærkt fra land til land. Dette stiller krav om
en større indsats for at skabe
gennemsigtighed og om en oversigt over alle
former for støtte og deres økonomiske
konsekvenser.

Kommissionen har i de senere år fortsat
bestræbt sig på at øge gennemsigtigheden på
statsstøtteområdet. Der kan bl.a. - uden at
listen er udtømmende - nævnes en udvidelse
af meddelelserne om statsstøtte i EFT, en ny
gratis publikation "Competition Policy
Newsletter", der indeholder den vigtigste
udvikling på området, meddelelse om
standardiserede anmeldelser og rapporter, der
giver større mulighed for at kontrollere
s t ø t t e n s ø k o n o m i s k e v i r k n i n g e r ,
informationsarbejdet som led i de årlige
konkurrenceberetninger, en konstant
opfølgning og forbedring af rapporterne om
statsstøtte, de periodiske sammendrag, der
offentliggøres i EF-Bulletin osv. Fjerde
rapport om statsstøtten i EU blev
offentliggjort i juli 1995.

Kommissionen må med beklagelse konstatere,
at Europa-Parlamentets budgetudvalg for
1996 besluttede at ændre beskrivelsen af
budgetpost 133-306 fuldstændigt og derved
risikerer dels at gøre det budgetmæssigt
umuligt for GD IV fortsat at udsende
Competition Policy Newsletter i det
nuværende format, dels at forårsage en
drastisk nedskæring i informationsprogrammet
for konkurrencepolitikken.

Kommissionen bestræber sig dog på at finde
en budgetmæssig løsning, for at den fortsat
kan give offentligheden de vigtige
oplysninger om konkurrencepolitikken.
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6.4  ØSU noterer med tilfredshed, at den
samlede offentlige støtte er faldet med 8,5%
i 1994, men konstaterer, at det samlede
støttebeløb på 93,8 mia. ECU fortsat er
meget højt, ikke mindst i betragtning af at
størstedelen af den offentlige støtte til
industrien (84%) ydes af de fire største EU-
lande. ØSU er fortsat bekymret over den
konkurrenceforvridning, som forskellene i de
enkelte staters og regioners støttepolitik måtte
afføde.

Det mener, at der skal sigtes mod gradvis at
n e d b r i n g e d i r e k t e o g i n d i r e k t e
støtteforanstaltninger i medlemsstaterne, og
at der til gengæld skal afsættes flere EU-
midler til afhjælpning af geografiske og
sociale skævheder.

Kommissionen arbejder fortsat på at
nedbringe statsstøtten. Dette har bl.a. for
nylig givet sig udslag i en omlægning af
regionalstøtteområderne i EU, hvilket har
betydet en reduktion i den samlede
befolkning, der er berettiget til regionalstøtte,
og en sænkning af den maksimale
støtteintensitet i de støtteberettigede områder,
indførelse af mere præcise kriterier for
forskning og udvikling, beskæftigelsesstøtte,
konsekvent underretning om tilbagebetaling af
støtte, der er i strid med traktaten osv. Vedta-
gelse af rammebestemmelser på flere og flere
forskellige områder er tegn på
Kommissionens vilje til at systematisere
statsstøttereglerne for bedre at kunne
kontrollere dem og sikre en mere ensartet
behandling af de forskellige medlemsstater og
regioner. Det skal også nævnes, at der er
foretaget en væsentlig forøgelse af
fællesskabsmidlerne (struktur- og
samhørighedsfond) til udvikling af de dårligst
stillede områder.

6.5  Der bør især lægges vægt på de nye
adfærdsnormer i forbindelse med indirekte
støtte og udvikles nye retningslinjer for
statsstøtte til redning og omstrukturering af
kriseramte virksomheder for at begrænse
dens omfang.

Der er her tale om et særlig følsomt område,
som Kommissionen er specielt opmærksom
på, og i 1994 vedtog den nye retningslinjer
for støtte til redning og omstrukturering (EFT
C 368 af 23.12.1994, s. 12). Gennem en nøje
kontrol med, hvorledes disse nye
retningslinjer virker, vil Kommissionen kunne
vurdere, om der er behov for eventuelle
yderligere ændringer.

6.6  Den støtte, der ydes direkte af EU, er
vokset i de senere år. ØSU mener, at denne
støtte bør omtales på lige fod med anden
o f f e n t l i g s t ø t t e i d e n n æ s t e
konkurrenceberetning.

Kommissionen understreger, at den støtte, der
udbetales over strukturfondene, ikke omtales
i konkurrenceberetningen, men i den
beretning om statsstøtte, som GD IV
offentliggør hvert andet år.

6.7  Arbejdsmarkedets parter og ØSU bør i
tide underrettes om alle formelle
undersøgelser, uden at der dog iværksættes
en formel høringsprocedure.

Hvis ØSU ved formelle undersøgelser forstår
procedurerne efter artikel 93, stk. 2, og
kræver at blive underrettet derom, skal det
erindres, at der, når procedurerne indledes og
indstilles, offentliggøres en meddelelse i EFT
til alle interesserede parter, som eventuelt kan
fremsætte bemærkninger dertil.
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7. Liberalisering inden for den offentlige
sektor

7.2  ØSU mener, at det bør afgøres fra sag
til sag, om det er hensigtsmæssigt at foretage
en liberalisering, og at der ikke må være tale
om et fast princip. Der bør foretages en
undersøgelse af erfaringerne.

Kommissionen er enig med ØSU. Den mener,
at der skal tages hensyn til de enkelte
sektorer, når det skal afgøres, på hvilken
måde, i hvilket omfang og i hvilket tempo
der skal liberaliseres. Dette forklarer, hvorfor
der er anvendt forskellige fremgangsmåder
inden for postvæsen og telekommunikation.
Kommissionen mener, at den sektorbestemte
fremgangsmåde, som den altid har anvendt,
bør opretholdes.

Kommissionen er også enig i, at det er
nødvendigt at bygge på erfaringerne med
hensyn til den liberalisering, der har fundet
sted såvel i som uden for Fællesskabet.

7.3  ØSU mener, at de almene tjenester, der
i dag sikres via den offentlige sektor, skal
bevare deres universelle karakter.

Det er et centralt element i Kommissionens
liberaliseringspolitik, at der skal sikres en
universel tjeneste af høj kvalitet. Offentlige
monopoler er ikke altid den eneste eller den
bedste måde, hvorpå dette kan ske. Det kan
også ske i et konkurrencebetonet klima og
gennem offentlige eller private aktører. Det
må understreges, at en liberalisering, der
omfatter relevante ledsageforanstaltninger,
normalt ikke bringer den universelle tjeneste
i fare, men oven i købet forbedrer den ved at
forbedre forholdet mellem kvalitet og pris til
fordel for forbrugerne. Dette fremgår klart af
den igangværende liberalisering i EU (inden
for telekommunikation og luftfart).

7.4  I forbindelse med liberaliseringen må
der også tages hensyn til behovet for at støtte
investeringer med langsigtet rentabilitet.

Kommissionen deler denne opfattelse, men
skal bemærke, at monopoler ikke er statens
eneste mulighed i dag for at fremme
langsigtede investeringer. Der skal tages
hensyn til den nye økonomiske og
teknologiske virkelighed.

7.5  Liberaliseringen kan på kort sigt skabe
sociale problemer, som kræver den største
årvågenhed og anvendelse af alle de EU-
instrumenter, der står til rådighed.

Kommissionen mener, at liberaliseringens
gunstige virkninger for økonomien generelt
vil skabe vækst i den samlede beskæftigelse,
bl.a. gennem nye aktivitets- og
beskæftigelsestyper, således som det fremgår
af f.eks. den rapport, som den rådgivende
gruppe vedrørende konkurrenceevnen
(Ciampi-rapporten) aflagde i december 1995.
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Der kan forekomme en beskæftigelses-
nedgang inden for visse monopoler, hvis de
er organiseret mindre effektivt end private
erhvervsvirksomheder. Kommissionen er klar
over disse eventuelle negative virkninger på
kort sigt, men har altid arbejdet på en gradvis
liberalisering på længere sigt.

8. Subsidiaritetsprincippet

8.1-8.3  ØSU er af den opfattelse, at
Kommissionen tilsyneladende stiler mod en
p r æ c i s k o m p e t e n c e f o r d e l i n g p å
konkurrenceområdet mellem sig selv og
medlemsstaternes myndigheder, selv om dette
ikke vil løse problemet med "differentieret
anvendelse", hvis der kun er ét
interventionsniveau, eller problemet med
interessekonflikter i forhold til de nationale
myndigheder. Dette kræver yderligere
lovgivningstiltag fra Kommissionens side.

For at afværge de farer, som ØSU nævner, er
metoden til arbejdsfordeling mellem
Kommissionen og de nationale myndigheder
af væsentlig betydning. Hvis medlemsstaterne
kun behandler overtrædelser med virkning på
et enkelt nationalt marked (som anført i
Kommissionens forslag), bør risikoen for
"differentieret anvendelse" og interesse-
konflikter mellem EU og medlemsstaterne
kunne begrænses.

9. Globalisering og konkurrencepolitik

9.1-9.3  ØSU opfordrer Kommissionen til at
fortsætte sine bestræbelser på at få fastlagt et
egentligt internationalt regelsæt på
konkurrenceområdet. Det mener dog, at det,
mens man afventer mere præcise regler, er
nødvendigt at finde frem til en konsensus på
grundlag af bestemte konkurrenceprincipper,
der - inden for rammerne af WTO - bl.a. skal
omfatte minimumsregler for arbejdstager- og
fagforeningsrettigheder. Der er nemlig tale
om en  konkre t  f o rv r idn ing a f
konkurrencereglerne, når arbejdstagernes
minimumsrettigheder ikke overholdes.

Kommissionen udtrykker tilfredshed med
ØSU's støtte til den linje, den lagde i den 24.
konkurrenceberetning med hensyn til
fastlæggelse af et egentligt regelsæt for
konkurrenceområdet på internationalt plan.
Traktatens konkurrenceregler indeholder dog
ingen specifikke sociale parametre. Det
samme ville formodentlig være tilfældet med
ethvert andet regelsæt på konkurrence-
området, der fastlægges på internationalt plan.
Dette udelukker dog ikke, at der samtidig
udarbejdes og gennemføres regler for
socialpolitikken, og i denne forbindelse
henledes ØSU's opmærksomhed på
Marrakesh-erklæringen af april 1994, der
iværksatte WTO og omtalte en række
handelsrelaterede områder, der kunne indgå i
WTO's arbejdsprogram, herunder bl.a.
arbejdsvilkår og konkurrencepolitik.

9.4  Man skal være særlig opmærksom på
EU's associeringsaftaler med og
handelspolitik over for de central- og
østeuropæiske lande, så man undgår for-

Konkurrencereglerne i Europa-aftalerne med
de central- og østeuropæiske lande har netop
til formål at forhindre, at såvel aftaler mellem
private parter som misbrug af en dominerende
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styrrende elementer som følge af, at der i
disse lande findes regler, der er uforenelige
med en effektiv konkurrencepolitik.

stilling eller endog statsstøtte skader
konkurrencen. De central- og østeuropæiske
lande vil på dette område anvende de samme
regler som medlemsstaterne.

9.5 og 9.6  ØSU opfordrer Kommissionen til
dels at fortsætte bestræbelserne på at indgå
b i l a t e r a l e a f t a l e r m e d
konkurrencemyndighederne i de lande, som
EU har snævre økonomiske forbindelser med,
dels at videreføre samarbejdet med
konkurrencemyndighederne i USA, Canada
og Australien og til at lægge stærkt pres på
den japanske regering.

De bilaterale aftaler bør under alle
omstændigheder hjemle mulighed for kontrol
med konkrete former for adfærd.

Kommissionen glæder sig over ØSU's støtte
til udvikling af et nærmere samarbejde med
de største økonomiske partnere, og den vil
fortsætte sine bestræbelser i denne retning.

Kommissionen noterer sig ØSU's henstilling
om at være opmærksom på den adfærd, der
udvises af nogle af vore partnere.

10. Høringsprocedurerne

10.1-10.3  ØSU bifalder Kommissionens vilje
til at gøre sine beslutningsprocesser mere
åbne og gennemsigtige.

Det mener, at Kommissionen bør tilstræbe en
permanent dialog ikke blot med BEUC og
UNICE, men også med de europæiske
fag foren inger og andre ber ør t e
organisationer i EU.

Desuden ønsker ØSU at blive underrettet
oftere om den linje, GD IV agter at følge,
allerede før beslutningerne bliver truffet og
offentliggjort.

Det er Kommissionens politik at gøre sine
procedurer så gennemsigtige som muligt og at
inddrage alle interesserede parter på de
relevante trin i beslutningsprocessen, hvilket
også fremgår af Kommissionens større
anvendelse af grønbøger. Kommissionen
indleder, inden for rammerne af sine
ressourcer, dialog om generelle politiske
spørgsmål med alle interesserede parter, der
anmoder om det. Desuden opfordres alle
interesserede parter til at fremsætte
bemærkninger til de udkast til meddelelser og
retsakter, Kommissionen offentliggør som led
i høringsproceduren.

Med hensyn til dialogen med Det
Økonomiske og Sociale Udvalg er
Kommissionen villig til oftere at efterkomme
anmodninger om en sådan dialog. Det vil dog
ikke være muligt at give ØSU en
fortrinsstilling fremfor andre af Fællesskabets
institutioner. Det er i forvejen
Kommissionens praksis at sende ØSU kopier
af alle udkast til meddelelser og retsakter, så
snart Kommissionen har godkendt dem til
høring. Disse udkast er et hensigtsmæssigt
grundlag for konsultation og dialog, fordi de

KONK. BERETN. 1995



356 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION 

går forud for de endelige beslutninger,
Kommissionen måtte træffe senere. På samme
måde er grønbøger en opfordring til dialog
om politiske spørgsmål, hvor der endnu ikke
er truffet endelige beslutninger. Endelig må
man ikke glemme, at den årlige konkur-
renceberetning, ØSU's udtalelse og
Kommissionens svar er et ideelt grundlag for
drøftelse af generelle retningslinjer for den
fremtidige politik.

10.4  Med hensyn til statsstøtte mener ØSU,
at Kommissionen systematisk bør indhente
udtalelse fra arbejdstagerorganisationer og
underleverandører - og ikke blot som
interesserede tredjeparter, for at få de
informationer, der kan være relevante for
Kommissionens afgørelse.

Ved støtte til omstrukturering skal
Kommissionen reagere meget hurtigt af
hensyn til de berørte virksomheder, deres
ansatte og regionens eller landets økonomi. I
en krisesituation (for ikke at tale om de
endnu mere problematiske tilfælde, hvor der
ydes støtte til redning af virksomheder), er
det vanskeligt at iværksætte yderligere
konsultationer, da det risikerer at øge den
k r i t i k , d e r f r e m s æ t t e s o v e r
fællesskabsinstitutionernes langsommelighed.
Under alle omstændigheder opfordres alle
interesserede parter til at reagere, når
proceduren indledes, og via forskellige
dokumenter er det muligt at få oplysninger
efterfølgende (offentliggørelse i EFT,
Bulletin, GD IV News ...).

10.5  ØSU beklager, at hverken Udvalget
eller arbejdsmarkedets parter er blevet hørt
fyldestgørende i forbindelse med den nye
aftale mellem Kommissionen og USA's kartel-
myndigheder.

Kommissionen noterer sig, at ØSU er
utilfreds med, at det ikke er blevet konsulteret
tilstrækkeligt i forbindelse med den seneste
samarbejdsaftale med USA. Kommissionen
skal dog erindre om, at denne aftale tog sigte
på at korrigere den mangelfulde aftale, der
blev vedtaget i henhold til fællesskabsretten
efter EF-Domstolens dom af 7. august 1994.
Aftalen blev i virkeligheden undertegnet og
indgået den 23. september 1991. Desuden
giver den ikke Kommissionen nye beføjelser,
men skaber blot en struktur for samarbejdet
mellem EU's og USA's konkurrence-
myndigheder i henhold til deres eksisterende
regler.

11. Sagsbehandlingens effektivitet

11.1-11.3  ØSU opfordrer Kommissionen til
at gennemføre en hurtigere og mere

Kommissionen deler ØSU's opfattelse, hvis
den skal fortolkes som støtte til såvel kravet
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gennemsigtig sagsbehandling og noterer sig
den kvantitative og kvalitative tilvækst i
K o m m i s s i o n e n s a r b e j d e p å
konkurrenceområdet.

om øgede ressourcer som politikken til
forenkling af reglerne og decentraliseret
anvendelse af artikel 85 og 86.

12. Uafhængighed i anvendelsen af
konkurrenceretten

12.1-12.3  ØSU er af den opfattelse, at
oprettelse af en særskilt konkurrence-
myndighed ville stride mod den holdning, det
har indtaget i tidligere udtalelser, nemlig at
konkurrencepolitikken skal hænge nøje
sammen med EU's politik på andre områder
samt EU's nye målsætninger.

Kommissionen er fuldstændig enig med ØSU.
Det er den eksisterende institutionelle
strukturs styrke, at konkurrencepolitikken
ikke anvendes og udvikles isoleret, men som
et ud af mange instrumenter, der fremmer
gennemførelsen af Fæl lesskabets
målsætninger. Samtidig giver den nuværende
struktur mulighed for en ensartet anvendelse
af en lang række retlige instrumenter lige fra
bekæmpelse af karteller og monopoler til
kontrol med statsstøtte, gennem en enkelt
institution.

Den foreslåede konkurrencemyndighed ville
afskære disse forbindelser og opdele ansvaret,
hvor det ikke bør opdeles.

13. Andre konkurrenceforstyrrende
elementer

13.1 og 13.2  ØSU mener, at de ustabile
rentesatser og valutakurser samt tilfælde af
social dumping kan true den effektive
konkurrence og dermed kræver større
opmærksomhed fra Kommissionens side.

Kommissionen undersøgte for nylig
valutakursudsvingene inden for det indre
marked (KOM(95) 503). For fremstil-
lingsindustrien konkluderes det bl.a., at
strukturbestemte faktorer i vid udstrækning er
årsag til valutakursvirkningerne for perioden
1987-1994, og at produktionsprisudviklingens
indvirkning på eksportmængderne har været
forholdsvis begrænset for samhandelen inden
for EU.

Dette forhindrer dog ikke, at de omfattende
og kraftige valutakursbevægelser siden
september 1992 har skabt tilpas-
ningsproblemer.

Virksomhederne kan føle sig fristede til at
indføre handelsrestriktioner for at beskytte
deres avancer, medens de offentlige
myndigheder i det land, hvis valuta
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apprecieres, kan blive udsat for pres fra de
hårdest ramte sektorer eller regioner. Man bør
hindre indførelse af konkurrencebegrænsende
praksis, der vil kunne medføre en opdeling af
det indre marked, en nedgang i samhandelen
inden for EU samt en aftagende vækst i
Europa.

Det skal også erindres, at Fællesskabet og
medlemsstaterne i forvejen er i besiddelse af
justeringsmekanismer (strukturfondene,
initiativprogrammer, støtte til redning eller
omstrukturering, regionalstøtte).

Med hensyn til problemet med social
dumping henvises til svarene på punkt 9.1-
9.4.
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