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Inleiding door de heer KAREL VAN MIERT
Lid van de Commissie, belast met het mededingingsbeleid

Opvallend op het gebied van het mededingingsbeleid in 1995 was de sterke stijging van het aantal
zaken dat bij de Commissie aanhangig werd gemaakt en van het aantal beschikkingen dat de
Commissie gaf. Alles bij mekaar kreeg de Commissie op de verschillende gebieden (kartels,
concentraties, overheidssteun) ruim een derde meer zaken te behandelen.

Deze stijging wordt grotendeels verklaard door het feit dat op 1 januari 1995 drie nieuwe landen tot
de Europese Unie zijn toegetreden. Maar de cijfers tonen ook aan dat de ondernemingen meer en meer
gaan inzien dat zij acteurs op de Europese scène zijn. Bovendien noopt de concurrentiedruk de
ondernemingen tot samenwerking of concentratie om competitief te blijven.

Het mededingingsbeleid speelt een essentiële rol in het scheppen van een gunstig
ondernemingsklimaat, dat nodig is om de Europese economie verder te laten groeien en om
arbeidsplaatsen te creëren.

Een andere doelstelling die in het mededingingsbeleid voorop staat, is de bescherming van de
consument. De interne markt is er in de eerste plaats voor de burger. Precies die interne markt moet
er, mede dank zij een rigoureuze toepassing van de mededingingsregels, voor zorgen dat de burger
ongehinderd kan kiezen uit kwaliteitsprodukten die tegen concurrerende prijzen worden aangeboden.

Ik zou hier enkele voorbeelden willen aanhalen die bijzonder treffend illustreren wat de Commissie
in 1995 heeft ondernomen om deze twee doelstellingen van het mededingingsbeleid te verwezenlijken.

Zo is de Commissie opgetreden tegen ondernemingen die probeerden neveninvoer te verhinderen en
aldus de consument wilden beletten van de prijsverschillen tussen de Lid-Staten te profiteren. Met
hetzelfde doel heeft de Commissie een nieuwe verordening betreffende de verkoop van
motorvoertuigen in Europa vastgesteld, die enerzijds waarborgt dat individuele consumenten langs
parallelle weg auto's kunnen invoeren en anderzijds toch ruimte laat voor gestructureerde dealernetten
die een behoorlijke klantenservice garanderen. De Commissie heeft van dezelfde vastberadenheid blijk
gegeven jegens ondernemingen die nieuwe concurrenten de toegang tot de markt belemmerden.

De toepassing van de mededingingsregels op de informatiemaatschappij bleef tot de prioriteiten
behoren. Er werd grote vooruitgang geboekt op het gebied van de regelgeving die de
telecommunicatiediensten moet liberaliseren : de mobiele telefonie vanaf 1995, de alternatieve netten
vanaf 1 juli 1996, de spraaktelefonie vanaf 1 januari 1998. In verschillende Lid-Staten (België,
Ierland, Italië) worden nieuwkomers op de markt van de mobiele telefonie op voet van gelijkheid met
de eerste exploitant behandeld. Maar de rol van de Commissie is hiermee niet uitgespeeld : er moet
op worden toegezien dat de exploitanten geen overeenkomsten sluiten of praktijken toepassen waardoor
het tot een zelfde afscherming van de markt komt als voorheen het gevolg van de wettelijke protectie
was. Daarom kunnen strategische allianties, die meer en meer voorkomen, slechts worden goedgekeurd
indien ze niet tot afsluiting van de nationale markten leiden.
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De Commissie heeft ook, om de mogelijkheid van concurrentie door derden te behouden, twee
operaties verboden in de audiovisuele sector, een sector in volle ontwikkeling waar de verhoudingen
gevoelig liggen.

Ik wil er ook de nadruk op leggen dat de politiek van liberalisatie helemaal niet tegen de openbare
diensten is gericht, maar deze juist beter wil laten functioneren en betaalbaar wil houden voor de
consument, zonder dat de kwaliteit hieronder lijdt.

Hetzelfde geldt voor alle mededingingsregels, ook die inzake overheidssteun. Zo was de Commissie
bereid een belastingmaatregel die voordelig voor de Franse post was, niet als steun te beschouwen,
omdat hij slechts bedoeld was om de lasten die bepaalde verplichtingen inzake openbare
dienstverlening meebrachten, te compenseren. De Commissie heeft er overigens alles aan gedaan om
op het gebied van de overheidssteun een strikt beleid te voeren, erin bestaande dat uitsluitend steun
waarmee bepaalde prioritaire doelstellingen (zoals onderzoek en ontwikkeling) worden nagestreefd,
volgens nauwkeurige, gemeenschappelijke regels kan worden goedgekeurd. Uit de beschikking in de
zaak Crédit Lyonnais, die tot de belangrijkste en meest becommentarieerde beschikkingen behoort,
blijkt duidelijk dat het voeren van een strikt beleid niet behoeft te betekenen dat aan de specificiteit
van de verschillende sectoren wordt voorbijgegaan.

Ik ben er mij tenslotte van bewust dat een zo snel mogelijke behandeling van concurrentiezaken van
cruciaal belang voor de ondernemingen is. Zo worden de meeste concentraties door de Commissie als
enige bevoegde instantie binnen een maand na de aanmelding goedgekeurd. Dit betekent een
aanzienlijk voordeel voor de ondernemingen. Ik wil ook in andere zaken, en vooral waar het om de
oprichting van gemeenschappelijke dochterondernemingen gaat, het onderzoek versnellen.

Het is mijn wens dat ook in de toekomst het Europese mededingingsbeleid voortdurend aan de
behoeften en prioriteiten van zowel de burgers als het bedrijfsleven wordt aangepast. Het ligt dan ook
in de bedoeling over te gaan tot, of voort te gaan met, overleg met alle belanghebbenden over de
volgende onderwerpen : de samenwerking met de nationale mededingingsautoriteiten, de regels inzake
geldboeten in kartelzaken, het Groenboek over concentraties, dat over verticale
concurrentiebeperkingen in de distributie en de aanpassing van de "de minimis"-regel. Dit moet er
enerzijds toe bijdragen dat de beslommeringen voor de ondernemingen tot een minimum worden
beperkt en anderzijds dat de Commissie zich kan toeleggen op wat essentieel is.
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Inleiding

1. Een concurrerend klimaat als voorwaarde voor een sterke concurrentiepositie

1. Algemeen wordt erkend dat het concurrentiebeleid van cruciaal belang is om het
concurrentievermogen van het communautaire bedrijfsleven te handhaven.

Het concurrentiebeleid is een instrument om te komen tot een optimale allocatie van middelen, een
reële technische vooruitgang en de nodige soepelheid om zich aan een veranderende omgeving aan
te passen. In dat opzicht zijn concurrentie en concurrentievermogen onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De ervaring leert dat alleen ondernemingen die gewend zijn tegen sterke concurrentie op
te tornen en die in open en dynamische markten goed presteren in staat zijn dat ook op een grotere
schaal te doen - zowel in andere geografische gebieden als in het kader van een steeds mondialer
wordende economie in het algemeen.

Een concurrentiebeleid en een beleid ter bevordering van het concurrentievermogen zijn derhalve niet
tegenstrijdig en zijn uiteindelijk op hetzelfde doel gericht, namelijk het tot stand brengen van de
basisvoorwaarden voor de ontwikkeling en handhaving van een doeltreffend en concurrerend
communautair bedrijfsleven, dat aan de Europese burgers betere produkten en diensten levert, en het
waarborgen van een stabiel economisch klimaat.

2. Interne markt en concurrentiebeleid

2. Dat deze twee beleidsvormen elkaar aanvullen komt ook duidelijk tot uiting in het streven van
de Gemeenschap naar de totstandbrenging van een interne markt. Aan de ene kant is de interne markt
een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van een doeltreffend en concurrerend bedrijfsleven. Aan
de andere kant is het mededingingsbeleid een belangrijk instrument om de beoogde interne markt te
verwezenlijken en in stand te houden, met name door het handhaven van regels die ervoor zorgen dat
de wettelijke handelsbelemmeringen die zijn weggenomen niet worden vervangen door particuliere of
andere door de overheid opgelegde beperkingen die dezelfde uitwerking hebben.

2.1. Factoren die de mededinging in de interne markt ongunstig beïnvloeden

3. Ofschoon de wetgevende initiatieven die in het Witboek van de Commissie van 1985 inzake
de interne markt waren aangekondigd vrijwel allemaal zijn genomen en in het nationale recht zijn
verwerkt, zijn er aanwijzingen dat sommige produkten- en dienstenmarkten versnipperd blijven1.

Integratie van de interne markt zal, te zamen met de geleidelijke mondialisering van de markten, naar
verwachting leiden tot grotere geografische markten (niet noodzakelijk op communautaire schaal - de
relevante markten kunnen bestaan uit een ander samenstel van regionale of nationale markten). Dit kan
aanleiding geven tot een herijking van de structurele parameters van de markt waarop de gevolgen van
handelingen van publieke of particuliere actoren op het gebied van de mededinging moeten worden
beoordeeld. In dit vroege stadium kan geen definitief antwoord worden gegeven op de vraag of de
concurrentie- bevorderende gevolgen van de interne markt zich werkelijk hebben voorgedaan. Er zijn

                                                            

1 De Commissie is voornemens om in de loop van 1996 de resultaten bekend te maken van een algemene analyse
van het effect en doeltreffendheid van het interne-marktprogramma, zoals gevraagd in Resolutie 92/1218 van de
Raad van 7 december 1992.
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bepaalde aanwijzingen dat de mededinging op bepaalde markten zich steeds meer op een
supranationaal niveau ontwikkelt. In andere sectoren ziet het ernaar uit dat de markten volgens
nationale scheidslijnen opgedeeld blijven. Dit laatste is te verklaren aan de hand van een hele reeks
factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de gevolgen van de
integratie van de interne markt in termen van geografische vergroting van de "relevante markten".

4. Een eerste factor betreft de doelmatigheid van de wetgevende initiatieven (en bijbehorende
maatregelen, zoals Europese normalisatie) bij het opheffen van de wettelijke en administratieve
belemmeringen voor grensoverschrijdende transacties. Voor zover het wettelijke kader niet voltooid
of niet aangepast is, wil de Commissie druk uitoefenen om het te verbeteren. Voorts bestaan er allicht
situaties waarin de toegang tot de markt weliswaar niet wordt belemmerd maar de verschillen in
nationale regelingen niettemin leiden tot verschillen in de economische omstandigheden die de handel
en de mededinging kunnen vervalsen (bij voorbeeld de prijsstelling voor geneesmiddelen, fiscaliteit,
monetaire schommelingen). Wanneer deze factoren leiden tot verschillende economische
omstandigheden op de nationale markten welke de marktdeelnemers ertoe brengen een onderscheid
tussen deze markten te maken, moet hiermee allicht rekening worden gehouden bij het omschrijven
van de in mededingingsopzicht relevante markt. "Natuurlijke belemmeringen" zoals taal, smaak en
gewoonten, of structurele kenmerken die de verhandelbaarheid van produkten of diensten beperken,
kunnen eveneens een reden zijn om nationale markten als afzonderlijke eenheden te beschouwen. Deze
problemen zijn naar voren gekomen in het kader van het onderzoek van de Commissie naar fusies in
de omroep- en mediasector, waarin taalkundige en culturele factoren ertoe nopen de EU-markt te
beschouwen als een verzameling van afzonderlijke nationale markten. Deze culturele diversiteit draagt
bij tot de rijkdom van ons gemeenschappelijke Europese erfgoed en moet door de Commissie bij de
beoordeling van zaken in aanmerking worden genomen, zelfs indien dit ertoe leidt dat vaker tot het
bestaan van een machtspositie moet worden besloten (Nordic Satellite; RTL/Veronica/Endemol).

2.2. Rol van het mededingingsbeleid

5. Aan de ene kant is de integratie van de interne markt bepalend voor de economische context
waarin het communautaire mededingingsbeleid ten uitvoer moet worden gelegd, maar aan de andere
kant draagt de toepassing van het communautaire mededingingsbeleid ook bij aan een betere werking
van de geïntegreerde markt. Er kunnen drie grote terreinen worden onderscheiden waarop het
mededingingsbeleid inwerkt: concurrentieverstorende overeenkomsten en gedragingen, de gereguleerde
of gemonopoliseerde sectoren en staatssteun. Het is in dit verband van fundamenteel belang erop te
wijzen dat de Commissie over een reeks samenhangende instrumenten beschikt voor het voeren van
een mededingingsbeleid. De kartelvoorschriften, de concentratiecontrole, het toezicht op
steunmaatregelen van de Staten en de regels inzake liberalisatie dienen alle hetzelfde doel, namelijk
ervoor zorgen dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt verstoord.

6. De Commissie past de communautaire mededingingsregels met grote waakzaamheid toe
wanneer bedrijven trachten de concurrentiebevorderende gevolgen van de integratie van de interne
markt ongedaan te maken door concurrentiebeperkende gedragingen die erop gericht zijn de
compartimentering van de markt in stand te houden. Voorbeelden van gedragingen die in dit verband
aanleiding geven tot bezorgdheid, zijn beperkingen op de parallelle handel, sommige soorten van
verticale overeenkomsten en/of distributiesystemen, alsmede niet gemotiveerde weigeringen om (op
non-discriminitoire grondslag) toegang te verlenen tot faciliteiten waarover derden moeten kunnen
beschikken om te concurreren.
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7. De liberalisatie van traditioneel gemonopoliseerde markten, zoals de markt voor
nutsvoorzieningen, is van cruciaal belang bij de totstandbrenging van een interne markt. Zonder een
sterkere en concurrerende basis in de sectoren energievoorziening, openbaar vervoer en
telecommunicatie zal de Europese economie, met inbegrip van de consumenten en het midden- en
kleinbedrijf, in de toekomst in een nadelige positie verkeren2. De Europese Raad van Madrid in
december 1995 kwam tot de conclusie dat het absoluut noodzakelijk is meer concurrentie te
introduceren in diverse sectoren ten einde het concurrentievermogen aan te wakkeren en aldus nieuwe
werkgelegenheid te scheppen. De Commissie heeft dan ook haar pogingen voortgezet om deze markten
open te stellen voor mededinging en intracommunautaire handel, waarbij er wel op is toegezien dat
de voorgestelde of genomen maatregelen verenigbaar zijn met de uitvoering van opdrachten van
algemeen economisch belang door openbare diensten, zoals het verzorgen van een universele
dienstverlening aan alle burgers tegen betaalbare prijzen.

8. De telecommunicatie is een strategische sector die voor de Europese Unie van groot belang is3.
De voortschrijdende liberalisatie van deze sector heeft de telecommunicatiebedrijven ertoe verplicht
nieuwe diensten te lanceren en de prijzen te verlagen. Zowel het bedrijfsleven als de consumenten
profiteren van de openstelling van de telecommunicatiemarkten. De invoering van concurrentie in deze
sector is tevens van wezenlijk belang voor het vergemakkelijken van de overgang naar de
informatiemaatschappij en derhalve ook voor onze kansen om te overleven in een steeds
concurrerender mondiale markt. In dit verband zijn culturele diversiteit en gelijke toegang tot de
nieuwe diensten fundamentele doelstellingen die niet uit het oog mogen worden verloren.

Het grootste deel van de regelgeving die op communautair niveau tot stand moet worden gebracht, is
reeds vastgesteld of is in volle voorbereiding met het oog op een volledige liberalisatie in 1998. Deze
regelgeving moet uiteraard worden omgezet in nationaal recht en daadwerkelijk worden toegepast om
te bereiken dat er echte vrije mededinging komt. De rol van de Commissie zal niet kleiner worden
wanneer de regelgeving eenmaal voltooid is. In tegendeel, de Commissie zal erop moeten toezien dat
de wettelijke belemmeringen, wanneer die eenmaal uit de weg zijn geruimd, niet worden vervangen
door overeenkomsten of gedragingen met een soortgelijke werking, zoals concurrentiebeperkende
concentraties, overeenkomsten tot verdeling van de markt, misbruiken van gevestigde marktdeelnemrs
om nieuwkomers te weren - bij voorbeeld door een non-discriminatoire toegang tot noodzakelijke
faciliteiten te weigeren - of onrechtmatige staatssteun. Wanneer in bepaalde gereserveerde sectoren
exclusieve rechten worden gehandhaafd, dient kruissubsidiëring met de niet-gereserveerde activiteiten
van de betrokken onderneming te worden voorkomen.

Inmiddels is het bedrijfsleven in volle beweging om te anticiperen op nieuwe markten die tot
ontwikkeling komen. Nieuwe samenwerkingsvormen met wereldwijde implicaties zijn voor onderzoek
aan de Commissie voorgelegd. Bij de beoordeling van deze zaken door de Commissie is gebleken hoe
de bestaande mededingingsregels - indien op een realistische wijze toegepast - in staat zijn om op de
dynamiek van innovatie en mondialisering in te spelen. Nieuwe opkomende markten zijn echter geen
garantie voor goedkeuring van elke samenwerking. Terwijl samenwerking dient te worden toegestaan

                                                            

2 Adviesgroep Concurrentievermogen, "Enhancing European Competitiveness" (verbetering van het Europese
concurrentievermogen), Tweede Rapport aan de Voorzitter van de Europese Commissie, de Minister-Presidenten
en Staatshoofden, december 1995 ("Rapport-Ciampi"). In dezelfde context wordt ook aangevoerd: "waar het vooral
op aankomt, is niet zozeer dat de eigendom - met het beheer - van de nutsvoorzieningen overgaat van de staat naar
de particuliere sector, als wel dat in die sectoren concurrentie wordt ingevoerd en wel op zo ruim mogelijke schaal".

3 Groenboek inzake de liberalisering van telecommunicatie-infrastructuur en kabeltelevisienetwerken: Deel Een
(COM(94) 440 van 25.10.1994) en Deel Twee (COM(94) 682 van 25.01.1995).
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of zelfs aangemoedigd indien zij concurrentiebevorderend is, kunnen samenwerkingsvormen die het
demonopoliseringsproces dwarsbomen of bedreigen niet worden aanvaard. Wanneer grote
marktdeelnemers hun krachten bundelen, dient de Commissie alles in het werk te stellen om een
vergrendeling van de markt te voorkomen.

9. De sector luchtvervoer, waarin de volledige liberalisatie tegen eind 1997 rond zal zijn, bewijst,
meer nog dan de telecommunicatiesector, dat regelgeving een noodzakelijke doch niet voldoende
voorwaarde is om te komen tot een echt concurrentieklimaat. In deze sector, waarin de
luchtvaartmaatschappijen met elkaar knokken om een voldoende groot aandeel te verwerven of te
behouden op een slechts langzaam groeiende en concurrerende markt, bestaat constant het gevaar dat
de gevestigde marktdeelnemers oneerlijke methoden gebruiken om hun belangen te beschermen. Een
strenge toepassing van de mededingingsregels, vooral op het gebied van staatssteun en het toezicht op
misbruiken van sterke marktdeelnemers, is absoluut noodzakelijk. In het bijzonder staatssteun wordt
gezien als een contraproduktieve maatregel die in de meeste gevallen inefficiënte ondernemingen
beschermt tegen efficiënte concurrenten en daardoor noodzakelijke herstructureringsmaatregelen alleen
maar uitstelt. Staatssteun kan zelfs worden gebruikt om nieuwe concurrenten te bestrijden door middel
van afbraakprijzen en andere destructieve maatregelen. Herstructureringsmaatregelen zijn weliswaar
noodzakelijk om de efficiëntie en het concurrentievermogen op een uitdijende markt te vergroten, maar
de Commissie moet erop toezien dat een hoge graad van concentratie op de markt de vliegroutes en
"slots" niet afgrendelt, hetgeen zou betekenen dat de opgeheven wettelijke barrières opnieuw worden
opgericht.
 
10. Energie is een andere cruciale factor voor het bedrijfsleven en werd ook in het Rapport-Ciampi
als zodanig vermeld. In het verslagjaar is evenwel geen noemenswaardige vooruitgang geboekt in de
liberalisatie van deze sector.

11. Volgens het vierde overzicht van de steunmaatregelen in de Europese Unie, dat in 1995 is
gepubliceerd, is het totale bedrag van de nationale steunmaatregelen in de periode 1990-1992
afgenomen, maar ligt dit bedrag - gemiddeld circa 94 miljard ecu per jaar voor de gehele
Gemeenschap - toch nog te hoog om de doelstellingen van de Commissie binnen bereik te brengen,
met name wat de rijkere Lid-Staten betreft. Grote bedragen uitgeven aan staatssteun is niet de juiste
manier om een sterke concurrentiepositie te verwerven. Het vertraagt noodzakelijke herstructureringen,
vervalst de mededinging tussen ondernemingen en regio's en bezwaart de overheidsbegrotingen.

Het zou evenwel niet realistisch zijn voor te stellen dat alle staatssteun zonder meer wordt afgeschaft.
Dat was ook nooit de bedoeling van de opstellers van het Verdrag of van de Commissie. Als men, op
een markt die niet volmaakt is, alleen de marktkrachten laat spelen, kunnen bepaalde fundamentele
doelstellingen van de Lid-Staten en de Europese Unie, zoals economische en sociale samenhang, een
voldoende mate van onderzoek en ontwikkeling en de bescherming van het milieu, de ontwikkeling
van het midden- en kleinbedrijf, alsmede de noodzaak om de nodige tijd uit te trekken voor structurele
bijstellingen, met name om sociale redenen, nooit worden bereikt. In de ogen van de Commissie komt
het er in essentie op aan ervoor te zorgen dat, wanneer bij wijze van uitzondering staatssteun wordt
toegestaan, de negatieve gevolgen voor de mededinging en de handel tussen Lid-Staten tot het strikt
noodzakelijke worden beperkt en dat deze worden gecompenseerd doordat doelstellingen van algemeen
communautair belang worden verwezenlijkt.
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3. Internationale samenwerking

12. De voortschrijdende mondialisering van de wereldeconomie en het veranderende patroon van
de moderne handel maken internationale samenwerking tussen mededingingsautoriteiten een noodzaak.

Om te beginnen moeten ondernemingen die op mondiale schaal werkzaam zijn kennis hebben van en
zich gedragen in overeenstemming met de verschillende wetten en gebruiken op concurrentiegebied
in verschillende rechtsgebieden. Dit brengt voor de betrokken ondernemingen onvermijdelijk kosten
mee. Voorts wordt het risico dat tegenstrijdige maatregelen worden opgelegd groter wanneer
transacties onder de bevoegdheid van meerdere mededingingsautoriteiten vallen. De
mededingingsautoriteiten van hun kant hebben het allicht moeilijk toegang te krijgen tot informatie
die het bewijs van een kartelinbreuk vormt wanneer die informatie zich buiten hun rechtsgebied
bevindt. Overigens zijn mededingingsregels die de handhaving van een daadwerkelijke mededinging
op de thuismarkt beogen wellicht minder doeltreffend om concurrentieverstorende gedragingen op
mondiaal niveau te bestrijden. Tenslotte wordt algemeen erkend dat een liberalisatie van de handel
alleen dan praktische resultaten oplevert wanneer zij gepaard gaat met een verruimde toepassing van
de mededingingsregels. Particuliere handelsbelemmeringen mogen immers niet in de plaats komen van
de afgeschafte barrières die vroeger door de overheid waren opgeworpen.

Om al die redenen is een intensievere samenwerking op internationaal niveau onmiskenbaar in het
belang van het bedrijfsleven en de consumenten.

13. Op een bilateraal niveau biedt de overeenkomst met de Verenigde Staten (die in april 1995
door de Raad is bekrachtigd) reeds mogelijkheden voor samenwerking. De bepalingen inzake
coördinatie van de handhaving van de mededingingsregels maken het de partijen in zekere mate
mogelijk samen te werken om concurrentieverstorende situaties die de markten in de EU en de VS
ongunstig beïnvloeden aan te pakken.

In een rapport over het mededingingsbeleid in de nieuwe wereldorde op handelsgebied, dat op verzoek
van de heer Van Miert door een onafhankelijke groep deskundigen is opgesteld, beveelt deze groep
als een "prioriteit" de versterking van de bestaande EG/VS-Overeenkomst aan. Het rapport van de
groep deskundigen doet ook aanbevelingen met betrekking tot plurilaterale samenwerking, daar de
groep van oordeel is dat bilaterale overeenkomsten alleen geen afdoende oplossing kunnen bieden voor
alle problemen die zich op internationaal niveau kunnen voordoen.

4. Rol van de Commissie bij de toepassing van de mededingingsregels

14. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat de fase van de ontwikkeling van het
communautaire mededingingsbeleid voltooid is. Het beleid en de rechtsregels zijn thans terdege
geconsolideerd op grond van de administratieve praktijk van de Commissie en de door de Europese
rechtscolleges ontwikkelde jurisprudentie. De Commissie beschikt evenwel slechts over beperkte
middelen om een steeds toenemend aantal zaken af te handelen. Met name in 1995 nam het aantal
nieuwe zaken, vooral zaken in verband met staatssteun en de toepassing van de artikelen 85 en 86,
in significante mate toe ten gevolge van de toetreding van drie nieuwe Lid-Staten.

15. Naar aanleiding daarvan heeft de Commissie gezocht naar mogelijkheden om zich te
concentreren op die overeenkomsten en gedragingen die een aanzienlijke invloed hebben op de
mededinging en waarvan mag worden aangenomen dat zij de handel tussen Lid-Staten merkbaar
ongunstig zullen beïnvloeden. Met het oog daarop zijn reeds diverse instrumenten en ideeën
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uitgewerkt. Er zijn voorbereidende werkzaamheden aan de gang om deze verder uit te breiden en te
verfijnen. In het bijzonder van belang zijn in dit verband de toepassing van de de minimis-regel (zowel
op kartelgebied als met betrekking tot staatssteun), de groepsvrijstellingen (die het ondernemingen
mogelijk maken overeenkomsten te sluiten zonder deze bij de Commissie aan te melden om
rechtszekerheid te verkrijgen) en het concept "communautair belang" bij klachten.

16. Wanneer de Commissie zich bij voorrang moet toeleggen op zaken die een aanzienlijke invloed
op de intracommunautaire mededinging hebben, wordt de rol van de nationale autoriteiten en
rechterlijke instanties in mededingingszaken belangrijker. De gedecentraliseerde toepassing van de
mededingingsregels is vaak een snellere en doeltreffender manier om een einde te maken aan
inbreuken. Wanneer de mededingingsregels vaker door nationale rechters en autoriteiten worden
toegepast, geeft de burger van de Gemeenschap zich er beter rekenschap van dat deze regels deel
uitmaken van het "levende recht" van elke Lid-Staat en de bescherming van zijn rechten beogen.

17. De Commissie is dan ook de gedecentraliseerde toepassing van de communautaire
mededingingsregels blijven stimuleren, met name ten aanzien van zaken die onder de toepassing van
de artikelen 85 en 86 vallen. Het doel van de Commissie is een daadwerkelijke samenwerking tot
stand te brengen tussen de nationale rechterlijke instanties en mededingingsautoriteiten aan de ene kant
en de Commissie aan de andere kant. In dit verband is al heel wat voorbereidend werk geleverd voor
een nieuwe bekendmaking inzake de samenwerking tussen de Commissie en de nationale
mededingingsautoriteiten. Deze zal de tegenhanger vormen van de bestaande bekendmaking inzake
samenwerking met de nationale rechterlijke instanties.

Dit decentralisatiebeleid dient evenwel geleidelijk en met grote zorgzaamheid ten uitvoer te worden
gelegd. De decentralisatie gaat hand in hand met een volgehouden inspanning van de Commissie om
de regels inhoudelijk te verduidelijken en te vereenvoudigen, om aldus te waarborgen dat de Lid-Staten
bij de toepassing van de communautaire mededingingsregels hetzelfde referentiekader gebruiken.

18. Het subsidiariteitsbeginsel schrijft voor dat de zaak dient te worden behandeld door de meest
aangewezen autoriteit. Sommige zaken die onder de bevoegdheid van meerdere nationale autoriteiten
vallen, dienen bijgevolg door de Commissie in behandeling te worden genomen. In het geval van
concentraties verdient het bij voorbeeld de voorkeur dat ondernemingen de door hen voorgenomen
fusies alleen door de Commissie laten onderzoeken in plaats van ze te moeten voorleggen aan een hele
reeks nationale autoriteiten. De Commissie startte in 1995 een nieuwe procedure tot herziening van
de concentratieverordening, waarbij het onder meer de bedoeling was na te gaan of het criterium van
de omzet voor het bepalen welke zaken aan de Commissie moeten worden voorgelegd en welke onder
de exclusieve bevoegdheid van de Lid-Staten vallen, nog aan de behoeften voldoet.

19. Op het gebied van staatssteun houdt het subsidiariteitsbeginsel in dat de Gemeenschap bij
uitsluiting bevoegd moet zijn, aangezien van de Lid-Staten niet verlangd kan worden dat zij de door
henzelf toegekende staatssteun controleren op een manier die eerlijk is ten aanzien van hun buren. Eén
aspect kan echter op nationaal niveau worden afgehandeld: de nationale rechterlijke instanties kunnen
optreden naar aanleiding van klachten van de concurrenten van de staatssteun ontvangende
onderneming, en zij kunnen met name nagaan of de voorgeschreven aanmeldings- en
goedkeuringsprocedure door de Lid-Staat zijn gevolgd. De Commissie heeft ter zake een nieuwe
mededeling bekendgemaakt, welke een drieledig doel heeft: de handhaving van de voorschriften inzake
staatssteun verbeteren en decentraliseren, de juridische toestand in het belang van alle betrokken
partijen verduidelijken en een houvast bieden aan de rechters.
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5. Doorzichtigheid

20. De mededingingsregels zijn vaak complex omdat de economische, juridische en politieke
context waarin zij functioneren eveneens gecompliceerd is en voortdurend verandert. Dit betekent niet
dat een grotere doorzichtigheid en een vereenvoudiging niet meer mogelijk zouden zijn. De Commissie
heeft zelfs diverse manieren gevonden om haar beleid beter bekend te maken en het regelgevende
kader te vereenvoudigen. Te vermelden zijn in dit verband de pas goedgekeurde groepsvrijstelling voor
overeenkomsten betreffende de overdracht van technologie, die de beide verordeningen inzake know-
how en octrooilicenties zal vervangen; het gebruik van mededelingen en bekendmakingen om
richtsnoeren te geven voor de toepassing van de mededingingsregels in bepaalde sectoren
(grensoverschrijdende kredietoverdrachten; postdiensten); het gebruik van Groenboeken met het oog
op het opzetten van een breed overleg (met name de geplande Groenboeken inzake verticale
concurrentiebeperkingen en de herziening van de concentratieverordening, welke in 1996 zullen
worden gepubliceerd); de publikatie van verklarende brochures (de nieuwe verordening inzake de
automobieldistributie). Op het gebied van staatssteun is de aanmeldingsverplichting, zoals opgenomen
in het Verdrag, de belangrijkste factor met het oog op de doorzichtigheid. De Commissie heeft in een
mededeling aangegeven dat zij voornemens is alle bevoegdheden die het Verdrag haar verleent aan
te wenden om de Lid-Staten te dwingen deze verplichting na te komen. De Commissie is voorts bezig
met het uitwerken van een herziene, versterkte kaderregeling voor regionale steun en heeft een nieuwe
kaderregeling voor steun ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling goedgekeurd. Tenslotte is de
Commissie het publiek op een actieve manier blijven informeren over concurrentieaangelegenheden:
persberichten en persconferenties, de voorlichtingsdienst van DG IV, publikaties, de Nieuwsbrief
concurrentiebeleid, en last but not least het jaarlijks verslag over het mededingingsbeleid, al deze
middelen dienen hetzelfde doel: de doorzichtigheid, rechtszekerheid en voorspelbaarheid van het
mededingingsbeleid vergroten.

6. Democratische verantwoording

21. Het mededingingsbeleid mag geen louter technocratisch of administratief gebeuren blijven, doch
heeft alles te winnen bij een brede democratische instemming. De Commissie hecht dan ook groot
belang aan een vruchtbare dialoog met de andere instellingen van de Europese Unie over alle aspecten
van haar mededingingsbeleid.

22. Het jaarlijks verlag over het mededingingsbeleid dient als een basisinstrument voor de
communicatie met en de informatie aan de andere instellingen van de Europese Unie, met name het
Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité. De vruchtbare
gedachtenwisselingen en discussies over het vorige verslag hebben de Commissie duidelijk geholpen
bij het vervullen van haar taken en hebben ook bijgedragen tot een betere kennis en begrip van het
Europese mededingingsbeleid. Voorts neemt de Commissie, wanneer dit gewenst is, het initiatief om
de andere instellingen te raadplegen over nieuwe bepalingen die zij voorstelt of over andere
beleidsdocumenten. Meer bepaald in het kader van de goedkeuring van liberaliseringsrichtlijnen op
grond van artikel 90 heeft heeft de Commissie zorgvuldig rekening gehouden met de opmerkingen van
het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's.

23. Voorts heeft de Commissie met betrekking tot diverse aspecten van haar beleid, met name in
verband met de verhouding tussen concurrentiebeleid en concurrentievermogen, nauw samengewerkt
met de Raad.
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24. De Lid-Staten zijn bij het besluitvormingsproces van de Commissie nauw betrokken via het
Adviescomité inzake Mededingingsregelingen en economische machtsposities, het Adviescomité voor
Concentraties en de Conferentie van nationale regeringsdeskundigen. Daarenboven hebben de
ambtenaren van de Commissie geregelde en constructieve informele contacten met hun collega's op
nationaal niveau.

25. Op 3 en 4 april 1995 heeft de Commissie te Brussel het Eerste Europese Concurrentieforum
georganiseerd over het vraagstuk van de verticale concurrentiebeperkingen4, waaraan meer dan 260
vertegenwoordigers van mededingingsautoriteiten en rechters uit 35 Europese landen hebben
deelgenomen. Het forum heeft ten doel de uitwisseling van ervaringen en de discussie te bevorderen
tussen functionarissen van de Gemeenschap en van de Lid-Staten tot wier taak het behoort het
mededingingsrecht te doen naleven. Voorts wil het forum de gedecentraliseerde toepassing van het
mededingingsrecht aanmoedigen. Een tweede forum is gepland in 1996.

26. Het XXVe Jaarlijks Verslag over het mededingingsbeleid (1995) van de Commissie verschilt qua
vormgeving van de vorige jaarverslagen.

27. In de voorbije jaren is het mededingingsverslag van de Commissie gestaag in omvang toegenomen.
In 1994 telde het meer dan 600 bladzijden. De afzonderlijke brochure van de Commissie "Het
Europese mededingingsbeleid 1994", waarin het beleid en de beschikkingen van de Commissie in een
"gebruiksvriendelijke" vorm worden samengevat, kreeg een gunstig onthaal. De Commissie werd
verzocht, met name door het Economisch en Sociaal Comité, een korter en leesbaarder document in
te dienen.

Daarom heeft de Commissie besloten een korter verslag op te stellen dan in het verleden gebruikelijk
was, en daarbij de aandacht vooral te richten op de belangrijkste beleidsontwikkelingen op het gebied
van de mededinging, welke in voorkomend geval worden geïllustreerd aan de hand van de
belangrijkste beschikkingen van de Commissie en nieuwe regelgevende maatregelen.

Naast dit jaarlijks verslag heeft het Directoraat-generaal Concurrentie (DG IV) van de Europese
Commissie een "Verslag over de toepassing van de mededingingsregels in de Europese Unie in 1995"
opgesteld. In dit document van de diensten van de Commissie worden de belangrijke
toepassingsgevallen beschreven waarover de Commissie een beschikking heeft gegeven. Het bevat
tevens lijsten met verwijzingen naar de nieuwe regelgevende bepalingen en bekendmakingen, de
beschikkingen en persberichten van de Commissie, alsmede de arresten van het Hof van Justitie en
het Gerecht van eerste aanleg. Voorts bevat het een beschrijving van de toepassing van de
mededingingsregels in de Lid-Staten.

7. Statistieken

28. Er viel een sterke toename van het totale aantal nieuwe zaken (kartelzaken; concentraties;
staatssteun) te noteren, namelijk van 1 081 in 1994 tot 1 472 in 1995, hetgeen neerkomt op 36%. Het
aantal nieuwe zaken uit hoofde van de artikelen 85 en 86 steeg met meer dan 42%, het aantal
aanmeldingen van concentraties met bijna 16% en het aantal nieuwe steunzaken met 35%. Een

                                                            

4 Competition Policy Newsletter, nr. 5, deel 1, zomer 1995, blz. 7.
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significant deel van deze toename, met name wat betreft de ingeleide kartel- en steunzaken, is een
gevolg van de toetreding van drie nieuwe Lid-Staten tot de Europese Unie op 1 januari 1995.

29. Het totale aantal zaken dat in 1995 werd afgesloten, bleef vrijwel op hetzelfde niveau als dat
van 1994: 1 21O zaken tegen 1 200.
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I - Mededingingsbeperkende afspraken en misbruik van een
machtspositie : artikelen 85 en 86

A - Veiligstellen van de voordelen van de interne markt

30. Eén van de voornaamste doelstellingen van het Europese mededingingsbeleid is ervoor te
zorgen dat de voltooiing van de interne markt de consumenten en de Europese economie in haar
geheel alle voordelen oplevert van een markt die de gehele Gemeenschap omspant.

Het mededingingsbeleid moet het kader bieden dat ondernemingen in staat stelt in te spelen op de
nieuwe kansen die ontstaan door het wegvallen van de nationale belemmeringen. Als ondernemingen
echter het proces van marktintegratie proberen te vertragen of het grensoverschrijdende verkeer zelfs
belemmeren door concurrentievervalsende praktijken, is het noodzakelijk om een strikt beleid te
voeren, dat in geval van ernstige inbreuken op de mededingingsregels het opleggen van strenge
sancties kan omvatten.

Een belangrijk onderdeel van het Europese mededingingsbeleid op dit terrein is gericht op verticale
afspraken. In sommige gevallen kunnen dergelijke afspraken noodzakelijk zijn om toegang te krijgen
tot nieuwe markten, nieuwe produkten te lanceren of efficiënte distributienetwerken tot stand te
brengen, in welke gevallen deze afspraken ook voordelen voor de consument kunnen opleveren. Er
kunnen zich echter problemen voordoen wanneer de concurrentie tussen producenten of tussen
distributeurs in dezelfde markten onvoldoende is of wanneer de verticale afspraken worden aangewend
voor concurrentievervalsing, bij voorbeeld verdeling van de markt of afscherming van de markt voor
nieuwe marktdeelnemers.

1. Distributie van motorvoertuigen

31. Omdat motorvoertuigen duurzame consumptiegoederen zijn die deskundig onderhoud en herstel
vereisen, werken de fabrikanten samen met geselecteerde dealers en reparatiebedrijven om
gespecialiseerde distributie en service voor hun produkt te kunnen aanbieden. Dergelijke
overeenkomsten zijn bevorderlijk voor een doelmatige distributie van de betrokken produkten en de
exclusieve en/of selectieve aard van het distributiesysteem kan als onmisbaar worden beschouwd voor
de rationalisering en de doelmatigheid in de automobielindustrie.

Dit was en is nog steeds de belangrijkste reden om restrictieve afzet- en klantenservice-
overeenkomsten in de automobielindustrie toe te staan. De nieuwe groepsvrijstelling voor de afzet en
de klantenservice inzake motorvoertuigen5, die de Commissie op 28 juni 1995 goedkeurde en die in
de plaats komt van de bestaande Verordening nr. 123/856, bevat verscheidene aanpassingen waarmee
wordt beoogd de concurrentie op de markten voor motorvoertuigen en reserve-onderdelen te vergroten,
alsmede de positie van de consument te verbeteren door hem alle voordelen van de interne markt te
bieden.

                                                            

5 Verordening (EG) nr. 1475/95 van de Commissie van 28 juni 1995 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3,
van het Verdrag op groepen afzet- en klantenservice-overeenkomsten inzake motorvoertuigen, PB L 145 van
29.6.1995, blz. 25.

6 Verordening (EEG) nr. 123/85 van de Commissie van 12 december 1984, PB L 15 van 18.1.1985.
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32. De nieuwe verordening geeft met name de dealers meer vrijheid ten opzichte van de
automobielfabrikanten. Belangrijkste element hierbij is dat het dealers van motorvoertuigen wordt
toegestaan voertuigen van andere fabrikanten te verkopen, op voorwaarde dat dit geschiedt in een
gescheiden verkoopruimte, onder leiding van een afzonderlijke directie, in de vorm van een
afzonderlijke rechtspersoon en op een wijze die verwarring tussen verschillende merken uitsluit. Ten
einde daadwerkelijke concurrentie op de markten voor onderhoud en reparatie te bewerkstelligen, is
het autofabrikanten of -leveranciers niet toegestaan om de markt af te schermen voor onafhankelijke
fabrikanten en distributeurs van reserve-onderdelen of een dealer het recht te ontzeggen om onderdelen
van gelijkwaardige kwaliteit te betrekken bij bedrijven van zijn keuze buiten het netwerk. Voorts
dienen autofabrikanten aan reparatiebedrijven die geen deel uitmaken van hun netwerk de technische
informatie te verschaffen die nodig is om de door hen geproduceerde voertuigen te repareren en te
onderhouden, op voorwaarde dat op de informatie geen intellectuele-eigendomsrechten rusten.

33. Het recht van dealers om verschillende automerken te verkopen, de openstelling van de markt
voor reserve-onderdelen en meer concurrentie op het gebied van reparaties hebben alle ten doel de
keuze van de consument te vergroten in overeenstemming met de beginselen van de interne markt. Om
deze doelstelling te verwezenlijken moet het voor consumenten ook mogelijk zijn een motorvoertuig
te kopen en te laten onderhouden en repareren daar waar de prijzen of de voorwaarden in de Europese
Unie het gunstigst zijn. 

Dit is met name in de automobielsector van belang vanwege de grote prijsverschillen tussen de Lid-
Staten. In het laatste halfjaaroverzicht van de autoprijzen, verschenen in juli, stelde de Commissie vast
dat de prijsverschillen sinds november 19947 enorm zijn gestegen. Sinds het begin van 1995 ontvangt
de Commissie een groeiend aantal klachten van burgers van de Europese Unie, hoofdzakelijk uit
Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk, die het onmogelijk wordt gemaakt een motorvoertuig aan te
schaffen in Italië en Spanje, waar de prijzen sinds de devaluaties van de munteenheid naar verhouding
laag liggen8. 

De nieuwe verordening bevat een uitdrukkelijk verbod op praktijken die bedoeld zijn om
parallelinvoer9 te verhinderen. Het moet dealers worden toegestaan te voldoen aan de vraag buiten het
hen toegekende grondgebied en zij zullen in de toekomst buiten hun contractgebied bepaalde vormen
van reclame mogen voeren.

34. Op 26 september 1995 publiceerden de diensten van de Commissie een brochure in alle talen
van de Gemeenschap over het nieuwe wettelijke kader voor autofabrikanten, dealers, fabrikanten van
reserve-onderdelen en onafhankelijke reparatiebedrijven. Ook is hierin informatie te vinden over de
vrijheid van consumenten om waar dan ook in de Gemeenschap een motorvoertuig te kopen10.

                                                            

7 Persberichten van de Commissie IP/95/50 van 19.1.1995 en IP/95/768 van 24.7.1995.
8 "De weerslag van de monetaire fluctuaties op de interne markt", Mededeling van de Commissie aan de Europese

Raad, 31.10.1995, punt 25.
9 Zie ook de uitspraken van het Hof van Justitie van 24 oktober 1995 in de zaken C-70/93 Bayerische Motorenwerke

AG en ALD Auto-Leasing D GmbH en C-266/93  Bundeskartellamt en Volkswagen AG, VAG Leasing GmbH (nog
niet gepubliceerd).

10 "Distributie van motorvoertuigen", Verklarende brochure, Europese Commissie, DG IV, IV/9509/95. Van deze
brochure zijn inmiddels al 7.000 exemplaren verspreid.
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2. Beperkingen op parallelinvoer

35. Eén van de fundamentele beginselen van het mededingingsrecht van de Gemeenschap is dat
het fabrikanten verboden is de interne markt te verdelen door middel van onderlinge overeenkomsten
of prijsverschillen te handhaven door middel van concurrentievervalsende volledige bescherming van
het grondgebied. Dergelijke praktijken komen op de markt echter nog steeds voor en de Commissie
treedt streng op wanneer dergelijke zaken aan het licht komen.

BASF/Accinauto

36. Bij haar beschikking van 12 juli 199511 heeft de Commissie een boete van 2,7 miljoen ecu
opgelegd aan de Duitse fabrikant van autoreparatielakken BASF Lacke + Farben, een
dochteronderneming van de groep BASF, alsmede een boete van 10.000 ecu aan Accinauto S.A., de
alleenverkoper van BASF in België en Luxemburg. Aanleiding tot deze zaak vormde een klacht van
twee Engelse parallelinvoerders van autoreparatielakken van het merk Glasurit. De klagers voerden
aan dat Accinauto, waarvan zij de Glasurit-produkten betrokken, in opdracht van BASF in de zomer
van 1990 de leveranties stopzette. De Commissie stelde bij BASF en Accinauto ter plaatse een
onderzoek in en ontdekte dat Accinauto contractueel verplicht was alle bestellingen van afnemers
buiten haar contractgebied voor alleenverkoop door te geven aan BASF. De Commissie concludeerde
dat deze verplichting een onaanvaardbare beperking van de concurrentie vormde en de uitvoer van de
betrokken produkten door Accinauto uit België naar het Verenigd Koninkrijk onmogelijk maakte. Deze
verplichting leidde er in feite toe dat niet de alleenverkoper maar BASF zelf de beslissingen nam en
de zeggenschap had over de levering van haar produkten aan parallelinvoerders in andere Lid-Staten.

Farmaceutische produkten : Organon

37. De prijzen van farmaceutische produkten verschillen sterk tussen de Lid-Staten. Over het
algemeen vindt dit zijn oorsprong in de verschillen tussen de nationale prijsafspraken en de
gezondheidszorgstelsels. Reeds verscheidene malen heeft het Hof van Justitie gesteld dat parallelinvoer
niet mag worden geblokkeerd, ongeacht de factoren die leiden tot prijsverschillen. In de farmaceutische
sector past de Commissie dan ook consequent de mededingingsregels toe op overeenkomsten of
gedragingen die de parallele handel in geneesmiddelen belemmeren. De achterliggende gedachte is dat
een onbelemmerde werking van het marktmechanisme bevorderlijk kan zijn voor een geleidelijke
convergentie van de prijzen, maar ook van de prijscontrole-mechanismes. De prijzen in de "duurdere"
landen dienen te dalen, terwijl die in de "goedkopere" landen, wanneer het rendement van
farmaceutische bedrijven te laag is, uiteindelijk zouden moeten stijgen vanwege de dreiging dat de
produkten uit de handel worden genomen. Sommige Lid-Staten met hoge geneesmiddelenprijzen
stimuleren zelfs de parallelinvoer om een verlaging van de totale kosten van de gezondheidszorg te
bewerkstelligen. 
 
38. Organon is een Britse dochteronderneming van Akzo (Nederland) die zich bezighoudt met de
vervaardiging en het op de markt brengen van anticonceptiepillen.

Op 4 mei 1994 wijzigde Organon de prijzen van de anticonceptiepillen Mercilon en Marvelon,
waarvan de laatste in de hele Gemeenschap een aanzienlijk marktaandeel heeft. Tot die datum gaf
Organon een korting van 12,5% op alle aan haar afnemers geleverde produkten, ongeacht de

                                                            

11 PB L 272 van 15.11.1995, blz. 16. 
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eindbestemming. In de nieuwe prijsregeling werd een onderscheid gemaakt tussen de pillen die in het
Verenigd Koninkrijk zouden worden verkocht en die welke bestemd waren voor export. Alleen op de
eerstgenoemde werd nog een korting van 12,5% gegeven.

Naar aanleiding van verscheidene klachten en de aanmelding van de nieuwe prijsregeling door
Organon, leidde de Commissie een procedure in tegen Organon en publiceerde zij een mededeling van
punten van bezwaar met als doel de vrijstelling van boetes die gold vanwege de aanmelding, op te
heffen. De Commissie was van mening dat de nieuwe prijsregeling, die deel uitmaakt van de lopende
handelsbetrekkingen tussen Organon en haar groothandelaren en derhalve een overeenkomst in de zin
van artikel 85, lid 112 is, een ernstige schending van de mededingingsregels was aangezien deze leidde
tot discriminatie op het gebied van de prijzen van de produkten afhankelijk van hun geografische
bestemming. Consumenten konden daardoor niet langer profiteren van de voordelen van parallelinvoer.
In het bijzonder in Nederland, waar de anticonceptiepil Marvelon van Nederlandse origine niet volledig
wordt vergoed door het ziekenfonds, hadden consumenten niet langer de mogelijkheid om te kiezen
voor Marvelon uit het Verenigd Koninkrijk en zo te vermijden dat zij moesten toeleggen op het
vergoede bedrag.

Organon besloot echter de prijsregeling waartegen de Commissie bezwaar maakte, af te schaffen en
de vroegere prijsvoorwaarden weer in te voeren. Aangezien werd teruggekeerd naar de oude situatie
besloot de Commissie de procedure op te schorten. Zij behoudt zich het recht voor de toekomstige
prijsregeling die bij Organon in voorbereiding is, aan een onderzoek te onderwerpen. 

3. Beperking van de toegang tot de markt door nieuwe marktdeelnemers

39. Een interne markt met werkelijke concurrentie impliceert ook dat het ondernemingen niet wordt
belet toe te treden tot de markt en te concurreren met bestaande marktdeelnemers. De Commissie ziet
er dan ook nauwlettend op toe dat de markten toegankelijk blijven en is opgetreden tegen
ondernemingen die nieuwe marktdeelnemers beletten toe te treden tot de markt, hetzij door middel van
beperkende overeenkomsten, hetzij door eenzijdig optreden.

40. Het betreden van de markt door nieuwe concurrenten kan worden belet door middel van
verticale overeenkomsten tussen één of meer bestaande leveranciers en distributeurs. Dit is in het
bijzonder het geval wanneer een groot aantal kleinhandelaren op de markt alleen de produkten mag
verkopen van de producent waarmee zij een overeenkomst hebben of bij het bestaan van andere
overeenkomsten met een vergelijkbaar effect van uitsluiting van derden. Voorbeelden hiervan vormen
de zaken betreffende de markt voor impuls-ijsaankopen (Unilever/Mars).

In andere gevallen wordt het nieuwe marktdeelnemers belet de markt te betreden door middel van een
horizontale overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen tussen daadwerkelijke of potentiële
concurrenten. Dit was het geval met de Nederlandse markt voor de verhuur van hijskranen(Van
Marwijk/FNK-SCK).

                                                            

12 In zijn arrest van 24 oktober 1995 in zaak C-70/93 en C-266/93 (voetnoot 9 hiervoor) bevestigde het Hof eerdere
uitspraken dat een opdracht van een onderneming aan haar dealers geen unilaterale handeling is die buiten het
toepassingsgebied van artikel 85, lid 1, valt, maar moet worden beschouwd als een overeenkomst in de zin van
genoemde bepaling indien deze deel uitmaakt van een reeks lopende handelsbetrekkingen die worden geregeld door
een voorafgaandelijk opgestelde algemene overeenkomst.
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De markt kan voorts ook worden afgeschermd doordat een monopolist of een zich in een machtspositie
bevindende verstrekker misbruik maakt van essentiële voorzieningen of diensten. Dit is een groeiend
probleem in verscheidene sectoren. Als een onderneming die een machtspositie heeft, eigenaar is of
zeggenschap heeft over een voorziening die voor concurrenten van essentieel belang is om hun
activiteiten voort te zetten, mag hun de toegang hiertoe niet worden ontzegd maar dient deze op
niet-discriminerende basis te worden verleend. Ongeacht of het gaat om de sector vervoer, met name
luchtvervoer, het bankwezen of de sector telecommunicatie past de Commissie dit algemene beginsel
van het EU-mededingingsrecht13 toe om nieuwe concurrenten de kans te geven actief te worden op de
markt. Een dergelijk vraagstuk was aan de orde in de Franse haven Roscoff (ICG/CCI Morlaix).

Unilever/Mars

41. Unilever is in de meeste Lid-Staten van de EU marktleider op het gebied van "impuls"-consumptie-
ijsprodukten (d.w.z. in afzonderlijke porties verpakt industrieel consumptie-ijs dat voor onmiddellijke
consumptie wordt verkocht in kiosken, benzinestations, enzovoorts). 

In de Republiek Ierland is Unilever veruit de grootste producent van consumptie-ijs. Het bedrijf
verstrekte koelkisten aan detaillisten op voorwaarde van exclusiviteit, dat wil zeggen dat deze alleen
mochten worden gebruikt voor de opslag van Unilever-produkten("koelkist-exclusiviteit"). Bovendien
werden de kosten van de verstrekking van de koelkisten verrekend in de ijsprijzen die aan alle
detaillisten in rekening werden gebracht, ongeacht of deze wel of niet over een koelkist van Unilever
beschikten. 

Naar aanleiding van een klacht van Mars stelde de Commissie een onderzoek in naar de distributie-
overeenkomsten van Unilever in Ierland. Daaruit bleek dat detaillisten die over één of meer koelkisten
van Unilever beschikten, daardoor in de meeste gevallen gehouden waren alleen consumptie-
ijsprodukten van Unilever te verkopen; in Ierland valt de meerderheid van alle verkooppunten van
consumptie-ijs in deze categorie. Een dergelijke exclusiviteit van een verkooppunt werd door de
Commissie reeds in 1992 veroordeeld in verband met de Duitse markt voor impuls-consumptie-ijs14.
Dit gecumuleerde concurrentiebeperkende effect van de Unilever-overeenkomsten betekende dat het
derden onmogelijk werd gemaakt de markt te betreden. Ook werd geconcludeerd dat Unilever door
middel van de overeenkomsten misbruik maakte van haar machtspositie op de markt.

Unilever stemde er vervolgens mee in haar gebruiken te wijzigen ten einde de markt open te stellen,
in het bijzonder door de detaillisten een grotere keuze te laten. De Commissie maakte daarop bekend

                                                            

13 Dit algemene beginsel vond steun in het arrest van het Hof van Justitie van 6 april 1995 in de zaken C-241/91 P
en C-242/91 P Radio Telefis Eireann (RTE) en Independant Television Publications Ltd tegen Commissie (Magill),
Jurispr. 1995, blz.I-743.

14 In 1992 gaf de Commissie een afwijzende beschikking betreffende Langnese (Unilever) en Schöller die op de Duitse
markt voor impuls-consumptie-ijs een duopolie vormen. In deze zaak trad de Commissie op tegen de
overeenkomsten voor de "exclusiviteit van verkooppunten", volgens welke een detaillist zich ertoe verbond
uitsluitend de produkten te verkopen van de producent waarmee hij een overeenkomst had gesloten. De Commissie
kwam tot de slotsom dat het gecumuleerde effect van de betrokken overeenkomsten leidde tot een aanmerkelijke
beperking van de concurrentie tussen Langnese en Schöller. De partijen tekenden beroep aan tegen deze
beschikking, maar werden niet in het gelijk gesteld door het Gerecht van eerste Aanleg in diens uitspraak van 8
juni 1995 in de zaak T-7/93 Langnese-Iglo GbbH/Commissie, Jurispr. 1995, blz. II-1533 en in de zaak T-9/93
Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissie, Jurispr. 1995, blz. II-1611.
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dat de gewijzigde overeenkomsten in overeenstemming lijken te zijn met de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor een vrijstelling15.

Van Marwijk/FNK-SCK

42. In haar beschikking van 29 November 199516 legde de Commissie boetes17 op aan de FNK en
de SCK wegens schending van artikel 85, lid 1, op de Nederlandse markt voor de verhuur van
hijskranen.

De FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) is een vereniging van Nederlandse
bedrijven die mobiele kranen verhuren. De SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) werd
opgezet op initiatief van de FNK om door middel van een certificatiesysteem de kwaliteit te
waarborgen van de kranen en de installaties die worden gebruikt in het kraanverhuurbedrijf. De meeste
ondernemingen die deelnemen in de SCK zijn tevens lid van de SCK. Zij vertegenwoordigen tussen
50 en 80% van de Nederlandse markt. Kraanverhuurders huren op hun beurt zelf op grotere schaal
kranen bij andere kraanverhuurders.

Afgezien van de adviesprijzen van de FNK voor de verhuur van kranen en de prijsafspraken tussen
de leden van de FNK, maakte de Commissie bezwaar tegen het verbod voor gecertificeerde SCK-
bedrijven om kranen te huren van niet bij de SCK aangesloten kraanverhuurders. De Commissie was
van mening dat het huurverbod van de SCK onder artikel 85, lid 1, valt omdat het certificatiesysteem
van de SCK niet voldeed aan de voorwaarden inzake openheid en erkenning van andere vergelijkbare
kwaliteitswaarborgsystemen. De Commissie concludeerde dat het verbod niet alleen de vrijheid van
de aangesloten bedrijven beperkte, maar ook de toegankelijkheid van de Nederlandse markt voor
derden ernstig belemmerde. 

In haar beschikking stelde de Commissie dat haar beleid inzake certificatie weliswaar ruimte laat voor
privaatrechtelijke certificeringsystemen die bedoeld zijn om aanvullend toezicht te houden op de
naleving van wettelijke voorschriften, maar dat dergelijke systemen in overeenstemming met de
mededingingsvoorschriften dienen te zijn.

ICG/CCI Morlaix

43. De Irish Continental Group (ICG) verzocht de Kamer van Koophandel van Morlaix (CCI
Morlaix) om toegang tot de haven van Roscoff (Bretagne) ten einde met ingang van de zomer van
1995 een veerdienst tussen Ierland en Bretagne te beginnen. Brittany Ferries was op dat moment de
enige onderneming die veerdiensten tusssen Ierland en Bretagne onderhield. Aanvankelijk werd tussen
de partijen een beginselakkoord gesloten, naar aanleiding waarvan ICG begon met het aanbieden en
accepteren van reserveringen voor zijn nieuwe veerdienst. De onderhandelingen liepen echter in januari
1995 spaak en ook na een klacht van ICG bij de Commissie en verdere onderhandelingen kon geen
overeenstemming worden bereikt tussen CCI Morlaix en ICG. 

                                                            

15 PB C 211 van 15.08.1995, blz.4.
16 PB L 312 van 23.12.1995, blz.79.
17 De vrijstelling van boetes die het resultaat was van de aanmeldingen van de FNK en de SCK van begin 1992 werd

ingetrokken op grond van artikel 15, lid 6 van verordening nr. 17, bij beschikking van de Commissie van 13 april
1994 van PB L 117 van 7.5.1994.
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De Commissie kwam tot de conclusie dat CCI Morlaix als exploitant van de haven van Roscoff - de
enige die beschikt over de benodigde havenfaciliteiten voor veerdiensten tussen Bretagne en Ierland -
prima facie een machtspositie had. Bovendien bleek dat CCI Morlaix, door de onterechte weigering
om ICG toegang te verlenen tot de havenfaciliteiten van Roscoff, prima facie misbruik had gemaakt
van zijn machtspositie. De Commissie kondigde daarom op 16 mei 1995 voorlopige maatregelen af
en sommeerde CCI Morlaix de nodige maatregelen te treffen om ICG tot het einde van het
zomerseizoen toegang tot de haven van Roscoff te verlenen. 

Na de tussenkomst van de Commissie sloten de partijen een vijfjarig contract af betreffende het
gebruik van de havenfaciliteiten van Roscoff door ICG, dat niet alleen de beide partijen ten goede
kwam maar, belangrijker nog, voordelen opleverde voor de reizigers, die hun keuze op het gebied van
vervoer en activiteiten in het gebied rond Roscoff zagen uitgebreid.

4. Groenboek over verticale beperkingen

44. Met het oog op de marktintegratie is in het Gemeenschapsrecht altijd bijzondere aandacht
besteed aan verticale overeenkomsten tussen leveranciers en distributeurs in verscheidene Lid-Staten.
Het vormt één van de voornaamste elementen van het communautaire beleid om de kanalen voor
parallel handelsverkeer te beschermen tegen beperkingen van particuliere ondernemingen. Ofschoon
het mededingingsbeleid ten aanzien van verticale beperkingen tot op heden goed heeft gefunctioneerd,
wordt een herziening noodzakelijk geacht om er zeker van te zijn dat het Gemeenschapsbeleid op dit
terrein ook voor de behoeften van de distributie en de consumenten van de toekomst adequaat is.

Zo impliceert de toepassing van informatietechnologieën en just-in-time-methodes niet alleen een
verandering van de produktiemethodes, maar ook van de vorm en de systemen van distributie. In het
beleid dient met de gevolgen hiervan ten volle rekening te worden gehouden om voorkomen dat de
zeer innovatieve en snel veranderende distributietechnieken in hun ontwikkeling worden geremd.

Daar komt bij dat de voornaamste groepsvrijstellingen op het gebied van verticale beperkingen
binnenkort aan vernieuwing toe zijn: alleenverkoop- en exclusieve afname-overeenkomsten in 1997
en franchising-overeenkomsten in 1999. Deze vernieuwing dient te worden voorbereid.

Met het oog op deze herziening zal een Groenboek worden opgesteld, waarin de verschillende
alternatieven voor het toekomstige beleid worden besproken. Deze nota met opties zal voor een
bredere en diepgaande openbare raadpleging worden voorgelegd aan alle belanghebbende politieke en
sociaal-economische partners (het Europees Parlement, de Lid-Staten, de producenten, de distributeurs
en de consumenten).

5. Grensoverschrijdende credit-overmakingen

45. In het bankwezen is nog altijd geen sprake van een goed werkende interne markt. De voor
financiële transacties in rekening gebrachte bedragen vormen een belangrijke kostenfactor voor
ondernemingen en kunnen een aanzienlijke belemmering voor een soepele werking van de interne
markt vormen. 
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46. In september hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een bekendmaking over de toepassing
van de communautaire mededingingsregels op grensoverschrijdende credit-overmakingen18. 

De bekendmaking maakt deel uit van een pakket maatregelen dat door de Commissie werd
goedgekeurd, waaronder een voorstel voor een richtlijn, waarmee wordt beoogd de bankdiensten op
het gebied van credit-overmakingen te verbeteren19. Deze systemen worden door banken gebruikt voor
de overschrijving van geld namens hun klanten tussen verschillende landen van de Unie. 

47. De mededeling is een bijwerking en vervanging van de mededingingsbeginselen die in 1992
werden gepubliceerd. In de mededeling stelt de Commissie dat zij als algemene leidraad een gunstig
standpunt zal innemen ten aanzien van samenwerkingsovereenkomsten tussen banken, in het bijzonder
die welke banken in staat stellen te voldoen aan de vereisten van de richtlijn. Deze samenwerking mag
echter niet zo ver gaan dat de concurrentie tussen banken wordt uitgeschakeld. Daarom bevat de
mededeling richtsnoeren voor banken betreffende het opzetten van samenwerkingsovereenkomsten om
overmakingen doeltreffender te maken zonder dat de mededingingsregels worden geschonden. Op die
wijze wil de mededeling bijdragen tot de totstandkoming van betere betaalsystemen voor de Europese
burgers.

48. In de bekendmaking komen twee belangrijke vraagstukken aan de orde: toegang tot de markt en
tariefconcurrentie.

Ten aanzien van de toegang tot de markt wenst de Commissie ervoor te zorgen dat kleinere banken
niet op oneerlijke wijze worden uitgesloten van systemen waarbij zij moeten zijn aangesloten om in
de praktijk grensoverschrijdende credit-overmakingen aan hun klanten aan te bieden. De voorwaarden
voor toegang tot dergelijke systemen dienen objectief gerechtvaardigd te zijn en op niet-
discriminerende wijze te worden toegepast. Het uitsluiten van nieuwe marktdeelnemers van een
systeem dat geen essentiële voorziening vormt, bijvoorbeeld een kleiner systeem door een aantal
banken ontwikkeld, vormt daarentegen normaalgesproken geen aanleiding tot bezwaren in verband met
de mededinging. 

Ten aanzien van tariefconcurrentie wordt in de mededeling onderscheid gemaakt tussen tariefafspraken
tussen banken en klanten en tariefafspraken tussen banken onderling. 

Banken mogen geen onderlinge afspraken maken over de tarieven die aan klanten in rekening worden
gebracht of de wijze waarop deze in rekening worden gebracht. 

Eén van de voornaamste vraagstukken met betrekking tot tariefafspraken tussen banken onderling is
de beoordeling van multilateraal overeengekomen interbancaire tarieven, dat wil zeggen collectief
overeengekomen transactievergoedingen die worden betaald door de ene bank (in dit geval meestal
de bank van de afzender of haar correspondent) aan de andere bank (de bank van de begunstigde). De
Commissie is van mening dat een multilateraal overeengekomen interbancair tarief een beperking van
de mededinging vormt in de zin van artikel 85, lid 1. Voor dergelijke tarieven kan echter een
vrijstelling overeenkomstig artikel 85, lid 3, worden verleend wanneer aan de voorwaarden voor een
dergelijke vrijstelling wordt voldaan. In het geval van OUR-overschrijvingen (waarbij de opdrachtgever

                                                            

18 PB C 251 van 27.09.1995, blz. 3.
19 Bekendmaking van de Commissie over "Het overmaken van geld in de EU: doorzichtigheid, kwaliteit en stabiliteit",

COM(94)436, 19 oktober 1994; Bull. EU 9-1995, punt 1.3.12.
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de volledige kosten voor zijn rekening neemt) mag de bank van de begunstigde deze laatste geen
aanvullende vergoeding in rekening brengen voor de afhandeling van de grensoverschrijdende
overmaking. In een dergelijk geval kunnen banken overeenkomen dat de bank van de begunstigde een
multilateraal overeengekomen interbancair tarief ontvangt, op voorwaarde dat dit tarief de kosten dekt
die daadwerkelijk en noodzakelijkerwijze uit een grensoverschrijdende credit-overmaking voortvloeien.
Het overeengekomen tarief mag niet hoger zijn dan de gemiddelde daadwerkelijke kosten die banken
van begunstigden moeten maken voor de afhandeling van dergelijke overmakingen. Voorts dient het
om een standaard tarief te gaan waarbij het mogelijk moet zijn in bilaterale overeenkomsten bedragen
boven of onder het standaard tarief vast te stellen. 

6. Clementieregeling

49. De Commissie ging voort met het actief opsporen van geheime kartelvorming in de vorm van
vaste prijzen of marktverdeling, welke in belangrijke bedrijfstakken nog steeds voorkomt.

Het speuren naar feiten legt in groeiende mate beslag op de administratieve middelen die de
Commissie heeft uitgetrokken voor het toezicht op de naleving van het mededingingsrecht. De
Commissie verrichtte in 91 gevallen verificaties, in 87 gevallen onaangekondigd. 

50. Kartels worden meestal geheim gehouden en de betrokkenen doen er alles aan om ontdekking door
de autoriteiten te voorkomen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de informatietechnologie. 

In sommige gevallen is het belang voor de consument van opsporing en verbieding van geheime
kartels groter dan het belang dat de Gemeenschap kan hebben bij het opleggen van boetes aan
ondernemingen die de Commissie hun medewerking verlenen en haar zo in staat stellen of helpen een
kartel op het spoor te komen en te verbieden. Daarom overweegt de Commissie een clementieregeling
voor ondernemingen die meewerken aan het eerste stadium van een onderzoek of een
inbreukprocedure20. De Commissie heeft een ontwerp-mededeling gepubliceerd waarin zij aangeeft
onder welke voorwaarden bedrijven die hun medewerking verlenen, in aanmerking kunnen komen voor
vrijstelling of verlaging van de boetes die hen anders zouden worden opgelegd. Alvorens over te gaan
tot goedkeuring van de mededeling heeft de Commissie alle belanghebbenden uitgenodigd haar hun
opmerkingen over de ontwerp-mededeling kenbaar te maken21.

7. Inzage in dossiers

51. De procedures voor het tegengaan van kartelvorming van de Europese Gemeenschap mogen
niet arbitrair of oneerlijk zijn. De Commissie dient procedurele waarborgen te bieden om de
ondernemingen die door haar beslissingen worden geraakt, te beschermen. In dit verband kan het recht
op verweer worden genoemd, in het bijzonder het recht op wederhoor. Verder kunnen bedrijven en
belanghebbenden in laatste instantie beroep aantekenen bij de Europese gerechtshoven.

                                                            

20 Op 10 augustus 1993 begon de kartelafdeling van het Amerikaanse Ministerie van Justitie met een dergelijk
clementiebeleid ten aanzien van bedrijven. Op 10 augustus 1994 werd dit gevolgd door een vergelijkbaar beleid ten
aanzien van natuurlijke personen.

21 PB C 341 van 19.12.1995, blz. 13.
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52. Het Gerecht van eerste aanleg verklaarde een reeks beschikkingen van de Commissie van 19
december 199022 ongeldig. De beschikkingen hadden betrekking op schending van de
mededingingsregels op de markt voor natriumcarbonaat. Eén van deze beschikking betrof de onderling
afgestemde gedragen van Solvay en ICI ter verdeling van de markt. Bovendien was de Commissie in
deze zaak tot de conclusie gekomen dat zowel Solvay als ICI misbruik hadden gemaakt van hun
machtsposities in West-Europa, in respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en Ierland23. 

De beschikking op grond van artikel 85 werd ongeldig verklaard omdat de Commissie het recht op
verweer van de partijen niet had gerespecteerd. Het Hof stelde dat de Commissie Solvay in het kader
van de procedure van artikel 85 inzage had moeten geven in bepaalde documenten die zich in het
dossier van de Commissie betreffende de procedure van artikel 86 tegen ICI24 bevonden. Om dezelfde
redenen, in tegenovergestelde zin, stelde het Hof ICI in het gelijk25.

De Commissie onderzoekt wat precies de gevolgen van deze beslissing op haar huidige werkwijze zijn,
mede vanwege het te hernieuwen mandaat van de Raadadviseur, dat bepaalt dat indien een
onderneming van mening is dat de Commissie haar niet alle noodzakelijke documenten voor haar
verdediging heeft verschaft, de Raadadviseur een dergelijke klacht moet onderzoeken en moet beslissen
of deze gegrond is26. 

B - Samenwerking en concurrentie in een economisch klimaat van snelle
veranderingen en mondialisering

53. Het economische klimaat van dit moment wordt gekenmerkt door een sterke toename van de
concurrentie. Verscheidene factoren hebben hiertoe bijgedragen: de voortgaande verkorting van
produktlevenscycli, de toenemende mondialisering van bedrijfstakken en markten en de voltooiing van
het wetgevingsprogramma voor de totstandbrenging van de interne markt. Met deze economische
realiteit moet bij de toepassing van de mededingingsregels rekening worden gehouden. Daarom is
economische marktanalyse in mededingingszaken van steeds groter belang. De Commissie moet
rekening houden met de specifieke economische kenmerken van een bepaalde markt om de betrokken
zaak in zijn werkelijke context te plaatsen.

In een economisch klimaat dat wordt gekenmerkt door dynamische markten, innovatie en
mondialisering, is samenwerking tussen ondernemingen vaak van vitaal belang om hen in staat te
stellen op de markt concurrerend te blijven door het verbeteren van onderzoek en ontwikkeling, het
verlagen van de kosten en de ontwikkeling van nieuwe produkten. Dergelijke samenwerking mag
echter niet leiden tot een situatie waarin de concurrentie beperkt wordt, hetgeen niet verenigbaar is met
de mededingingsregels van het Verdrag.

                                                            

22 PB L 152 van 15.6.1991. 
23 Twintigste Verslag over het Mededingingsbeleid (1990), punten 92 en 113.
24 Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 29 juni 1995 in zaak T-30/91 Solvay/Commissie Jurispr. 1995, blz.

II-1775.
25 Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 29 juni 1995 in Zaak T-36/91 Imperial Chemical Industries

plc/Commissie, Jurispr. 1995, blz. II-1847.
26 Besluit van de Commissie van 12 december 1994 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in

mededingingsprocedures voor de Commissie, PB L 330 van 21.12.1994, blz. 67.
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1. De toepassing van de artikelen 85 en 86 in de telecommunicatiesector

1.1. Strategische allianties

54. De voortgaande liberalisering van de telecommunicatiesector stimuleert in combinatie met het
steeds meer naar elkaar toe groeien van telecommunicatie, informatietechnologie en media de
commerciële activiteiten in kernsectoren van de informatiemarkt. De marktpartijen positioneren zich
thans zodanig dat zij voordeel kunnen trekken uit de nieuwe mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een
golf nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden, die zijn aangekondigd of reeds tot stand gebracht27.

Strategische allianties tussen bestaande telecommunicatie-exploitanten (TE's), die hun intrede doen op
mondiale markten, zijn één vorm van dergelijke allianties (BT/MCI; Atlas-Phoenix). Andere allianties
(conglomeraten) worden gevormd tussen ondernemingen die voorheen niet op de
telecommunicatiemarkt aanwezig waren, maar wel profiteren van synergie door toetreding tot die markt
- zoals electriciteitsbedrijven en banken die omvangrijke interne netwerken hebben, alsmede de
financiële middelen en know-how -, of allianties tussen dergelijke ondernemingen en TE's (Cable &
Wireless en Veba, BT-Viag, BT-BNL, Albacom). Voorts worden grote consortia gevormd voor het
aanbieden van mondiale mobiele satellietcommunicatiediensten (Inmarsat-P, Iridium, Globalstar en
Odyssey).

55. De toepassing van de basisregels inzake mededinging op deze allianties is de afgelopen jaren één
van de belangrijkste taken voor het mededingingsbeleid van de EU geworden. De Commissie moet
ervoor zorgen dat het huidige herstructureringsproces leidt tot concurrerende en op groei gerichte
marktstructuren. Het beleid van de Gemeenschap om de telecommunicatiesector te liberaliseren leidt
tot nieuwe diensten en produkten, tegen concurrerende prijzen voor consumenten, alsook tot lagere
kosten voor het bedrijfsleven en nieuwe banen. Deze inspanningen zouden echter nergens toe dienen,
als toegestaan zou worden dat nieuwe concurrentiebeperkende overeenkomsten, praktijken of
marktstructuren, die de opkomende concurrentie op de geliberaliseerde markten zouden verhinderen,
ontstaan, of als zou worden toegelaten dat de TE's hun macht gebruiken om hun positie te handhaven.
Hieruit blijkt dat er een nauwe relatie bestaat tussen de verschillende beleidsterreinen van de
Gemeenschap en dat alle beleidsinstrumenten op het gebied van de mededinging in combinatie met
elkaar en samenhangend moeten worden toegepast.

56. De gemeenschappelijke onderneming Concert van British Telecommunications en het Amerikaanse
MCI Corporation was de eerste grote strategische alliantie in de telecommunicatiesector die de
Commissie behandeld heeft; hiervoor werd een ontheffing op grond van artikel 85, lid 3, verleend28. 

Allianties waarmee beoogd wordt nieuwe mondiale diensten aan te bieden met eigenschappen die met
name grote ondernemingen reeds verlangen (bij voorbeeld naadloze diensten, end-to-end, one stop
shopping en facturering, enz.), zullen over het algemeen de kwaliteit en de beschikbaarheid van
geavanceerde telecommunicatiediensten verbeteren en zullen tevens bijdragen tot het tot stand brengen
van transeuropese netwerken, hetgeen één van de doelstellingen van het EG-Verdrag (artikel 129B)

                                                            

27 Een volledig overzicht van besluiten en publikaties op dit gebied wordt gegeven in Community Competition Policy
in the Telecommunications Sector, Europese Commissie, Officiële documenten, juli 1995 (IV/18571/95). 

28 Beschikking van 27 juli 1994, PB L 223 van 27.8.1994, blz. 36; XXIVe Verslag over het mededingingsbeleid
(1994), punten 156 tot 160.
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is. De afnemers, waaronder grote multinationale ondernemingen, maar ook innoverende kleine en
middelgrote bedrijven, kunnen profijt trekken van meer geavanceerde mondiale diensten en
toenemende efficiëntie, omdat hierdoor zowel mondiaal als binnen de Europese Unie hun
concurrentiepositie verbetert.

Voor zover allianties echter zowel binnenlandse als internationale diensten aanbieden, zijn de
onmisbaarheid die artikel 85, lid 3, verlangt, en de mogelijke uitschakeling van de mededinging op
nationaal niveau belangrijke elementen in de analyse van de Commissie. Belangrijke elementen voor
het positieve standpunt van de Commissie over de oprichting van Concert waren de werkelijk mondiale
aard van de betrokken diensten en het feit dat de markten van beide moederondernemingen reeds voor
concurrentie zijn opengesteld.

Atlas-Phoenix

57. De Atlas-Overeenkomst, die de Commissie in de loop van 1995 onderzocht heeft, wijkt in twee
belangrijke opzichten af van de BT-MCI-alliantie: ten eerste is de binnenlandse component van de
aangeboden diensten veel groter dan de geplande mondiale onderdelen, en ten tweede zijn de
thuismarkten van de partijen (Frankrijk en Duitsland) minder geliberaliseerd dan de thuismarkten van
BT en MCI (het VK en de VS).

De Atlas-transactie brengt een gemeenschappelijke onderneming tot stand van de Franse en Duitse
openbare telecommunicatie-exploitanten, France Telecom (FT) en Deutsche Telekom (DT). Voorts is
Atlas het instrument waarmee DT en FT participeren in een tweede transactie, met de Amerikaanse
onderneming Sprint Corporation, onder de naam Phoenix. 

Atlas richt zich op twee afzonderlijke produktmarkten voor telecommunicatiediensten met toegevoegde
waarde, namelijk de markt voor geavanceerde telecommunicatiediensten voor ondernemingen en de
markt voor gestandaardiseerde laagwaardige pakketgeschakelde datacommunicatiediensten. De bredere
Phoenix-alliantie richt zich op dezelfde markten voor telecommunicatienetwerkdiensten met
toegevoegde waarde en voorts op de markt voor diensten voor reizigers en de markt voor zogenaamde
"carrier's carrier"-diensten.

De Atlas- en Phoenix-afspraken hebben vanuit het oogpunt van de mededinging een aantal bezwaren
doen rijzen, met name in verband met de thuismarkten van de EU-partners bij de transacties, omdat
FT en DT daarop de jure en de facto een machtspositie innemen met betrekking tot een aantal
telecommunicatiediensten en het aanbieden van de infrastructuur. Aangevoerd werd daarom dat de
mededinging zou kunnen worden uitgeschakeld en dat de positieve gevolgen van toekomstige volledige
liberalisering in gevaar zouden kunnen komen. Als reactie hierop hebben de partijen bij de allianties
en de Franse en Duitse regeringen bepaalde wijzigingen aangebracht en toezeggingen gedaan, waarmee
aan deze bezwaren tegemoet wordt gekomen. Deze hebben betrekking op het niet in Atlas integreren
van de binnenlandse Franse en Duitse openbare geschakelde datanetwerken, op non-disciminatie bij
de toegang tot deze netwerken en op het voorkomen van kruissubsidiëring. De belangrijkste toezegging
van de regeringen was echter dat het gebruik van alternatieve telecommunicatie-infrastructuur voor het
aanbieden van geliberaliseerde telecommunicatiediensten (d.w.z. niet de basisspraakdienst) met ingang
van 1 juli 1996 zal worden geliberaliseerd. Zonder een dergelijke liberalisering zou door deze alliantie
van de grootste telecommunicatie-exploitanten in de Unie de concurrentie op het gebied van
datacommunicatie ook in andere Lid-Staten in gevaar worden gebracht of uitgeschakeld. De volledige
liberalisering, d.w.z. inclusief de basisspraakdienst en de infrastructuur, zal per 1 januari 1998
plaatsvinden.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



XXVe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID - COM(96)126 def. 37

Op basis hiervan heeft de Commissie te kennen gegeven dat zij bereid is, onder voorbehoud van
opmerkingen van derde partijen, een positief standpunt in te nemen met betrekking tot de Atlas-
Phoenix-overeenkomsten29.

58. Andere vergelijkbare strategische allianties die door de Commissie worden onderzocht, zijn
Unisource en de Uniworld-alliantie daarvan met AT&T.

Mondiale mobiele satellietsystemen 

59. De Commissie is begonnen met een diepgaand en uitvoerig onderzoek naar de recente strategische
allianties die gevormd worden voor het mondiaal aanbieden van mobiele
satelliettelecommunicatiediensten.

In deze sector met slechts enkele mondiale marktpartijen is het van essentieel belang dat op de
betrokken downstream-markten, namelijk lokale dienstverlening, distributie en levering van apparatuur,
sprake blijft van concurrentie.

Ten aanzien van één van de onderzochte systemen, namelijk Inmarsat-P, heeft de Commissie reeds een
positieve reactie gegeven30. 

1.2. Overeenkomsten over toegang en interconnectie

60. Een belangrijk probleem bij de toepassing van het EU-mededingingsrecht op deze sector en
in het algemeen bij de regelgeving voor de toekomstige telecommunicatiemarkt is het probleem van
de overeenkomsten over toegang en interconnectie31. In de toekomstige multimediawereld zal na het
verdwijnen van de monopolies waarschijnlijk sprake zijn van situaties, waarin ondernemingen alleen
of gezamenlijk de zeggenschap hebben over faciliteiten - zoals netwerken, systemen met
voorwaardelijke toegang of cruciale software-interfaces - waarmee cliënten essentiële routes
aangeboden kunnen worden.

Overeenkomsten over toegang en interconnectie kunnen in beginsel worden beschouwd als
concurrentiebevorderend, omdat ermee beoogd wordt het aanbod van diensten, waarover cliënten
kunnen beschikken, uit te breiden. Dergelijke overeenkomsten kunnen echter ook leiden tot
verregaande onderling afgestemde gedragingen en het afsluiten van markten, alsook tot het misbruik
maken van machtsposities32. Toegang tot essentiële faciliteiten op niet-discriminerende basis en op
redelijke voorwaarden is in dit verband van cruciaal belang. Daarom is de Commissie voornemens om
in 1996 een ontwerp-mededeling over de tenuitvoerlegging van de mededingingsregels op dit gebied
uit te brengen.

                                                            

29 Bekendmakingen overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17, PB C 337 van 15.12.1995, blz. 2 en 13.
30 Bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17, PB C 304 van 15.11.1995, blz. 6.
31 Conclusies van de G7 en Groenboek Telecommunicatie-infrastructuur.
32 Coudert Bros, Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications sector, rapport aan de

Europese Commissie, juni 1995.
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2. Mondiale markten

ATR/BAe

61. De markt voor regionale vliegtuigen is een voorbeeld van een sector met een wereldwijde
dimensie. De voornaamste fabrikanten zijn werkzaam in alle werelddelen.

62. Op 18 augustus heeft de Commissie bij administratieve brief haar goedkeuring gehecht aan de
oprichting van een joint venture voor de bouw van vliegtuigen voor regionaal verkeer door enerzijds,
Aérospatiale en Alenia, reeds geïntegreerd in ATR, en anderzijds, British Aerospace. De uiteindelijke
doelstelling is de fusie van de activiteiten van partijen op het gebied van vliegtuigen voor regionaal
verkeer. De eerste fase van de samenwerking omvat in hoofdzaak rechtstreekse dienstverlening aan
de klanten en gezamenlijke uitvoering van haalbaarheidsstudies voor nieuwe vliegtuigen in die sector.

De goedkeuring van de Commissie geldt slechts voor een beperkte periode, tot 6 juni 2000, waardoor
de Commissie de mogelijkheid heeft om de situatie opnieuw te bekijken indien de partijen als gevolg
van de haalbaarheidsstudies zouden beslissen om de nieuwe vliegtuigen niet te ontwikkelen,
produceren of op de markt te brengen, terwijl zij hun samenwerking op het gebied van verkoop en
dienst-na-verkoop zouden handhaven.

3. Technologieoverdracht

63. Een van de voornaamste taken die de Commissie zich heeft gesteld met het oog op de
ontwikkeling van de grote interne markt, is het bevorderen van het dynamisme van de Europese
industrie inzake innovatie en verspreiding van nieuwe technologieën. In het Witboek van de
Commissie over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid werd benadrukt dat de
technologieoverdracht van essentieel belang is voor de ontwikkeling van technologische innovatie in
de economie van de Europese Unie en tevens bijdraagt tot de versterking van het
concurrentievermogen van de in deze ruimte werkzame ondernemingen.

64. De nieuwe verordening voor een groepsvrijstelling voor overeenkomsten inzake
technologieoverdracht33, zoals voorgesteld in 1994 en in hoofdlijnen gewijzigd in 1995 na de
hoorzitting met derden en de tweede vergadering van het Adviescomité voor mededingingsregelingen
en economische machtsposities, beoogt bij te dragen tot de economische groei en de toename van het
concurrentievermogen door de inhoud van de twee bestaande verordeningen inzake
licentieovereenkomsten34 te vereenvoudigen en in een enkele tekst samen te brengen.

65. Hiertoe worden in de nieuwe verordening de verschillen tussen de octrooilicentieverordening
en de know-how-licentieverordening verminderd en worden meerdere uitzonderingen in die
verordeningen op de groepsvrijstelling geschrapt of naar de verzetprocedure overgebracht. Bovendien
worden een aantal nieuwe geoorloofde clausules vastgesteld, ten einde de contractuele vrijheid van
partijen beter te respecteren. Deze verzachtingen komen ten goede aan de grote meerderheid van de
marktdeelnemers in de Gemeenschap maar hierbij hoort een duidelijke waarschuwing voor de
ondernemingen met een sterke positie op de markt. Aldus wordt in de verordening bepaald dat de
vrijstelling kan worden ingetrokken indien de ondernemingen door het verkrijgen van exclusieve

                                                            

33 De verordening is op 31 januari 1996 door de Commissie vastgesteld.
34 Verordening (EEG) nr. 2349/84 van 23 juli 1984 en Verordening (EEG) nr. 556/89 van 30 november 1988.
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licenties de markt van een produkt zouden kunnen monopoliseren en de toegang van derden tot nieuwe
technologieën verhinderen. Bij de beoordeling van een dergelijke situatie zal de Commissie bijzondere
aandacht schenken aan de situaties waarin het marktaandeel van de licentienemer een drempel van
40% zou overstijgen.

C - Vervoer

1. Zeevervoer

66. De Europese Unie is het grootste handelsblok in de wereld. Het grootste deel van haar handel
met de rest van de wereld (en een belangrijk deel van de handel binnen de Unie) vindt plaats via
vervoer over zee. In dit verband is de lijnvaart, dit zijn de maritieme lijnvaartdiensten, het belangrijkst.

Bijgevolg is het voor de Europese Unie van essentieel belang om te kunnen beschikken over de best
mogelijke zeevervoerdienst tegen de laagst mogelijke prijs. Om dit doel te bereiken vormt het
mededingingsbeleid een goed instrument.

67. Er zij ook op gewezen dat onlangs in de Verenigde Staten door het Huis van Afgevaardigden een
wetsontwerp is goedgekeurd, dat thans in behandeling is bij de Senaat, waarin de lijnvaart wordt
gedereglementeerd en waarin voor die sector een meer concurrerend wettelijk kader wordt vastgesteld.
Het betreft de "Ocean Shipping Reform Act" van 1995. Indien die wet wordt goedgekeurd zal de
wettelijke regeling in de VS nader tot de Europese regeling zijn gebracht.

1.1. Lijnvaartconsortia

68. De nieuwe verordening waarbij een groepsvrijstelling wordt verleend voor lijnvaartconsortia35

is in dit verband een belangrijk instrument aangezien de reders worden aangemoedigd om hun
activiteiten te verbeteren en te rationaliseren, waardoor hun kosten en vrachttarieven kunnen worden
verlaagd en zij terzelfder tijd hun dienstverlening kunnen verbeteren en de frequentie van hun diensten
verhogen. Dit is de tweede groepsvrijstelling die in de sector van de lijnvaart is goedgekeurd.
Verordening nr. 4056/86 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 op het
zeevervoer bevat reeds een groepsvrijstelling voor lijnvaartconferences36.

69. De nieuwe groepsvrijstelling is op 22 april 1995 van kracht geworden en geldt voor een periode
van vijf jaar. Lijnvaartconsortia zijn overeenkomsten tussen twee of meer scheepvaartondernemingen
met betrekking tot de gemeenschappelijke exploitatie van lijnvaartdiensten door samenwerking op
technisch, operationeel en/of commercieel gebied, met uitzondering van de vaststelling van prijzen.
De groepsvrijstelling geldt enkel voor internationale lijnvaartdiensten van of naar een of meer havens
van de Gemeenschap, en uitsluitend voor het vervoer van vracht, in hoofdzaak met containers.
Daarnaast geldt de vrijstelling zowel voor consortia die binnen een lijnvaartconference werkzaam zijn
als consortia die buiten die conferences werkzaam zijn, met uitzondering van de gezamenlijke

                                                            

35 Verordening (EG) nr. 870/95 van de Commissie van 20 april 1995 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3,
van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen
tussen lijnvaartondernemingen (consortia) krachtens Verordening (EEG) nr. 479/92 van de Raad, PB L 89 van
21.04.1995, blz. 7.

36 Verordening nr. 4056/86 van 22 december 1986, PB L 378 van 31.12.1986, blz. 4.
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vaststelling van vrachttarieven waarvoor de vrijstelling niet geldt. Leden van een consortium die de
prijzen gemeenschappelijk wensen vast te stellen en niet voldoen aan de criteria van Verordening
nr. 4056/86, moeten een individuele ontheffing vragen.

De groepsvrijstelling geldt voor de volgende activiteiten: de onderlinge afstemming en/of de
gemeenschappelijke vaststelling van de dienstregelingen en van de aanloophavens; de uitwisseling, de
verkoop of de wederzijdse bevrachting van scheepsruimte of van "slots" van de schepen; het
gemeenschappelijke gebruik ("pooling") van schepen en/of haveninstallaties; het voor de exploitatie
houden van een of meer gemeenschappelijke kantoren; het beschikbaar stellen van containers, chassis
of andere uitrustingen en/of overeenkomsten van huur, leasing of koop van die uitrustingen; het
gebruik van een geautomatiseerd systeem voor gegevensuitwisseling en/of van een systeem voor
gemeenschappelijke documentatie; tijdelijke capaciteitsaanpassingen37; de gemeenschappelijke
exploitatie of het gemeenschappelijk gebruik van haventerminals en de daarmee verbonden diensten;
de deelname aan een van de volgende "pools": tonnage-pool, opbrengsten-pool of resultaten-pool; de
gemeenschappelijke uitoefening van de stemrechten van het consortium in de lijnvaartconference; een
gemeenschappelijke afzetstructuur en/of de afgifte van een gezamenlijk aan-boord-cognossement; en
alle overige activiteiten in verband met één van deze activiteiten die voor de uitoefening daarvan
onontbeerlijk zijn.

70. De Commissie is van mening dat consortia in het algemeen bijdragen tot verbetering van de
produktiviteit en de kwaliteit van de aangeboden lijnvaartdiensten door de rationalisatie van de
activiteiten van de deelnemende ondernemingen en door de schaalvoordelen waartoe zij leiden bij het
gebruik van schepen van haveninstallaties. Over het algemeen komt een billijk aandeel in de uit
consortia voortvloeiende voordelen ten goede aan de vervoergebruikers indien er voldoende
concurrentie bestaat in de vaargebieden waarin de consortia werkzaam zijn.

Om in aanmerking te komen voor de groepsvrijstelling moet een consortium in de reeks havens die
het aandoet, een marktaandeel bezitten van minder dan 30% van het rechtstreekse verkeer, indien het
consortium in een conference werkzaam is, en minder dan 35% indien het daarbuiten werkzaam is.
Voor consortia met een marktaandeel dat die drempel overschrijdt zonder evenwel hoger te zijn dan
50% van het rechtstreekse verkeer is een vereenvoudigde verzetprocedure van toepassing.

1.2. Vaststelling van de prijzen voor het inlandsegment door lijnvaartconferences

71. Op 8 juni 1994 keurde de Commissie een verslag goed38 over de wijze waarop zij van plan is
de mededingingsregels toe te passen op het geregeld zeevervoer, en dat zij aan de Raad Transport heeft
voorgelegd. De basis van dit verslag is de analyse van de juridische situatie van overeenkomsten
tussen bij lijnvaartconferences aangesloten rederijen inzake de vaststelling van prijzen voor het
inlandsegment van het multimodaal vervoer dat zij in de Gemeenschap aanbieden. Er wordt gesteld
dat deze praktijk van conferences in strijd is met de communautaire mededingingsregels en in de
huidige voorwaarden geen vrijstelling kan genieten. In de oriëntaties van het verslag wordt echter een

                                                            

37 Dit omvat niet de regelingen met betrekking tot het niet-gebruik van de bestaande capaciteit waarbij
lijnvaartondernemingen die aan het consortium deelnemen, afzien van het gebruik van een bepaald percentage van
de capaciteit van de schepen die in het kader van het consortium worden ingezet; zie artikel 4 van Verordening
nr. 870/95 en de beschikking van de Commissie van 19 oktober 1994 betreffende de Trans-Atlantic Agreement
waarin de Commissie een overeenkomst inzake het niet-gebruiken van capaciteit verbood (PB L 376 van
31.12.1994, blz. 1).

38 SEC(94)933.
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nieuwe benadering voorgesteld die verenigbaar is met de mededingingsregels en die het mogelijk zou
maken het vervoer over land van containers te organiseren op een meer efficiënte en voor de
bevrachters gunstiger wijze.

72. De Raad heeft dit verslag besproken in november 1994; bij die gelegenheid heeft commissaris Van
Miert aanvaard om bij de Raad een verslag in te dienen over de uitvoering van die oriëntaties, zich
baserend op de werkzaamheden van een Comité van Wijzen. Dit comité, " groupe Multimodal"
genoemd, werd opgericht in juli 1995 en zal de commissaris begin 1996 een tussentijds verslag
voorleggen dat bij de Raad zal worden ingediend in het eerste semester van 1996.

73. In 1994 heeft de Commissie twee beschikkingen gegeven waarbij overeenkomsten inzake de
vaststelling van het inlandsegment van de vrachtprijzen werden verboden: de TAA (Transatlantic
Agreement)39 en de FEFC (Far Eastern Freight Conference)40. Op 10 maart 1995 gelastte de President
van het Gerecht van eerste aanleg de opschorting van de TAA-beschikking, voor zover daarin werd
verboden om in het kader van het gecombineerde vervoer gezamenlijk de tarieven vast te stellen voor
de segmenten vervoer over land over het grondgebied van de Gemeenschap41. Het beroep van de
Commissie tegen die beschikking van de President werd door de President van het Hof van Justitie
verworpen op 19 juli 199542.

In de tussentijd werd bij de Commissie een gewijzigde versie aangemeld van de TAA: de Trans-
Atlantic Conference Agreement (TACA). De Commissie stuurde aan de partijen bij de TACA een
mededeling van punten van bezwaar, waarin zij de redenen uiteenzette waarom zij tot de voorlopige
opvatting was gekomen dat de nieuwe TACA-aanmelding niet tot gevolg had dat met betrekking tot
de vaststelling van de tarieven voor het inlandsegment, geen geldboeten zouden kunnen worden
opgelegd43. Het Gerecht van eerste aanleg verwierp een verzoek om voorlopige maatregelen waarbij
het de Commissie zou worden verboden om inzake geldboeten geen immuniteit toe te staan44. 

2. Luchtvervoer

2.1. IATA-tariefoverleg

74. In Verordening (EEG) nr. 1617/93 van 25 juni 199345 wordt vastgesteld dat artikel 85, lid 3,
van toepassing is op de organisatie van overleg over de prijzen voor vervoer van passagiers en vracht
met geregelde luchtdiensten tussen luchthavens van de Gemeenschap. Voor die vrijstelling gelden
evenwel een aantal voorwaarden die zijn opgesomd in artikel 4 van die verordening. Met name geldt
de vrijstelling slechts in zoverre dat het tariefoverleg leidt tot "interlining"-faciliteiten.

75. Op basis van de eerste inlichtingen die de Commissie in 1995 heeft ontvangen, blijkt dat er in het
algemeen weinig of geen interlining-overeenkomsten op het gebied van goederenvervoer zijn. Het staat

                                                            

39 Beschikking van 19 oktober 1994, PB L 376 van 31.12.1994, blz. 1.
40 Beschikking van 21 december 1994, PB L 378 van 31.12.1994, blz. 17.
41 Zaak T-395/94 R Atlantic Container Line and Others/ Commissie, Jurispr. 1995, blz. II-595.
42 Zaak C-149/95 P (R) Commissie/Atlantic Container Line and Others, Jurispr. 1995, blz. I-2165.
43 Persmededeling van de Commissie IP/95/646, 21.06.1995.
44 Beschikking van de President van het Gerecht van eerste aanleg van 22 november 1995, Zaak T-395/94 R II

Atlantic Container Line/Commissie, Jurispr. 1995.
45 PB L 155 van 26.6.1993, blz. 18.
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bovendien vast dat de prijzen die de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk hebben vastgesteld gevoelig
hoger liggen dan de gebruikelijke marktprijzen, zodat de luchtvaartmaatschappijen ertoe worden
aangezet hun tarieven meer te verhogen dan in normale concurrentievoorwaarden het geval zou zijn.

De Commissie is derhalve van mening dat een wijziging van bovengenoemde verordening moet
worden overwogen, ten einde het tariefoverleg inzake het goederenvervoer uit te sluiten van de
werkingssfeer ervan. Vooraf heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd46, ten einde de
luchtvaartmaatschappijen en derde belanghebbenden de mogelijkheid te geven hun standpunt kenbaar
te maken. In 1996 zal de Commissie beslissen welke stappen in deze zaak moeten worden genomen.

2.2. Samenwerking tussen luchtvaartmaatschappijen

76. De samenwerking tussen luchtvaartmaatschappijen kan bijdragen tot een gezonde herstructurering
van het luchtvervoer in Europa en kan leiden tot een betere dienstverlening aan de consumenten en
een betere kostenbeheersing. Het is niet de bedoeling van de Commissie om deze
herstructureringsoperaties in de Europese luchtvaart te bemoeilijken, doch zij waakt erover dat die
operaties geen mededingingsbeperkingen met zich brengen die niet onontbeerlijk zijn en dat zij niet
de mogelijkheid uitsluiten van een daadwerkelijke mededinging door nieuwe marktdeelnemers op de
belangrijkste routes.

In die doelstelling kaderen de door Swissair-Sabena voorgestelde voorwaarden, die de Commissie heeft
aanvaard bij haar goedkeuring van de concentratie tussen die twee luchtvaartmaatschappijen, alsmede
de voorwaarden die de Commissie heeft opgelegd met het oog op het verlenen van een vrijstelling
voor de samenwerking tussen Lufthansa en SAS.

Lufthansa/SAS

77. De algemene samenwerkingsovereenkomst tussen Lufthansa en SAS voorziet in de invoering van
een geïntegreerd luchtvervoersysteem tussen de twee luchtvaartmaatschappijen, gebaseerd op lange-
termijnbetrekkingen op commercieel en operationeel vlak, waarbij de wereldnetten van de twee
maatschappijen zullen worden geïntegreerd. Met name zal er een vergaande commerciële
samenwerking tot stand komen op de routes tussen Scandinavië en Duitsland, waar de partijen beogen
een gemeenschappelijke onderneming in het leven te roepen.

78. De Commissie stelde47 dat ofschoon de betrokken overeenkomst de mededinging op de betrokken
markten op gevoelige wijze beperkt, inzonderheid op de routes tussen Scandinavië en Duitsland, voor
die overeenkomst een vrijstelling zou kunnen worden verleend mits het opleggen van voorwaarden die
moeten zorgen voor het handhaven van een voldoende daadwerkelijke en potentiële mededinging.

Deze voorwaarden hebben hoofdzakelijke betrekking op: de bevriezing van het aantal dagelijkse
vluchten van de twee luchtvaartmaatschappijen; de openstelling van de loyaliteitsprogramma's voor
ondernemingen die niet over dergelijke programma's beschikken; de verplichting voor LH/SAS om
onder bepaalde voorwaarden interlining-overeenkomsten te sluiten met nieuwe marktdeelnemers; het
verbreken van bepaalde samenwerkingsovereenkomsten met andere maatschappijen; en de opgave door

                                                            

46 PB C 322 van 2.12.1995, blz. 15.
47 PB C 201 van 5.8.1995, blz. 2.
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LH/SAS van "slots" in bepaalde luchthavens die op de piekuren verzadigd zijn, ten einde de
marktintrede van nieuwe ondernemingen mogelijk te maken.

Op 16 januari 1996 heeft de Commissie een ontheffingsbeschikking goedgekeurd.

D - Transeuropese netwerken en mededingingsregels

79. De Commissie heeft in 1995 ook onderzocht hoe de mededingingsregels moeten worden toegepast
met betrekking tot de particuliere financiering van de transeuropese netwerken. Het resultaat van dit
onderzoek is neergelegd in een algemeen rapport betreffende transeuropese netwerken waarvan de
Europese Raad van Madrid van 15 en 16 december 1995 met voldoening kennis heeft genomen. In
dit rapport stelde de Commissie de volgende richtsnoeren vast met betrekking tot de behandeling van
problemen van mededinging en kondigde zij aan dat ten behoeve van degenen die voor projecten
verantwoordelijk zijn, een "one-stop help-desk" (fax : 32/2/295.65.04) zou worden ingesteld waar zij
nadere informatie over die richtsnoeren kunnen verkrijgen.

80. De Commissie stelt voor de volgende hoofdcriteria te hanteren bij de behandeling van de haar
voorgelegde dossiers: (i) Indien de beheerder van de infrastructuur aan de transportbedrijven de
mogelijkheid wil geven om van bij de lancering van het project capaciteit te reserveren, is het
wenselijk dat die mogelijkheid wordt geboden aan alle bedrijven in de Gemeenschap die hiervoor
belangstelling zouden kunnen hebben; (ii) De aan een onderneming voorbehouden capaciteit moet in
verhouding staan tot de rechtstreekse of onrechtstreekse financiële verbintenissen die deze heeft
aangegaan en beantwoorden aan de binnen een redelijke termijn geplande operationele behoeften; (iii)
Een nieuwe infrastructuur zal in het algemeen niet verzadigd zijn van bij de indienstneming ervan.
Bijgevolg zou niet alle beschikbare capaciteit mogen worden toevertrouwd aan een onderneming of
een groep ondernemingen in de zin van artikel 3 van Richtlijn 91/440/EEG. Een gedeelte van die
capaciteit dient beschikbaar te blijven om de mogelijkheid open te houden dat andere bedrijven
concurrerende diensten exploiteren; (iv) De ondernemingen die gebruiksrechten bezitten kunnen zich
niet ertegen verzetten dat die rechten vervallen indien zij niet worden benut; (v) De duurtijd van de
overeenkomsten waarbij capaciteit wordt gereserveerd mag een redelijke termijn niet overstijgen, die
in elk geval afzonderlijk moet worden vastgesteld.

Deze lijst met criteria is niet uitputtend en doet geen afbreuk aan de bepaling van het eindstandpunt
van de Commissie, dat zal worden vastgesteld in het licht van de specifieke kenmerken van elk
project.

81. De Commissie zal de aanmeldingen van de overeenkomsten in verband met de financiering van
de transeuropese netwerken zo snel mogelijk behandelen. Met name is zij voornemens een
eindbeschikking te nemen binnen een maximumtermijn van zes maanden, op voorwaarde dat de
partijen vòòr de afronding van de overeenkomsten contact hebben opgenomen met de diensten van de
Commissie.

Gas Interconnector

82. In haar Witboek over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid heeft de Commissie het
belang benadrukt van nieuwe Europese infrastructuurnetwerken die ertoe kunnen bijdragen de
fragmentering van bepaalde markten in Europa te verhelpen.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



44 XXVe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINSBELEID - COM(96)126 def.

Op 17 mei 1995 heeft de Commissie een administratieve brief gezonden ter goedkeuring van een joint
venture-overeenkomst tussen negen belangrijke Europese gasmaatschappijen voor de bouw en de
exploitatie van een onderzeese gasverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en België, met name een
hoge-drukgaspijplijn waarmee de eerste verbinding zal worden gelegd tussen de gasmarkt van het
Verenigd Koninkrijk en die van het vasteland.

Gelet op het feit dat derden vrij konden onderhandelen over de voorwaarden voor toegang tot
vervoercapaciteit via de verbinding, en in acht genomen het feit dat dit project
concurrentiemogelijkheden zal creëren tussen markten die tot nog toe vrij geïsoleerd zijn, was de
Commissie van mening dat de positieve gevolgen van de joint venture voor de concurrentie duidelijk
belangrijker waren dan de beperkingen van de mededinging. In haar administratieve brief verzekerde
de Commissie tevens dat de overeenkomsten in de praktijk een zodanige uitwerking zullen hebben dat
effectief wordt voldaan aan de eventuele vraag naar capaciteit inzake omkering van de gasstroom.

E - Mededinging en milieu

83. In 1995 hebben de diensten van de Commissie nogmaals de wijze uiteengezet waarop de
Commissie het mededingingsbeleid wil toepassen op milieugebied en met name inzake convenanten48.

84. Het milieubeleid van de Gemeenschap berust op het beginsel "de vervuiler betaalt". De
doeltreffendheid van dit principe is met name afhankelijk van de werking van het prijsmechanisme dat
de ondernemers verplicht een prijs te betalen voor de negatieve milieugevolgen van een economische
activiteit. Het prijsmechanisme kan zijn functie van indicator slechts op correcte wijze vervullen indien
de ondernemingen de kosten in verband met de bescherming van het milieu intern doorberekenen. Het
principe van "de vervuiler betaalt" sluit niet uit dat in bepaalde omstandigheden overheidssteun voor
de bescherming van het milieu gerechtvaardigd kan zijn (zie hierna).

Voor een betere benutting van de natuurlijke hulpbronnen kunnen de volgende instrumenten worden
aangewend: rechtstreekse overheidsreglementering, fiscale maatregelen, de zogenaamde convenanten
en zelfregulering. Convenanten zijn contracten tussen de industrie en de overheid waarbij de betrokken
sector zich ertoe verplicht een aantal doelstellingen op milieugebied te verwezenlijken volgens een
vastgesteld tijdschema. Convenanten kunnen zowel betrekking hebben op de doelstellingen als op de
middelen om deze te realiseren.

In de meeste OESO-landen wordt meer en meer gebruik gemaakt van convenanten, terwijl er een
tendens is tot deregulering en minder overheidstussenkomst.
Convenanten en zelfregulering worden beschouwd als oplossingen die minder bureaucratisch en
soepeler zijn dan de traditionele benaderingen. Convenanten en zelfregulering kunnen evenwel
beperkingen van de mededinging opleveren zoals bedoeld in artikel 85, lid 1, van het Verdrag. De
Commissie onderzoekt overigens op het ogenblik meerdere klachten in dit verband.

85. Bij haar onderzoek van individuele zaken weegt de Commissie de mededingingsbeperkingen die
voortvloeien uit de overeenkomst af tegen de doelstellingen op milieugebied die met die overeenkomst
kunnen worden verwezenlijkt, met gebruikmaking van het evenredigheidsbeginsel overeenkomstig
artikel 85, lid 3. Met name wordt de verbetering van de toestand van het milieu beschouwd als een

                                                            

48 Zie document "Mededinging en milieu", ingediend door DG IV op de Rondetafel betreffende milieu en
mededinging, georganiseerd door de Commissie Recht en Mededingingsbeleid van de OESO - Parijs, mei 1995.
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element dat bijdraagt tot de verbetering van de produktie of de distributie en tot de bevordering van
de economische en technische vooruitgang.

De Commissie is evenwel voornemens om zeer strikt te blijven toezien op de handhaving van het
principe dat de nationale markten niet mogen worden afgesloten voor buitenlandse marktdeelnemers.
Zij zal zeer waakzaam blijven ten opzichte van de problemen inzake de toegang van derden tot een
systeem en ten opzichte van overeenkomsten die tot gevolg zouden hebben dat een produkt uit een
markt wordt geweerd.

De Commissie heeft ook een a priori negatieve houding ten opzichte van de multilaterale vaststelling
van prijzen of tarieven als gevolg van de uitvoering van een overeenkomst betreffende het milieu; de
onontbeerlijkheid van die overeenkomst zal echter geval per geval worden onderzocht. Een doelstelling
inzake bescherming van het milieu lijkt op zich niet noodzakelijk te moeten leiden tot een
overeenkomst inzake prijzen.

F - Secundaire produktmarkten

86. De Commissie heeft verschillende klachten ontvangen met betrekking tot beweerd misbruik van
een machtspositie in markten voor secundaire produkten, zoals reserveonderdelen, complementaire
verbruiksgoederen of onderhoudsdiensten. Deze produkten worden gebruikt in samenhang met een
hoofdprodukt en moeten daarmee technisch compatibel zijn (bij voorbeeld software of hardware-
randapparatuur voor een computer). Bijgevolg is het mogelijk dat er buiten de onderdelen of diensten
die worden geleverd door de leverancier van het hoofdprodukt voor die secundaire produkten weinig
of geen substitutieprodukten bestaan. Dit leidt tot de vraag of een producent van hoofdprodukten, die
geen machtspositie heeft voor die produkten, toch een machtspositie kan hebben met betrekking tot
een vrij kleine secundaire produktmarkt, d.w.z. voor secundaire produkten die compatibel zijn met een
bepaald soort hoofdprodukten van die leverancier.

Die vraag is zeer complex. Volgens de producenten van hoofdprodukten kan er geen machtspositie
bestaan in secundaire produkten indien er in de markt voor hoofdprodukten geen machtspositie is,
aangezien potentiële kopers hun aankopen van de hoofdprodukten zouden stopzetten indien de prijzen
voor onderdelen of diensten zouden stijgen. Deze theorie veronderstelt dat er een tijdige reactie
plaatsvindt op de markt van het hoofdprodukt, als gevolg van de mogelijkheid van de consumenten
om de kosten tijdens de volledige levensduur van het hoofdprodukt te berekenen, met inbegrip van
alle onderdelen, complementaire verbruiksgoederen, diensten, enz. Voorts veronderstelt zulks dat
prijsdiscriminatie niet mogelijk is tussen nieuwe klanten en "oude" klanten en dat de
overschakelingskosten voor die laatsten laag zijn. De klagers, die complementaire verbruiksgoederen
produceren of onderhoudsdiensten leveren, veronderstellen daarentegen dat er op de secundaire
produktmarkt sprake is van een machtspositie indien op die markten de marktaandelen hoog zijn,
d.w.z. dat zij enkel de secundaire produktmarkt beschouwen zonder onderzoek naar de mogelijke
gevolgen op de markt voor hoofdprodukten.

De Commissie is van mening dat geen van deze zienswijzen de werkelijkheid voldoende weergeeft.
De Commissie heeft machtspositie steeds omschreven als de mogelijkheid om in aanzienlijke mate
onafhankelijk van concurrenten en klanten te handelen. Bijgevolg dienen geval per geval de feiten te
worden vastgesteld en grondig te worden onderzocht. Om in deze context machtspositie te beoordelen
zal de Commissie rekening houden met alle belangrijke factoren zoals de prijs en de levensduur van
het hoofdprodukt, de transparantie van de prijzen van secundaire produkten, de verhouding van de
prijzen van secundaire produkten ten opzichte van de waarde van het hoofdprodukt, de
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informatiekosten en andere factoren die hiervoor ten dele werden vernoemd. Een gelijkaardige
benadering werd gevolgd door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in zijn beslissing van
1992 betreffende Kodak.

Pelikan/Kyocera

87. De Commissie heeft deze benaderingswijze gevolgd toen zij in 1995 de klacht verwierp van
Pelikan, een Duitse producent van inktcassettes voor printers, tegen Kyocera, een Japanse producent
van computerprinters en van inktcassettes voor die printers. In haar klacht voerde Pelikan een aantal
praktijken aan van Kyocera die erop zouden gericht zijn om Pelikan uit de markt van inktcassettes te
drijven en werd Kyocera er onder meer van beschuldigd dat zij haar machtspositie op de secundaire
markt zou misbruiken, ook al was het duidelijk dat Kyocera niet over een machtspositie beschikte op
de markt voor hoofdprodukten. Ongeacht het feit dat er geen bewijs bestond voor gedragingen die als
een misbruik zouden kunnen worden beschouwd, kon de Commissie evenmin vaststellen dat Kyocera
een machtspositie had op de markt voor complementaire verbruiksgoederen. Dit vloeide voort uit de
bijzondere kenmerken van de hoofdmarkt en van de secundaire markten. De kopers waren goed
geïnformeerd over de prijzen die werden aangerekend voor complementaire verbruiksgoederen en
bleken hiermee rekening te houden bij hun beslissing tot aankoop van een printer. "Totale kostprijs
per bladzijde" was één van de meest gebruikte criteria bij de keuze van een printer, aangezien de
aanschaf- en operatiekosten van complementaire verbruiksgoederen (in hoofdzaak inktcassettes) een
zeer hoog aandeel vormden van de waarde van een printer. Indien bijgevolg de prijs voor
complementaire verbruiksgoederen voor een bepaald merk werd opgetrokken, dan zouden de
consumenten sterk geneigd zijn om een ander merk printer te kopen. Bovendien kon niet worden
aangetoond dat de mogelijkheid bestond van prijsdiscriminatie tussen de oude en de nieuwe klanten.

G - Vrije beroepen

88. Beperkende praktijken met betrekking tot het vrij verkeer voor vrije beroepen in de
Gemeenschap dreigen de handel tussen de Lid-Staten in toenemende mate ongunstig te beïnvloeden.
Naar verwachting zal het aantal zaken op dit gebied toenemen. Herhaaldelijk heeft het Europees
Parlement de Commissie gevraagd om de mededingingsregels toe te passen op de vrije beroepen49. 

Coapi

89. Op 30 januari heeft de Commissie overeenkomstig artikel 85 een beschikking gegeven waarin
de mededingingsregels op dit gebied werden toegepast.

Het Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (Coapi) is de beroepsvereniging van
industriële eigendomsagenten in Spanje, waarbij alle in Spanje werkzame agenten zijn aangesloten.
Industriële eigendomsagenten adviseren derden en verlenen bijstand aan of vertegenwoordigen klanten
in procedures in verband met industriële eigendomsrechten.

                                                            

49 Resolutie betreffende het XIXe Verslag over het mededingsbeleid, punt 9 (iii), en resolutie betreffende het XXe
Verslag over het mededingingsbeleid, punt 38, en het antwoord van de Commissie hierop in het XXIe Verslag over
het mededingingsbeleid, blz. 241-243.
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Volgens de Commissie vormde de vaststelling door de algemene vergadering van Coapi van bindende
minimumtarieven voor grensoverschrijdende dienstverlening door zijn leden, een inbreuk op artikel 85,
lid 1.

Op grond van de bestaande communautaire wetgeving heeft de Commissie bevestigd dat het nationale
wettelijk kader van dergelijke overeenkomsten of besluiten van vrije beroepen niet de toepassing van
artikel 85 kan verhinderen. Zelfs indien overheidsautoriteiten dergelijke gedragingen zouden
aanmoedigen of aan een ondernemersvereniging de bevoegdheid zouden delegeren om de tarieven die
haar leden moeten hanteren vast te stellen, dan zou de uitoefening door die vereniging van die
bevoegdheid niet kunnen ontsnappen aan de toepassing van artikel 85 van het Verdrag.

H - Subsidiariteit en gedecentraliseerde toepassing

90. In zijn toespraak tot het Europees Parlement, ter gelegenheid van het investituurdebat van de
nieuwe Commissie, heeft de voorzitter van de Europese Commissie de noodzaak benadrukt van een
voortgezette inspanning om zich te concentreren op essentiële punten: "Minder optreden, doch beter
optreden".

In zoverre het gaat om zaken die onder de werkingssfeer vallen van de artikelen 85 en 86, hanteert
de Commissie dit principe door haar optreden te beperken tot die regelingen die merkelijke gevolgen
hebben voor de mededinging en waarvan waarschijnlijk een aanzienlijke ongunstige invloed zal uitgaan
voor de handel tussen de Lid-Staten. Gelet op de verantwoordelijkheden die zijn toevertrouwd aan
de Commissie als enige bevoegde instantie om bepaalde overeenkomsten toe te staan, stimuleert de
Commissie daarenboven decentralisering waar mogelijk, in het bijzonder in gevallen die tot een
verbodsbeslissing kunnen leiden.

1. De minimis-overeenkomsten

91. Overeenkomsten waarvan de gevolgen voor de handel tussen de Lid-Staten of voor de
mededinging verwaarloosbaar zijn, vallen niet onder het verbod van artikel 85, lid 1, inzake
concurrentiebeperkende overeenkomsten. Enkel die overeenkomsten zijn verboden die merkelijke
gevolgen hebben voor de marktvoorwaarden. Daarom is het van essentieel belang voor de Commissie
om een juiste analyse te maken van de markt waarbinnen die overeenkomsten werkzaam zijn.

De bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis bevat kwantitatieve
criteria in verband met de concrete betekenis van "beoordeelbaarheid". Ondanks de recente
verhogingen van de drempelwaarden50, heerst de mening dat het begrip "geringe betekenis" verder
moet worden onderzocht. Binnen de Commissie is derhalve in dit verband een onderzoek gestart met
het oog op nieuwe voorstellen waarover in de loop van 1996 overleg zou plaatsvinden.

2. Gedecentraliseerde toepassing

92. In het kader van haar beleid om bij voorrang zaken te behandelen met een betekenisvolle
communautaire dimensie, moedigt de Commissie ook de uitvoering van communautair

                                                            

50 Mededeling van de Commissie betreffende de actualisering van de bekendmaking van 1986 aangaande
overeenkomsten van geringe betekenis, PB C 368 van 23.12.1994.
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mededingingsrecht op nationaal vlak aan. Volgens de Commissie is er normalerwijs geen voldoende
communautair belang bij het onderzoek van een klacht, indien de klager een adequate bescherming
van zijn rechten kan verzekeren voor de nationale rechter51. In zijn arresten SACEM van
24 januari 1995 heeft het Gerecht van eerste aanleg verder toegelicht onder welke voorwaarden de
Commissie het recht heeft om een klacht te verwerpen op grond dat het communautaire belang van
een zaak onvoldoende is52. In 1995 konden op basis hiervan verschillende zaken worden afgesloten.

93. Een belangrijke stap voorwaarts met het oog op de gedecentraliseerde toepassing is de mededeling
van de Commissie betreffende de samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en de
Commissie voor de toepassing van de artikelen 85 en 8653. Op grond van het
samenwerkingsmechanisme in deze mededeling hebben verschillende nationale rechtbanken uit Spanje,
Frankrijk, Duitsland en België in 1995 inlichtingen aan de Commissie gevraagd inzake
mededingingsvraagstukken.

In een antwoord op prejudiciële vragen54 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat dezelfde principes
inzake samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties van toepassing zijn
op gebied van landbouw, waarvoor Verordening nr. 26 vaststelt in welke mate de communautaire
mededingingsregels van toepassing zijn. Het is interessant op te merken dat het Hof van oordeel is dat
de nationale rechter in zijn beoordeling rekening kan houden met de criteria die zijn vastgelegd in de
rechtspraak van het Hof en de praktijk van de Commissie, zoals die blijkt uit de door de Commissie
gegeven beschikkingen maar ook uit haar verslagen over het mededingingsbeleid en haar
mededelingen.

94. Niet alleen de nationale rechtbanken maar ook de nationale mededingingsautoriteiten spelen een
belangrijke rol om de tenuitvoerlegging van het communautaire mededingingsrecht te verbeteren en
om de onbeperkte en eerlijke mededinging binnen de Europese Unie te verzekeren. In die gevallen
waarin de economische gevolgen hoofdzakelijk in één enkele Lid-Staat merkbaar zijn, bevinden de
nationale autoriteiten zich dichter bij de markt en zijn zij beter geplaatst om de zaak te behandelen.

De Commissie heeft haar werkzaamheden voortgezet in verband met de voorbereiding van een
mededeling inzake de samenwerking tussen de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten55.
Hierin wordt vastgesteld dat de Commissie informatie kan verstrekken aan en kan worden
geraadpleegd door de nationale autoriteiten wanneer die in gevallen met communautaire dimensie

                                                            

51 Deze praktijk werd door het Gerecht van eerste aanleg voor het eerst gesteund in zijn arrest van 17 september 1992
in zaak T-24/90 Automec/Commissie, Jurispr. 1992, blz. II-2223, r.o. 91-94. 

52 Zaak T-114/92 BENIM/Commissie, Jurispr. 1995, blz. II-147 en Zaak T-5/93 Tremblay/Commissie, Jurispr. 1995,
blz. II-185. Onder verwijzing naar het arrest Automec II verklaarde het Gerecht van eerste aanleg dat, met het oog
op de beoordeling van het communautaire belang, de Commissie een afweging dient te maken tussen het belang
van de gestelde inbreuk voor de werking van de gemeenschappelijke markt, de waarschijnlijkheid dat zij het bestaan
ervan kan aantonen en de reikwijdte van de onderzoeksmaatregelen die nodig zijn om de mededingingsregels ten
uitvoer te leggen. Het feit dat een nationale rechter of een nationale mededingingsautoriteit een zaak betreffende
de verenigbaarheid van een overeenkomst of gedraging met artikel 85 of artikel 86 reeds onderzoekt, is een element
dat de Commissie in aanmerking mag nemen.

53 PB C 39 van 13.2.1993, blz. 6.
54 Arrest van 12 december 1995 in gevoegde zaken C-319/93, C-40/94 en C-224/94 Dijkstra/Frico Domo, van

Roessel/Campina Melkunie, de Bie/Campina Melkunie, (nog niet gepubliceerd).
55 De conclusies van een ad hoc groep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten en de

Commissie, die in 1994 werden goedgekeurd door de directeurs-generaal Concurrentie, vormden de inspiratie voor
het ontwerp van de Commissie. Zie het XXIVe Verslag inzake mededingingsbeleid (1994), punten 40-42.
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artikel 85, lid 1, artikel 86 of het nationale mededingingsrecht toepassen. Een ontwerp is reeds voor
overleg aan de Lid-Staten overgemaakt.Er zal verder worden overlegd met derde belanghebbenden,
op basis van een ontwerp-mededeling die de Commissie in 1996 beoogt te publiceren.

95. De gedecentraliseerde uitvoering mag er evenwel niet toe leiden dat het mededingingsrecht in de
Europese Unie op verschillende wijzen wordt toegepast. Derhalve streeft de Commissie ook naar
eenvormigheid ter zake van de inhoud en de toepassing van de nationale mededingingsregels. Dit
gebeurt niet via formele harmonisatie maar via voortdurende en intensieve communicatie en
samenwerking tussen autoriteiten van de Gemeenschap en van de Lid-Staten.

Thans zijn er in negen Lid-Staten mededingingsregels van toepassing met betrekking tot
mededingingsbeperkende overeenkomsten en misbruik van machtspositie, die grotendeels lijken op die
van de Gemeenschap. De meeste overige Lid-Staten overwegen wijzigingen aan het nationaal recht
om dit in overeenstemming te brengen met het Gemeenschapsrecht. Dit proces van "zachte
harmonisatie" is een natuurlijk gevolg van het integratieproces, dat druk creëert om te komen tot
gelijke mededingingsvoorwaarden in de hele Gemeenschap.
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I - Statistisch overzicht

Tabel 1 : Nieuwe zaken
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96. In 1995 werden bij de Commissie 559 nieuwe zaken ingeschreven, waaronder 368
aanmeldingen, 145 klachten en 46 ambtshalve ingeleide procedures. Dit vertegenwoordigt een stijging
met meer dan 42% in vergelijking met 1994, waardoor het gemiddelde aantal ingekomen zaken
gedurende de laatste acht jaren met meer dan 32% wordt overschreden.

De toename van de nieuwe zaken kan voor bijna de helft (78 zaken) worden verklaard door de
overdracht van zaken die dienden voor de toezichthoudende autoriteit van de EVA, als gevolg van de
toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk tot de Unie.
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Tabel 2: Afgehandelde zaken
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97. In 1995 heeft de Commissie in totaal 433 zaken afgesloten, waarvan 419 via een informele
procedure (zoals administratieve brief houdende goedkeuring of weigering, afwijzing van een klacht
en administratieve afsluiting van het dossier56) en 14 door een formele beschikking. In 1995
verminderde het aantal afgesloten zaken met 23,4% in vergelijking met hetzelfde aantal in 1994.

                                                            

56 Zaken die werden afgesloten omdat de overeenkomsten niet langer van kracht waren, het effect te gering was om
verder onderzoek te rechtvaardigen, de klachten louter hypothetisch waren geworden of werden ingetrokken of
omdat uit onderzoek geen concurrentiebeperkende praktijken waren gebleken.
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Tabel 3: Evolutie van de in behandeling zijnde zaken
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98. Het nettoresultaat van input en output in 1995 leidt ertoe dat, voor het eerst sinds 1988, het

aantal nog niet afgehandelde zaken eind 1995 is gestegen. Die stijging is echter relatief gering: minder
dan 12% en zelfs minder dan 5% indien geen rekening wordt gehouden met het aantal bijkomende
dossiers van de nieuwe Lid-Staten. Het aantal zaken in behandeling is nog steeds aanzienlijk lager dan
de meer dan 3.000 niet-afgesloten zaken eind van de jaren tachtig en stemt ruwweg overeen met het
aantal zaken die daadwerkelijk in behandeling zijn.

De Commissie streeft er echter naar om het aantal niet-afgesloten zaken verder te verminderen, met
name door een verdere verbetering van de efficiëntie van haar procedures en door stimulering van de
gedecentraliseerde toepassing van de mededingingsregels waar dit mogelijk is.
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II - Staatsmonopolies en monopolierechten: artikelen 37 en 90

A - Inleiding

1. De diensten van algemeen economisch belang als kernpunt van het
liberaliseringsbeleid van de Commissie

99. De Commissie is in haar beleid ernaar blijven streven dat bepaalde sectoren waarin traditioneel
monopolies bestonden, zoals de telecommunicatie, energie, postdiensten en het vervoer, geliberaliseerd
en voor concurrentie opengesteld worden. Deze sectoren zijn van essentieel belang voor zowel de
individuele consument als voor de concurrentiekracht, de groei en het scheppen van werkgelegenheid
in de Europese economie als geheel; daarom heeft de toenemende efficiëntie die voortvloeit uit de
introductie van een zekere mate van concurrentie, over het algemeen positieve gevolgen voor de
Europese samenleving. Bovendien kan men niet van een werkelijke interne markt spreken, als deze
essentiële sectoren georganiseerd blijven op grond van zuiver nationale overwegingen en op basis van
monopolistische structuren. 

Het belang van deze sectoren voor onze samenleving en hun specifieke eigenschappen, zoals de
organisatie op basis van netwerken, hebben de overheden in de Lid-Staten er in het verleden toe
gebracht uitsluitende of bijzondere rechten te verlenen, dan wel andere beperkingen van de
concurrentie toe te staan ten gunste van openbare of particuliere exploitanten; in ruil daarvoor dienden
deze exploitanten bepaalde taken van algemeen economisch belang te vervullen, zoals het leveren van
een universele dienst voor alle burgers tegen vastgestelde voorwaarden en redelijke prijzen. 

De Commissie heeft de legitimiteit van deze doelstellingen van algemeen economisch belang altijd
aanvaard; zij is echter wel van mening dat de middelen die in het verleden zijn aangewend om hieraan
te voldoen, niet altijd gerechtvaardigd zijn, met name vanwege de technologische ontwikkeling en de
nieuwe behoeften van de gebruikers, maar ook vanwege de integratie van de Europese economieën.
Dit geldt vooral voor de informatiemaatschappij, die de komende jaren een bron van groei, nieuwe
diensten en arbeidsplaatsen zal zijn.

In het licht van deze nieuwe omstandigheden moet derhalve opnieuw worden bezien welke de meest
geschikte instrumenten zijn om de burgers openbare diensten van goede kwaliteit te garanderen. De
Commissie is van oordeel dat de introductie van concurrentie in veel gevallen de kwaliteit van de
diensten kan verbeteren, innovatie en het scheppen van arbeidsplaatsen mogelijk maakt en de prijzen
kan doen dalen ten gunste van de consumenten. Het wegnemen van de belemmeringen voor vrije
concurrentie is echter slechts één aspect van het liberaliseringsbeleid van de Commissie. Om ervoor
te zorgen dat de universele dienst in omstandigheden waarin van concurrentie sprake is, blijft bestaan,
zal vaak nieuwe regelgeving moeten worden vastgesteld. In gevallen waarin bepaalde
concurrentiebeperkingen onmisbaar zijn om de universele dienst in stand te houden, erkent de
Commissie dat dergelijke beperkingen in het licht van het Gemeenschapsrecht legitiem zijn (dit geldt
ook voor staatssteun).

Derhalve is de Commissie van mening dat de ontwikkeling van het mededingingsbeleid geheel en al
verenigbaar is met de openbare dienstverlening. Het is overigens niet overbodig erop te wijzen dat
liberalisering van een sector niet gelijk staat aan privatisering van de overheidsbedrijven die in die
sector actief zijn. Hoewel openstelling voor concurrentie in bepaalde gevallen voortvloeit uit de
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communautaire bepalingen, doen deze bepalingen geen uitspraak over het publieke of private karakter
van de betrokken bedrijven.

2. De richtlijnen op grond van artikel 90, lid 3, van het EG-Verdrag

100. Ter verwezenlijking van de doelstelling dat markten worden opengesteld voor concurrentie,
verleent artikel 90, lid 3, van het Verdrag de Commissie de bevoegdheid bindende beschikkingen of
richtlijnen tot de Lid-Staten te richten. Deze laatste mogelijkheid leidt vaak tot tegenstand van bepaalde
partijen.

In werkelijkheid is het zo dat, ook al geeft artikel 90, lid 3, de Commissie de mogelijkheid richtlijnen
vast te stellen, het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat deze bepaling de Commissie slechts machtigt
tot het stellen van algemene voorschriften, waarin de verplichtingen worden omschreven die uit hoofde
van het Verdrag reeds op de Lid-Staten rusten met betrekking tot openbare bedrijven en bedrijven
waaraan bijzondere of exclusieve rechten verleend zijn, dan wel tot het nemen van de noodzakelijke
preventieve maatregelen die de Commissie in staat stellen haar toezichthoudende functie te vervullen.

De beperkte bevoegdheid die artikel 90, lid 3, aan de Commissie verleent, is derhalve afwijkend van
en specifieker dan de bevoegdheden die voor het vaststellen van richtlijnen aan het Europees Parlement
en de Raad of aan de Raad alleen verleend worden. De Commissie kan geen nieuwe verplichtingen
aan de Lid-Staten opleggen, maar kan slechts, op een wijze die voor alle Lid-Staten geldt, de concrete
verplichtingen die krachtens het Verdrag op de Lid-Staten rusten, bepalen. De reikwijdte van de
plichten en bevoegdheden van de Commissie hangt derhalve af van de reikwijdte van de regels, op
de naleving waarvan moet worden toegezien.

De Commissie heeft dit instrument altijd behoedzaam toegepast. Van richtlijnen op grond van artikel
90, lid 3, is slechts gebruik gemaakt in situaties waarin talrijke inbreuken op de fundamentele regels
van het EG-Verdrag dergelijke richtlijnen noodzakelijk maakten, ten einde een veelvoud aan
inbreukprocedures te voorkomen en te zorgen voor een minimum aan rechtszekerheid voor de
economische subjecten57. Deze richtlijnen zijn over het algemeen gegeven als reactie op door de Raad
of het Parlement kenbaar gemaakte bezorgdheid.

De Commissie heeft er altijd het grootste belang aan gehecht dit instrument te gebruiken in het kader
van een doorzichtige procedure, die gericht is op zo uitvoerig mogelijk overleg met de andere
instellingen van de Unie, de Lid-Staten en de betrokken partijen. 

Normaliter komt deze aanpak reeds tot uitdrukking in de eerste fasen van onderzoek, als de Commissie
groenboeken of discussiedocumenten publiceert die bestemd zijn om het debat in het kader van het

                                                            

57 Richtlijn 80/723/EEG van de Commissie van 25 juni 1980 betreffende de doorzichtigheid in de financiële
betrekkingen tussen Lid-Staten en openbare bedrijven (PB L 195 van 29.7.1980, blz. 35), gewijzigd bij Richtlijn
85/413/EEG van de Commissie van 24 juli 1985 (PB L 229 van 28.8.1985, blz. 20) en bij Richtlijn 93/84/EEG van
de Commissie van 30 september 1993 (PB L 254 van 12.10.1993, blz. 16); Richtlijn 88/301/EEG van de Commissie
van 16 mei 1988 betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatie-eindapparatuur (PB L 131 van
27.5.1988, blz. 73); Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging op de
markten voor telecommunicatiediensten (PB L 192 van 24.7.1990, blz. 10), gewijzigd bij Richtlijn 94/46/EG van de
Commissie van 13 oktober 1994 met betrekking tot satellietcommunicatie (PB L 268 van 19.10.1994, blz. 15) en
bij Richtlijn 95/51/EG van de Commissie van 18 oktober 1995 inzake de opheffing van de beperkingen op het
gebruik van kabeltelevisienetten voor het verrichten van reeds geliberaliseerde telecommunicatiediensten (PB L 256
van 26.10.1995, blz. 49).
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openbaar overleg op gang te brengen. Op basis van de uitkomsten van dit overleg, de door
deskundigen uitgevoerde studies en de door de Commissie ingewonnen informatie, stelt de Commissie
in eerste aanleg een ontwerp van richtlijn vast, dat voor advies wordt doorgestuurd aan het Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio's en de Lid-Staten. Ook wordt het
ontwerp gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, ten einde de
betrokkenen in staat te stellen commentaar te geven.

De definitieve vaststelling door de Commissie van een richtlijn op grond van artikel 90, lid 3, wordt
in elk geval voorafgegaan door een zorgvuldige overweging van het ontvangen commentaar en met
name van de eventuele opmerkingen van het Europees Parlement, de Lid-Staten, het Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de regio's.

Het overleg dat in 1995 plaats heeft gevonden over de richtlijnen inzake kabeltelevisienetten, mobiele
communicatie en de volledige liberalisering van de telecommunicatie is een goede illustratie van deze
aanpak.

3. Overige instrumenten waarover de Commissie beschikt

101. Artikel 90, lid 3, verleent de Commissie voorts de bevoegdheid in afzonderlijke gevallen
beschikkingen te geven. Het gaat hierbij om individuele gevallen van toepassing van het
Gemeenschapsrecht op concrete zaken, die qua inhoud geheel en al vergelijkbaar zijn met de
beschikkingen die de Commissie op andere gebieden geeft (steun). Ook op de rechtsgeldigheid van
deze handelingen wordt toegezien door het Hof van Justitie.

Ter bevordering van de rechtszekerheid en de doorzichtigheid kan de Commissie het in bepaalde
gevallen noodzakelijk achten een toelichting te geven op de criteria die zij voornemens is toe te passen
bij de uitoefening van haar taak toezicht te houden op de naleving van het Gemeenschapsrecht door
de Lid-Staten en de economische subjecten in een bepaalde sector. De ontwerp-bekendmaking over
de toepassing van de regels van het Verdrag op de posterijen, die in 1995 gepubliceerd is, is een
voorbeeld van een dergelijk initiatief.

B - Telecommunicatie

1. Algemene maatregelen

102. Evenals in voorgaande jaren heeft de Commissie met steun van de Raad en het Europees
Parlement maatregelen genomen ter bevordering van de liberalisering op het gebied van de
telecommunicatie.

Op 25 januari 1995 heeft de Commissie het tweede deel van het Groenboek over de liberalisering van
de telecommunicatie-infrastructuur goedgekeurd. In het Groenboek wordt onderzocht welke
regelgeving noodzakelijk is om binnen het tijdschema waarover de Raad overeenstemming bereikt
heeft, te zorgen voor volledige mededinging in de telecommunicatiesector58. Na uitgebreid overleg over
het Groenboek heeft de Commissie op 3 mei 1995 een bekendmaking goedgekeurd59, waarin de

                                                            

58 Resolutie van de Raad van 22 december 1994 inzake het principe van en het tijdschema voor de liberalisering van
telecommunicatie-infrastructuur, 94/C379/03, PB C 379 van 31.12.1994, blz. 4.

59 COM(95)158.
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resultaten van dit overleg worden samengevat en vervolgens wordt vermeld welke maatregelen nodig
zijn om de volledige liberalisering en de totstandbrenging van duidelijke regelgeving te voltooien. Dit
omvat:

- het bepalen van 1 januari 1998 als datum voor het opheffen van alle resterende uitsluitende en
bijzondere rechten voor openbare spraaktelefonie en concurrentie op de netwerken, zulks door
middel van richtlijnen op grond van het EU-mededingingsrecht;

- te zorgen voor de financiering van de universele dienst en de voorwaarden voor toegang via
onderlinge verbindingen te verduidelijken door de verdere ontwikkeling van het rechtskader
waarmee Open Network Provision tot stand gebracht wordt;

- de verdere ontwikkeling van de nationale en Europese regelgeving, waaronder een discussie
over de toekomstige interactie van nationale en EU-regelgeving in deze sector.

In de loop van het jaar zijn drie voorstellen voor richtlijnen, die de Commissie in verband hiermee op
grond van artikel 90, lid 3, opgesteld heeft, behandeld en/of vastgesteld.

2. De richtlijn tot liberalisering van de kabeltelevisienetten

103. Op 18 oktober heeft de Commissie een richtlijn vastgesteld die het mogelijk moet maken de
infrastructuur van de kabelnetten te gebruiken voor reeds geliberaliseerde telecommunicatiediensten60.
Het ontwerp van de richtlijn is op 21 december 1994 voor openbaar overleg bekendgemaakt61. Hoewel
zij daar op grond van specifieke verdragsbepalingen niet toe verplicht is, heeft de Commissie getracht
voor de vaststelling van richtlijnen op grond van artikel 90, lid 3, een doorzichtige en open procedure
tot stand te brengen. In de meer dan 40 schriftelijke opmerkingen die ontvangen zijn, wordt in het
algemeen steun betuigd aan het ontwerp van de Commissie.

In de richtlijn wordt bepaald dat beperkingen op het gebruik van transmissiecapaciteit op
kabeltelevisienetwerken met ingang van 1 januari 1996 voor alle telecommunicatiediensten behalve
de openbare spraaktelefonie moeten zijn afgeschaft; kabeltelevisienetwerken moet worden toegestaan
i) onderlinge verbinding met het nationale openbare telecommunicatienetwerk tot stand te brengen en
ii) rechtstreekse onderlinge verbindingen tot stand te brengen. Ook verlangt de richtlijn dat de Lid-
Staten verplichtingen opleggen inzake boekhoudkundige doorzichtigheid en scheiding van de financiële
boekhouding van de twee bedrijfsactiviteiten, wanneer de omzet op de telecommunicatiemarkt
50 miljoen ecu of meer bedraagt.

Deze richtlijn is slechts een eerste stap in de richting van de doelstelling van liberalisering van de
infrastructuur, die tot stand zal worden gebracht met de richtlijn inzake volledige mededinging. Deze
eerste stap maakt het voorts gemakkelijker om met ingang van 1 januari 1996 reeds geliberaliseerde
diensten daadwerkelijk aan te bieden.

                                                            

60 Richtlijn 95/51/EG van de Commissie van 18 oktober 1995 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG van de
Commissie inzake de opheffing van de beperkingen op het gebruik van kabeltelevisienetten voor het verrichten van
reeds geliberaliseerde telecommunicatiediensten, PB L 256 van 26.10.1995, blz. 49.

61 24e Verslag over het Mededingingsbeleid (1994), punt 220.
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3. De richtlijn tot liberalisering van de mobiele telefonie

104. De tweede richtlijn betreft de liberalisering van mobiele en persoonlijke communicatie. Een
ontwerp hiervan werd door de Commissie op 1 augustus 1995 voor openbaar overleg bekendgemaakt62,
waarbij voor het indienen van opmerkingen een termijn van twee maanden werd toegestaan. Het
ontwerp werd voorts toegezonden aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de regio's. In de commentaren werd de formulering van het ontwerp over
het algemeen ondersteund.

De Europese Commissie heeft op haar vergadering van 20 december 1995 in principe haar
goedkeuring gehecht aan deze richtlijn op grond van artikel 90, lid 3. Op 16 januari 1996 heeft de
Commissie de richtlijn officieel goedgekeurd63. Het doel van de Commissie is te zorgen voor eerlijke
concurrentie, zowel bij het verlenen van vergunningen aan exploitanten als bij het beheer van het
mobiele telefonienet in de Europese Unie. Dit moet de toetreding van nieuwe partijen tot de markt
bevorderen en moet de interconnectie van nationale netten vereenvoudigen.

De richtlijn tracht dit te bereiken door de Lid-Staten te verplichten alle uitsluitende en bijzondere
rechten op het gebied van de mobiele communicatie af te schaffen en door voor het verlenen van
vergunningen machtigingsprocedures in te voeren, indien de Lid-Staten dit al niet gedaan hebben.
Voorts verlangt de richtlijn van de Lid-Staten dat zij nieuwe partijen op de markt voor mobiele
telecommunicatiediensten toestaan hun diensten via eigen infrastructuur aan te bieden of via
zogenaamde alternatieve infrastructuren. Dit is absoluut noodzakelijk om de concurrentie te bevorderen
aangezien, zoals de Commissie in haar mededeling betreffende het overzicht 1992 van de situatie in
de sector telecommunicatiediensten64 vastgesteld heeft, hoge tarieven voor basisinfrastructuur waarover
geliberaliseerde diensten kunnen worden geëxploiteerd of aan derde partijen kunnen worden
aangeboden, en het niet beschikbaar zijn daarvan de algemene ontwikkeling van dergelijke diensten
vertraagd heeft.

De Lid-Staten met minder ontwikkelde netwerken (Spanje, Griekenland, Ierland en Portugal) mogen,
indien zij zulks wensen, gebruik maken van een derogatieperiode van vijf jaar. Vanwege de geringe
omvang van het Luxemburgse netwerk mag dit land de termijn met twee jaar verlengen.

Het juridische argument voor het op grond van deze richtlijn afschaffen van bijzondere en uitsluitende
rechten is dat dergelijke rechten een beperking vormen op de in artikel 59 van het Verdrag bepaalde
vrijheid om diensten te verrichten. De richtlijn is evenwel ook gebaseerd op artikel 86, waarvan de
elfde overweging luidt:

"De uitsluitende rechten die momenteel op het gebied van de mobiele communicatie bestaan,
zijn over het algemeen verleend aan organisaties die bij de opbouw van het aardnet reeds een
machtspositie innamen, of aan een van hun dochterorgansaties. In dergelijke situaties hebben
zulke rechten ten gevolge dat de machtspositie waarover deze organisaties beschikken, wordt

                                                            

62 Ontwerp-richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot mobiele
communicatie en personal communications, PB C 197 van 1.8.1995, blz. 5.

63 Richtlijn 96/2/EG van de Commissie van 16 januari 1996 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking
tot mobiele en persoonlijke communicatie, PB L 20 van 26.1.1996, blz. 59.

64 Mededeling van 21 oktober 1992 betreffende het overzicht 1992 van de situatie in de sector
telecommunicatiediensten, SEC(92)1048.
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uitgebreid en derhalve versterkt, hetgeen volgens de rechtsspraak van het Hof van Justitie met
artikel 86 strijdig misbruik van de machtspositie oplevert".

4. De richtlijn inzake volledige mededinging

105. In zijn resolutie van 22 december 1994 heeft de Raad opnieuw uitgesproken dat onder
voorbehoud van overgangsregelingen voor bepaalde Lid-Staten (Griekenland, Spanje, Portugal en
Ierland: maximaal vijf jaar; Luxemburg: maximaal twee jaar), 1 januari 1998 de datum is voor de
liberalisering van de telecommunicatie-infrastructuur en van de openbare spraaktelefoniediensten. De
Commissie heeft hierop gereageerd door een pakket van twee maatregelen voor te stellen: een richtlijn
van de Commissie op grond van artikel 90, lid 3, betreffende de invoering van volledige mededinging
op de telecommunicatiemarkten en een voorstel voor een richtlijn van de Raad en het Europees
Parlement op basis van artikel 100A van het EG-Verdrag, ten einde de regels voor onderlinge
verbinding te harmoniseren. Uit dit pakket blijkt dat het mededingingsbeleid zich moet ontwikkelen
in nauwe samenhang met de meer algemene aspecten van het telecommunicatiebeleid van de
Gemeenschap.

106. De richtlijn op grond van artikel 90, lid 3, die onder voorbehoud van overgangsperioden voor
bepaalde Lid-Staten beoogt dat alle telecommunicatiediensten met inbegrip van de spraaktelefonie op
1 januari 1998 geliberaliseerd moeten zijn, is op 10 oktober 1995 voor commentaar gepubliceerd. In
1996 moeten de beperkingen op het gebruik van alternatieve infrastructuur worden opgeheven (behalve
in het geval van de openbare spraaktelefonie, die in 1998 moet worden geliberaliseerd) en in 1997
moeten de voorwaarden en regels voor het verlenen van toestemming voor onderlinge verbinding
worden vastgesteld. Ook worden in de richtlijn de fundamentele beginselen bepaald die ten grondslag
liggen aan het machtigen van nieuwe partijen op de markten voor spraaktelefonie en telecommunicatie-
infrastructuur. Deze beginselen garanderen dat in de betrokken sectoren concurrentie ontstaat, en geven
voorts een opsomming van de noodzakelijke maatregelen om de universele dienst in de Lid-Staten te
garanderen. Daarnaast bepaalt de richtlijn dat de Lid-Staten de voorwaarden en procedures voor
vergunningen, alsmede de voorwaarden voor onderlinge verbinding bekend moeten maken.

Ook bij deze richtlijn geldt dat de Lid-Staten met minder ontwikkelde of kleine netwerken een
ontheffing voor de duur van respectievelijk vijf of twee jaar kunnen krijgen.

107. Parallel aan dit beleid om het eerder genoemde kader voor de regelgeving tot stand te brengen
heeft de Commissie evenals voorheen getracht toe te zien op de volledige tenuitvoerlegging van de
bestaande richtlijnen op het gebied van de telecommunicatie, met name de richtlijn
telecommunicatiediensten65. Op 4 april heeft de Commissie een mededeling bekendgemaakt66 over de
stand van zaken en de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, waarin de Commissie opnieuw haar

                                                            

65 Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten,
PB L 192 van 24.7.1990, blz. 10. In de dienstenrichtlijn is bepaald dat bijzondere en uitsluitende rechten die de Lid-
Staten voor het leveren van alle telecommunicatiediensten behalve de spraaktelefonie verlenen, moeten worden
afgeschaft; deze richtlijn is de hoeksteen van de EU-regelgeving voor de liberalisering van de Europese
telecommunicatiemarkt geworden.

66 Mededeling van de Commissie van 4 april 1995 over de stand van zaken en de tenuitvoerlegging van Richtlijn
90/388/EEG betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten, PB C 275 van 20.10.1995,
blz. 2.
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voornemen uitsprak ervoor te zorgen dat de problemen en lacunes bij de tenuitvoerlegging, die in de
mededeling worden vastgesteld, opgelost worden.

5. Inbreukprocedures op grond van artikel 90, lid 3

108. Naast algemeen toepasselijke richtlijnen van de Commissie op grond van artikel 90, lid 3, kan
de Commissie voorts in afzonderlijke gevallen beschikkingen jegens Lid-Staten geven. De Commissie
heeft aangegeven voornemens te zijn dit te doen ten aanzien van mogelijke discriminatie tegen tweede
exploitanten van mobiele telefoniediensten in verschillende Lid-Staten. De openbare exploitanten
genieten reeds aanzienlijke voordelen ten opzichte van nieuwe partijen - zoals het universele
telefoonnetwerk, de machtspositie op de markt en een reeds aanwezig bestand aan gebruikers van
mobiele diensten (waarbij de toestemming om mobiele diensten aan te bieden veelal is verleend zonder
enig voorschrift voor een selectieprocedure). De Commissie ziet er daarom zorgvuldig op toe dat
tweede exploitanten door de Lid-Staten eerlijk behandeld worden. Met name heeft de Commissie zich
zorgen gemaakt over de veilingprocedure, die een aantal Lid-Staten heeft opgenomen in de criteria
voor de selectie van een tweede exploitant. Een dergelijke veiling, die in het Groenboek mobiele
communicatie en Personal Communications uit 1994 kritisch beschouwd wordt67, leidt ertoe dat tweede
vergunningen niet uitsluitend op basis van een vergelijking van intrinsieke kwalitatieve elementen
verleend worden, maar ook op basis van een financieel bod boven een bepaalde drempel.

Omnitel Pronto Italia

109. Op 4 oktober heeft de Commissie een formele beschikking op grond van artikel 90, lid 3,
gegeven68 in het geval van Italië vanwege discriminatie van Omnitel Pronto Italia en bevoordeling van
Telecom Italia Mobile (de openbare exploitant). De discriminatie, waardoor de machtspositie van
Telecom Italia Mobile versterkt werd, had de vorm van een verplichting voor Omnitel Pronto Italia
om een toetredingsvergoeding voor een GSM-vergunning te betalen, zonder dat een dergelijke betaling
van Telecom Italia verlangd werd en zonder dat Omnitel gecompenseerd werd door versoepeling van
de regelgeving. In de beschikking wordt daarom bepaald dat de Italiaanse regering van Telecom Italia
Mobile een gelijke betaling moet verlangen of, na daartoe toestemming van de Commissie te hebben
gekregen, corrigerende maatregelen moet treffen die economisch gelijkwaardig zijn aan de betaling.
Bovendien mogen de uiteindelijk vastgestelde maatregelen geen afbreuk doen aan de concurrentie die
door de vergunning voor een tweede GSM-exploitant ontstaat.

GSM radiotelefoniediensten in andere Lid-Staten

110. De Commissie heeft voorts maatregelen genomen tegen een aantal andere landen (waaronder
België, Spanje en Ierland), ten einde gelijke kansen voor de tweede GSM-exploitant te creëren. Zo
heeft België pas na besprekingen met de Commissie de toezegging gedaan aan Belgacom (de openbare
exploitant) een vergoeding voor haar bestaande GSM-vergunning in rekening te brengen die
vergelijkbaar is met de vergoeding die de tweede GSM-exploitant, Mobistar, moest betalen. De
Commissie blijft toezicht houden op de exploitatievoorwaarden voor tweede exploitanten in de Lid-
Staten.

                                                            

67 Naar de Personal Communications Omgeving - Groenboek inzake een gemeenschappelijke benadering op het gebied
van mobiele en personal communications in de Europese Unie, COM(94)145.

68 JO L 280 van 23.11.1995, blz. 49-57. 
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Vebacom

111. De Commissie heeft ook op andere gebieden van de telecommunicatiesector maatregelen op grond
van artikel 90 genomen. In april ontving de Commissie een klacht op grond van artikel 90 van
Vebacom, de telecommunicatiedochter van VEBA AG, een houdstermaatschappij van Duitse
nutsbedrijven. Veba had zonder succes verschillende pogingen gedaan om een vergunning te krijgen
voor een breedband telecommunicatienetwerk op basis van SDH (Synchronous hierarchy)-technologie,
waarmee het versturen van data tussen 36 verschillende locaties van de Duitse openbare
omroepmaatschappij ARD mogelijk zou worden. Het voorlopige standpunt van de Commissie was dat
de klacht terecht was, met name omdat Vebacom voornemens was een dienst aan te bieden op basis
van nieuwe technologie (SDH), die niet door Deutsche Telekom AG, de houder van het monopolie
op de infrastructuur in Duitsland, aangeboden wordt. Na informeel overleg met de Commissie heeft
het Duitse Ministerie van Posterijen en Telecommunicatie ermee ingestemd een vergunning te verlenen
voor het opzetten en exploiteren van een alternatief telecommunicatienetwerk.

C - Energie

112. De gewijzigde voorstellen voor richtlijnen betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne
markt voor elektriciteit en gas, die de Commissie op 7 december 1993 heeft ingediend, worden nog
steeds diepgaand onderzocht door de Raad.

113. Ook in 1995 is het echter onmogelijk gebleken wezenlijke vooruitgang te boeken ten aanzien van
de liberalisering van de markten voor elektriciteit en aardgas in de Gemeenschap, die behoudens enige
uitzonderingen gedomineerd blijven door exclusieve rechten of monopolies. De Raad bleek op zijn
vergadering van 20 december 1995 niet in staat overeenstemming te bereiken over een
gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de ontwerp-richtlijn betreffende de
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit; het Spaanse voorzitterschap kon
wel concluderen dat de onderhandelingen hun laatste fase zijn ingegaan en dat het mogelijk moet zijn
begin 1996 een besluit te nemen.

114. Begin 1995 heeft de Commissie op verzoek van de Raad mogelijkheden onderzocht voor het
naast elkaar bestaan van de door de Commissie voorgestane benadering van toegang op basis van
onderhandelingen (afnemers en producenten onderhandelen met de exploitant van het net over toegang
tot het net) en het zogenaamde "single buyer"-concept (één enkele instantie in het systeem die
verantwoordelijk is voor inkoop, verkoop en openbare dienstverlening). In haar werkdocument over
de organisatie van de interne elektriciteitsmarkt69 heeft de Commissie vastgesteld dat het
oorspronkelijke "single buyer"-model onverenigbaar is met het Verdrag en geen gelijkwaardige
economische resultaten noch wederkerigheid tussen de twee systemen mogelijk maakt. De Commissie
stelde ook een aantal varianten op het "single buyer"-model voor, die het naast elkaar bestaan van
beide systemen mogelijk zouden maken. Deze wijzigingen in het "single buyer"-model betreffen de
keuzemogelijkheden voor alle in aanmerking komende afnemers, de mogelijkheid van invoer en uitvoer
tegen objectieve voorwaarden, maatregelen om te zorgen voor doorzichtigheid en het vermijden van
vervalsing van de concurrentie, garanties voor eerlijke concurrentie bij de opwekking en het
openstellen daarvan voor onafhankelijke opwekkers, en de mogelijkheid directe lijnen aan te leggen.
Op zijn vergadering in juni heeft de Raad het standpunt van de Commissie in principe aanvaard, door
te concluderen dat beide systemen alleen naast elkaar kunnen bestaan op basis van wijzigingen in het

                                                            

69 SEC(95)464 van 22.3.1995.
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"single buyer"-model. Over de lijst van de door de Commissie voorgestelde modaliteiten bestond
echter weinig of geen overeenstemming.

115. Het Spaanse voorzitterschap heeft in juli een compromistekst voorgesteld, waarin alle reeds in
eerdere conclusies van de Raad bereikte politieke akkoorden verwerkt zijn, die mede op de conclusies
van het werkdocument van de Commissie uit maart betrekking heeft, en waarin getracht wordt
oplossingen voor de nog niet bestaande problemen voor te stellen. Het naast elkaar bestaan van het
systeem met toegang op basis van onderhandelingen en het "single buyer"-systeem wordt geaccepteerd,
maar laatstgenoemd systeem wordt wel gewijzigd om rekening te houden met een aantal vereiste
veranderingen. In de tweede helft van 1995 is intensief overleg gevoerd over deze compromistekst.

116. De twee cruciale problemen waarvoor nog een oplossing bereikt moet worden, betreffen de mate
waarin de markt opengesteld wordt door het definiëren van in aanmerking komende afnemers en met
name de vraag of distributiebedrijven worden gerekend tot de in aanmerking komende afnemers, die
de vrijheid hebben contracten te sluiten met de meest efficiënte producenten. Voorts vrezen sommige
Lid-Staten dat de voorgestelde oplossing voor openbare dienstverleningsverplichtingen kan worden
misbruikt op een wijze die de concurrentie al te zeer beperkt.

117. De Commissie betreurt dat een akkoord over het voorstel voor een richtlijn nog niet mogelijk is
gebleken, met name vanwege het belang van de kwestie. Zoals in het rapport Ciampi70 vastgesteld is,
begint de afwezigheid van liberalisering in de energiesector uiterst negatieve gevolgen te krijgen voor
het concurrentievermogen van de Europese economie.

D - Postdiensten

118. Op 26 juli heeft de Commissie een pakket maatregelen vastgesteld, dat bestaat uit een voorstel
voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor
de ontwikkeling van de postdiensten, alsmede een ontwerp-mededeling van de Commissie over de
toepassing van de mededingingsregels op de postdiensten. Deze maatregelen beogen de levering van
een universele postdienst te garanderen en tegelijkertijd de postmarkt voor meer concurrentie open te
stellen.

In het voorstel voor een richtlijn71, dat is gebaseerd op artikel 100A van het EG-Verdrag, is bepaald
dat aan alle inwoners van de Gemeenschap een universele verplichte dienst moet worden geleverd,
tegen redelijke prijzen, met een hoog kwaliteitsniveau en over het hele grondgebied, met name ten
behoeve van afgelegen gebieden en perifere regio's van de Gemeenschap. Ten einde de financiële
levensvatbaarheid van de universele dienst te garanderen, worden in het voorstel geharmoniseerde
criteria bepaald voor de diensten die in aanmerking komen om in concessie te worden gegeven aan
de verrichters van de universele dienst. Daarom mogen binnenlandse post in de Lid-Staten tot een
gewicht van minder dan 350 gram en een tarief van maximaal vijfmaal het tarief voor gewone
briefpost (normaliter een brief van 20 gram), alsmede direct-mail en "binnenkomende
grensoverschrijdende post" tot 31 december 2000 blijven behoren tot de in concessie gegeven diensten
(met als voorbehoud dat de sector van de direct-mail uiterlijk op 30 juni 1999 opnieuw zal worden

                                                            

70 Zie hiervoor, voetnoot 2.
71 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de

ontwikkeling van de postdiensten in de Gemeenschap en voor de verbetering van de kwaliteit van de dienst, PB C
322 van 2.12.1995, blz. 22.
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bestudeerd). In het voorstel is voorts bepaald dat de Lid-Staten de tarieven voor de universele dienst
zodanig moeten bepalen dat de prijzen redelijk zijn en in verhouding staan tot de kosten, en dat zij
kwaliteitsnormen moeten vaststellen die voor de nationale dienst gelden en die coherent zijn met de
communautaire maatregelen.

De ontwerp-mededeling72, waarover openbaar overleg zal worden gepleegd, is een aanvulling op het
voorstel voor een richtlijn. De Commissie geeft hierin de beginselen aan, die zij als leidraad zal
hanteren bij de toepassing van de mededingingsregels van het Verdrag op de postdiensten, ten einde
de geleidelijke en beheerste liberalisering van de postmarkt te bevorderen. De Commissie beschrijft
de aanpak die zij voornemens is te hanteren bij de analyse van overheidsmaatregelen die het vrij
verrichten van diensten of de vrije concurrentie op de postmarkten beperken, in het licht van de regels
van het Verdrag. De Commissie stelt met name de problematiek van niet-discriminatie op het gebied
van toegang tot het postnetwerk, het vaststellen van kruissubsidiëring, het vaststellen van de
noodzakelijke beschermende maatregelen om eerlijke concurrentie te garanderen en de toepassing van
de regels inzake steun in deze sector aan de orde.

E - Vervoer

1. Luchthavens

119. De Commissie blijft trachten te bewerkstelligen dat de liberalisering van het luchtvervoer in de
Europese Unie niet in gevaar wordt gebracht door concurrentiebeperkende praktijken op het gebied
van de luchthavens. In dit verband onderzoekt de Commissie een aantal klachten en heeft zij evenals
voorheen maatregelen genomen om te zorgen voor meer concurrentie op bepaalde belangrijke
luchthavens in de Europese Unie.

1.1. Landingsrechten

Luchthaven Brussel Nationaal

120. De Commissie heeft een beschikking op grond van artikel 90, lid 3, gegeven73 ten aanzien van
het systeem van kortingen op landingsrechten, dat bij Koninklijk Besluit van 22 december 1989 op
de luchthaven Brussel Nationaal is ingevoerd. British Midland, de luchtvaartmaatschappij die de klacht
heeft ingediend, was van mening dat dit systeem de luchtvaartmaatschappij Sabena, haar belangrijkste
concurrent op de lijn Brussel-Londen, in staat stelde te profiteren van een korting van 18% op de
landingsrechten, terwijl geen enkele andere luchtvaartmaatschappij in de positie verkeerde dat zij van
deze korting kon profiteren.

Na onderzoek van de klacht was de Commissie van oordeel dat dit systeem een overheidsmaatregel
in de zin van artikel 90, lid 1, juncto artikel 86 vormde, omdat de maatregel tot gevolg had dat jegens
de luchtvaartmaatschappijen ongelijke voorwaarden voor dezelfde diensten in verband met het landen
en opstijgen toegepast werden, waardoor de concurrentie werd vervalst. De Commissie was van

                                                            

72 Ontwerp-mededeling van de Commissie over de toepassing van de mededingingsregels op de postsector, met name
over de beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot postdiensten, PB C 322 van 2.12.1995,
blz. 3.

73 JO L 216 van 12.9.1995, blz. 8.
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oordeel dat een dergelijk systeem alleen gerechtvaardigd zou kunnen zijn, als de beheerder van de
luchthaven gelijkwaardige schaalvoordelen zou behalen. In het onderhavige geval was van dergelijke
schaalvoordelen geen sprake. De Commissie heeft derhalve de Belgische autoriteiten opgedragen dit
systeem af te schaffen.

1.2. Gronddiensten

121. De Commissie is voorts praktijken blijven onderzoeken, waarmee beoogd wordt de concurrentie
op het gebied van de gronddiensten te beperken (op de platforms, in de aankomst- en vertrekhallen
en/of op het gebied van de afhandeling van vracht). In 1995 was sprake van positieve ontwikkelingen,
omdat de bemoeienissen van de Commissie bij de autoriteiten van de Lid-Staten geleid hebben tot een
geleideljke openstelling van de markt (dit geldt voor de Republiek Ierland, waar de markt voor
gronddiensten sedert 1 januari 1995 is opengesteld voor een tweede exploitant), dan wel geleid hebben
tot concrete toezeggingen in deze richting (dit is het geval van Griekenland en Spanje, omdat de
autoriteiten van deze landen de Commissie maatregelen voorgelegd hebben die zij voornemens zijn
vast te stellen om de doelmatigheid in deze sector te verbeteren, waaronder een tijdschema voor de
liberalisering).

Voorts heeft de Commissie opnieuw klachten op grond van artikel 86 van het Verdrag onderzocht, die
zijn ingediend jegens twee particuliere luchthavenondernemingen, verantwoordelijk voor het beheer
van twee van de belangrijkste luchthavens in de Unie, Frankfurt en Milaan.

122. Op dit gebied moet voorts een nieuwe ontwikkeling worden gesignaleerd, te weten het
beginselakkoord dat op 8 december 1995 in Vervoersraad is bereikt over de richtlijn betreffende de
liberalisering van gronddiensten op de luchthavens in de Gemeenschap. Dit voorstel, dat gebaseerd is
op artikel 84 van het Verdrag, is door de Commissie in december 1994 ingediend en vormt een
vervolg op de resolutie van de Raad van 24 oktober 199474 betreffende de situatie in de
burgerluchtvaart in Europa en op de mededeling van de Commissie die is getiteld "een betere toekomst
voor de burgerluchtvaart in Europa".

Gronddiensten zijn een activiteit die verband houdt met het luchtvervoer en die onmisbaar zijn om de
vervoerders in staat te stellen hun diensten te verrichten. De liberalisering ervan past in het kader van
de begeleidende maatregelen om de eengemaakte markt in het luchtvervoer tot stand te brengen, en
is in het bijzonder een vervolg op de vaststelling van communautaire regelgeving op het gebied van
de toewijzing van "slots" en het functioneren van geautomatiseerde boekingssystemen. Bovendien gaat
het erom de Europese luchtvaartmaatschappijen in staat te stellen hun exploitatiekosten beter te
beheersen en hun diensten beter af te stemmen op de behoeften van hun cliënten.

In de voorgestelde richtlijn is een overgangsperiode bepaald om de markt in staat te stellen zich aan
te passen. Op grond van bepaalde referentiewaarden zijn verschillende termijnen voor inwerkingtreding
bepaald. Afhankelijk van de sector en van individuele gevallen moet de volledige liberalisering tussen
1998 en 2003 plaatsvinden.

                                                            

74 PB C 309 van 5.11.1994, blz. 2.
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2. Havens

123. Na het arrest van het Hof "Haven van Genua"75 is in Italië een proces van hervorming van de
havens op gang gekomen, dat in 1994 geleid heeft tot het aannemen van Wet nr. 84.

Hierin wordt het beginsel van het voor concurrentie openstellen van de markt voor havenactiviteiten
(laden en lossen) uitdrukkelijk vastgesteld. Deze doelstelling wordt in de praktijk evenwel niet
nageleefd, omdat in een aantal Italiaanse havens de plaatselijke autoriteiten systematisch weigeren de
noodzakelijke vergunningen af te geven aan potentiële concurrenten van de bestaande havenbedrijven.
Gezien deze situatie, die het mededingingsbeleid van de Commissie op het gebied van de havens in
gevaar brengt, heeft de Commissie maatregelen noodzakelijk geacht. De Commissie heeft haar
maatregelen gericht op de haven van Genua, de grootste haven van Italië en daarmee van groot belang
voor de Unie als geheel.

Op 21 juni 1995 heeft de Commissie de Italiaanse regering in gebreke gesteld en van haar verlangd
binnen tien dagen een exploitatievergunning te verlenen aan een onderneming, waaraan dit recht op
onrechtmatige wijze door de plaatselijke havenautoriteit ontzegd werd.

Op 11 juli 1995 hebben de Italiaanse autoriteiten de Commissie medegedeeld dat de betrokken
vergunning binnen de gestelde termijn was afgegeven. Deze vergunning stelt de sector van de
havenactiviteiten in de haven van Genua open voor andere dienstverleners. De maatregel zal ten goede
komen aan de gebruikers van de haven, aan vele plaatselijke ondernemingen, hoofdzakelijk uit het
midden- en kleinbedrijf, en zal de haven beter in staat stellen de internationale concurrentie het hoofd
te bieden.

124. Daarnaast heeft de Commissie de verschillende inbreukprocedures tegen Italië betreffende
aspecten van de havenorganisatie, die nog immer problemen in verband met het Gemeenschapsrecht
opleveren, voortgezet.

F - Andere staatsmonopolies van commerciële aard

125. Over de problematiek van de nationale monopolies van commerciële aard in de nieuwe Lid-Staten
is intensief overleg gevoerd tussen de Commissie en de betrokken regeringen. Dit overleg heeft tot
doel de wetgeving betreffende deze monopolies aan te passen aan het acquis communautaire, met name
aan artikel 37 van het Verdrag. 

1. Het Zweedse en Finse alcoholmonopolie 

126. Over de alcoholmonopolies in Zweden en Finland is overleg gevoerd tussen de Commissie en
deze nieuwe Lid-Staten, ten einde de regelgeving betreffende deze monopolies aan te passen aan het
acquis communautaire. In het licht van deze doelstellingen hebben de betrokken twee Lid-Staten ermee
ingestemd de exclusieve rechten voor invoer, uitvoer, produktie en groothandelsverkoop waaronder
ook de groothandelsverkoop aan cafés en restaurants, af te schaffen. De Commissie heeft kunnen
vaststellen dat deze exclusieve rechten - die reeds na de inwerkingtreding van de EER-Overeenkomst

                                                            

75 Arrest van 10 december 1991 in zaak C-179/90 Porto di Genova/Siderurgica Gabrielli, Jurispr. 1991, blz. I-5889.
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afgeschaft hadden moeten zijn - inderdaad uiteindelijk zijn afgeschaft door nieuwe wetgeving op het
gebied van alcohol, die eind 1995 in Zweden en Finland is vastgesteld76.

Wat betreft de exclusieve rechten op het gebied van de detailhandelsverkoop van alcohol, is de
Commissie van oordeel dat, onverminderd eventuele ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof
van Justitie, deze binnen het kader van het huidige acquis communautaire gerechtvaardigd kunnen zijn,
met name vanwege de gerechtvaardigde nationale zorg in verband met het bestrijden van
alcoholmisbruik; elk effect waardoor gediscrimineerd wordt tussen nationale en uit andere Lid-Staten
geïmporteerde produkten, moeten echter worden uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat de praktijken
van de monopolies op de detailhandelsverkoop aan deze eisen voldoen, heeft de Commissie het
noodzakelijk geacht nauw te worden betrokken bij het gedetailleerde, periodieke toezicht op het
functioneren daarvan.

2. Het Oostenrijkse alcoholmonopolie

127. Wat betreft zuivere alcohol en bepaalde alcoholhoudende dranken heeft de Oostenrijkse Staat een
monopolie van commerciële aard, dat gekenmerkt wordt door het bestaan van uitsluitende rechten voor
de invoer en de groothandelsverkoop; in tegenstelling tot het geval van de uitsluitende rechten voor
de detailhandelsverkoop worden deze rechten beschouwd als volledig onverenigbaar met in het
bijzonder artikel 37 van het EG-Verdrag, zonder dat de eerder genoemde voorwaarden van toepassing
zijn. Derhalve zouden deze exclusieve rechten reeds voor 1 januari 1995 moeten zijn afgeschaft. De
betwiste exclusieve rechten zijn tot op heden nog niet officieel afgeschaft, om welke reden de
Commissie zich gedwongen heeft gezien ten aanzien van Oostenrijk de inbreukprocedure van artikel
169 van het EG-Verdrag in te leiden.

3. Het Oostenrijkse zoutmonopolie

128. Wat betreft het nationale monopolie van commerciële aard in de zoutsector heeft Oostenrijk na
ingrijpen van de Commissie uiteindelijk geaccepteerd de exclusieve rechten op de invoer en de
groothandelsverkoop van produkten afkomstig uit andere Lid-Staten af te schaffen; deze rechten
hadden reeds aan het begin van het jaar 1995 moeten worden afgeschaft77. 

4. Het Oostenrijkse monopolie op tabaksprodukten

129. Voor het Oostenrijkse monopolie op tabakasprodukten, dat gekenmerkt wordt door het bestaan
van exclusieve rechten op het gebied van de invoer en verkoop, gelden de bepalingen van artikel 71,
leden 1 tot en met 3, van de toetredingsakte van Oostenrijk78. Op grond van dit artikel moet Oostenrijk
haar monopolie op tabaksprodukten geleidelijk aanpassen door vanaf de datum van toetreding de
grenzen steeds meer open te stellen voor invoercontingenten van produkten die uit andere Lid-Staten
afkomstig zijn, zodat uiterlijk op 31 december 1997 bij de voorziening en de afzet geen sprake meer
is van enige discriminatie tussen ingezetenen van de Lid-Staten. Naleving van deze verplichting houdt
in dat het exclusieve recht op de invoer en het exclusieve recht op de groothandelsverkoop worden

                                                            

76 Voor Zweden, zie de Alcoholwet (1994:1738) die op 16.12.1994 is uitgevaardigd en op 1.1.1995 in werking is
getreden. Voor Finland, zie de nieuwe Alcoholwet (1143/94), die op 8.12.1994 is aangenomen en op 1.1.1995 in
werking is getreden.

77 BGBL nr. 518/1995 van 4.8.1995.
78 JO C 241 van 29.08.1994, blz. 35.
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afgeschaft. Wat betreft de detailhandelsverkoop van contingenten geïmporteerde produkten moet er
voor gezorgd worden dat deze produkten op niet-discriminerende wijze hun weg naar de consumenten
vinden.

Nadat de Commissie geconstateerd had dat Oostenrijk niet de noozakelijke maatregelen had genomen
om aan deze bepalingen te voldoen, en met name niet was overgegaan tot het openstellen van
contingenten op de voorgeschreven voorwaarden, heeft de Commissie zich gedwongen gezien de
inbreukprocedure van artikel 169 van het EG-Verdrag in te leiden.

Wat betreft de detailhandelsverkoop van contingenten geïmporteerde produkten ziet de Commissie er
voorts op toe dat deze produkten op niet-discriminerende wijze hun weg naar de consumenten vinden.
Zo moet de Commissie erop toezien dat de licentie- en distributie-overeenkomsten tussen de exploitant
Austria Tabakswerke en andere Europese exploitanten niet het nuttig effect van de aanpassing van het
Oostenrijkse monopolie op tabaksprodukten in gevaar brengen en dat deze verenigbaar zijn met de
mededingingsregels van het Verdrag.
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III - Concentratiecontrole

A - Inleiding

130. Er waren in 1995 nog meer concentraties die onder toepassing van de concentratieverordening
vielen, dan in 1994. De Commissie ontving 114 aanmeldingen (tegen 100 in 1994) en gaf 109
eindbeschikkingen (tegen 90 in 1994). Er was in 1995 een toename van de activiteit met 24% ten
opzichte van het voorgaande jaar, toen er reeds een toename van 50% was ten opzichte van 1991,
1992 en 1993. Er werden in 1995 zeven fase-II-onderzoeken ingesteld, tegen zes het voorgaande jaar,
en er werden twee verbodsbeschikkingen gegeven, tegen één in 1994.

1995 was het vijfde jaar sinds de inwerkingtreding van de concentratieverordening79. De Commissie
gaf in die vijf jaar 382 eindbeschikkingen, d.w.z. gemiddeld één beschikking om de drie en een halve
werkdag of meer dan 70 beschikkingen per jaar. Uit de verdeling van de zaken over de verschillende
sectoren blijkt dat op het gebied van de telecommunicatie, de financiële diensten, de media en de
farmaceutische produkten het aantal aanmeldingen blijft stijgen.

De herziene uitvoeringsverordening80 is op 1 maart 1995 in werking getreden. Daarnaast werden vier
interpretatieve mededelingen die eind 1994 het licht zagen, voor het eerst toegepast81. Zij hebben
respectievelijk betrekking hebben op het onderscheid tussen gemeenschappelijke ondernemingen met
het karakter van een concentratie of een samenwerkingsverband (concentratieve GO's en
samenwerkings-GO's), het begrip "concentratie", het begrip "betrokken onderneming" en de berekening
van de omzet.

Deze wijzigingen met betrekking tot de werking van de concentratieverordening waren het resultaat
van de door de Commissie in 1993 gerealiseerde herziening. In 1995 werd de aanzet gegeven tot een
nieuwe herziening. De Commissie voerde uitgebreid overleg over het vraagstuk van de verlaging van
de in de concentratieverordening vastgestelde drempels en over een aantal andere punten waarop de
verordening misschien aan herziening toe is. Bij het overleg werden onder meer de Lid-Staten, andere
Instellingen van de Gemeenschap, individuele ondernemingen, bedrijfsorganisaties en juridisch
adviseurs betrokken. Begin 1996 werd een Groenboek over de werking van de concentratieverordening
gepubliceerd82, om tot een brede maatschappelijke discussie over de aan de orde gestelde thema's te
komen. Waarschijnlijk zullen later in het jaar voorstellen voor regelgeving worden ingediend. 

B - Grondige onderzoeken

131. In zeven gevallen werd een grondig onderzoek (fase-II-onderzoek) krachtens de
concentratieverordening ingesteld. In twee van deze gevallen - beide op het gebied van de media - liep

                                                            

79 Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van
ondernemingen, PB L 395 van 3O.12.1989, blz. 1.

80 Verordening (EG) nr. 3384/94 van de Commissie van 21 december 1994 betreffende de aanmeldingen, de termijnen
en het horen van betrokkenen en derden overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad betreffende
de controle op concentraties van ondernemingen, PB L 377 van 31.12.1994, blz. 1; XXIVe Verslag over het
mededingingsbeleid (1994), punten 234 en 235

81 XXIVe Verslag over het mededingingsbeleid, punten 237-260
82 COM(96)19.
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het onderzoek op een verbodsbeschikking uit, nl. in de zaak Nordic Satellite Distribution (NSD), een
joint venture in de Noordse regio, en in de zaak RTL/Veronica/Endemol (Holland Media Groep -
HMG) in Nederland. In de overige vijf gevallen werd een goedkeuringsbeschikking gegeven, in twee
gevallen onvoorwaardelijk en in drie gevallen met oplegging van zodanige voorwaarden dat de
bezwaren in verband met de mededinging, die de Commissie tijdens haar onderzoek had onderkend,
werden weggenomen.

1. Mediazaken

132. De Commissie ontving een toenemend aantal aanmeldingen in de mediasector, hetgeen erop
wijst dat de eigendomsstructuren hier aan het veranderen zijn en dat technologieën die voordien
gescheiden waren, zoals telecommunicatie en media, naar elkaar toe beginnen te groeien. In de meeste
van deze gevallen rezen er geen problemen voor de mededinging en werd de operatie na een fase-I-
onderzoek goedgekeurd.

De beschikkingen in de NSD-zaak en in de HMG-zaak maken duidelijk hoeveel belang de Commissie
aan zaken in deze sector hecht. Beide operaties zouden aanzienlijke horizontale en verticale gevolgen
hebben gehad, omdat het in de bedoeling lag nieuwe ondernemingen op te richten die in de toekomst
de toegang tot televisienetten zouden hebben kunnen beperken, zowel op het gebied van uitzendingen
door de ether en via de satelliet als via de kabeldistributie. De Commissie had in 1994 Bertelsmann,
Kirch en Deutsche Telekom verboden hun plan tot oprichting van een gemeenschappelijke
dochteronderneming, MSG Media Service, die diensten voor betaaltelevisie zou gaan verstrekken, uit
te voeren. Toen zij de NSD-operatie verbood, verzocht de Commissie de partijen nieuwe voorstellen
in te dienen, die als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt zouden kunnen worden beschouwd.
Hieruit blijkt dat de Commissie de oprichting van nieuwe ondernemingen in deze sector gunstig gezind
is, maar niet wanneer daardoor een machtspositie ontstaat of sterker wordt.

Nordic Satellite Distribution

133. NSD was opgezet als een gemeenschappelijke dochteronderneming die
satelliettelevisieprogramma's zou doorgeven aan kabelmaatschappijen en huishoudens met een eigen
schotelantenne. De Commissie was echter van oordeel dat de oprichting van NSD in de voorgestelde
vorm tot een concentratie van de activiteiten van haar moedermaatschappijen zou hebben geleid
waardoor het tot een verticale integratie van al die activiteiten zou zijn gekomen, vanaf de produktie
van televisieprogramma's tot en met het verstrekken van detailhandelsdiensten op het gebied van de
distributie van betaaltelevisie.

De ondernemingen die NSD wilden oprichten, zijn sterke mediabedrijven in de Noordse regio.
Norsk Telekom A/S is de grootste kabelmaatschappij in Noorwegen, is bedrijvig op het gebied van
de distributie van betaaltelevisie in dat land en controleert satellietcapaciteit die bruikbaar is voor
kijkers in de Noordse landen. TeleDanmark A/S (TD) is de dominante kabelmaatschappij in
Denemarken. Bovendien controleert TD met Kinnevik het grootste gedeelte van de resterende
satellietcapaciteit die bruikbaar is voor kijkers in de Noordse landen. Kinnevik, een Zweeds concern,
is de belangrijkste leverancier van satelliettelevisieprogramma's en een grote distributeur van
betaaltelevisie in de Noordse regio en heeft een aanzienlijk aandeel in de kabeltelevisie en in de
commerciële televisie in Zweden.

De Commissie was de mening toegedaan dat de oprichting van NSD tot het ontstaan of het versterken
van een machtspositie zou hebben geleid op drie markten:
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- de markt voor de levering van transpondercapaciteit voor satelliettelevisie in de Noordse regio
(Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland);

- de Deense markt voor de exploitatie van kabelnetten; en
- de markt voor de distributie met rechtstreekse ontvangst van betaaltelevisieprogramma's en

andere geëncrypteerde televisieprogramma's.

Door haar verticaal integrerend effect zou de operatie de partijen de macht hebben gegeven om de
Noordse markt van de satelliettelevisie voor concurrenten af te sluiten, en zou de toegang tot die markt
van hen afhankelijk zijn geworden. Omdat de betrokken markten zich op het ogenblik in een
overgangsfase bevinden, greep de Commissie in om afscherming van die markten in de toekomst te
verhinderen.

RTL/Veronica/Endemol

134. In de zaak RTL/Veronica/Endemol stelde de Commissie een onderzoek in nadat de Nederlandse
regering een verzoek op grond van artikel 22 van de concentratieverordening had ingediend. Volgens
dit artikel kan een Lid-Staat ook een zaak die geen communautaire dimensie heeft, naar de Commissie
verwijzen, voor zover er sprake is van beïnvloeding van de handel tussen Lid-Staten. Hoewel de
Commissie van oordeel was dat Nederland de relevante geografische markt vormde, kwam zij tot de
conclusie dat de concentratie de handel tussen Lid-Staten beïnvloedde, omdat ze de voorwaarden
waaronder nieuwkomers tot de Nederlandse markt voor televisie-uitzendingen zouden kunnen
toetreden, zou wijzigen, omdat ze gevolgen zou hebben voor de aankoop van anderstalige programma's
en omdat de gemeenschappelijke onderneming zelf in het Groothertogdom Luxemburg is gevestigd
en de programma's van twee van haar kanalen met gebruikmaking van een Luxemburgse
omroepvergunning worden uitgezonden. Het onderzoek verliep op de gebruikelijke wijze, behalve dat
de gewone regels inzake de schorsing van de totstandbrenging van de concentratie niet van toepassing
waren. Bijgevolg konden in dit geval de partijen hun concentratievoornemen uitvoeren, ondanks het
besluit van de Commissie dat zij door de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming een
machtspositie zouden verwerven.

Het ging in deze zaak om de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming, Holland Media
Groep (HMG), door RTL, Veronica en Endemol. RTL droeg haar omroepactiviteiten in Nederland,
meer bepaald de twee commerciële televisiekanalen RTL4 en RTL5, aan HMG over. Een derde
commercieel kanaal werd ingebracht via Veronica, dat uit het openbare omroepbestel in Nederland
stapte om aan de joint venture deel te nemen. De andere moedermaatschappij, Endemol, is de grootste
onafhankelijke producent van televisieprogramma's in Nederland.

De Commissie kwam na haar onderzoek tot de conclusie dat de nieuwe onderneming ten minste 40%
van de Nederlandse markt voor televisie met vrije toegang en meer dan 60% van de markt voor
televisiereclame in handen zou hebben. Bovendien zou Endemol haar positie als de grootste
onafhankelijke televisieproducent in Nederland door haar participatie in HMG versterken. De
Commissie gaf een verbodsbeschikking en verzocht de partijen binnen drie maanden passende
maatregelen voor te stellen om een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markten voor
televisiereclame en voor televisieprodukties te herstellen. Er is bij het Gerecht van eerste aanleg beroep
tegen de beschikking van de Commissie ingesteld.
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2. Andere grondige onderzoeken

135. In alle overige gevallen waarin een grondig onderzoek werd ingesteld, werd de operatie na
afloop verenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaard. In de zaak Siemens/Italtel, een joint
venture in de sector van de produktie van telecommunicatieapparatuur in Italië, en in de zaak Mercedes
Benz/Kässbohrer, waarin het ging om de overname door Mercedes van een andere Duitse fabrikant
van autobussen en touringcars, werd een onvoorwaardelijke goedkeuringsbeschikking gegeven. In
beide gevallen legden de partijen echter bepaalde verklaringen betreffende hun toekomstig zakelijk
gedrag af, die in de beschikking werden opgenomen. Deze verklaringen behoorden evenwel niet tot
de analyse die de Commissie van de concurrentiesituatie maakte, maar gingen op eigen initiatief van
de partijen uit. Zo verbond STET, de moedermaatschappij van Italtel, zich ertoe het aankoopbeleid van
Telecom Italia niet ten gunste van de gemeenschappelijke onderneming te beïnvloeden; en Mercedes
zegde toe tegen concurrerende prijzen motoren te zullen leveren aan andere fabrikanten die niet over
een eigen motorenproduktie beschikken. 

136. In de zaak Siemens/Italtel wilden Siemens en STET, de holding van de Italiaanse
telecommunicatie-exploitanten, waaronder Italtel, hun respectieve dochterondernemingen die
telecommunicatieapparatuur produceren, in een gemeenschappelijke onderneming onderbrengen. De
operatie moest zowel op haar horizontale als op haar verticale effecten worden beoordeeld. Uit het
horizontale oogpunt bezien, was de gemeenschappelijke onderneming vooral actief op het gebied van
schakelapparatuur waar het gecombineerde marktaandeel van de partijen 50-60% van de Italiaanse
markt en circa 30% van de totale afzet in de EU bedroeg (het gecombineerde marktaandeel voor
transmissieapparatuur was lager). Wat de verticale verhoudingen betreft, zou de gemeenschappelijke
onderneming voor een deel eigendom van haar grootste afnemer worden. 

De Commissie kwam tot de conclusie dat de voorgenomen joint venture verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt was; zij hield daartoe rekening met:

- de potentiële gevolgen van de opkomst van nieuwe technologieën, waardoor de
telecommunicatiemarkten waarschijnlijk ingrijpend zullen veranderen;

- de gevolgen van de standaardisering en van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten voor
de openstelling van de markten; en

- de verdere liberalisatie van de telecommunicatiediensten en inzonderheid de verdere
liberalisatie op het gebied van de telecommunicatie-infrastructuur, waardoor er wereldmarkten
voor telecommunicatieapparatuur zullen ontstaan.

137. In de zaak Mercedes Benz/Kässbohrer zou de voorgenomen operatie weliswaar de gehele
Europese autobusmarkt raken, maar oordeelde de Commissie desniettemin dat inzonderheid de
gevolgen ervan op de Duitse autobusmarkt grondig moesten worden onderzocht. Er werden drie
markten afgebakend; het gezamenlijke marktaandeel van de partijen bedroeg 44% voor stadsbussen,
54% voor touringcars en 74% voor intercitybussen. Niettegenstaande het aandeel van 57% op de
gehele Duitse autobusmarkt kwam de Commissie tot het besluit dat de vrijheid van handelen van
Mercedes op de Duitse markt op adequate wijze zou worden beperkt, niet alleen omdat er reeds twee
concurrenten in Duitsland waren, maar ook omdat te verwachten viel dat elders in Europa gevestigde
bedrijven tot de Duitse markt zouden toetreden. Volgens de afnemers zou het verschijnen van
nieuwkomers op de Duitse markt hun positie versterken. Tenslotte stelde de Commissie vast dat de
richtlijnen inzake overheidsopdrachten, volgens welke het verplicht is voor de meeste aankopen van
stadsbussen en intercitybussen een communautaire aanbesteding te houden, ook leiden tot de
ontwikkeling van een grotere Europese markt.
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138. In de resterende gevallen keurde de Commissie de operatie eerst goed nadat de partijen in de
loop van de procedure bepaalde toezeggingen hadden gedaan.

139. In de zaak ABB/Daimler Benz ging de Commissie ervan uit dat de markt van railvoertuigen
voor lokaal vervoer in Duitsland nog steeds een nationale markt was, ook al had in andere Lid-Staten
de afwezigheid van grote producenten van materieel voor railvervoer reeds tot het ontstaan van
omvangrijker geografische markten geleid. De voorgenomen operatie zou een dominant duopolie op
de Duitse markt van railvoertuigen voor lokaal vervoer hebben gecreëerd. Ook zou ze, door het
verdwijnen van alle onafhankelijke producenten van elektrische componenten, de toegang tot de markt
voor buitenlandse aanbieders hebben bemoeilijkt. 

Om aan de bezwaren van de Commissie tegemoet te komen, gingen de partijen ermee akkoord Kiepe
Elektrik GmbH (een dochteronderneming van Mercedes Benz) te verkopen. Kiepe is gespecialiseerd
in de produktie van elektrische componenten voor railvoertuigen voor lokaal vervoer. Ten gevolge van
deze afstoting zou een competente, van de partijen onafhankelijke producent van elektrische
componenten op de Duitse markt aanwezig blijven en in staat zijn te leveren aan of samen te werken
met bedrijven die de mechanische componenten voor railvoertuigen voor lokaal vervoer produceren.
Kiepe is een gevestigde, succesvolle producent en heeft door zijn samenwerking met het Canadese
Bombardier ook een belangrijke rol in de openstelling van de Duitse markt gespeeld.

De Duitse regering had in verband met deze transactie een verzoek om verwijzing krachtens artikel 9
van de concentratieverordening bij de Commissie ingediend. Hoewel zich vooral op twee
produktmarkten in Duitsland concurrentieproblemen voordeden, had de voorgenomen operatie -
waardoor de grootste producent van materieel voor railvervoer ter wereld ontstond - aanzienlijke
gevolgen in geheel Europa, zodat de Commissie het verzoek afwees.

140. In de zaak Orkla/Volvo werd de voorgenomen overname goedgekeurd op voorwaarde dat
Orkla's brouwerij Hansa werd afgestoten. Zonder deze afstoting zouden de partijen een marktaandeel
van 75% op de biermarkt hebben gehad, en de Commissie weigerde te aanvaarden dat de detailhandel
of de horeca machtig genoeg was om aan de vraagzijde voor voldoende tegenwicht te zorgen.

141. In de zaak Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox stelde de Commissie na een grondig
fase-II-onderzoek van zowel de horizontale als de verticale aspecten van de voorgenomen concentratie
vast dat daardoor slechts op één markt een machtspositie dreigde te ontstaan, nl. op die voor blikken
spuitbussen. Beide partijen produceren en verkopen in de Europese Economische Ruimte (EER)
blikken spuitbussen, conservenblikken en bepaalde sluitingen voor drankblikjes en flessen, waaronder
deksels voor drankblikjes, metalen kroonkurken en kunststof en aluminium doppen. De Commissie
kwam dan ook tot de conclusie dat de verbintenis van Crown om een bepaald gedeelte van haar
activiteit op het gebied van blikken spuitbussen af te stoten voldoende was om de bezwaren van de
Commissie op het stuk van de mededinging weg te nemen.

Partijen gingen ermee akkoord een aantal grote fabrieken van blikken spuitbussen in vijf verschillende
Lid-Staten, met een marktaandeel van bijna 22% op deze produktmarkt in de EER, van de hand te
doen. Zonder deze verkoop zou het gecombineerde Europese marktaandeel van de twee partijen meer
dan 60% - tegen 15 à 20% voor hun naaste concurrent - hebben bedragen en zouden zij over het
overgrote deel van de reservecapaciteit op de betrokken markt hebben beschikt. 
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C - Andere belangrijke zaken

142. Voor een aantal belangrijke operaties werd zonder grondig onderzoek binnen een maand na
de aanmelding goedkeuring verleend. Hiertoe behoren verschillende zaken in de sector van de
farmaceutische produkten, waaronder de zaken Glaxo/Wellcome, Behringwerke/Armour
Pharmaceutical, Hoechst/Marion Merrell Dow, Rhône Poulenc Rohrer/Fisons en Upjohn/Pharmacia.
Om mogelijke twijfel over de verenigbaarheid van de voorgenomen operatie met de
gemeenschappelijke markt weg te nemen, stemde Glaxo ermee in een derde een exclusieve licentie
op een van de op het ogenblik door Glaxo of Wellcome ontwikkelde middelen tegen migraine te
verlenen. De recente concentraties in de farmaceutische sector blijken erop gericht te zijn het
produktenaanbod van de ondernemingen te vergroten, zodat zij sterkere concurrenten worden voor
de afzet aan groothandelaren, hospitalen en ketens van apotheken. Dientengevolge ging het tot nog toe
voornamelijk om complementaire operaties die in het algemeen geen mededingingsproblemen
opleverden.

143. In de zaak Swissair/Sabena slaagde de Commissie erin een regeling te bereiken waardoor de
concurrentieproblemen die zich ten gevolge van de operatie, bestaande in de verwerving door Swissair
van een participatie van 49,5% in Sabena, voordeden, uit de weg werden geruimd. De operatie zou
tot het ontstaan van een monopolie op het gebied van het luchtvervoer tussen Zwitserland en België
hebben geleid. Bovendien nam Swissair met SAS en Austrian Airlines aan de European Quality
Alliance deel en had SAS aan Lufthansa voorgesteld een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. De
operatie zou in combinatie met deze afspraken de deelnemende luchtvaartmaatschappijen in staat
hebben gesteld een uitgebreid netwerk van routes met een aandeel van ongeveer 35% in het Europese
passagiersvervoer, het dubbele van de naastvolgende luchtvaartmaatschappij, tot stand te brengen. De
Commissie was slechts bereid de operatie goed te keuren, indien de twee betrokken
luchtvaartmaatschappijen en de Belgische en Zwitserse regeringen de verbintenis aangingen voldoende
verkeersrechten en luchthaven-slots ter beschikking te stellen om concurrenten de mogelijkheid te
geven vluchten tussen België en Zwitserland te verrichten. Voorts werd geëist dat Swissair en Sabena
concurrenten in de gelegenheid stelden interlining-regelingen met hen te treffen en aan hun
loyaliteitsprogramma's deel te nemen. Tenslotte moest Swissair haar banden met SAS in het kader van
de European Quality Alliance verbreken. De operatie werd twee keer aangemeld, de tweede keer in
gewijzigde vorm. Er vond die tweede keer een uitgebreide toetsing (met inbegrip van overleg met de
Lid-Staten) plaats zonder dat het nodig was een fase-II-procedure in te leiden.

144. De Commissie hechtte haar goedkeuring aan een operatie die erin bestond dat de Finse
ondernemingen Repola Corporation en Kymmene Corporation volledig fuseerden. Repola en Kymmene
zijn grote internationale producenten van drukpapier en verpakkingsmateriaal. De operatie had onder
meer betrekking op de volgende produktmarkten : krantenpapier, papier voor tijdschriften en papieren
zakken.

Wat papieren zakken betreft, leidde het onderzoek van de Commissie tot de conclusie dat er een
afzonderlijke Finse markt voor dit produkt bestaat en dat ten gevolge van de concentratie een
machtspositie op deze nationale markt zou ontstaan. De nieuwe onderneming zou praktisch de enige
leverancier van papieren zakken aan Finse afnemers zijn. De partijen gingen een aantal verbintenissen
aan, onder meer om een deel van hun capaciteit voor de produktie van papieren zakken voor de Finse
markt af te stoten.

De markten voor krantenpapier en papier voor tijdschriften zijn ten minste Westeuropees van omvang,
en Repola/Kymmene vervoeren zoals alle andere grote Europese papierproducenten hun produkten naar
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bijna alle Lid-Staten om ze daar te verkopen. De onderneming die door de fusie ontstaat, zal de
grootste Europese producent van krantenpapier en papier voor tijdschriften zijn. Haar marktaandeel
zal echter op geen van beide produktmarkten meer dan ongeveer 20% bedragen, en er zijn bovendien
op die markten verschillende sterke concurrenten aanwezig.

Repola is te zamen met vijf andere Finse papierproducenten lid van Finnpap Marketing Association.
Finnpap is een gemeenschappelijke verkooporganisatie die over de gehele wereld de papierprodukten
van de leden verhandelt. Kymmene heeft een eigen distributienet en is geen lid van Finnpap. De
partijen hebben zich ertoe verbonden geen papierprodukten via Finnpap te verkopen.

D - Gewettigde belangen van de Lid-Staten

145. Op 6 maart dienden de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk in verband met de
voorgenomen overname van Northumbrian Water door Lyonnaise des Eaux voor het eerst een verzoek
om erkenning van gewettigde belangen krachtens artikel 21, lid 3, van de concentratieverordening in.
Het verzoek had betrekking op de Britse wetgeving inzake de watervoorziening. Deze wetgeving
omvat bijzondere bepalingen betreffende concentraties van ondernemingen, die ervoor moeten zorgen
dat de regeling haar doel, dat erin bestaat de continuïteit van deze vitale dienst te verzekeren en de
consument te beschermen, bereikt. Deze bepalingen houden in dat, telkens wanneer een fusie of
overname plaatsvindt of wordt gepland, de zaak aan de "Monopolies and Mergers Commission"
(MMC) wordt voorgelegd, die moet beslissen of de operatie in strijd kan komen met het openbaar
belang. Een van de criteria aan de hand waarvan concentraties op het gebied van de watervoorziening
op hun verenigbaarheid met het openbaar belang worden beoordeeld, is het aantal zelfstandige
watervoorzieningsbedrijven waartussen de regulerende overheid vergelijkingen kan maken ter
berekening van de prijsbepalingsformule. Het verzoek van het Verenigd Koninkrijk had betrekking op
deze bepalingen; de verwijzing naar de MMC geschiedt immers automatisch en hangt niet af van een
discretionaire beslissing.

De Commissie erkende het gewettigd belang van het Verenigd Koninkrijk, maar stelde bepaalde
beperkingen aan het onder deze omstandigheden door de MMC te verrichten onderzoek. De
Commissie aanvaardde in haar beschikking van 29 maart 1995 dat de MMC bevoegd is om potentiële
concentraties op hun verenigbaarheid met het openbaar belang te toetsen, maar voegde eraan toe dat
in dergelijke gevallen uitsluitend vragen die rechtstreeks met de wetgeving inzake de watervoorziening
verband houden, kunnen worden geacht het openbaar belang te raken. De Commissie verzocht de
Britse autoriteiten haar in kennis te stellen van alle maatregelen die op grond van het besluit van de
MMC zouden worden getroffen, zodat zij kon nagaan of die maatregelen passend waren.

Kort na de beschikking van de Commissie legden de Britse autoriteiten het voorgenomen overnamebod
aan de MMC voor. Nadat de MMC zijn verslag had uitgebracht, waarvan de conclusie luidde dat de
operatie in strijd met het openbaar belang was tenzij de consumentenprijs aanzienlijk werd verlaagd,
pleegde OFWAT overleg met Lyonnaise en Northumbria en stelde het een maatregel voor die een
prijsverminderingsformule inhield; Lyonnaise ging formeel met deze maatregel akkoord. Zoals zij in
haar beschikking had geëist, werd de Commissie door de Britse regering van de voorgestelde
maatregel in kennis gesteld; zij maakte daaromtrent geen opmerkingen.
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E - Concentraties in de kolen- en staalindustrie

146. De Commissie gaf dit jaar zeven concentratiebeschikkingen krachtens artikel 66 van het
EGKS-Verdrag. Drie van deze zaken hadden betrekking op de privatisering van voorheen door de
overheid gecontroleerde staalondernemingen : de overname van het bedrijfsonderdeel platte produkten
van Ilva door het RIVA-concern; een joint venture van Usinor Sacilor en Hoogovens met het oog op
de overname van de Portugese producent van platte produkten SN-Planos; en een andere joint venture
van RIVA en FREIRE met het oog op de overname van SN-Longos.

F - Perrier

147. Op 27 april deed het Gerecht van eerste aanleg (GEA) uitspraak over twee beroepen, het ene
aanhangig gemaakt door de werknemers van Perrier en het andere door de werknemers van Vittel en
Pierval, tegen de beschikking van de Commissie van 22 juli 1992 in de zaak Nestlé/Perrier. De
Commissie had de concentratie goedgekeurd met oplegging van voorwaarden en verplichtingen. De
belangrijkste punten van het arrest kunnen als volgt worden geresumeerd :

- ofschoon het GEA erkent dat de concentratieverordening in de eerste plaats op vragen
betreffende de mededinging betrekking heeft, is het van oordeel dat zulks niet betekent dat de
Commissie de sociale gevolgen van een concentratie niet in aanmerking mag nemen, wanneer
die gevolgen nadelig zijn voor het werkgelegenheidspeil of de werkgelegenheidssituatie in de
Europese Gemeenschap of een wezenlijk deel ervan;

- dat een derde niet direct bij de administratieve procedure betrokken is geweest, sluit die derde
niet in alle gevallen uit van het recht de beschikking aan te vechten;

- de vertegenwoordigers van de werknemers van een onderneming worden in beginsel niet
rechtstreeks door een concentratieprocedure geraakt. Zij hebben bijgevolg niet het recht de
nietigverklaring van een beschikking te vorderen, tenzij om hun procedurele rechten te
beschermen;

- derden kunnen er geen aanspraak op maken tijdens de administratieve procedure op dezelfde
wijze als de partijen bij de concentratie te worden behandeld.
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G - Statistisch overzicht

Grafiek 1 : Jaarlijks aantal eindbeschikkingen sinds 1990
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Grafiek 2 : Uitsplitsing volgens het soort operatie (1995)
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Grafiek 3 : Landen van vestiging van de bij de operaties betrokken ondernemingen
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IV - Steunmaatregelen van de Staten

A - Algemene beleidskwesties

148. De Commissie heeft in juli haar vierde overzicht inzake de steunmaatregelen van de Lid-staten
in de Europese Unie83, bekendgemaakt, dat betrekking heeft op de jaren 1991 en 1992. Dit overzicht
vormt een fundamenteel kwantitatief instrument voor de afbakening van het steunbeleid. De langzame
doch bestendige neerwaartse tendens van het totale steunvolume, die reeds in het tijdvak 1981-1990
werd waargenomen, hield aan, ondanks de hoge kosten van de Duitse eenwording, een klimaat van
conjuncturele achteruitgang en de intensivering van de internationale concurrentie. Het totale
steunvolume blijft echter hoog met gemiddeld 94 miljard ecu per jaar voor de gehele Gemeenschap,
ofwel 1,9% van haar BBP en 704 ecu per werknemer. De Industrieraad, die in november is
bijeengekomen, stond achter de analyse van de Commissie dat het noodzakelijk is, met
inaanmerkingneming van andere communautaire doelstellingen, het niveau van de verleende steun te
blijven verminderen door een versterking van de controlemechanismen en de verbetering van de
doorzichtigheid daarvan.

149. De door het Verdrag voorgeschreven verplichting tot aanmelding van steunmaatregelen vormt
een kernelement van de doorzichtigheid van steun. De Commissie heeft er in een in mei goedgekeurde
mededeling aan herinnerd dat zij voornemens is alle haar bij het Verdrag verleende bevoegdheden te
hanteren om de Lid-Staten te nopen tot naleving van deze verplichting. Met een bekendmaking
betreffende samenwerking tussen de Commissie en nationale rechterlijke instanties heeft zij
medegedeeld dat zij gaarne bijstand zal verlenen aan de nationale rechterlijke instanties bij de op hun
rustende taak tot bescherming van de rechten van ondernemingen die nadelige gevolgen hebben
ondervonden van onrechtmatig aan hun concurrenten verleende steun.

150. Ook de bekendmaking van kaderregelingen en mededelingen waarin de door de Commissie
bij haar toetsting van de verenigbaarheid van staatssteun met de gemeenschappelijke markt
aangewende criteria worden vastgesteld, is een belangrijk element van het doorzichtigheids- en
vereenvoudigingsbeleid van de Commissie. Alle per 31 december 1994 vigerende teksten, inclusief
een handleiding van de procedures en een overzicht van de arresten van het Hof van Justitie zijn
gebundeld in de bijgewerkte versie van de verzameling "Mededingingsrecht in de Europese Unie.
Volume II: regels die van toepassing zijn op steunmaatregelen van de Staten". In de loop der jaren is
echter een veelvoud van regels ontstaan. Bepaalde teksten dienen derhalve te worden geconsolideerd
en de bestaande teksten te worden herbezien. De teksten op het gebied van regionale steun worden
thans geconsolideerd en de Commissie heeft een nieuwe kaderregeling voor O&O-steun goedgekeurd,
waarvan het ontwerp door haar diensten met de deskundigen van de Lid-Staten was behandeld op een
multilaterale vergadering in april. Op deze vergadering is eveneens een discussie gehouden over de
criteria voor het onderscheid tussen staatssteun en zgn. "algemene" maatregelen - die niet onder
artikel 92, lid 1 vallen - alsmede over de problemen in verband met de in het kader van de verkoop
van terreinen uit overheidsbezit verleende steun en steun in de vorm van leninggaranties. Een
gedetailleerde vragenlijst over overheidsgaranties is aan alle Lid-Staten toegezonden.

151. Twee andere multilaterale bijeenkomsten zijn in 1995 gehouden. In juli hebben de deskundigen
van de Lid-Staten zich gebogen over de herziening van de de minimis-regel en de kaderregeling voor

                                                            

83 Vierde overzicht van de Commissie inzake de steunmaatregelen van de Lid-Staten voor de nijverheid en bepaalde
andere sectoren in de Europese Unie, COM(95)365 def.
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steun aan het midden- en kleinbedrijf, evenals over ontwerp-richtsnoeren voor staatssteun ten behoeve
van kunst en cultuur, meer bepaald met betrekking tot de audiovisuele sector. In december werd
gediscussieerd over de toekomstige controle op steun aan de synthetische vezelindustrie, een eerste
ontwerp voor een horizontale kaderregeling voor regionale steun ten behoeve van grote
investeringsprojecten en de problemen in verband met de vaststelling en verzameling van gegevens
betreffende de referentierente en de disconteringspercentages welke een bepalende rol spelen bij de
waardering van steunmaatregelen.

152. De Commissie heeft in 1995 een ongeëvenaard aantal besluiten genomen op het gebied van
steunmaatregelen van de Staten, ten dele wegens de toetreding van drie nieuwe Lid-Staten. Talrijke
steunmaatregelen die zij moest beoordelen beoogden de sociale gevolgen van herstructureringen in
bepaalde sectoren te verzachten. Ook poogt de Commissie steun in lang tegen de internationale
concurrentie beschermde sectoren beter onder controle te houden, evenals steun die in weinig
doorzichtige vormen is verleend, die in het verleden dikwijls aan elke controle zijn ontsnapt. De
grotere gevoeligheid van ondernemingen op het punt van steun die hun concurrenten ontvangen en hun
betere kennis van de mogelijkheden die hun door de gemeenschapsregels op het gebied van staatssteun
worden geboden om een eerlijke concurrentie te waarborgen, heeft hen ertoe gebracht steeds meer
klachten in te dienen bij de Commissie, doch ook om vaker bij het Gerecht van eerste aanleg beroep
in te stellen tegen besluiten van de Commissie om steun voor hun concurrenten goed te keuren.

Nieuwe maatregelen om de aanmeldingsverplichting te doen naleven

153. De Commissie heeft haar inspanningen om een betere naleving van de verplichting van de Lid-
Staten om al hun voornemens tot verlening van staatssteun bij haar aan te melden te verzekeren,
voortgezet. Uit de ervaring is namelijk gebleken dat deze verplichting, waarvan de rechtsgrondslag
gelegen is in het EG-Verdrag (artikel 93, lid 3) indien zij nuttige gevolgen wil hebben, vergezeld moet
gaan van een reeks aanmoedigingsmaatregelen of zelfs sancties.

1. Terugvordering van met schending van het Verdrag verleende steun

154. De Commissie heeft opnieuw een duidelijk signaal gegeven met betrekking tot de betekenis
die zij hecht aan het stelsel van voorafgaande controle op staatssteun en aan het concrete blijk daarvan,
n.l. de regel van de voorafgaande aanmeldingsverplichting. Zij heeft dan ook in mei een mededeling
goedgekeurd84 waarin de beginselen worden aangegeven die zij wil doen naleven bij de
tenuitvoerlegging van haar beleid op het gebied van de terugvordering van met schending van deze
verplichting verleende steun.

Deze mededeling maakt deel uit van een breed opgezet initiatief, dat de Lid-Staten enerzijds wil
brengen tot een betere naleving van artikel 93, lid 3, van het EG-Verdrag en anderzijds de
marktdeelnemers wil aanmoedigen tot meer waakzaamheid op het punt van de rechtmatigheid van de
steun die zij ontvangen. Deze problematiek is echter niet nieuw. De Commissie heeft deze reeds
aangepakt door de terugbetaling van met het Verdrag onverenigbaar en onwettelijk toegekende steun

                                                            

84 PB C 156 van 27.6.1995, blz. 5.
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te verlangen85, welk standpunt door het Hof van Justitie werd bevestigd en zelfs verstevigd86. Onlangs
heeft het Gerecht van eerste aanleg nogmaals zijn steun voor het beleid van de Commissie op dit
gebied bevestigd. In zijn arrest van 13 september in de gevoegde zaken T-244/93 en T-486/93,
Textilwerke Deggendorf GmbH tegen Commissie, bevestigde het Gerecht de beschikking van de
Commissie om als voorwaarde voor haar goedkeuring van een nieuw pakket steunmaatregelen de
opschorting van de betaling van die steun te verlangen, totdat eerder aan dezelfde onderneming
verleende steun die onverenigbaar was verklaard, was teruggevorderd, omdat uit de beschikking van
de Commissie duidelijk bleek dat de cumulering van de onverenigbare steun en het nieuwe
maatregelenpakket de steun in zijn geheel onverenigbaar zou doen worden.

De doeltreffendheid van het destijds gehanteerde opschortingsbevel was echter beperkt, omdat het
slechts in de toekomst werking zou hebben, d.w.z. zonder onmiddellijke gevolgen voor de reeds
gedeeltelijk (of geheel) betaalde steun. Deze middelen waren derhalve niet toereikend om het probleem
van de potentiële mededingingsdistorsie, waarvan de gevolgen voortgang zouden kunnen blijven
vinden tot de eindbeslissing van de Commissie, aan te pakken en te regelen. De ondernemingen die
onrechtmatig steun hadden ontvangen waren aldus steeds, zelfs al zouden zij uiteindelijk het ontvangen
bedrag moeten terugbetalen, bevoordeeld ten opzichte van hun concurrenten, zij het financieel dan wel
door de verlenging van hun solventieperiode in het geval van in moeilijkheden verkerende
ondernemingen.

De nieuwe mededeling van de Commissie situeert zich in deze context. Zij bepaalt dat de Commissie
zich in bepaalde gevallen het recht voorbehoudt, bij voorlopige beschikking en na de betrokken Lid-
Staat te hebben aangemaand zijn opmerkingen kenbaar te maken en als alternatief de toekenning van
reddingssteun te overwegen, de Lid-Staat te gelasten de reeds met schending van het Verdrag geheel
of gedeeltelijk betaalde steun terug te vorderen. De terugvordering moet plaats vinden in
overeenstemming met de bepalingen van het nationale recht en te worden vermeerderd met moratoire
rente over het terug te vorderen steunbedrag, met ingang van de dag waarop de onwettige steun is
toegekend. Nog een nieuw punt is dat de rente niet moet worden berekend op basis van het wettelijk
vastgestelde tarief, doch op basis van de marktrente, d.w.z. het referentiepercentage dat door de
Commissie in het kader van regionale steunmaatregelen wordt gehanteerd87. Indien de Lid-Staat zich
niet zou conformeren aan deze voorlopige beschikking, kan de Commissie zich rechtstreeks tot het Hof
van Justitie wenden op basis van een soortgelijke procedure als die van artikel 93, lid 2, tweede alinea,
van het EG-Verdrag, door middel van een vordering in kort geding.

2. Samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties

155. Eveneens op basis van het streven naar een betere naleving van het rechtmatigheidsbeginsel
in de Gemeenschap, heeft de Commissie in oktober een mededeling goedgekeurd betreffende de
samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties op het gebied van

                                                            

85 Mededeling van de Commissie inzake onwettelijk toegekende steun, PB C 318 van 24.11.1983.
86 Arrest van het Hof van Justitie van 21 maart 1990 in de zaak C 142/87 Koninkrijk België tegen Commissie

(Tubemeuse), Jurispr. 1990, blz. I-959 en arrest van het Hof van Justitie van 14 februari 1990 in de zaak C 301/87
Franse Republiek tegen Commissie (Boussac), Jurispr.1990, blz. I-307. 

87 Zie mededeling van de Commissie aan de Lid-Staten, brief SG(95) D/1971 van 22.2.1995. Het Gerecht van eerste
aanleg heeft recentelijk de mogelijkheid voor de Commissie bevestigd, de betaling van rente over de
teruggevorderde bedragen te verlangen: arrest van 8 juni 1995 in de zaak T 459/93 Siemens SA, Jurispr. 1995, blz.
II-1675.
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steunmaatregelen van de Staten88. Deze tekst is niet van dwingend of beperkend karakter, doch beoogt
veeleer een nieuwe stimulans te geven aan de betrekkingen tussen het uitvoerend orgaan van de
Gemeenschap en de nationale rechterlijke instanties; ook wil zij de aandacht van de laatstgenoemden
vestigen op de belangrijke rol die zij kunnen spelen bij het zo snel mogelijk beschermen van de
rechten van derden en bij het doen naleven van bepaalde procedurele verplichtingen door de Lid-Staat.
Deze mededeling vormt derhalve ook een onderdeel van het nieuwe algemene initiatief dat in het
voorgaande punt is beschreven.

In dit document wordt eraan herinnerd dat, hoewel de Commissie het communautaire gezagsorgaan
is dat verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging en de ontwikkeling van het mededingingsbeleid
in het openbare belang van de Gemeenschap, de nationale rechterlijke instanties, hangende de
eindbeslissing van de Commissie, de rechten van de justitiabelen dienen te beschermen tegenover een
eventuele miskenning, door de nationale autoriteiten, van het in artikel 93, lid 3, laatste volzin, van
het EG-Verdrag neergelegde verbod89. Te dien einde wordt de nationale rechterlijke instanties verzocht
zich te bedienen van alle passende middelen en alle pertinente bepalingen van het nationale recht toe
te passen, met name: voorlopige maatregelen te treffen, onder meer door blokkering of teruggave van
onrechtmatig uitgekeerde sommen te gelasten en de toekenning van schadevergoeding aan partijen wier
belangen worden geschaad.

Om deze doelstellingen zo goed mogelijk te effectueren, is de Commissie voornemens de nationale
rechterlijke instanties bijstand te verlenen door met hun samen te werken, met name op de volgende
wijze:

- voortzetting en verbetering van het doorzichtigheidsbeleid door middel van bekendmakingen
van informatie op het gebied van staatssteun,

- het verstrekken van procedurele inlichtingen over in behandeling zijnde zaken
- verstrekken van feitelijke gegevens, zoals statistieken en analyses.

B - Het begrip steun

156. De uitlegging van het door de Verdragen bedoelde begrip 'steun' is dikwijls het moeilijkste
onderdeel van de beoordeling van de door de Commissie onderzochte maatregelen. De criteria die de
aanwezigheid van een steunelement in de door de Lid-Staten ten aanzien van hun ondernemingen
genomen maatregelen bepalen, zijn van bijzonder belang, niet alleen voor de overheidsautoriteiten van
deze Lid-Staten welke deze moeten aanmelden doch ook voor de nationale rechterlijke instanties die
genoopt kunnen worden te bepalen of een voor hun betwiste maatregel had moeten worden aangemeld.
Een aantal in 1995 door de Commissie genomen beschikkingen maakt het mogelijk het door de
mededingingsregels bedoelde begrip "steun" duidelijker af te bakenen.

157. a) Wil artikel 92, lid 1 van toepassing zijn, dan moet de maatregel een onderneming een
economisch voordeel bieden, dat zij bij een normale bedrijfsvoering niet zou hebben ontvangen. De
Commissie is van mening dat aan deze voorwaarde wordt voldaan als een onderneming grond in
overheidseigendom of een industrieterrein in overheidseigendom verwerft tegen een prijs, die onder

                                                            

88 PB C 312 van 23.11.1995, blz. 8
89 Arrest van het Hof van Justitie van 21.11.1991 in de zaak C 354/90 Fédération nationale du commerce extérieur

des produits alimentaires en Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon tegen État français,
Jurispr. 1991, blz. I-5527, rechtsoverweging 14.
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de marktprijs ligt. Zij heeft derhalve besloten de procedure van artikel 93, lid 2 in te leiden met
betrekking tot de aankoop door de onderneming Siemens Nixdorf AG/Mainz van een terrein in
overheidsbezit tegen een prijs die naar raming van 5,5 miljoen tot 21,5 miljoen DM onder de
marktprijs lag. Dezelfde redenering gaat ook op, als de Staat grond van een onderneming verwerft
tegen een prijs die boven de marktprijs ligt. Daar de Commissie betwijfelde of de prijs voor de grond
die door het Spaanse staalbedrijf Tubacex aan de overheid was verkocht overeenstemde met de
marktwaarde, besloot zij tot inleiding van de procedure van artikel 93, lid 2.
 
158. Overheidsfinanciering van kosten ten behoeve van het bedrijfsklaarmaken van een
gebouw/industrieterrein waarbij aansluitingen op verschillende (openbare) nutsdiensten worden
aangelegd valt niet onder artikel 92, lid 1, als de onderneming rechtstreeks of indirect wordt belast
voor het gebruik van de infrastructuur. Daar het bedrijfsklaarmaken van het terrein te Villey, Meurthe-
et-Moselle, voor de opzet van een nieuw produktiebedrijf door de papieronderneming Kimberly-Clark
alleen aan deze onderneming ten goede kwam, in het bijzonder omdat zij zowel eigenaar als enig
gebruiker is van de aangebrachte inrichtingen, vormde de gedeeltelijke overheidsfinanciering van dit
bedrijfsklaarmaken steun aan die onderneming. In deze context hield de Commissie er ook rekening
mee, dat een particuliere investeerder tegen marktvoorwaarden de betrokken werkzaamheden niet zou
hebben uitgevoerd, aangezien de verkoopprijs voor het terrein zelfs de gedeeltelijke financiering van
het bedrijfsklaarmaken niet dekte.

159. Overheidsmiddelen, die aan een (openbaar) bedrijf worden verstrekt onder gunstiger
voorwaarden dan die waarop een particulier investeerder onder normale marktvoorwaarden deze aan
een particuliere onderneming in een vergelijkbare financiële en concurrentiepositie zou verstrekken,
vormt staatssteun. In gevallen waarin de verwerving door de Staat van een deelneming in een
onderneming gecombineerd kan worden met andere typen overheidsmaatregelen die bij de Commissie
op grond van artikel 93, lid 3 moeten worden aangemeld, bestaat er een vermoeden dat hier sprake
kan zijn van staatssteun. In overeenstemming met haar mededeling inzake de toepassing van artikel 92
en 93 van het EG-Verdrag op kapitaalinbreng door de overheid in ondernemingen90 verzocht de
Commissie de Spaanse regering van tevoren geïnformeerd te worden over verwervingen door het
Instituut voor de ontwikkeling van Andalusië.

Gezien het feit, dat de voorgenomen kapitaalinbreng door de Vrijstaat Beieren ter dekking van de
geaccumuleerde verliezen van de staalbedrijven Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH en Lech-Stahlwerke
GmbH zou samenvallen met de verkoop van haar aandelen in deze ondernemingen, waarbij werd
afgezien van alle vooruitzichten op rentabiliteit uit de verstrekking van deze middelen, zelfs op lange
termijn, besloot de Commissie dat deze kapitaalinbreng staatssteun vormde. Om soortgelijke redenen
besloot de Commissie dat de kapitaalinjecties door de Italiaanse Staat via zijn industriële
holdingonderneming ENI in het meststoffenbedrijf Enichem Agricultura S.p.A. in de jaren 1991-1994
staatssteun vormden, daar zij gedaan werden alvorens een herstructureringsplan werd opgezet,
uitsluitend met het doel, te beletten dat de onderneming failliet zou gaan en derhalve zonder enige
vooruitzichten op een redelijk rendement. De Commissie was bovendien van oordeel dat onder de
omstandigheden de periode waarin de onderneming zware verliezen had geleden, n.l. vijf jaar, te lang
was om voor een particuliere investeerder aanvaardbaar te zijn, die de onderneming lang daarvoor zou
hebben geliquideerd of grondig geherstructureerd. De kapitaalinjecties die in het kader van een later
opgezet herstructureringsplan zouden worden gedaan, vormden derhalve ook staatssteun en de

                                                            

90 Zie mededeling van de Commissie van 1983, Bulletin EG 9-1984, punten 3.4 en 4.4.
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Commissie was voorts van mening dat de van de tenuitvoerlegging van het plan verwachte positieve
resultaten te gering waren in verhouding tot de totale inbreng van nieuw kapitaal.

Anderzijds, als de kapitaalinbreng door de Staat in een onderneming samengaat met de kapitaalinbreng
door een particuliere investeerder op gelijke voorwaarden en de deelneming van de particuliere
investeerder in de onderneming van reële economische betekenis is, is de Commissie van mening dat
bij de overheidsinterventie geen steun betrokken is. De Commissie besloot derhalve dat de
kapitaalinbreng en de leningen die door de autoriteiten van het Waalse Gewest (België) verstrekt waren
aan de textielonderneming EM-Filature gebaseerd waren op normale commerciële overwegingen en
geen staatssteun vormden, daar deze interventie samenging met een kapitaalinbreng door particuliere
aandeelhouders waardoor zij tot meerderheidsaandeelhouders in de onderneming werden en aangezien
particuliere aandeelhouders leningen aanboden op gelijksoortige voorwaarden. Om soortgelijke redenen
was de Commissie van mening dat de kapitaalinbreng door de Portugese Staat in het scheepsreparatie-
bedrijf Lisnave in verband met een herstructurering van de onderneming geen staatssteun ingevolge
artikel 92, lid 1 inhield.

160. b) Overeenkomstig artikel 92, lid 1 moet steun worden verleend aan bepaalde ondernemingen
(of de produktie van bepaalde goederen) wil zij staatssteun vormen. Algemene economische, fiscale
of sociale beleidsmaatregelen vallen niet onder artikel 92, lid 1 en mededingingsvoordelen voor
ondernemingen in een bepaalde Lid-Staat ten gevolge van verschillen in dergelijke algemene
beleidsmaatregelen moeten zonodig worden behandeld op basis van de desbetreffende procedure van
de artikelen 101 en 102.

Artikel 92, lid 1 is dan ook niet van toepassing op algemene maatregelen welke van toepassing zijn
op alle ondernemingen in een Lid-Staat die aan objectieve en niet-discriminerende criteria voldoen.
In het licht van deze overwegingen meende de Commissie dat door de Duitse regering verleende steun
voor werknemers van de onderneming Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH ter dekking van sociale
zekerheidsverplichtingen in verband met de liquidatie van de onderneming geen staatssteun vormde,
aangezien dergelijke steun automatisch kan worden verleend aan alle in Duitsland in liquidatie
verkerende ondernemingen. Zo was de Commissie ook van mening dat de opschorting van betalingen
voor het Spaanse staalbedrijf Tubacex als zodanig geen staatssteun vormde, doch een algemene
maatregel is die wordt genomen in het kader van de Spaanse insolventiewetgeving welke
algemenerwijze van toepassing is op alle ondernemingen. Uit de bovengenoemde criteria volgt echter
ook, dat als het gevolg van de objectieve vereisten ingevolge een regeling die openstaat voor alle
ondernemingen is, dat de maatregel alleen ten goede kan komen aan bepaalde ondernemingen, de
Commissie van mening is dat hier sprake is van staatssteun.

Als de maatregel van toepassing is op alle ondernemingen doch discretionnaire bevoegdheid verleent
aan de autoriteiten welke de maatregel toepassen, kan ook sprake zijn van staatssteun. De Commissie
was derhalve van oordeel dat een Finse regeling voor werkloosheidssteun die van toepassing is op alle
ondernemingen in iedere sector van de industrie en iedere regio van het land staatssteun inhield, daar
de arbeidsmarktautoriteiten naar eigen goeddunken konden beslissen over het steunpeil en de duur van
de gesubsidieerde periode voor elke werknemer die door een onderneming werd aangeworven.

161. c) De financiële voordelen voor bepaalde ondernemingen moeten door een Lid-Staat worden
toegekend of uit staatsmiddelen worden bekostigd, om steun te kunnen vormen ingevolge artikel 92,
lid 1. Dit artikel is van toepassing op steun die door centrale, regionale of plaatselijke overheden wordt
toegekend of verleend wordt door een overheids- of particulier lichaam dat door de Staat is ingesteld
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of aangewezen voor het beheer van de steun91. Zelfs al wordt de steun niet verleend via een lichaam
dat door de Staat is ingesteld of aangewezen, kan er sprake zijn van staatssteun, als de financiële
bijdrage voor de ontvangende onderneming(en) door de Staat wordt voorgeschreven.

162. d) De steun moet het handelsverkeer tussen de Lid-Staten merkbaar ongunstig kunnen
beïnvloeden. De Commissie was van mening dat aan deze voorwaarde werd voldaan met betrekking
tot de steun aan de Duitse onderneming Leuna-Werke GmbH, hoewel de onderneming geen goederen
uitvoert naar andere Lid-Staten, aangezien de steun haar in staat kan stellen haar produktie voor de
thuismarkt te vergroten en derhalve de potentiële markt aldaar voor uit andere Lid-Staten ingevoerde
goederen kan verminderen.

C - Onderzoek van de verenigbaarheid van steun met de
gemeenschappelijke markt

1. Sectoriële steun

1.1. Sectoren waarop speciale regels van toepassing zijn

1.1.1. Steun aan de scheepsbouw

163. Op 21 december stelde de Raad Verordening EG/3094/9592 vast tot uitvoering van een OESO-
Overeenkomst inzake normale concurrentievoorwaarden in de commerciële scheepsbouw- en
scheepsreparatiesector, inclusief de opheffing van produktiesteun. De nieuwe verordening zal van
toepassing worden op de dag van inwerkingtreding van de OESO-Overeenkomst. Dit had op
1 januari 1996 moeten geschieden, doch de inwerkingtreding moest, hoewel de Europese Unie de
overeenkomst in december ratificeerde, helaas worden uitgesteld wegens vertragingen in het
ratificatieproces bij andere partijen bij de overeenkomst. De Raad besloot derhalve dat de bepalingen
van de zevende richtlijn inzake steunverlening aan de scheepsbouw93 voorshands van toepassing
zouden blijven tot uiterlijk 1 oktober 1996. Als de OESO-Overeenkomst per 1 juni 1996 nog niet in
werking is getreden, zal de Commissie de Raad de nodige voorstellen doen, zodat deze voor
1 oktober 1996 kan besluiten over het toekomstbeleid. Tegen deze achtergrond heeft de Commissie
besloten het gemeenschappelijke plafond voor bedrijfssteun per 1 januari 1996 te handhaven op 9%
voor grote schepen en 4,5% voor schepen met een waarde van minder dan 10 miljoen ecu en
scheepsverbouwing.

1.1.2. Ijzer- en staalindustrie

164. Gedurende 1995 bleef de Commissie waakzaam bij haar toepassing van de Staalsteuncode94.
Deze strikte tenuitvoerlegging van de steunregels resulteerde in het nemen van een aantal negatieve
beschikkingen, inclusief het gelasten van de terugvordering van onwettig verleende steun.

                                                            

91 Arrest van het Hof van Justitie in de zaak 78/76 Steinike en Weinlig tegen Bundesamt für Ernährung und
Forstwirtschaft, Jurispr. 1977, blz. 575.

92 PB L 332 van 30.12.1995
93 Richtlijn 90/684/EEG van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/73/EG.
94 Beschikking 3855/91/EGKS van de Commissie.
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De Raad verleende zijn eenparige instemming voor speciale afwijkingen ex artikel 95 EGKS,
respectievelijk met betrekking tot bedrijfs- en sluitingssteun voor ijzerertsmijnbouw in Oostenrijk in
november en de privatisering van het openbare staalbedrijf in Ierland in december.
Een nauwlettend toezicht op zes vorige EGKS-gevallen ex artikel 95 (Ilva in Italië, CSI en Sidenor
in Spanje, EKO Stahl en SEW Freital in Duitsland, en Siderurgia Nacional in Portugal) werd
voortgezet met indiening van halfjaarlijkse verslagen bij de Raad.

De Commissie stelde in maart voor, de bepalingen van de Staalsteuncode betreffende milieusteun in
overeenstemming te brengen met de herziene richtsnoeren van de Gemeenschap betreffende staatssteun
voor milieubescherming ingevolge het EG-Verdrag, ten einde te waarborgen dat de ijzer- en
staalindustrie op gelijke voet wordt behandeld als andere industriesectoren. Het wachten is nog op
toestemming van de Raad.

1.1.3. Kolenindustrie

165. Bij Beschikking nr. 3632/93/EGKS95 van 28 december 1993 werd de communautaire regeling
voor de steunmaatregelen van de Lid-Staten ten behoeve van de kolenindustrie vastgesteld voor de
periode van 1994 tot en met 2002.

Op 4 april gaf de Commissie goedkeuring96 voor financiële bijstand ten belope van in totaal
3,384.2 miljoen ecu, die door Duitsland voor 1995 in de vorm van compensatie voor de
elektriciteitsproducenten uit hoofde van de derde wet inzake uit Gemeenschapskolen geproduceerde
elektriciteit, steun voor het behoud van ondergrondse arbeidskrachten in de mijnen
("Bergmannsprämie"), en steun ter dekking van de uitzonderlijke uitgaven van een aantal
kolenbedrijven in verband met lasten uit het verleden.

Op 19 juli nam de Commissie een positief standpunt in over het herstructureringsplan dat door de
Franse autoriteiten was ingediend en keurde zij steun97, voor in totaal 912,8 miljoen ecu goed ter
dekking van exploitatieverliezen over 1994, steun ter dekking van lasten uit het verleden voortvloeiend
uit de modernisering, rationalisatie en herstructurering van de kolenmijnindustrie en steun voor
onderzoek en ontwikkeling. Terzelfder tijd keurde de Commissie aanvullende Duitse steun voor in
totaal 196,9 miljoen ecu goed voor de levering van cokeskolen en cokes voor de ijzer- en staalindustrie
van de Gemeenschap98. 

Op 26 juli stond de Commissie99 Frankrijk toe voor in totaal 668,1 miljoen ecu steun te verlenen ter
dekking van exploitatieverliezen over 1995, steun ter dekking van lasten uit het verleden uit hoofde
van de modernisering, rationalisatie en herstructurering van de kolenmijnindustrie en onderzoek voor
steun en ontwikkeling.

                                                            

95 PB L 329 van 30.12.1993, blz. 12.
96 Beschikking 95/464/EGKS, PB L 267 van 9.11.1995, blz. 42.
97 Beschikking 95/465/EGKS, PB L 267 van 9.11.1995, blz. 46.
98 Beschikking 95/499/EGKS, PB L 287 van 30.11.1995, blz. 53.
99 Beschikking 95/519/EGKS, PB L 299 van 12.12.1995, blz. 18.
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De goedkeuring van de Commissie voor steunverlening door het Verenigd Koninkrijk voor in totaal
2.594,4 miljoen ecu wegens lasten uit het verleden in 1995 is neergelegd in de beschikking van de
Commissie van 3 november 1994100.

Aanmeldingen van steun voor 1995 zijn ontvangen van de Portugese en Spaanse autoriteiten, terwijl
van de Duitse autoriteiten een aanvullende kennisgeving is ontvangen. Deze worden alle door de
Commissiediensten getoetst op hun al dan niet verenigbaarheid met Beschikking 3632/93/EGKS.

1.1.4. Automobielindustrie

166. In zijn arrest van 29 juni 1995101 besliste het Hof van Justitie dat de communautaire
kaderregeling voor staatssteun aan de automobielindustrie sinds 1 januari 1995 niet meer van kracht
was, dit in weerwil van het laatste besluit van de Commissie om de kaderregeling voor onbepaalde
duur te verlengen. Om te vermijden dat er een juridisch vacuüm zou ontstaan als gevolg van het arrest
moest de Commissie ongebruikelijke stappen nemen; zij besloot op 5 juli 1995 om de kaderregeling
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1995 te verlengen en stelde tegelijkertijd de Lid-Staten voor
deze kaderregeling voor een periode van twee jaar, uiterlijk vanaf 1 januari 1996, opnieuw in te
voeren.

Vervolgens ging de Spaanse regering bij het Hof in beroep tegen het besluit van de Commissie om
de kaderregeling met terugwerkende kracht te verlengen en verwierp zij, in tegenstelling tot alle andere
Lid-Staten, ook het voorstel om de kaderregeling opnieuw in te voeren voor een periode van twee jaar.
Hierdoor was de Commissie genoodzaakt de procedure van artikel 93, lid 2, EG, in te leiden om de
verenigbaarheid van alle steunregelingen ten behoeve van automobielondernemingen in Spanje, te
onderzoeken. Op 20 december nam de Commissie een eindbeslissing waarbij zij Spanje aanmaande
om - evenals de overige Lid-Staten - aan de vereisten van de sinds kort opnieuw ingevoerde
kaderregeling te voldoen.

Op basis van haar besluit van 5 juli zette de Commissie de toepassing van de kaderregeling voor
staatssteun aan de automobielindustrie gedurende het gehele jaar 1995 voort. Zij ontving negen
kennisgevingen op basis van goedgekeurde regelingen en twee kennisgevingen op basis van ad-hoc
regelingen. In zes gevallen stelde de Commissie een beschikking vast waarbij zij de aangemelde steun
goedkeurde. Zij nam tevens een voorlopige beschikking waarin zij de Duitse regering gelastte binnen
een bepaalde termijn alle informatie te verstrekken die nodig was om de nieuwe projecten van VW
Sachsen te beoordelen, die niet onder een eerdere beschikking van 1994 vielen102.

167. Bij haar beoordeling van afzonderlijke gevallen van steun op basis van regionale
steunregelingen (bij voorbeeld FORD Genk) hield de Commissie vast aan de voorwaarde dat regionale
steun in deze sector evenredig moet zijn met de feitelijke regionale nadelen waarmee een investeerder
te maken krijgt. Opgemerkt zij evenwel dat hierdoor in de regel hogere steunintensiteiten zijn verleend
aan automobielproducenten die investeringsprojecten in de minst ontwikkelde regio's van de EU
uitvoerden.

                                                            

100 Beschikking 95/995/EGKS, PB L 379 van 31.12.1995, blz. 6.
101 Zaak C-135/93 Spanje/Commissie, Jurispr. 1995, I-1651.
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168. Ten aanzien van gevallen van reddings- en herstructureringssteun heeft de Commissie
definitieve beschikkingen vastgesteld met betrekking tot de steunverlening aan DAF België, DAF
Nederland en SEAT-Volkswagen. Deze beschikkingen hielden in dat, overeenkomstig de bestaande
voorschriften, in het geval van het failliete DAF een gedeelte van de steun moest worden terugbetaald
en dat, in het geval van SEAT, de produktiecapaciteit aanzienlijk moest worden verminderd.
Bovendien besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, EG, in te leiden met betrekking
tot door de Spaanse autoriteiten aan Santana Motor, S.A verleende steun.

169. Bij haar beoordeling van steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling neemt de
Commissie, hoewel zij de potentiële gunstige invloed van O&O-werkzaamheden op de economische
ontwikkeling erkent, het risico van concurrentiedistorsies in aanmerking en zorgt zij ervoor dat
dergelijke steun alleen wordt verleend voor projecten die daadwerkelijk innoverend zijn op Europees
niveau. Zij ziet er ook op toe dat de maximum-steunintensiteiten die in de communautaire
kaderregeling voor steun aan O&O zijn vastgelegd, in acht worden genomen. Aangezien in de zaken
Opel Austria en Ford Valencia aan deze voorwaarden was voldaan heeft de Commissie de voor deze
projecten voorgenomen steun goedgekeurd.

170. In beide bovengenoemde gevallen was er tevens sprake van steun voor investeringsprojecten
met het oog op de vermindering van de milieuvervuiling. Overeenkomstig de kaderregeling voor steun
aan de automobielindustrie en de kaderregeling inzake overheidssteun ten behoeve van het milieu kan
deze steun worden goedgekeurd mits zij uitsluitend bestemd is voor extra investeringskosten die nodig
zijn om vervuiling te beperken of te beëindigen of om produktiemethoden aan te passen met het oog
op de milieubescherming, en mits de maximale steunintensiteit die in de laatstgenoemde regeling is
vastgesteld, d.w.z. 15% voor de aanpassing aan nieuwe milieunormen en 30% voor investeringen die
gericht zijn op een beduidend hoger niveau van bescherming of voor vrijwillige maatregelen, niet
wordt overschreden. Zowel in de zaak van Opel Austria als Ford Valencia, evenals met betrekking tot
de steun aan de bovengenoemde onderneming Ford Genk, was aan deze voorwaarden voldaan zodat
de Commissie de voorgenomen steun goedkeurde.

171. In een aantal gevallen had de Commissie de nationale autoriteiten verzocht toezicht te houden
op de uitvoering van de voor steun in aanmerking komende investering en had zij de Lid-Staten
gevraagd jaarverslagen in te dienen over de resultaten van de investeringen en de steunbetalingen. De
praktijk heeft het belang van een dergelijke follow-up-procedure reeds aangetoond, aangezien de
uitvoering van grootschalige meerjarige investeringsprojecten tot een groot aantal veranderingen leidt
waarvoor wijziging van de steunbetalingen nodig kan zijn. In 1995 werd deze controle achteraf
uitgeoefend in het geval van Ford/VW Setubal en Fiat Mezzogiorno evenals bij Chrysler en SNF in
Oostenrijk, waar de Europese Unie met Oostenrijk overeenstemming had bereikt over vermindering
van steun. In haar beschikking inzake NedCar had de Commissie de Nederlandse autoriteiten verzocht
de voorschriften met betrekking tot de kostenallocatie tussen de oude en nieuwe modellen aan te
melden, zodat zij zich ervan kon vergewissen dat geen steun werd verleend aan Volvo en Mitsubishi
als gevolg van foutieve regelgeving103. Uit onderzoek van deze regelgeving voor 1994 en 1995 bleek
dat zij geen elementen van staatssteun bevatte. Tenslotte werd in de zaak Rover
(herstructureringssteun), die van vóór de vaststelling van de kaderregeling stamt, en in de zaak Opel
Eisenach (regionale steun) de controle achteraf beëindigd, nadat aan alle voorwaarden van de
beschikkingen was voldaan.
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1.1.5. Synthetische vezelindustrie

172. Sinds 1977 is de steun aan deze industrie onderworpen aan aanvullende controle op grond van
de kaderregeling inzake steun aan de synthetische vezelindustrie. In april verzocht de Commissie een
onafhankelijke consulent om de gevolgen van de kaderregeling te beoordelen en, indien een
voortzetting van aanvullende controle noodzakelijk zou blijken, om na te gaan in welke vorm deze zou
moeten worden uitgeoefend. De consulenten brachten in oktober verslag uit; de Commissie zal begin
1996 besluiten welke maatregelen zullen worden genomen. Eveneens in april verlengde de Commissie
de geldigheidsduur van de huidige kaderregeling104 met negen maanden tot en met 31 maart 1996105.

1.1.6. Vervoer

173. In 1995 steeg het aantal steungevallen in de vervoersector aanzienlijk (van 29 tot 52). Afgezien
van deze stijging waren de steungevallen inhoudelijk ingewikkelder en breidde het toepassingsgebied
van de artikelen 92 en 93 zich uit. Naarmate de liberalisering van de vervoermarkten voortschrijdt
neemt de commerciële druk op de marktdeelnemers over de gehele linie toe. De aanstaande voltooiing
van de liberalisering van de burgerluchtvaart omvat tevens, vanaf maart 1997, cabotage door Europese
vervoerondernemingen. De onlangs goedgekeurde richtlijnen betreffende infrastructuurlasten en de
toegang tot het spoorwegnet vormen verdere stappen op de weg die met Richtlijn 91/440 werd
ingeslagen. Deze richtlijn wordt verder uitgebreid tot scheepvaartlijnen tussen de Lid-Staten. Dit zijn
slechts enkele voorbeelden van de vooruitgang in de richting van een geïntegreerde markt voor
vervoerdiensten.

174. Naarmate commerciële transacties hun intrede doen in nieuwe sectoren moet de controle op
financiële overheidssteun worden uitgebreid om ervoor te zorgen dat eerlijke concurrentieverhoudingen
voor alle ondernemingen, zowel openbare als particuliere, worden gehandhaafd. In de vervoersector
dienen, op basis van een overheidsmaatregel, geen voordelen te worden toegestaan waardoor de kosten
die normaal deel uitmaken van de kostenstructuur van een onderneming worden gereduceerd tenzij zij
bestemd zijn voor de noodzakelijke coördinatie van het vervoer of een vergoeding vormen voor
bepaalde verplichte openbare dienstverrichtingen. Bovendien kan de ontwikkeling van het vervoer als
economische activiteit of als een concreet project van gemeenschappelijk Europees belang in
aanmerking komen voor vrijstelling.

175. In het afgelopen jaar werden de diensten van de Commissie in een aantal gevallen door
Lid-Staten geraadpleegd (Ferrovie dello Stato, vaste Öresund-oeververbinding) om te verduidelijken
of openbare investeringen in infrastructuurvoorzieningen als staatssteun konden worden beschouwd.
De regeringen hebben financiële steun altijd gebruikt als een essentieel beleidsinstrument met het oog
op de ontwikkeling van de infrastructuur. In principe zal deze steun, zolang de toegang en het gebruik
openbaar en algemeen blijven, geen steunmaatregel in de zin van artikel 92, lid 1, uitmaken, doch zij
zal in de regel worden beschouwd als een zaak van algemeen belang. Om van concurrentievervalsing
te kunnen spreken moeten de voordelen die de infrastructuurwerken opleveren op selectieve wijze
worden toegekend, met het doel specifieke bedrijven te helpen: bij voorbeeld een speciaal gebouwde
installatie die uitsluitend door één onderneming wordt gebruikt, of discriminerende
toegangsbeperkingen.
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Vanuit economisch oogpunt worden deze goederen en diensten in de regel door de openbare
autoriteiten verstrekt omdat het prijsstelsel niet in staat is dit op efficiënte wijze te doen. Goederen als
infrastructuurvoorzieningen zijn gewoonlijk ondeelbaar en worden collectief gebruikt door alle burgers,
of zij hiervoor betalen of niet. Een dergelijk openbaar goed dat door de regering wordt verstrekt komt
de samenleving als geheel ten goede en niet alleen een specifieke onderneming of industrie (beginsel
van niet-exclusiviteit). Bijgevolg vormt overheidssteun voor infrastructuurwerken in de regel geen
steun, doch veeleer een algemene maatregel die berust op de autonomie van de overheid op het gebied
van economisch beleid, ruimtelijke ordening en ontwikkeling.

176. Een aantal klachten in 1995 stelden staatssteun voor havens aan de kaak. De vraag werpt zich
op of financiële steun voor havenactiviteiten kan worden onderzocht in het kader van artikel 92.

177. Wat de burgerluchtvaart betreft heeft de Commissie haar beschikkingen inzake staatssteun in
1995 gebaseerd op de beginselen die in de nieuwe richtsnoeren van november 1994106 worden
ontwikkeld. De richtsnoeren nemen de toenemende concurrentie in de markt voor luchtvervoerdiensten
sinds de inwerkingtreding van het derde pakket liberaliseringsmaatregelen in 1993, in aanmerking. In
1994 keurde de Commissie de verlening van herstructureringssteun aan TAP en Air France goed, die
in schijven zou worden uitgekeerd. In beide gevallen stelde de Commissie haar goedkeuring
afhankelijk van de correcte nakoming c.q. uitvoering van een aantal verbintenissen en
herstructureringsplannen. In 1995 hield de Commissie met de hulp van onafhankelijke deskundigen
toezicht op de naleving van hetgeen was overeengekomen. Omdat zowel TAP107 als Air France108 op
bevredigende wijze aan de verplichtingen voldeden, werd geen bezwaar gemaakt tegen de uitkering
van de tweede schijven van de steun.

178. Eveneens in 1994 besloot de Commissie dat de inschrijving door de Franse publiekrechtelijke
rechtspersoon CDC-P op door Air France uitgegeven obligaties onwettige steun uitmaakte die
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt was, en eiste zij terugbetaling ervan. In oktober 1994
stelden Frankrijk en Air France bij het Gerecht van eerste aanleg beroep tegen de beschikking van de
Commissie in. De Commissie besloot dan op 4 april 1995109 haar oorspronkelijke beschikking te
wijzigen en te eisen dat Frankrijk waarborgde dat de steun en de rente op achterstallige bedragen op
een geblokkeerde bankrekening zouden worden geplaatst totdat het Gerecht definitief uitspraak zou
hebben gedaan. De economische rechtvaardiging hiervan is dat Air France op die manier de als steun
ontvangen sommen niet kan gebruiken zolang de zaak bij het Gerecht aanhangig is.

179. Op 4 mei 1995110 analyseerde de Commissie de financiële transacties die waren geregeld in
een overeenkomst tussen Swissair en Sabena, op grond waarvan Swissair een strategische participatie
(49,5%) in Sabena zou nemen. De operatie hield in dat Sabena voor 9,5 miljard BFR nieuwe aandelen
zou uitgeven, waarop Swissair voor 6 miljard BFR en de Belgische overheid en een groep Belgische
investeerders voor het resterende bedrag zouden inschrijven. De Commissie herinnerde eraan dat,
wanneer de overheid haar participatie in een vennootschap verhoogt, deze kapitaalinbreng niet als
overheidssteun moet worden beschouwd, indien de overheidsinvestering gepaard gaat met een
belangrijke kapitaalinbreng door een particuliere investeerder. Het feit dat Swissair tegen dezelfde prijs
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en tegen dezelfde voorwaarden als de Belgische overheid en de Belgische investeerders op de nieuwe
aandelen inschreef, werd aanvaard als bewijs dat de operatie een normale financiële transactie was en
geen overheidssteun uitmaakte.

180. Op 10 mei 1995 besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen plannen van de Duitse
overheid om in het kader van het in 1992 begonnen privatiseringsprogramma van Lufthansa bij te
dragen aan pensioenfondsen voor het personeel van de onderneming. De maatregelen hielden verband
met de lasten die Lufthansa te dragen kreeg nadat zij zich had moeten terugtrekken uit een door de
publiekrechtelijke rechtspersoon VBL beheerd aanvullend pensioenfonds waarbij de onderneming als
overheidsbedrijf verplicht was geweest zich aan te sluiten. De Commissie was van oordeel dat een
particuliere investeerder die zich in dezelfde positie zou hebben bevonden als de Duitse overheid, die
haar zeggenschap over Lufthansa had moeten opgeven, op dezelfde wijze zou hebben gehandeld om
de uiteindelijke waarde van zijn participatie te maximaliseren.

181. Op 19 juli 1995 analyseerde de Commissie een kapitaalinbreng van 300 miljoen FF in de
luchtvaartmaatschappij AOM door haar door de overheid gecontroleerde moedermaatschappij Crédit
Lyonnais. Na het herstructureringsplan van de luchtvaartmaatschappij te hebben onderzocht, kwam de
Commissie tot de conclusie dat deze waarschijnlijk in de nabije toekomst opnieuw winst zou boeken
en dat de nettowaarde van de toekomstige cash flow op dat ogenblik hoger was dan die van de
investering. De operatie werd als een normale financiële transactie en niet als overheidssteun
beschouwd, omdat een particuliere investeerder in een markteconomie, die zich in dezelfde
omstandigheden zou hebben bevonden, dezelfde investering in AOM zou hebben gedaan.

182. Op 29 november 1995 gaf de Commissie een negatieve eindbeschikking met betrekking tot
het bijzondere stelsel van afschrijving voor in Duitsland ingeschreven, voor internationale commerciële
activiteiten gebruikte vliegtuigen. Het stelsel stond onder bepaalde omstandigheden een buitengewone
afschrijving van ten hoogste 30% van de totale aankoopprijs toe. De Commissie was van oordeel dat
het stelsel neerkwam op steunverlening en dat het niet onder toepassing van artikel 92, leden 2 en 3,
kon vallen.

183. Evenzo heeft de Commissie een aantal beschikkingen gegeven met betrekking tot gevallen van
staatssteun in de sector van het zeevervoer. De richtsnoeren van de Commissie van 1989 betreffende
het onderzoek van steunmaatregelen van de Staten ten behoeve van scheepvaartondernemingen in de
Gemeenschap worden thans opnieuw bestudeerd in het kader van een algemene herijking van het
communautaire zeevervoerbeleid. De resultaten hiervan werden door de Commissie in een strategisch
document neergelegd; de Europese Instellingen, de Lid-Staten en andere belanghebbenden zullen
worden verzocht dit document te bespreken en van opmerkingen te voorzien.

184. De Commissie besloot met name dat een overeenkomst tussen de Spaanse regionale en lokale
overheden in Baskenland enerzijds en Ferries Golfo de Viscaya anderzijds, betreffende een veerdienst
tussen Bilbao en Portsmouth, geen elementen van overheidssteun bevatte. Na een procedure ex
artikel 93, lid 2, te hebben ingeleid, gaf de Commissie haar eindbeschikking op 6 juni 1995.

185. Er rees ernstige twijfel over de verenigbaarheid met het Verdrag van steun ten gunste van de
scheepvaartmaatschappij Compagnie Générale Maritime (CGM), die eigendom is van de Franse
overheid. De Commissie besloot op 31 oktober 1995 om een procedure ex artikel 93, lid 2, in te leiden
en later op 20 december 1995 om deze procedure uit te breiden. De steun bedraagt ongeveer
330 miljoen ecu.
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186. De Commissie heeft eveneens een aantal gevallen van staatssteun aan de sector van het
wegvervoer onderzocht waarbij zij in het bijzonder rekening hield met de liberalisering van de
cabotage in het wegvervoer die sinds 1 januari 1995 geleidelijk plaatsvindt111 en waarvoor de
openstelling van de plaatselijke markten voor communautaire concurrentie noodzakelijk is.

187. De Commissie heeft op 18 augustus 1995 bij het Hof van Justitie beroep ingesteld tegen Italië,
dat niet de maatregelen heeft genomen die nodig zijn om te voldoen aan de beschikking van de
Commissie van 9 juni 1993, waarin is vastgesteld dat een in Italië ingesteld belastingkrediet ten gunste
van wegvervoerders onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is, en waarin de Italiaanse
autoriteiten is bevolen de uitgekeerde bedragen terug te vorderen.

Bovendien is de betrokken regeling, die als eenvoudige bedrijfssteun werd beschouwd en die
aanvankelijk voor het belastingjaar 1992 zou hebben gegolden, door de Italiaanse autoriteiten voor
1993 en 1994 verlengd, met een budget van 558 miljoen ecu. De Commissie heeft op 4 oktober 1995
besloten om ten aanzien van deze verlengingen een procedure ex artikel 93, lid 2, in te leiden, en zij
heeft onmiddellijke opschorting van de steun bevolen.

188. In de binnenvaartsector wordt de structurele sanering met het oog op de vermindering van de
bestaande overcapaciteit door sloop, waarmee in 1990 was begonnen op basis van Verordening (CEE)
nr. 1101/89 van de Raad van 27 april 1989, nog voortgezet. Gezien de omvang van het
scheepsruimteoverschot heeft de Commissie op 23 mei 1995 een voorstel bij de Raad ingediend tot
wijziging van de voornoemde verordening, waarin zij grootschalige sloopwerkzaamheden aanbeveelt
voor de jaren 1996-1998, te financieren door de Gemeenschap, de betrokken Lid-Staten en de
beroepsgroep. Dit vormt een belangrijke begeleidende maatregel van de geleidelijke liberalisering van
de binnenvaartmarkt die eveneens door de Commissie wordt aangekondigd in een voorstel van 23 mei
1995.

189. De Commissie toetste in 1995 een aantal operaties van spoorwegmaatschappijen aan de
artikelen 92 en 93. Met betrekking tot de verkoop van de maatschappijen voor rollend
spoorwegmaterieel (ROSCO's) in het Verenigd Koninkrijk besloot de Commissie op
29 november 1995 dat de aan de kopers verleende waarborgen nodig waren om de bij de verkoop
geboekte winst te maximaliseren, en derhalve niet als overheidssteun moesten worden beschouwd.

Evenzo besloot de Commissie op 18 oktober 1995 dat een door de Italiaanse overheid aan Ferrovie
dello Stato S.p.A verleende staatswaarborg op een lening van 372 miljoen ecu voor investeringen in
spoorweginfrastructuur ten behoeve van de HST-verbinding Brenner-Verona geen overheidssteun
uitmaakte.

1.1.7. Landbouw

190. De toetreding van drie nieuwe Lid-Staten (Oostenrijk, Zweden en Finland) heeft de situatie
op het gebied van staatssteun in de landbouwsector enigermate gewijzigd. Voor iedere nieuwe
Lid-Staat voorziet het Toetredingsverdrag in een bijzondere procedure voor de steunregelingen die op
het moment van de toetreding reeds bestonden, gedurende een overgangsperiode. Zoals in het
Toetredingsverdrag wordt bepaald hebben de nieuwe Lid-Staten vóór 30 april 1995 hun bestaande
steunregelingen ten behoeve van de landbouwsector in de zin van artikel 93, lid 1 van het EG-Verdrag
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aan de Commissie meegedeeld. Bovendien heeft de Commissie op 13 februari 1995 twee besluiten
genomen waarbij zij het Oostenrijkse en Finse programma voor de toepassing van de artikelen 138
tot en met 140 van de Toetredingsakte goedkeurt; hierin wordt de toekenning van overheidssteun voor
landbouwprodukten gedurende een overgangsperiode en de geleidelijke vermindering ervan geregeld.
Deze besluiten zijn vervolgens gewijzigd om met nieuwe elementen rekening te houden.

191. In zijn algemeenheid is heeft de Commissie het recht om zich te verzetten tegen
overheidssteun van welke Lid-Staat dan ook die de marktmechanismen van de Gemeenschap dreigt
te verstoren en die, als bedrijfssteun, geen duurzame invloed heeft op de ontwikkeling van de
desbetreffende sector.

192. Wat de investeringssteun in de sector van de primaire produktie betreft, en met name de
toepassing van artikel 12, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2328/91 van de Raad inzake de
verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuren112, dienen, met het oog op de
beoordeling van de communautaire en nationale steun, de steungevallen voortaan zoveel mogelijk
gelijktijdig te worden onderzocht binnen de voor overheidssteun geldende termijnen; dank zij deze
procedure kan één brief aan de betrokken Lid-Staat worden gezonden, zowel uit hoofde van de
artikelen 92 en 93 van het Verdrag als van Verordening nr. 2328/91.

193. Wat de investeringssteun betreft die bestemd is voor de verbetering van de voorwaarden inzake
verwerking en afzet van landbouwprodukten is het communautair beleid vastgelegd in Verordening
(EEG) nr. 866/90 van de Raad113. Deze verordening staat de Lid-Staten tevens toe onder een aantal
voorwaarden steun te verlenen uit hoofde van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag. Deze
mogelijkheid wordt evenwel beperkt door de in de genoemde verordening vastgestelde selectiecriteria
welke door de Commissie op dezelfde wijze worden toegepast als bij de beoordeling van
overheidssteun.

Tot 1994 golden de selectiecriteria voor deze investeringen, "voor specifieke sectoren geldende
beperkingen" genaamd, van Beschikking 90/342/EEG van de Commissie van 7 juni 1990114. Deze zijn
gewijzigd bij Beschikking 94/173/EEG van de Commissie van 22  maart 1994115. In 1994 had de
Commissie de Lid-Staten meegedeeld dat zij, wat de overheidssteun betreft, de beperkingen per sector
zou blijven toepassen die zijn vastgesteld in punt 2 van de bijlage van de beschikking van 1990116. In
1995 heeft de Commissie haar standpunt genuanceerd ten einde de beperkingen van de beschikking
van 1994 toe te passen in gevallen waarin de voorwaarden minder stringent zijn117. Naar aanleiding
van haar voorbereidende werkzaamheden met de Lid-Staten heeft de Commissie besloten om, met
ingang van 1 januari 1996, op steunmaatregelen van de overheid de beperkingen van haar beschikking
van 22 maart 1994 toe te passen in plaats van die van haar beschikking van 7 juni 1990118.

                                                            

112 PB L 218 van 6.8.1991, blz. 1.
113 PB L 91 van 26.4.1990, blz. 1.
114 PB L 163 van 29.6.1990, blz. 71.
115 PB L 79 van 23.3.1994, blz. 29.
116 PB L 189 van 12.7.1994, blz. 5.
117 PB L 71 van 23.3.1995, blz. 6.
118 PB C 29 van 2.2.1996, blz. 4.
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194. De Commissie heeft eveneens besloten haar beleid op het gebied van gesubsidieerde
beheerskredieten in de landbouwsector te herzien119.

1.1.8. Visserij

195. In 1995 heeft de Commissie 37 nieuwe aangemelde steunregelingen geregistreerd, alsmede 20
steunregelingen die niet of te laat werden aangemeld, evenals drie nieuwe gevallen van bestaande
steunregelingen in deze sector. Zij heeft besloten zich niet tegen de uitvoering van 22 steunregelingen
te verzetten, waarvan één reeds vanaf 1994 in behandeling was. Verder heeft zij besloten de procedure
van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van twee steunmaatregelen, één in
Italië en één in Duitsland. In dezelfde periode heeft de Commissie besloten de procedure van artikel
93, lid 2, te beëindigen welke was ingeleid ten aanzien van een steunmaatregel die ten uitvoer was
gelegd in Italië en die in 1993 was aangemeld.

1.2. Specifieke sectoren die niet aan bijzondere regels zijn onderworpen

196. Sinds enkele jaren doet zich in Europa een golf van liberaliseringen, privatiseringen en
aanpassingen van de nationale sectoren die een monopoliepositie bekleden, voor. Deze veranderingen,
die verband houden met het voortschrijdende proces van harmonisatie van de voorschriften op
communautair niveau, hebben de Commissie ertoe gebracht te onderzoeken hoe de regels op het gebied
van staatssteun kunnen worden toegepast op bepaalde bijzondere sectoren, zoals de banksector of de
posterijen. Deze sectoren moeten in theorie weliswaar op dezelfde manier worden behandeld als alle
andere (met name het beginsel van de "particuliere investeerder in een markteconomie"), maar bezitten
toch een aantal specifieke kenmerken die rechtvaardigen dat de Commissie hiermee rekening houdt
bij de toepassing van de regels op het gebied van overheidssteun.

1.2.1. De banksector

197. Deze sector heeft bepaalde kenmerken die vooral verband houden met overwegingen van
sociale en juridische aard (bescherming van spaarders), van macro-economische en financiële aard
(noodzakelijke stabiliteit van de sector, goede werking van het betalingssysteem), en tenslotte van
politieke en internationale aard (mogelijke weerslag in de vorm van "paniek" op andere instellingen
in hetzelfde land of in andere landen gezien de zeer grote onderlinge afhankelijkheid in sectoren als
de banksector, met name wanneer een grote instelling in ernstige moeilijkheden raakt). Daarom zijn
bijzondere autoriteiten belast met het toezicht op deze sector in de verschillende Lid-Staten.

Na de zaak Banesto in 1994 vormt de zaak Crédit Lyonnais een belangwekkend voorbeeld van de
wijze waarop de regels inzake overheidssteun kunnen worden toegepast, waarbij niettemin rekening
wordt gehouden met de bijzondere gevoeligheid van de sector. Deze zaak is in kwantitatief opzicht
de belangrijkste die de Commissie ooit heeft behandeld: het totale steunbedrag beliep namelijk 45
miljard FF (7,5 miljard ecu). Bovendien was Crédit Lyonnais eind 1993 de grootste Europese bank
wat het balanstotaal betreft, zodat deze zaak een voorbeeld vormt van een in ernstige moeilijkheden
verkerende grote bank met alle gevolgen die dit downstream kan hebben voor het gehele Franse en
zelfs Europese financiële en bancaire stelsel.

                                                            

119 PB C 44 van 16.2.1996, blz. 2.
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De door de Commissie gekozen benadering bestaat, na raadpleging van een groep deskundigen op
hoog niveau, in de toepassing op de banksector van materiële en procedurevoorschriften op het gebied
van overheidssteun, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de
sector. Wanneer de regels in acht worden genomen wordt bovendien voorkomen dat bepaalde
kredietinstellingen, vertrouwend op de impliciete of expliciete steun van de overheid indien het een
openbare onderneming betreft en/of een onderneming die te belangrijk is om aan haar lot te worden
overgelaten, zich onvoorzichtig gaan gedragen. Deze houding kan immers een beroep op
overheidsondersteuning noodzakelijk maken en derhalve een concurrentiedistorsie veroorzaken die
voorkomen had kunnen worden. Zelfs indien steun van de overheid noodzakelijk wordt geacht om
ongewenste gevolgen voor de overige instellingen en financiële markten te vermijden, meende de
Commissie dat ervoor moest worden gezorgd dat de gekozen oplossing de concurrentie zo min
mogelijk verstoort. Tenslotte dient door de in moeilijkheden verkerende instelling een aanzienlijke
compensatie te worden verleend om de negatieve gevolgen van de overheidssteun voor de overige
marktdeelnemers teniet te doen. Daarom is in de eindbeslissing van de Commissie de goedkeuring van
de steun afhankelijk gesteld van de verkoop door Crédit Lyonnais van een groot deel van het
internationale netwerk, van een bijdrage in de kosten van de afstotingsoperatie door middel van een
clausule inzake terugkeer naar winstgevendheid, een duidelijke scheiding tussen Crédit Lyonnais en
de afsplitsingsconstructie en de waarschijnlijke privatisering van de bank binnen vijf jaar.

1.2.2. De postsector

198. De Commissie hecht bijzonder veel betekenis aan deze sector, die een onmisbaar instrument
is in het sociaal-economische leven van een land. Zij moet echter rekening houden met de uitspraak
van het Hof van Justitie volgens welke in deze sector de mededingingsvoorschriften van toepassing
zijn120, onverminderd het beginsel van artikel 90 ,lid 2, van het EG-Verdrag.

De postdiensten en met name de overheids of semi-overheidsdiensten of de bedrijven die bijzondere
of uitsluitende rechten hebben verkregen, onderhouden nog steeds bevoorrechte betrekkingen met de
staat. Dit brengt met zich mee dat zij op directe (subsidies) of indirecte (belastingfaciliteiten) wijze
steun ontvangen waarover vaak weinig bekend is. Deze steun valt echter onder de Richtlijn van de
Commissie betreffende de transparantie van de financiële betrekkingen tussen overheid en
overheidsbedrijven121 en is daardoor gebonden aan een aantal duidelijke boekhoudkundige en financiële
verplichtingen. Bovendien is bij dergelijke rechtstreekse of indirecte financiële bijstand sprake van
staatssteun hetgeen betekent dat de Commissie hierop toezicht moet houden, enerzijds om toe te zien
op voorafgaande aanmelding van steunvoornemens door de staten en anderzijds om de bestaande
steunregelingen in de Lid-Staten aan een voortdurend onderzoek te onderwerpen met het oog op de
geleidelijke ontwikkeling en het functioneren van de interne markt.

In dit verband is de zaak "Activités concurrentielles de la Poste française" in twee opzichten
interessant. Enerzijds gaat het hier om de toepassing van de bepalingen ten aanzien van staatssteun
(artikelen 92-93) en anderzijds om bepalingen die gelden voor ondernemingen belast met het beheer
van diensten van algemeen economisch belang (artikel 90, lid 2). Dit is de eerste zaak waarin de
Commissie beide bepalingen gezamenlijk heeft toepast. De Commissie stelde dat de eventuele

                                                            

120 Arrest van het Hof van Justitie van 12 februari 1992 in de gevoegde zaken C-48/90 en C-66/90 Nederland en PTT
Nederland en PTT Post vs Commissie, Jurispr. 1992 I-565; arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-320/91
Paul Corbeau, Jurispr 1993, p. I-2563.

121 Richtlijn van de Commissie 80/723/EEG van 25.6.1980 gewijzigd bij Richtlijn 84/413/EEG, PB L 229 vanu
28.8.1985, blz. 20.
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belastingvoordelen waarvan de post kon profiteren, niet groter waren dan de extra kosten die
voortvloeïen uit het functioneren als een openbare dienst en geen voordeel opleverden voor de
concurrerende activiteiten van de Franse posterijen (i.e. de activiteiten die krachtens het Franse recht
niet voorbehouden zijn aan de posterijen). De Commissie besloot dus dat deze belastingfaciliteiten
geen staatsteun vormden in de zin van artikel 92, lid 1, van het EG-Verdrag. 

1.2.3. De audio-visuele sector

199. De Commissie erkent dat de Europese filmindustrie en de produktie van televisieprogramma's
in belangrijke mate bijdragen tot de diversificatie van de Europese cultuur. Bevordering van de
culturele diversiteit wordt dan ook door de Commissie geaccepteerd als rechtvaardiging voor staatsteun
aan de filmindustrie en de produktie van televisieprogramma's. De Commissie zal er echter bij de
beoordeling van staatsteun aan de audiovisuele sector op toezien, dat de steun niet tot onrechtmatige
concurrentiedistorsies leidt en dat niet gediscrimineerd wordt op grond van nationaliteit. Ook mag het
vrije verkeer van goederen, diensten, personen en ideëen niet op enigerlei wijze belemmerd worden.
De Commissie zal streven naar een evenwicht tussen bevordering van het cultureel erfgoed en vrije
handel en mededinging binnen de interne markt.

De Commissie wil haar beleid op dit gebied duidelijk profileren en daarom worden momenteel
richtsnoeren uitgewerkt over staatssteun voor cultuur, kunst en de audio-visuele sector. Deze
richtsnoeren zijn tijdens een multilaterale vergadering met de Lid-Staten in juni besproken en hebben
algemene bijval gevonden.

200. Naar aanleiding van klachten van particuliere televiesiestations over concurrentievervalsing
binnen de EG door staatsteun aan openbare zenders liet de Commissie in 1993 een studie uitvoeren
door een adviesbureau, dat met name moest onderzoeken welke diensten de openbare zenders verplicht
moeten verstrekken, hoeveel deze kosten en hoeveel steun de openbare zenders ontvangen. In oktober
1995 ontving de Commissie het resultaat van dit onderzoek dat zij aan alle Lid-Staten deed toekomen.
Voor de nieuwe Lid-Staten en de EVA-Staten die de EER-Overeenkomst hebben ondertekend, heeft
de Commsiie een aanbesteding voor een analoge studie uitgeschreven. Zodra de Commissie de
opmerkingen van de Lid-Staten over het eerste onderzoek heeft ontvangen en de tweede studie is
afgerond, zal zij de hangende zaken in behandeling nemen en een discussie over de toekomstige
ontwikkeling op gang brengen. 

2. Horizontale steun

2.1. Onderzoek en ontwikkeling

201. De Commissie heeft op 20 december 1995 de nieuwe communautair kaderregeling voor
staatssteun aan onderzoek en ontwikkeling goedgekeurd.

Bij de herziening van het beleidskader van 1986 is uitgegaan van de nieuwe communautaire en
internationale concurrentieverhoudingen. Ook is in de nieuwe versie rekening gehouden met de
aanbevelingen van het Witboek "Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid" en de gevolgen
van de overeenkomsten die gesloten zijn naar aanleiding van de multilaterale onderhandelingen in het
kader van de Uruguayronde. Bovendien brengt deze versie duidelijkheid omtrent een aantal
ongeschreven gebruiken die sedert de inwerkingtreding van het kader van 1986 zijn ontstaan. 
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Terwijl het steunplafond in het algemeen gehandhaafd blijft op 25% voor preconcurrentiële
ontwikkeling - die dichter bij de markt staat  -en 50% voor industrieel basisonderzoek, kunnen nu
"bonussen" worden gegeven voor projecten waarbij het MKB (+10 punten), steunregio's (+5 of+10
punten) en prioritaire projecten van het communautair kaderprogramma voor O&O betrokken zijn.

Bovendien kan de maximale steunintensiteit (met 10 punten) verhoogd worden voor projecten die aan
één of meer van de volgende criteria beantwoorden: grensoverschrijdende samenwerking tussen
onafhankelijke ondernemingen, verspreiding op grote schaal van de onderzoeksresultaten,
samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven. Een bonus van 25 punten mag worden gegeven
voor projecten die tot de prioriteiten van het kaderprogramma O&O behoren en waarbij ook sprake
is van grensoverschrijdende samenwerking tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en
openbare onderzoekinstellingen alsmede van verspreiding op grote schaal van de onderzoeksresultaten.

Dit bonussysteem maakt het mogelijk het steunplafond te moduleren naar gelang van het
gemeenschappelijk belang van de projecten.De maxima die zijn vastgesteld in de steuncode van de
WTO mogen echter in geen geval worden overschreden.

Uitgaande van de concurrentie van buiten de Gemeenschap en de nieuwe mogelijkheden die de
Overeenkomst over staatssteun en compenserende maatregelen van de WTO biedt, is in de nieuwe
kaderregeling vastgelegd, dat de Europese ondernemingen in de volgende gevallen recht hebben op
de maximale steunpercentages van de WTO (50% voor preconcurrentiële ontwikkeling en 75% voor
industrieel basisonderzoek): cumulatie van staatssteun en steun van de Gemeenschap, belangrijke
projecten van algemeen Europees belang (uitzondering op artikel 92, lid 3, onder b), projecten en
programma's waarvoor vergelijkbare werkzaamheden zijn uitgevoerd door buiten de Europese Unie
gevestigde ondernemingen die daarvoor met instemming van de WTO (in de afgelopen drie jaar)
hetzelfde steunpercentage hebben gekregen of nog krijgen.

In de nieuwe kaderregeling is aan de hand van de opgedane ervaringen besloten, de administratieve
procedures voor de Lid-Staten en de Commissie te vereenvoudigen door bij verhoging van het
jaarlijkse steunbedrag (<100% van het oorspronkelijke bedrag) en/of verlenging van een goedgekeurde
steunregeling voorafgaande aanmelding niet meer verplicht te stellen, wanneer aan bepaalde
voorwaarden is voldaan.

Steun voor projecten die deel uitmaken van een door de Commissie goedgekeurde O&O-steunregeling,
behoeft in principe niet meer afzonderlijk te worden aangemeld. Voor afzonderlijke projecten waarvan
het steunbedrag (5 miljoen ECU) en de projectkosten (25 miljoen ECU) een bepaalde grens
overschrijden, is in de kaderregeling 1995 een ander aanmeldingscriterium vastgelegd.

In de herziene kaderreggeling wordt tevens aangegeven, in welke gevallen staatssteun voor
O&O-activiteiten van openbare hoger-onderwijsinstellingen of openbare onderzoekcentra zonder
winstoogmerk onder de bepalingen van artikel 92, lid 1, van het EG-Verdrag valt.

Voorts wordt in de nieuwe kaderregeling vermeld aan de hand van welke factoren de Commissie
beoordeelt of staatssteun ten behoeve van O&O bedrijven er inderdaad toe aanzet, aanvullende
werkzaamheden op het gebied van O&O te ondernemen naast die welke zij reeds in het kader van hun
gewone dagelijkse activiteiten verrichten (stimulerende werking van steun aan O&O).
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De Commissie gaat ervan uit dat steun aan O&O voor het MKB zonder meer noodzakelijk en
stimulerend is, maar zal zorgvuldig onderzoeken of dit ook het geval is bij steun voor grote
ondernemingen die met marktgericht onderzoek bezig zijn.

2.2. Steun voor de werkgelegenheid en algemene sociale maatregelen

202. Ook in 1995 vormde de hoge werkloosheid het voornaamste sociaal-economische probleem
van de Gemeenschap. Om deze zorgwekkende situatie het hoofd te bieden proberen de Lid-Staten op
allerlei manieren de werkgelegenheid te bevorderen. Ook de Commissie heeft in haar Witboek over
"Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid" een aantal mogelijkheden aangegeven om met
inachtneming van het mededingingsbeleid van de Gemeenschap de werkgelegenheid te stimuleren.

De maatregelen die de Lid-Staten in het kader van hun werkgelegenheidsbeleid nemen, zijn in de
meeste gevallen algemene maatregelen en geen steunmaatregelen; zij begunstigen niet bepaalde
ondernemingen en beïnvloeden ook niet de handel tussen de Lid-Staten in de zin van artikel 92, lid 1,
van het EG-Verdrag. Zo worden onder de onlangs ingevoerde Deense energiewet nieuwe of hogere
belastingen geheven op CO2- en SO2-emissies door de Deense industrie, maar komt de opbrengst van
deze belastingen weer ten goede aan de industrie in de vorm van een algemene verlaging van de
werkgeverspremies. Op basis van objectieve criteria en gezien het feit dat deze regeling automatisch
aan alle ondernemingen ten goede komt, heeft de Commissie besloten, dat hier geen sprake is van
staatssteun in de zin van artikel 92, lid 1, van het EG-Verdrag.

Slechts wanneer maatregelen selectief de arbeidskosten van bepaalde ondernemingen of sectoren
verlagen met de bedoeling, bedrijven ertoe aan te zetten hun personeel uit te breiden of in dienst te
houden dan wel bepaalde categoriëen werklozen aan te stellen, kan worden gesteld dat zij de
mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen, omdat de begunstigden bevoordeeld worden ten
opzichte van hun concurrenten. Zo oordeelde de Commissie dat een Zweedse steunregeling ter
bevordering van de werkgelegenheid beschouwd moest worden als staatssteun ten behoeve van
bepaalde ondernemingen, omdat deze regeling alleen gold voor ondernemingen tot 500 werknemers
en deze dus bevoordeeld werden ten opzichte van ondernemingen met meer dan 500 werknemers.

203. Aangezien steeds vaker werkgelegenheidssteun wordt gegeven, achtte de Commissie het
wenselijk haar beleid ter zake te verduidelijken in de "Richtsnoeren betreffende
werkgelegenheidssteun"122. Steun die gegeven wordt voor opleiding zal indirect worden getoetst aan
de algemenere richtlijnen over het onderscheid tusssen staatssteun en algemene maatregelen, omdat
dergelijke steun vaak als algemene maatregel kan worden beschouwd. De richtsnoeren inzake
werkgelegenheidssteun zijn in eerste instantie bedoeld om de Lid-Staten en andere belanghebben te
informeren over de beginselen die de Commissie toepast om vast te stellen of sprake is van staatsteun
en zo ja, of deze verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Voorts dienen zij om te zorgen
voor coherentie tussen de mededingingsvoorschriften en de werkgelegenheidsmaatregelen zoals deze
worden voorgesteld in het Witboek over "Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid". In de
richtsnoeren wordt bevestigd, dat de Commissie staatssteun ter bevordering van de werkgelegenheid
in beginsel positief beoordeelt, met name wanneer deze steun verstrekt wordt aan het MKB of aan
bedrijven in regio's die voor regionale steun in aanmerking komen. Voorwaarde is wel dat de steun
tot een netto stijging van het aantal arbeidsplaatsen in de betrokken onderneming leidt. Ook heeft de
Commissie in de meeste gevallen geen bezwaar tegen steun die ondernemingen krijgen om werklozen

                                                            

122 PB C 334, 12.12.1995, blz. 4
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uit kansarme categorieën, zoals langdurig werklozen of jongeren, in dienst te nemen. De Commissie
zal bij de beoordeling van de steun tevens bekijken of de onderneming, naast het in dienst nemen van
werklozen, ook op andere wijze tegenprestaties voor ontvangen steun levert, zoals bijvoorbeeld
opleiding. Uiteraard zal de Commissie steeds handelen volgens de beginselen van haar beleid ten
aanzien van staatssteun; zij zal nagaan of de steun onmisbaar is voor de aanstelling van werklozen en
toezien op het tijdelijke karakter van de steun.

Werkgelegenheidssteun wordt echter niet altijd goedgekeurd. Maatregelen die de mededinging binnen
de gemeenschappelijke markt ongunstig beïnvloeden of kunnen beïnvloeden, zijn in strijd met het
gemeenschappelijk belang en zullen slechts in een beperkt aantal gevallen worden goedgekeurd . Zo
bevestigt de Commissie in de richtsnoeren haar negatieve houding ten opzichte van maatregelen om
werkgelegenheid in een onderneming in stand te houden. In deze gevallen is namelijk sprake van
bedrijfssteun en het gevolg is meestal, dat de structurele hervormingen die nodig zijn om een bedrijf
of een sector weer economisch gezond te maken, niet of te laat genomen worden en dat onrendabele
produkties kunstmatig in leven worden gehouden. In de meeste gevallen zijn de negatieve gevolgen
van dergelijke maatregelen volgens de Commissie groter dan de eventuele voordelen op korte termijn
in de vorm van tijdelijke handhaving van het werkgelegenheidspeil. Bovendien is de Commissie in
het algemeen geen voorstandster van werkgelegenheidssteun wanneer deze uitsluitend bestemd is voor
één of meer gevoelige sectoren die in een crisis verkeren of met overcapaciteit te kampen hebben. De
negatieve gevolgen die dergelijke steun kan hebben op concurrerende bedrijven uit andere Lid-Staten
en het risico dat met deze steun enkel de werkloosheid naar andere Lid-Staten geëxporteerd wordt,
wegen zwaarder dan de vermindering van de werkloosheid in de Lid-Staat die de steun verstrekt. Om
deze redenen besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, in te leiden tegen steun aan de
schoenenindustrie in Italië in het kader van een algemene steunregeling voor de werkgelegenheid in
sectoren die met een werkgelegenheidscrisis te maken hebben.

Steun voor de handhaving van de werkgelegenheid kan echter wel worden goedgekeurd, wanneer deze
verstrekt wordt aan ondernemingen in regio's die wegens hun ernstige sociaal-economische problemen
in aanmerking komen voor regionale steun uit hoofde van artikel 92, lid 3, onder a) of wanneer de
steun verstrekt wordt in het kader van een reddings- of herstructureringsplan123. Ook mag sectorale
werkgelegenheidssteun worden goedgekeurd in regio's die met ernstige werkloosheid te kampen
hebben, en in opkomende subsectoren die werkgelegenheid genereren. 

204. Aangezien de huidige werkloosheidscrisis in de EU om dringende maatregelen vraagt en een
structureel werkgelegenheidsbeleid gevoerd moet worden, met name via actieve
arbeidsmarktmaatregelen, overweegt de Commissie voor de aanmelding van werkgelegenheids- en
opleidingssteun een versnelde procedure toe te passen. Volgens deze procedure worden aanmeldingen
binnen 20 werkdagen na ontvangst behandeld.

2.3. Steun voor milieubescherming

205. Het milieubeleid van de Gemeenschap is gebaseerd op het beginsel dat de onderneming die
vervuilt, moet betalen voor de milieuschade die zij aanricht. Wanneer ondernemingen steun krijgen
voor milieubescherming, is dit eigenlijk niet verenigbaar met het beginsel dat de vervuiler betaalt.
Toch kan dergelijke steun in bepaalde gevallen nodig zijn om bedrijven ertoe aan te zetten

                                                            

123 Richtsnoeren betreffende steun voor de redding en herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden, PB C 368,
23.12.1994.
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milieubeschermingsmaatregelen te nemen die verder gaan dan het wettelijk vereiste minimum of om
de concurrentiepositie van de industrie in stand te houden, wanneer nieuwe milieuvoorschriften worden
ingevoerd. Onder bepaalde omstandigheden kan steun voor milieubescherming dus gerechtvaardigd
zijn. Het is daarentegen ook duidelijk dat hierdoor binnen de Gemeenschap concurrentiedistorsies
tussen bedrijven kunnen ontstaan en dat de steun alleen toelaatbaar is, wanneer het milieu-effect ervan
groter is dan de concurrentiedistorsies die ontstaan. 

206. De communautaire richtsnoeren124 voor steunmaatregelen van de staat ten behoeve van het
milieu zijn bedoeld om een evenwicht tot stand te brengen tussen de doelstellingen van het
mededingingsbeleid en die van het milieubeleid. Dit betekent dat wordt uitgegaan van het beginsel "de
vervuiler betaalt" , maar dat onder bepaalde omstandigheden milieusteun zal worden toegestaan.

In de richtsnoeren staat dan ook, dat bedrijfssteun gewoonlijk onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt wordt geacht, maar dat de Commissie in bepaalde gevallen toestemming
kan geven tot het verlenen van steun in de vorm van vrijstelling van milieuheffingen en andere
compenserende maatregelen, wanneer dit nodig is om de beoogde milieudoelstellingen te
verwezenlijken. Zo heeft de Commissie besloten, dat de vrijstelling van nieuwe energieheffingen op
CO2- en SO2-emissies die in Denemarken en Nederland aan energie-intensieve bedrijven wordt
verleend, en de vrijstelling van de belasting op grondwater en afval die sommige bedrijven in
Nederland krijgen, geoorloofd zijn, omdat dit de prijs is die betaald moet worden voor het feit dat deze
landen als eerste belastingen invoeren die het milieu ten goede komen. Zonder compensatie zouden
deze belastingen voor de bedrijven in de landen waarin zij wordt ingevoerd, in dit geval Denemarken
en Nederland, tot een ernstige verzwakking van de concurrentiepositie leiden en dus onuitvoerbaar
worden. Dit neemt echter niet weg, dat dergelijke belastingfaciliteiten niet tot onnodige
concurrentiedistorsies mogen leiden en de begunstigden er wel toe moeten aanzetten, maatregelen te
nemen om de vervuiling tegen te gaan. Daarom zal de Commissie steeds als eis stellen dat de
maatregelen tijdelijk zijn en een degressief karakter hebben.

2.4. Steun ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf (MKB)

207. De criteria van de communautaire kaderregeling voor steun aan het MKB die de Commissie
op 20 mei 1992 had goedgekeurd125, zijn ook in 1995 toegepast bij de beoordeling van
steunmaatregelen ten behoeve van het MKB. In deze kaderregeling is bepaald dat de Commissie
uiterlijk drie jaar na datum van publikatie de toepassing ervan zal herzien. De diensten van de
Commissie hebben daarom tijdens de multilaterale vergadering van juli aan de deskundigen van de
Lid-Staten hun conclusies dienaangaande voorgelegd en de wijzigingen voorgesteld die wenselijk
leken. De Commissie had als uitgangspunt dat zij steun met een stimulerend karakter die erop gericht
is specifieke handicaps van het MKB weg te nemen, wil toestaan en daarbij de concurrentiedistorsies
tot een minimum wil beperken. De voornaamste punten van discussie waren de verduidelijking en
vereenvoudiging van de regels, de aanpassing van de de minimis regel en de mogelijkheid rekening
te houden met investeringsuitgaven in verband met de overdracht van technologie.

                                                            

124 PB C 72, 10.3.1994.
125 PB C 213 van 19.8.1992, blz. 2.
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2.5. Steun aan de export

208. Steun aan de export, d.w.z. steun die gekoppeld is aan de hoeveelheid126 goederen die in een
andere Lid-Staat/EER-Staat verkocht wordt of nauw verband houdt met de marketing en de verkoop
van goederen in deze landen, zoals steun voor het opzetten en onderhouden van distributienetwerken
of verkooppunten voor goederen en diensten binnen de Gemeenschap en de EER, is duidelijk in strijd
met het streven naar een interne markt. Ook andere Gemeenschapsdoelstellingen zijn hierbij niet
gebaat, zodat geen enkele rechtvaardiging bestaat voor de negatieve gevolgen die deze steun voor de
mededinging heeft. Daarom zal de Commissie geen toestemming geven voor exportsteun. In het kader
van haar positieve beleid ten opzichte van financiële steun aan het MKB, dat met beperkte know-how
moet werken en vaak moeite heeft om externe financieringen te vinden, kan zij echter wel instemmen
met zachte steun aan het MKB voor de ontwikkeling van exportmarkten, zoals steun voor
bedrijfsadviseurs of marktonderzoek. Voorwaarde is daarbij dat de steun eenmalig is en slechts dient
om vaste voet te krijgen op nieuwe markten. Onder dergelijke omstandigheden kan de Commissie ook
instemmen met steun aan het MKB voor deelneming aan handelsbeurzen. 

209. Europese bedrijven concurreren niet alleen met andere bedrijven binnen de EG/EER, maar ook
op buitenlandse markten zoals Oost-Europa, Rusland en Zuidoost-Azië. De Commissie is dan ook van
oordeel dat steun voor investeringen op vreemde markten ook de concurrentie en de handel binnen de
Gemeenschap kan beïnvloeden en dus onder de bepalingen inzake staatsteun van het EG-Verdrag valt.
De Commissie vreest dat dergelijke steunmaatregelen tot verplaatsing van bedrijvigheid zullen leiden
en vooral zullen worden verleend in de centraal gelegen en meest ontwikkelde regio's van de
Gemeenschap, waardoor ze een averechts effect zouden hebben op het door de Gemeenschap gevoerde
cohesiebeleid, dat de kloof tussen welvarende en minder welvarende regio's van de Gemeenschap moet
dichten. Anderzijds kunnen dergelijke steunmaatregelen de landen in Oost-Europa, de Baltische Staten
en Rusland helpen bij de overschakeling naar de markteconomie en daardoor in sommige gevallen
gerechtvaardigd zijn. Om op dit terrein tot een duidelijk beleid te komen, besloot de Commissie ten
aanzien van een aantal internationale steunregelingen de procedure van artikel 93, lid 2, in te leiden
en verzocht zij de Lid-Staten en andere belanghebbenden hun opmerkingen te maken.

210. De Commissie heeft in 1995 opnieuw met de Lid-Staten onderhandeld over een mededeling
betreffende exportkredietgaranties voor de korte termijn. Zij wil dat de Lid-Staten afzien van
steunverlening aan verzekeraars die exportkredietgaranties verstrekken voor korte-termijnrisico's. Het
ziet ernaar uit dat de problemen in de loop van 1996 zullen worden opgelost, waarna deze mededeling
kan worden aangenomen.

2.6. Reddings- en herstructureringssteun

211. Voor deze vorm van steun gelden de nieuwe richtsnoeren inzake reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden127. Wanneer geen strenge controle wordt
uitgeoefend op reddings- en herstructureringssteun, bestaat het gevaar dat Lid-Staten hiervan misbruik
maken om noodlijdende ondernemingen kunstmatig in leven te houden met als gevolg dat de nodige
structurele aanpassingen in de Interne Markt niet of te laat plaatsvinden en de lasten van de

                                                            

126 De Commissie overweegt hiertoe een uitdrukkelijke vrijstelling in te voeren in de "de minimis" regel die
momenteel herzien wordt.

127 PB C 368, 23.12.1994, blz. 12.
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aanpassingen worden afgewenteld op gezonde ondernemingen. Reddings- en herstructureringssteun kan
daarentegen wel worden toegestaan wanneer deze past in bestaand sociaal of regionaal beleid. De
richtsnoeren dienen ertoe, het juiste midden te vinden tussen dergelijke overwegingen en de
totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt met vrije, onvervalste mededinging. 

212. Reddingssteun wordt gegeven met het doel een onderneming tijdelijk draaiende te houden en
haar zo de gelegenheid te geven een herstructureringsplan op te stellen. Daarom mag deze steun slechts
gedurende een beperkte periode worden vestrekt, gewoonlijk niet langer dan 6 maanden. De garantie
van 18 maanden die de Spaanse regering de onderneming Gutierrez Asunce Corporacion (Guascor)
verstrekte voor marktleningen werd door de Commissie strijdig met de voorwaarden voor
reddingsssteun geacht.

213. In de richtsnoeren is vastgelegd, dat de Commissie slechts onder bepaalde voorwaarden
toestemming geeft tot herstructureringssteun. Een van de voornaamste voorwaarden is dat de steun
eenmalig is. Bovendien moet de steun gekoppeld zijn aan een herstructureringsplan dat ten doel heeft
de levensvatbaarheid van de onderneming binnen een redelijk tijdsbestek en op grond van realistische
veronderstellingen inzake de omstandigheden waaronder de onderneming in de toekomst zal
functioneren, duurzaam te herstellen, zodat in de toekomst geen steun meer nodig is. Voor de
Commissie is dit de conditio sine qua non om herstructureringssteun te kunnen goedkeuren128.
Aangezien sommige Duitse steunregelingen inzake garanties en zachte leningen voor de redding en
herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden in beginsel niet uitsluiten dat dezelfde
onderneming later nog eens een dergelijke steun ontvangt, heeft de Commissie zich het recht
voorbehouden steun die meer dan eens verleend wordt, van geval tot geval te bekijken. Een
soortgelijke situatie deed zich voor bij het herstructureringsplan voor SANTANA Motor S.A., een
dochteronderneming van Suzuki Motor Corporation Group, dat niet duidelijk en overtuigend was en
bovendien niet ten doel had de levensvatbaarheid van de onderneming duurzaam te herstellen. De
Commissie besloot dan ook geen toestemming te geven voor staatsteun van de Spaanse regering aan
dit plan en de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

214. Om nadelige effecten voor concurrenten zoveel mogelijk te compenseren, wordt
herstructureringssteun in sectoren met een structurele overcapaciteit slechts toegestaan, indien de
begunstigde onderneming haar capaciteit daadwerkelijk en onomkeerbaar verkleind. Zo stelde de
Commissie bij haar goedkeuring van de herstructureringssteun aan de Italiaanse kunstmestproducent
Enichem Agricultura S.p.A. als voorwaarde, dat de onderneming haar produktiecapaciteit zolang zou
inkrimpen tot de steun voor de mededingingssituatie in de Gemeenschap geen merkbare gevolgen meer
zou hebben. Een overheidsgarantie voor de Spaanse onderneming Guascor werd echter niet
goedgekeurd, aangezien het herstructureringsplan in ten minste één van de produktiesectoren waarin
sprake is van overcapaciteit in de EG, niet voorzag in capaciteitsvermindering.

De Commissie kan zelf niet eisen dat wordt overgegaan tot privatisering van ondernemingen die
herstructureringssteun ontvangen. Wanneer een Lid-Staat echter de toezegging doet dat de begunstigde
onderneming geprivatiseerd zal worden, kan dit voor de Commissie een beslissend element zijn bij
de beoordeling van de vraag of de onderneming in de toekomst zonder steun kan blijven bestaan. Zo
heeft de toezegging van de Italiaanse regering dat kunstmestproducent Enichem Agricultura S.p.A.
geprivatiseerd zou worden, meegespeeld bij het besluit van de Commissie om herstructureringssteun
toe te staan.

                                                            

128 Zie ook de richtsnoeren van de Commissie inzake staatssteun aan de luchtvaart, PB C 350 van 10.12.1994, blz. 5.
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2.7. Treuhandanstalt

215. In januari nam de Commissie een besluit over de voorwaarden voor privatiseringssteun in de
nieuwe Duitse deelstaten in 1995. Dergelijke voorwaarden waren al eerder vastgelegd in 1991129 en
in 1992130. Naar aanleiding van de opheffing van de Treuhandanstalt besloot de Commissie dat de
procedures en beoordelingsctiteria voor privatiseringssteun in 1995 meer in overeenstemming moeten
worden gebracht met die welke voor andere Lid-Staten gelden. Na het overgangsjaar 1995 zullen geen
speciale regels meer bestaan.

Een aantal gevallen van privatiseringssteun aan ondernemingen in de nieuwe Lid-Staten werd door de
Commissie afzonderlijk onderzocht. Verreweg het belangrijkste hiervan was de privatisering van de
petrochemische fabrieken van BSL (Buna, Sächsische Olefinwerke, Leuna) die werden overgenomen
door Dow Chemical. In november nam de Commissie een definitieve beslissing en stemde zij in met
een steun van 5 miljard ECU (9,5 miljard DM) voor de herstructurering van BSL tot een geïntegreerd
industriecomplex.

3. Regionale steun

216. De Commissie heeft ook dit jaar gewerkt aan de herziening van de bestaande steunregelingen
en van de kaarten van de regio's die voor steun met regionale strekking in aanmerking komen (met
als uitgangspunt vermindering van het bevolkingspercentage dat onder de steun valt en afstemming
op de kaarten van de structuurfondsen). Zij heeft beschikkingen gegeven voor Nederland, België
(zonder Henegouwen), Spanje en Italië. Hiermee is de herziening van de regionale kaarten vrijwel
voltooïd. Er is nog maar één land dat zijn kaart nog moet herzien. Voor de drie landen die op 1 januari
1995 tot de Gemeenschap zijn toegetreden (Oostenrijk, Zweden en Finland), heeft de Commissie de
kaarten overgenomen die in 1994 door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in het kader van
de Europese Economische Ruimte waren vastgesteld. Voorts zijn de steunmaatregelen die de
Structuurfondsen uit hoofde van de verschillende doelstellingen hebben genomen, getoetst aan de
artikelen 92 en 93 van het Verdrag.

D - Procedures (rechten van klagers)

217. Het Hof van Eerste Aanleg vernietigde in zijn arrest van 28 september 1995 in zaak T-95/94
SYTRAVAL v. Commission, de beschikking van de Commissie van 31 december 1993, waarbij een
klacht over vermoedelijke staatsteun aan "Securipost" een dochteronderneming van de Franse
Posterijen die op de vrije markt actief is,werd verworpen. Het Hof was van mening dat een aantal
vermoedens van de klagers betreffende bevoorrechting van Securipost door de staat via de posterijen
door de Commissie onvoldoende waren weerlegd. 

De betekenis van dit arrest ligt in de uitspraken van het Hof betreffende de rechten van klagers in
staatssteunprocedures. Het Hof maakte duidelijk dat de Commissie alle argumenten van de klagers aan
een zorgvuldig en onpartijdig onderzoek moet onderwerpen en dat zij de bewijslast ten aanzien van
het bestaan en de (on)verenigbaarheid van staatssteun niet bij de klager mag leggen. In de meeste
gevallen zijn de klagers namelijk aangewezen op de Commissie om de informatie te verkrijgen

                                                            

129 XXIe Verslag over het mededingingsbeleid, punt 249.
130 XXIIe Verslag over het mededingingsbeleid, punt 349.
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waarmee zij hun beweringen moeten staven. De Commissie kan dus niet aanvoeren dat de aangevoerde
argumenten onvoldoende zijn of dat zij bepaalde beweringen niet kan onderzoeken, omdat de klager
zo weinig informatie heeft verstrekt. De conclusies in de zaak SYTRAVAL bevestigen het arrest van
het Hof van 18 September 1995 in de zaak T-49/93 SIDE v. Commissie. 

218. De procedure voor de bestudering van steunmaatregelen van de Staten door de Commissie
verloopt in twee fases: een eerste onderzoek van de maatregelen en, wanneer de Commissie na afloop
van dit onderzoek nog twijfelt aan de verenigbaarheid van de maatregelen met de Gemeenschappelijke
markt, inleiding van de procedure van artikel 93, lid 2. Terwijl het Verdrag bepaalt dat bij inleiding
van de procedure van artikel 93, lid 2, aan belanghebbenden verzocht wordt hun opmerkingen te
maken, is dit niet het geval bij het onderzoek dat hieraan voorafgaat. Wanneer zonder verder
onderzoek kan worden vastgesteld dat een maatregel verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt,
lijkt het niet nodig belanghebbende partijen in te lichten voor de Commissie een besluit neemt.
Daarom heeft de Commissie het tot haar vaste praktijk gemaakt, tijdens het voorafgaand onderzoek
geen belanghebbenden te horen, ook niet wanneer het klagers zijn. Het Europese Hof van Justitie heeft
deze houding in een aantal arresten goedgekeurd131. Naast de eis dat de Commissie alle beweringen
van de klagers aan een zorgvuldig en onpartijdig onderzoek moet onderwerpen en haar beschikking
voldoende moet motiveren, heeft het Hof van Eerste Aanleg de Commissie in de zaak SYSTRAVAL
echter ook de verplichting opgelegd, in gevallen waarin moeilijk is vast te stellen of maatregelen als
staatsteun te betitelen zijn, voorafgaande aan de procedure van artikel 93, lid 2, een procedure van
hoor en wederhoor met de klagers in te leiden. Aangezien deze uitspraak extra verplichtingen lijkt op
te leggen aan de Commissie bij de behandeling van klachten in zaken waarin niet duidelijk is of al
dan niet sprake is van steun, lijkt zij in strijd te zijn met de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie
en daarom is de Commissie hiertegen bij het Hof van Justitie in beroep gegaan. 

                                                            

131 Zie met name Zaak 84/82 Duitsland v Commissie, Jurispr. 1984, blz. 1451.
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E - Statistieken

219. In de loop van het verslagjaar heeft de Commissie kennis genomen van 680 aanmeldingen van
nieuwe steunmaatregelen of wijzigingen van bestaande steunmaatregelen en 113 niet aangemelde
steunmaatregelen132. In dezelfde periode heeft zij in 504 gevallen besloten geen bezwaar te maken. In
57 gevallen heeft zij besloten de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag of van artikel
6, lid 4, van Beschikking 3855/91/EGKS in te leiden. Deze procedures hebben onder andere geleid
tot 22 gunsige eindbeschikkingen, 9 negatieve eindbeschikkingen en 5 voorwaardelijke
eindbeschikkingen. Ten slotte heeft de Commissie besloten dienstige maatregelen in de zin van
artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag voor te stellen ten aanzien van 6 bestaande steunmaatregelen.
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132 Hieronder vallen niet de steunmaatregelen in de sectoren landbouw, visserij, vervoer en kolenindustrie.
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Grafiek 2 
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V - Internationale activiteiten

A - Europese Economische Ruimte

220. Na de toetreding van Zweden, Oostenrijk en Finland tot de Europese Unie op 1 januari 1995
blijven alleen Noorwegen en IJsland nog over als verdragspartijen van de Overeenkomst over de
Europese Economische Ruimte (EER-Overeenkomst). Hierbij is op 1 mei 1995 Liechtenstein gekomen.

Op het vlak van de mededinging blijft de samenwerking met deze drie landen verlopen volgens de
regels van de EER-Overeenkomst, aangevuld door een procedure van informeel, maar systematisch
overleg welke de Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA gezamenlijk hebben
ingevoerd133.

Daarnaast zijn de dossiers met betrekking tot de nieuwe Lid-Staten die nog in behandeling waren bij
de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, overeenkomstig artikel 172 van het Verdrag betreffende
de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie134 overgedragen aan de
Commissie (ongeveer 80 dossiers voor de artikelen 53 en 54 van de EER-Overeenkomst en ongeveer
400 steundossiers).

B - Midden- en Oost-Europa, Baltische Staten, Nieuwe Onafhankelijke
Staten en Middellandse-Zeelanden

1. Midden- en Oost-Europa 

221. Tijdens de Europese Raad van Essen in december 1994 werd benadrukt dat het
mededingingsbeleid een belangrijk onderdeel van de strategie ter voorbereiding van de landen van
Midden- en Oost-Europa (LMOE's)135 op de toetreding vormde, maar dat ook iets moest worden
gedaan om de toepassing ervan te bevorderen. De Commissie werd er o.a. mee belast samen met de
Lid-Staten een opleidingsprogramma voor mededingingsbeleid op te zetten. De Commissie is een
aantal keren met de bevoegde nationale diensten samengekomen en daarbij is het gelukt de
samenwerking te verbeteren en een belangrijke gezamenlijke actie te lanceren. Ambtenaren uit de zes
geassocieerde LMOE's en de Baltische Staten hebben in september in groepsverband een opleiding van
twee weken bij DG IV gevolgd(gefinancierd door het PHARE-programma) en vervolgens ieder
afzonderlijk een nationale dienst voor concurrentie in één van de Lid-Staten van de EU bezocht. Deze
actie is door de deelnemers bijzonder op prijs gesteld.

De technische bijstand in het kader van het PHARE-programma was tot nu toe voornamelijk gericht
op de kartelwetgeving. In 1996 zal de nadruk gelegd worden op monopolies, exclusieve rechten en
staatssteun. Hierbij zal de daadwerkelijke toepassing van de regels bijzondere aandacht krijgen.

                                                            

133 XXIIe Verslag over het mededingingsbeleid, par. 85 t/m 89 en XXIVe Verslag, par. 399.
134 PB C 241 van 29.8.1994.
135 De Europa-overeenkomsten met Roemenië, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek traden op 1

februari 1995 in werking; die met Polen en Hongarije op 1 februari 1994. De mededingingsvoorschriften in deze
overeenkomsten zijn in feite dezelfde als die van het Verdrag van Rome; zie XXIVe Verslag over het
mededingingsbeleid, blz. 283, par. 401.
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Het Witboek van de Commissie136 is een gids voor de integratie van de LMOE's en legt de nadruk op
de grote betekenis van een goed mededingingsbeleid voor de economieën die zich in een
overgangsfase bevinden. In het Witboek worden vier domeinen genoemd waarin aanpassing van de
wetgevingen van de geasssocieerde landen essentieel is (kartels, concentraties, staatssteun en
staatsmonopolies/exclusieve rechten). Op het gebied van de kartelcontrole zijn belangrijke vorderingen
gemaakt; op één na hebben alle geassocieerde landen nu een dienst voor concurrentie. Bij toetreding
zullen deze landen het gehele "acquis communautaire" overnemen en in afwachting daarvan wordt
verdergegaan met het verstrekken van technische bijstand.

De uitvoeringsbepalingen van de Europaovereenkomsten die betrekking hebben op de
mededingingsvoorschriften voor ondernemingen zullen binnenkort door de Associatieraden worden
aangenomen. De voorgestelde regels voor staatssteun zijn in behandeling. Een land heeft met de regels
ingestemd en de formele goedkeuringsprocedure gestart. Een ander land heeft aangekondigd hetzelfde
te zullen doen.

De Commissie probeert steeds weer, de deelnemers aan het economisch leven in deze landen
vertrouwd te maken met het mededingingsbeleid. Tijdens de conferentie van Brno in april 1995 heeft
de directeur-generaal voor mededingingszaken voor een groot publiek, waaronder zich ook
vertegenwoordigers van concurrentiediensten en van het bedrijfsleven bevonden, een toespraak
gehouden over de internationale dimensie van het mededingingsbeleid en het belang van de
samenwerking tussen overheidsdiensten. Tijdens de conferentie van Visegrad op 19 en 21 juni 1995
spraken hoofden van concurrentiediensten uit de LMOE's en ambtenaren van DG IV over de specifieke
concurrentieproblemen van economieën die in een overgangsfase verkeren en over de wisselwerking
tussen concentratiebepalingen en het beleid ten aanzien van staatssteun. Er werd een
gemeenschappelijk actieprogramma opgesteld. Zo werd onder andere besloten een netwerk voor
elektronische uitwisseling van gegevens op te zetten. In de herfst bezocht de directeur-generaal voor
mededingingszaken Bulgarije waar hij over vraagstukken in verband met staatssteun en monopolies
sprak. 

2. Baltische Staten, Slovenië en Nieuwe Onafhankelijke Staten

222. Als onderdeel van de strategie ter voorbereiding van de toetreding traden op 1 januari 1995
de vrijhandelsovereenkomsten met de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) in werking.
Deze bevatten dezelfde mededingingsvoorschriften als de Europaovereenkomsten met de LMOE's. De
vrijhandelsovereenkomsten worden op korte termijn vervangen door Europaovereenkomsten welke in
juni 1995 reeds zijn geparafeerd. De Baltische staten moeten nu in het kader van de
voorbereidingsstrategie aan dezelfde voorwaarden voldoen als de LMOE's. Ook zijn dezelfde
uitvoeringsbepalingen voorgesteld als voor de LMOE's. Een land heeft in beginsel al ingestemd met
de voorgestelde regels voor ondernemingen en voor staatssteun. Met Slovenië worden
onderhandelingen gevoerd over een Europaovereenkomst. 

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten met Rusland, de Oekraïne, Wit-
Rusland, Kazachstan, Kirgizië en Moldavië. Hoewel de mededingingsvoorschriften hierin minder
streng zijn dan in de overeenkomsten met de LMOE's, bevatten deze overeenkomsten toch een

                                                            

136 Witboek van de Commissie over de voorbereiding van de geassocieerde landen in Midden- en Oost-Europa op
integratie in de Interne Markt van de Unie (mei 1995), goedgekeurd door de Europese raad van Cannes in juni
1995.
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paragraaf over aanpassing van de wetgeving. Er is een begin gemaakt met de samenwerking, met name
in de vorm van technische bijstand in het kader van het TACIS-programma. Zo werd in het najaar
van 1995 in Moskou een internationale conferentie gefinancierd die was georganiseerd door de
Russische dienst voor concurrentie en werd bijgewoond door de adjunct-directeur-generaal voor
mededinging. Een Russisch-Europese werkgroep kwam in mei en december bijeen om over de
praktische uitvoering van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten te spreken.

3. Middellandse-Zeelanden en Mercosur

223. Met Tunesië, Marokko en Israël zijn associatie-overeenkomsten gesloten en met Jordanië,
Egypte en Libanon wordt over dergelijke overeenkomsten onderhandeld. Evenals in de
Europaovereenkomsten zijn hierin mededingingsvoorschriften opgenomen of wordt erover
onderhandeld. De Overeenkomst over een douane-unie met Turkije, die reeds ondertekend is en
momenteel geratificeerd wordt, bevat buitengewoon strenge verplichtingen ten aanzien van de
aanpassing van de wetgeving, met name de mededingingsregels, die binnen bepaalde termijnen moet
worden uitgevoerd. 

Door al deze bilaterale overeenkomsten ontstaat er een duidelijke ontwikkeling in de richting van
beleidsharmonisatie. Dit strookt met de aanbevelingen van de groep van deskundigen over het
mededingingsbeleid in de nieuwe wereldhandelsorde (zie hieronder).

Met Mercosur zijn onderhandelingen gaande, onder andere over enkele mededingingsaspecten

C - Noord-Amerika

224. De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten betreffende de toepassing
van hun mededingingsregels werd op 10 april 1995 door de Raad goedgekeurd. Tegelijkertijd stemde
de Raad in met de tekst van een brief aan de Verenigde Staten waarin de Europese Unie haar
interpretatie van een aantal bepalingen van de Overeenkomst toelicht137.

Deze brief geeft het standpunt weer dat de Commissie aan de Raad heeft doorgegeven en verstrekt
opheldering over twee punten.

In de eerste plaats zal de Commissie aan de diensten voor kartelcontrole van de VS geen inlichtingen
verstrekken die onder de bepalingen van artikel 20 van verordening nr. 17 of onder gelijkwaardige
bepalingen van andere verordeningen op het gebied van de mededinging vallen, behoudens
uitdrukkelijke toestemming van de betrokken bron.

In de tweede plaats zal elk van beide partijen de vertrouwelijkheid van informatie die als zodanig door
de andere partij is verstrekt, waarborgen en alle ter beschikking staande rechtsmiddelen aanwenden
om onthulling van dergelijke informatie te voorkomen. De Commissie zal de Lid-Staat of Lid-Staten
waarop kennisgevingen van de Amerikaanse diensten betrekking hebben, hierover informeren na eerst
de mededingingsdiensten van de VS hiervan op de hoogte te hebben gesteld. In overleg met deze
diensten zal de Commissie de betreffende Lid-Staat of Lid-Staten ook op de hoogte stellen van
samenwerking of coördinatie bij de uitvoering van besluiten. In dit laatste geval zal de Commissie

                                                            

137 PB L 95, 27.4.1995 als gecorrigeerd door PB L 131, 15.6.1995.
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echter het verzoek van de autoriteiten van de VS respecteren om door hen verstrekte inlichtingen niet
bekend te maken, indien deze vertrouwelijk moeten blijven.

Door de Overeenkomst goed te keuren hebben de Lid-Staten de politieke impuls en de juridische
zekerheid gegeven, die nodig waren om de samenwerking tussen de EU en de VS nieuw leven in te
blazen.

De Overeenkomst heeft tot gevolg gehad dat de EG in de loop van het jaar regelmatig kennisgevingen
van de VS heeft ontvangen. In het totaal waren dit er 35 (21 van het Ministerie van Justitie en 14 van
de Federale Commissie voor de Handel) waarvan 21 gevallen van concentraties. De kennisgevingen
van de EG aan de VS werden op 10 april hervat na een korte onderbreking vanwege onzekerheid over
de rechtsgeldigheid van de Overeenkomst onder het Gemeenschapsrecht138. Het totaal aantal
kennisgevingen van de EG aan de VS bedroeg in 1995 43, waarvan 30 concentratiezaken.

De halfjaarlijkse bilaterale overeenkomsten op hoog niveau tussen de Commissie en de diensten voor
kartelcontrole van de VS werden op 13 november na een onderbreking van twee jaar hervat. In de
besprekingen werd vooral aandacht besteed aan de efficiëntie van de huidige bilaterale samenwerking.
Besloten werd op een aantal gebieden nader onderzoek te verrichten. Voorts werd de toekomstige
bilaterale en multilaterale samenwerking bekeken tegen de achtergrond van het verslag van de groep
van deskundigen over het mededingingsbeleid in de nieuwe wereldhandelsorde en van de goedkeuring
door de VS van de wet inzake internationale samenwerking bij kartelcontrole. Een belangrijk deel van
de vergadering was gewijd aan vernieuwende markten en hun verhouding tot het mededingingsbeleid.

Op 23 januari gaf de Raad de Commissie toestemming om onderhandelingen met Canada te beginnen
over een Overeenkomst inzake bilaterale samenwerking in mededingingszaken139. Tijdens de eerste
onderhandelingsronde op 27 januari 1995 werden reeds belangrijke vorderingen geboekt bij het
definiëren van het raamwerk van een ontwerp-overeenkomst. Deze werd op 6 maart door de groep
economische zaken van de Raad behandeld. Verwacht wordt dat de onderhandelingen vóór medio 1996
zullen kunnen worden afgerond.

Op 14 november 1995 vond een informele ontmoeting tussen de Commissie en het Canadese bureu
voor mededingingsbeleid plaats waarbij van gedachten werd gewisseld over de recente ontwikkelingen
van het mededingingsbeleid in de EU en Canada.

D - Japan

225. DG IV heeft in 1995 nauwe banden onderhouden met de Japanse dienst voor mededinging
JFTC (Japanase Fair Trade Commission). 

Op 22 november 1995 vond te Tokyo voor de derde keer een gezamenlijk seminar plaats van de
mededingingsdiensten van de EU en Japan. Hierbij werd gesproken over de rol van het
mededigingsbeleid in een globaliserende economie en de gebieden waarop het beleid van toepassing
is.

                                                            

138 XXIVe Verslag over het mededingingsbeleid, par. 413
139 XXIVe Verslag over het mededingingsbeleid, par. 414
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De bilaterale vergadering tussen DG IV en de JFTC vond plaats op 24 november. Op de agenda
stonden de bilaterale betrekkingen en een aantal onderwerpen van gemeenschappelijk belang zoals de
liberalisering en de internationalisering van de mededingingsregels. Voorts stelden beide partijen elkaar
op de hoogte van de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van de wetgeving en de
tenuitvoerlegging van de mededingingsvoorschriften.

In de loop van 1995 zijn de formele en informele contacten met de Japanse autoriteiten toegenomen.
Zo heeft DG IV de Japanse regering bij de aanpassing van haar dereguleringsprogramma in mei 1995
zijn desiderata inzake mededinging kunnen voorleggen. Dit zijn strengere toepassing van de
mededingingsregels en uitbreiding van het toepassingsgebied, afschaffing van vrijwel alle
uitzonderingen en meer bevoegdheden voor de dienst voor mededingingscontrole (JFTC).

E - Australië en Nieuw-Zeeland

226. Bij een aantal gelegenheden vonden in de loop van 1995 bilaterale contacten met Australië
plaats. Tijdens deze informele ontmoetingen werd gesproken over recente politieke ontwikkelingen in
de EU en Australië, met name op het vlak van de deregulering en de herziening van de Australische
mededingingswetgeving.

F - Multilaterale Organisaties en andere internationale aangelegenheden

1. OESO

227. DG IV heeft actief deelgenomen aan de werkzaamheden van de OESO op het terrein van de
mededinging. Het ging hierbij voornamelijk om harmonisatie van de wetgevingen, internationale
samenwerking en de verhouding tussen het mededingingsbeleid en het handelsbeleid in de context van
liberalisering van de handelsbetrekkingen. Voorts werd aandacht besteed aan de toepassing van de
mededingingsvoorschriften in geliberaliseerde sectoren (telecommunicatie en vervoer over zee)en aan
specifieke of sectorale aspecten van het mededingingsbeleid (faillissementsdreiging en
rentabiliteitsoverwegingen, verticale integratie in de filmindustrie, mededingings- en milieubeleid).

DG IV vertegenwoordigt de Commissie in de werkgroep staatssteun van het industriecomité van de
OESO en heeft met haar vakkennis ook in 1995 een nuttige bijdrage kunnen leveren tot de studie die
de OESO opstelt over staatsteun aan ondernemingen.

2. WTO

228. In sectoren waarin geen akkoorden zijn bereikt naar aanleiding van de Uruguayronde, zijn
actief onderhandelingen gevoerd. Dit geldt met name voor de sector basiscommunicatiediensten. De
Europese Unie heeft in het kader van deze onderhandelingen een ontwerp-aanbod voorgelegd, waarin
met name wordt aangedrongen op afstemming van de externe liberaliseringskalender aan de
liberalisering binnen de Europese Unie en op waarborgen voor de onafhankelijkheid van de
regelgevende instanties.
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Ten aanzien van staatssteun stemden alle aangesloten landen in met het voorstel van de Commissie
om het huidige gestandaardiseerde stelsel van kennisgeving van staatssteun en jaarlijkse
verslaggeving140 te vervangen door één enkele procedure voor kennisgeving en verslaggeving aan de
Commissie en de Wereldhandelsorganisatie. Ten gevolge van deze wijziging kunnen de aanmelding
van subsidies uit hoofde van de WTO-overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen
en de jaarlijkse verslaggeving hierover in één stap worden uitgevoerd. De Commissie is ervan
overtuigd dat deze procedure voor de aangesloten landen een administratieve vereenvoudiging betekent
en tot grote doorzichtigheid zal leiden.

3. UNCTAD

229. DG IV blijft nauw betrokken bij de werkzaamheden van de UNCTAD op het vlak van
restrictieve handelspraktijken. Zo heeft het deelgenomen aan de Derde Conferentie van de Verenigde
Naties die de door de UNCTAD vastgestelde grondslagen en regels op dit gebied moet herzien.

4. Internationale samenwerking

230. De groep van deskundigen die in 1994 door Commissielid Van Miert is opgericht om de
mogelijkheden tot nauwere samenwerking tussen diensten voor mededinging te onderzoeken, heeft in
juli 1995 een verslag uitgebracht141. Dit verslag bevat een aantal aanbevelingen. De mogelijkheid om
een internationale concurrentiedienst op te richten en wereldwijde mededingingsregels in te voeren,
werd door de groep na een kort onderzoek als voorlopig onhaalbaar terzijde geschoven. Het werd
daarentegen wel wenselijk geacht, dat landen die nog niet over een deugdelijke
mededingingswetgeving beschikken, hiermee een begin gaan maken. Zij zouden hierbij geholpen
moeten worden door landen die op dit gebied reeds de nodige ervaring hebben opgedaan.

De groep pleitte voor een tweeledige aanpak, waarbij twee elementen worden samengebracht. In de
eerste plaats versterking van de bilaterale samenwerking tussen diensten voor concurrentie, in
hoofdzaak via intensivering van de bestaande samenwerking met de Verenigde Staten en uitbreiding
van de bilaterale samenwerking tot andere landen.

De tweede en belangrijkste aanbeveling van de groep was het creëren van een plurilateraal
samenwerkingskader, aangezien bilaterale samenwerking, ook in versterkte mate, volgens de groep niet
voldoende is om alle problemen van de concurrentiediensten te kunnen oplossen of naleving van de
mededingingsregels op markten van derde landen te kunnen afdwingen. Een plurilaterale overeenkomst
zou alle elementen van de bilaterale overeenkomsten moeten omvatten en daarnaast een noodzakelijk
minimum aan mededingingsregels, een gedragscode en een goed functionerende, vooruitstrevende
geschillenregeling.

                                                            

140 Brief van de Commissie D/20500 van 2.8.1995 ter vervanging van brief SG(94) D/2484 van 22.2.1994.
141 Mededingingsbeleid in de nieuwe wereldhandelsorde: versterking van internationale samenwerking en regels.
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Op 17 juli heeft de Commissie toestemming gegeven om het verslag voor te leggen aan de Raad en
het Parlement met het doel de discussie met de voornaamste partners van de EU en binnen de
betrokken internationale organisaties op gang te brengen.

Tijdens de vergadering van directeuren-generaal van de concurrentiediensten van de Lid-Staten op 17
oktober 1995 werd besloten een werkgroep op te richten om de technische aspecten van deze
aanbevelingen te bestuderen.

Het verslag is ook voorgelegd aan het Europees Parlement, het Comité voor artikel 113 van de Raad
en de OESO-partners. De eerste reacties waren positief.
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VI - Voorlichtingsbeleid

231. De actieve campagne ter voorlichting van het publiek over het mededingingsbeleid is in 1995
voortgezet. Nog steeds heeft ongeveer een derde van de perscommuniqués van de Commissie
betrekking op mededingingskwesties. De voorlichtingsdienst van DG IV heeft met de beperkte
middelen waarover het beschikt in de loop van het jaar meer dan 1000 vragen van het publiek
beantwoord door documentatie toe te sturen of nuttig advies te verstrekken. Bij gebrek aan middelen
moest tegen het eind van het jaar worden overgegaan tot het beantwoorden van verzoeken om
inlichtingen met standaardbrieven. Deze bevatten een bijgewerkte lijst van voor het publiek
toegankelijke publikaties van de Gemeenschap over het mededingingsbeleid142(waaronder studies en
voordrachten van personeelsleden van DG IV). In samenwerking met het Bureau voor Officiële
Publikaties heeft DG IV in 1995 een aantal naslagwerken over het mededingingsbeleid gepubliceerd
terwijl ook de drie keer per jaar verschijnende EC Competition Policy Newsletter (met een oplage van
momenteel 17.000)een belangrijke bron van informatie is geworden. Voor 1996 zijn aantal nieuwe
publikaties in voorbereiding en DG IV heeft het plan informatie in te voeren in EUROPA, de
hostcomputer van de Europese Instellingen op World Wide Web143.

                                                            

142 Voor meer informatie over het verkrijgen van de laatste lijst van Voor het publiek toegankelijke publikaties van
de Gemeenschap over het mededingingsbeleid, gelieve contact op te nemen met DG IV Cellule Information, C150
00/158, Wetstraat 200 , B-1049 Brussel, tel. (+32-2) 295 76 20, fax. (+32-2) 295 54 37, Electronic mail: X400:
c=BE;a=RTT; p=CEC;o=DG4;s=INFO4, Internet: Info4@dg4.cec.be

143 http://www.cec.lu
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Bijlage : In het verslag behandelde zaken
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3. Steunmaatregelen van de Staten
Zaak Punt(en)
Air France 177, 178
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CGM 185
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Crédit Lyonnais 197
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Ferries Golfo De Viscaya 184

Ferrovie dello Stato S.p.A. 189

Fiat Mezzogiorno 171

Ford Genk 167
Ford Valencia 169

Ford/VW Setubal 171
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Tubacex 157, 160

Zweedse steunregeling ter bevordering van de werkgelegenheid 202
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I - Mededingingsbeperkende afspraken en misbruik van een machtspositie:
artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag - Artikelen 65 en 66 van het
EGKS-Verdrag 

A - Samenvatting van zaken 

1. Verboden 

1.1. Horizontale overeenkomsten

C.O.A.P.I.

Naar aanleiding van een klacht heeft de Commissie een beschikking aangenomen waarin zij de Colegio
Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (C.O.A.P.I.) gelast een einde te maken aan de bepalingen
in haar reglement van orde inzake de vaststelling, door de algemene vergadering, van verplichte
minimumtarieven en aan de jaarlijkse besluiten van deze vergadering houdende vaststelling van deze
minimumtarieven.

De C.O.A.P.I. is de beroepsorganisatie van de octrooigemachtigden in Spanje, waarin alle leden die
dit vrije beroep in deze Lid-Staat uitoefenen, verenigd zijn. Zij valt onder een algemene wet die de
"colegios" (beroepsorganisaties) kwalificeert als publiekrechtelijke organen, die door de wet worden
ondersteund en door de Staat worden erkend, die een eigen rechtspersoonlijkheid bezitten en in staat
zijn hun doeleinden te verwezenlijken. Deze doeleinden omvatten de regulering van de uitoefening
van de beroepen, hun uitsluitende vertegenwoordiging en de verdediging van de beroepsmatige
belangen van de leden.

Op grond van de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie volgens dewelke het begrip onderneming
elke eenheid omvat die een economische activiteit uitoefent, ongeacht het juridisch statuut van deze
eenheid en de wijze waarop zij wordt gefinancierd, beschouwt de Commissie de COAPI-leden als
ondernemingen en de COAPI als een ondernemersvereniging in de zin van artikel 85 van het Verdrag.

De vastgestelde inbreuken houden verband met de tarieven die de leden van de COAPI in rekening
brengen aan cliënten die niet in Spanje woonachtig zijn en in deze Lid-Staat een industrieel
eigendomsrecht willen verwerven, alsook met de minimumtarieven die in Spanje woonachtige cliënten
worden aangerekend voor dienstverlening in het buitenland.

Deze beperkingen beïnvloeden het handelsverkeer tussen de Lid-Staten merkbaar ongunstig, omdat de
leden van deze beroepsorganisatie tezamen het monopolie op het gebied van de diensten aan in het
buitenland gevestigde cliënten in handen hebben en zij wat betreft de diensten aan cliënten in Spanje,
een sterke positie hebben op grond van hun specialisatie en het kwaliteitsimago van de COAPI-leden.

De Commissie is van oordeel dat de kwaliteit van de dienstverlening zeer zeker een wezenlijk
bestanddeel vormt van de concurrentie tussen de beoefenaars van vrije beroepen, maar dat zulks niet
gepaard mag gaan met het uitsluiten van concurrentie op het gebied van de prijzen. 

De voorwaarden voor de toegang tot het beroep, met name het hoge niveau van de morele waarden
dat van de leden van de COAPI wordt gevergd, bieden voldoende garantie voor de kwaliteit van hun
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dienstverlening. De gezamenlijke vaststelling van minimumtarieven voor de honoraria is dus geen
geschikt middel tot het verzekeren van de kwaliteit van deze dienstverlening.

Het bestaan van een algemene wet die de beroepskringen in Spanje de mogelijkheid biedt de
minimumhonoraria voor vrije beroepen te regelen, belet de Commissie niet artikel 85, lid 1, van het
EG-Verdrag toe te passen op deze COAPI-besluiten. Het Hof van Justitie heeft herhaaldelijk bevestigd
dat het juridisch kader van deze besluiten niets afdoet aan de toepassing van deze bepaling van het
Verdrag.

Deze beschikking van de Commissie toont duidelijk aan dat de vrije beroepen onder de toepassing van
de mededingingsvoorschriften van het Verdrag vallen, zelfs indien hun concurrentiebeperkende
praktijken door de nationale wetten worden gedoogd.

Bovendien zal deze beschikking het mogelijk maken de toepassing van de mededingingsvoorschriften
op de vrije beroepen voort te zetten, naarmate zich dienaangaande gevallen voordoen, en met name
een einde te maken aan prijsovereenkomsten en bepaalde mededingingsbeperkingen die niet nodig zijn
om de beroepsethiek, het aanzien en de reputatie van het beroep of de kwaliteit van de dienstverlening
te garanderen.

Dresser /Ingersoll /General Electric/ Nuovo Pignone

Op 2 september 1994 hebben Dresser Industries, Ingersoll-Rand, General Electric en Nuovo Pignone
het voornemen van Dresser en Ingersoll-Rand om elk een minderheidsaandeel van 12% in Nuovo
Pignone van General Electric te verwerven bij de Commissie aangemeld. Zowel Dresser als Ingersoll-
Rand zijn, via hun gemeenschappelijke ondernemingen Ingersoll-Dresser Pump en Dresser-Rand,
rechtstreekse concurrenten van Nuovo Pignone. 

Na het optreden van de Europese Commissie hebben beide Amerikaanse bedrijven, Dresser en
Ingersoll-Rand, afgezien van hun voornemen om minderheidsaandeelhouder te worden in Nuovo
Pignone, dat nog steeds in handen is van General Electric.

Onderzoek had uitgewezen dat de produktie van Dresser-Rand en die van Nuovo Pignone op het
gebied van gascompressors elkaar min of meer overlappen. Deze bedrijven bekleden een leiderspositie
op de wereldmarkt voor compressortechnologie. Samenwerking op dit gebied had kunnen leiden tot
een onaanvaardbare sterke positie op bepaalde toepassingsgebieden, zoals het transport en de distributie
van aardgas.

Overeenkomst over de transatlantische conference (TACA)

Op 27 juni 1995 heeft de Commissie besloten een mededeling van punten van bezwaar te richten aan
de zestien scheepvaartmaatschappijen die lid zijn van de TACA teneinde hen mede te delen dat de
Commissie voornemens is om de immuniteit voor geldboetes, voortvloeiende uit de aanmelding van
deze overeenkomst, op te heffen wegens prijsafspraken die zij hebben gemaakt voor het inlandsegment
van het door hen aangeboden multimodaal vervoer.

De partijen bij de TACA-overeenkomst hadden deze overeenkomst, op grond van artikel 12 van
Verordening nr. 4056/86 van de Raad, op 5 juli 1994 bij de Commissie aangemeld om te kunnen
genieten van een individuele vrijstelling ex artikel 85, lid 3, van het EG-Verdrag. De TACA is een

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE 127

gewijzigde versie van de TAA (Trans Atlantic Agreement). Op 19 oktober 1994 had de Commissie
een beschikking aangenomen om de TAA1 te verbieden. 

De bij de Commissie aangemelde TACA-overeenkomst bevat afspraken inzake de vaststelling van
prijzen voor het inlandvervoer dat op het grondgebied van de Gemeenschap door de TACA-leden
wordt aangeboden aan verladers, in het kader van het multimodaal containervrachtvervoer tussen
Noord-Europa en de Verenigde Staten. 

De Commissie heeft dit soort overeenkomsten inzake prijsafspraken voor het inlandsegment niet alleen
in het kader van de TAA-beschikking behandeld, maar ook in het kader van de beschikking van
21 december 1994 betreffende de FEFC2, de lijnvaartconference die tussen Europa en het Verre Oosten
vaart. De kwestie werd ook meer algemeen onderzocht in het Verslag over de toepassing van de
mededingingsregels op het zeevervoer3 dat de Commissie in juni 1994 aan de Raad heeft voorgelegd.

Zij was enerzijds van mening dat dergelijke praktijken niet onder de in Verordening nr. 4056/86
voorziene generieke vrijstelling voor lijnvaartconferences vallen, daar deze vrijstelling slechts
betrekking heeft op het zeevervoer en niet op het inlandvervoer.

Anderzijds oordeelde de Commissie dat deze afspraken een inbreuk vormen op artikel 85, lid 1, van
het EG-Verdrag en dat zij niet in aanmerking komen voor een individuele vrijstelling zoals bedoeld
in artikel 85, lid 3, en artikel 5 van Verordening nr. 1017/68 van de Raad.

Gezien deze precedenten is de Commissie op basis van haar voorlopig onderzoek van oordeel dat de
overeenkomsten van de TACA inzake prijsafspraken voor het inlandvervoer een daadwerkelijke en
ernstige inbreuk vormen op artikel 85, lid 1, en dat een individuele vrijstelling uit hoofde van artikel
85, lid 3, van het EG-Verdrag niet kan worden verleend.

Aangezien aan de voorwaarden voor het opheffen van de immuniteit voor geldboetes is voldaan, heeft
de Commissie het noodzakelijk geacht te dien einde de procedure op gang te brengen en de TACA-
leden daarvan door een mededeling van punten van bezwaar op de hoogte te stellen.

Van Marwijk e.a./FNK, SCK

De betrokken partijen

De FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) is een vereniging van Nederlandse
bedrijven die mobiele kranen verhuren. Het statutaire doel van de FNK is het behartigen van de
belangen van kraanverhuurbedrijven, in het bijzonder van FNK-leden, en het bevorderen van het
contact en de samenwerking tussen de leden in de ruimste zin. Medio 1994 telde de vereniging 196
leden. 

De SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) werd in 1984 op initiatief van de FNK opgericht
en heeft ten doel door middel van een certificatiesysteem de kwaliteit van hijskranen en hijsmiddelen
in de kraanverhuursector, alsmede van de betrokken ondernemingen, hun personeel en installaties te

                                                  
1 PB L 376 van 31.12.94, blz. 1.
2 PB L 378 van 31.12.94, blz. 17.
3 SEC (94) 933 def., door de Commissie op 8 juni 1994 aangenomen.
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waarborgen. Medio 1994 waren 190 bedrijven bij de SCK aangesloten, voor het merendeel bedrijven
die tevens FNK-lid zijn.

De klagers zijn bedrijven die mobiele kranen verhuren. Ten tijde van het indienen van de klacht was
geen der klagers lid van de FNK, noch aangesloten bij de SCK. De klagers beweren ernstige schade
te lijden door het aan SCK-aangeslotenen opgelegde verbod om van hen kranen te huren.

De betrokken markt

Mobiele kranen worden voornamelijk gebruikt in de bouw, in de petrochemische industrie en in de
vervoersector. In de bedrijfstak van kraanverhuurbedrijven wordt het bij andere kraanverhuurders
huren van kranen op grote schaal toegepast als een middel tot rationalisatie van materieel en optimale
capaciteitsbenutting. Ten tijde van de aanmelding waren er, volgens de FNK, in Nederland ongeveer
350 kraanverhuurbedrijven met een gezamenlijke omzet van ongeveer 450 miljoen ecu. Het
marktaandeel van de FNK-leden en van de SCK-certificaathouders werd volgens een onafhankelijk
bedrijfstakonderzoek uit 1990 op 78% geschat. De FNK en de SCK stellen dat hun marktaandeel in
1992 ongeveer 51% bedroeg. Wegens transportproblemen worden volgens de FNK de meeste kranen
binnen een straal van ongeveer 50 km ingezet, waardoor de markt in Nederland voor bedrijven uit
andere Lid-Staten tot gebieden nabij de Belgische en de Duitse grens beperkt zou blijven.

De inbreuken op artikel 85, lid 1

De FNK

Tot een uitspraak van de nationale rechter in februari 1992 waren de FNK-leden volgens het
huishoudelijk reglement verplicht "aanvaardbare" tarieven voor het inhuren van kranen te hanteren
en de door de FNK vastgestelde algemene voorwaarden toe te passen, met inbegrip van bepalingen
betreffende de prijs. Volgens de statuten kon een lid in geval van een inbreuk op de FNK-
voorschriften worden uitgesloten. De FNK publiceerde kostencalculaties en beval daarop gebaseerde
tarieven aan. Deze tarieven alsmede die welke kraanverhuurbedrijven elkaar voor het huren van
kranen in rekening brengen, werden regelmatig door kraanverhuurbedrijven van bepaalde categorieën
kranen besproken. De FNK was bij deze besprekingen betrokken. Deze gezamenlijk aanbevolen
prijzen, die al dan niet feitelijk werden nageleefd, maken het mogelijk om met een redelijke mate van
zekerheid te voorspellen wat de prijspolitiek van concurrenten zou zijn. Daarmee valt de regeling van
aanbevolen tarieven volgens de beschikkingspraktijk van de Commissie en de rechtspraak van het Hof
van Justitie onder de toepassing van artikel 85, lid 1, van het Verdrag.

De SCK

De SCK-regelingen bevatten voor bij de SCK aangesloten ondernemingen een verbod om bij
niet-aangesloten ondernemingen extra kranen te huren (het zogenaamde "inhuurverbod"). Aangesloten
ondernemingen die dit verbod overtraden, konden worden uitgesloten van het systeem. Het verbod
beperkte niet alleen de handelingsvrijheid van de aangesloten ondernemingen, maar bemoeilijkte ook
voor derden in aanzienlijke mate de toegang tot de Nederlandse markt. Kraanverhuurbedrijven die in
andere Lid-Staten gevestigd zijn, werden door middel van de door de SCK opgelegde eisen feitelijk
van deelname aan het SCK-systeem uitgesloten. Het SCK-certificatiesysteem was in ieder geval niet
volledig open en laat de aanvaarding van gelijkwaardige waarborgen van andere systemen niet toe.
In dat licht bekeken valt het inhuurverbod derhalve onder de toepassing van artikel 85, lid 1. Gezien
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de ruime marktaandelen van de bij de SCK aangesloten ondernemingen waren de gevolgen voor de
concurrentiestructuur van de markt merkbaar.

Het verbod werd slechts ingetrokken toen de SCK daartoe in oktober 1993 door een in kort geding
gewezen vonnis van een Nederlandse rechter werd verplicht. Het vonnis van de nationale rechter bleef
van kracht tot wanneer de Commissie een eindbeschikking had gegeven.

Procedure en conclusies

De immuniteit voor geldboeten die voortvloeide uit de aanmeldingen die de FNK en de SCK begin
1992 hebben gedaan, is door de Commissie krachtens artikel 15, lid 6, ingetrokken bij Beschikking
94/272/EG van 13 april 19944, waarin wordt gesteld dat het "inhuurverbod" onder artikel 85, lid 1, van
het Verdrag valt en dat een vrijstelling uit hoofde van artikel 85, lid 3, niet gerechtvaardigd is, omdat
de inbreuk op zijn minst niet onmisbaar was. Bijgevolg werd de hoofdprocedure op grond van
artikel 85, lid 1, voortgezet. De mededeling van punten van bezwaar in de hoofdprocedure werd in
oktober 1994 verzonden. In hun antwoord zagen de FNK en de SCK af van hun recht op een
hoorzitting.

In de beschikking komt de Commissie tot de conclusie dat de FNK gedurende bijna twaalf jaar een
systeem van aanbevolen prijzen heeft toegepast en dat de SCK de kraanverhuurmarkt in en rond
Nederland heeft afgeschermd door de bij haar aangesloten ondernemingen te verbieden kranen van
niet-aangesloten ondernemingen te huren. Dit zijn inbreuken op artikel 85, lid 1, waarvoor geen
vrijstelling uit hoofde van artikel 85, lid 3, kan worden verleend. De beoordeling van het
"inhuurverbod" is geschied in de betrokken economische en juridische context, inzonderheid met
inachtneming van het certificatiesysteem waarvan het deel uitmaakt. Dit certificatiesysteem voldoet
niet aan de voorwaarden van openheid en aanvaarding van door andere systemen geboden
gelijkwaardige waarborgen. De beschikking legt de FNK en de SCK de verplichting op de inbreuken
te beëindigen, voor zover zij dat niet reeds hebben gedaan, en legt aan beide organisaties geldboeten
op.

1.2. Verticale overeenkomsten 

BASF/Accinauto

De Commissie heeft de Duitse producent van produkten voor het overschilderen van auto's, BASF
Lacke+Farben (BASF L+F), een dochteronderneming van het BASF-concern, een geldboete ten belope
van 2,7 miljoen ecu en haar alleenverkoper voor België en Luxemburg, Accinauto S.A., een boete van
10.000 ecu opgelegd bij een beschikking waarin is bepaald dat deze artikel 85, lid 1, van het
EG-verdrag, overtreden hebben.

De procedure werd ingeleid nadat twee Britse parallelinvoerders van Glasurit-produkten voor de
overschildering van auto's bij de Commissie klacht hadden ingediend. In hun klacht wezen zij erop
dat de Belgische alleenverkoper, die hen voorzag van Glasurit-produkten, gedurende de zomer van
1990 alle leveringen gestaakt had op aandringen van BASF L+F.

                                                  
4 PB L 117 van 7.5.1994, blz. 30
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Na verificaties door ambtenaren van de Commissie bij BASF L+F, BASF Coatings & Inks
(dochteronderneming van het BASF-concern en de distributeur van Glasurit-produkten voor het
Verenigd Koninkrijk) en de Belgische verkoper, heeft de Commissie besloten dat de contractuele
verplichting van de alleenverkoper "om alle bestellingen van klanten buiten het geografische gebied
waarvoor hij het alleenrecht heeft, over te dragen naar BASF L+F" een mededingingsbeperking is. Die
verplichting heeft met name tot gevolg dat het niet de alleenverkoper, maar BASF L+F is die beslist
over de levering aan parallelinvoerders uit andere Lid-Staten.

Deze interpretatie van het contract wordt bevestigd door de vaste toepassing ervan door de partijen
in hun handelsrelaties: 
- in maart 1986 verkreeg de Belgische alleenverkoper van BASF L+F een "speciale toestemming"

om te beginnen leveren aan de klager;
- in juni 1989 verzocht BASF L+F zijn alleenverkoper niet langer uit te voeren en zo een einde te

maken aan de uitvoer die aanvankelijk door BASF was goedgekeurd;
- van juli 1989 tot eind mei 1990 hield de alleenverkoper zich niet aan dat verbod de klagers te

bevoorraden. Daarna is hij die contractuele verplichting onvoorwaardelijk nagekomen.

Bij het bepalen van het bedrag van de geldboetes, heeft de Commissie er rekening mee gehouden dat
de inbreuk een gevaar inhoudt voor de verwezenlijking van een van de fundamentele doelstellingen
van het Verdrag, met name de integratie van de interne markt. De ten laste gelegde feiten werden dus
beschouwd als een zware inbreuk op het gemeenschapsrecht.

Bij het opleggen van een geldboete aan de Belgische alleenverkoper werd in aanmerking genomen dat
hij economisch afhankelijk is van BASF L+F en dat deze die afhankelijkheid heeft uitgebuit uit
economisch eigenbelang.

Dunlop Slazenger/Newitt e.a. (All Weather Sports)

De Commissie is van mening dat een onderneming die alle of zo goed als alle activiteiten overneemt
van een onderneming die een inbreuk heeft gepleegd waarvoor een geldboete werd opgelegd,
aansprakelijk wordt gehouden voor de geldboete. Ingevolge het arrest van het Gerecht van eerste
aanleg van 28 april 1994 (zaak T-38/92) oordeelde de Commissie dat All Weather Sports Benelux
aansprakelijk was voor de inbreuk op artikel 85, lid 1, die werd gepleegd door All Weather Sports BV
(zie beschikking van de Commissie van 18 maart 1992, PB L 131, blz. 32) aangezien zij de
economische activiteiten van All Weather Sports BV heeft overgenomen. Omdat All Weather Sports
Benelux ondertussen alle activiteiten had stopgezet en geen activa had, besloot de Commissie de
procedure niet verder te zetten.

1.3. Misbruik van een machtspositie

Irish Continental Group / CCI Morlaix

Na klacht van de Ierse scheepvaartmaatschappij Irish Continental Group (ICG) heeft de Commissie
op 16 mei 1995 voorlopige maatregelen getroffen tegen de Chambre de Commerce et d'Industrie van
Morlaix (CCI Morlaix) in Bretagne, Frankrijk. De Commissie was, prima facie, van oordeel dat de
Chambre de Commerce misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie als exploitant van de haven
van Roscoff in Bretagne omdat zij ICG toegang weigert tot de installaties van deze haven, hetgeen in
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strijd is met de bepalingen van artikel 86 van het EG-Verdrag, met als gevolg ernstige en onherstelbare
schade in hoofde van de klager. De Commissie heeft besloten dat de CCI Morlaix ICG vanaf
10 juni 1995 (of een andere door de partijen onderling overeengekomen datum) toegang moet verlenen
tot de haven van Roscoff. 

ICG heeft in november 1994 de CCI Morlaix om toegang tot de haven van Roscoff verzocht ten einde
in mei 1995 een ferrydienst te beginnen tussen Ierland en Bretagne. Na onderhandelingen kwamen de
partijen op 16 december 1994 tot een beginselovereenkomst betreffende de toegang tot de haven van
Roscoff vanaf 27 mei 1995 waarbij de partijen tot overeenstemming kwamen over een vaartschema
en een aantal technische vraagstukken. 

Ingevolge de in december 1994 gesloten beginselovereenkomst maakte ICG haar diensten naar Roscoff
bekend en begon boekingen vast te leggen. In januari 1995 gaf de CCI van Morlaix evenwel te kennen
de onderhandelingen te willen opschorten. 

Na klacht van ICG bij de Commissie werden de onderhandelingen verdergezet zonder dat tot dusver
een akkoord werd bereikt tussen de partijen.

De Commissie heeft, prima facie, besloten dat het gedrag van de CCI van Morlaix moest worden
aangemerkt als een ongerechtvaardigde weigering om diensten te verlenen. 

De haven van Roscoff is de enige haven in Frankrijk die over de noodzakelijke haveninstallaties
beschikt voor ferrydiensten tussen Bretagne en Ierland welke een markt vertegenwoordigden van
ongeveer 100.000 passagiers in 1994. Ten tijde van de beschikking bood alleen Brittany Ferries
ferrydiensten aan tussen Ierland en Frankrijk. 

De voorlopige maatregelen verplichten derhalve de CCI van Morlaix de nodige maatregelen te treffen
om ICG toegang te verlenen tot de haven van Roscoff vanaf 10 juni 1995 tot het eind van het
zomerseizoen, in afwachting van een eindbeslissing van de Commissie. Partijen bereikten echter
overeenstemming over een vijfjarencontract met ingang van 14 juni 1995, waarna ICG haar klacht
introk. 

Voorlopige maatregelen zijn op zich niet gerechtvaardigd om een nieuwe marktdeelnemer toegang te
verschaffen tot een markt. In dit geval meende de Commissie echter dat Irish Ferries in de waan werd
gelaten dat zij haar activiteiten kon starten, en dat CCI Morlaix grotendeels verantwoordelijk was voor
de situatie zich daardoor ontwikkelde. 
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2. Goedkeuring

2.1. Horizontale overeenkomsten

a) Strategische allianties 

Atlas/Phoenix5

In de loop van 1995 heeft de Commissie goede vooruitgang geboekt met het onderzoek van de
overeenkomstig Verordening nr. 17 formeel aangemelde tweede strategische alliantie op
telecommunicatiegebied, waarbij respectievelijk de Franse en Duitse openbare
telecommunicatieorganisaties (TO's), France Telecom (FT) en Deutsche Telekom (DT), en de US
Sprint Corporation zijn betrokken. De eerste strategische alliantie die bij de Commissie werd
aangemeld, met name de gemeenschappelijke onderneming CONCERT, opgericht door British
Telecommunications en US MCI Corporation, werd bij een formele beschikking van de Commissie
in 19946 goedgekeurd. De operaties inzake FT, DT en Sprint werden aangemeld als twee afzonderlijke
doch aan elkaar gekoppelde transacties: de op 16 december 1994 aangemelde ATLAS-overeenkomsten
en de op 29 juni 1995 aangemelde PHOENIX-overeenkomsten. Beide transacties werden beschouwd
als gemeenschappelijke ondernemingen met een structureel karakter die in aanmerking komen voor
een versnelde behandeling.

ATLAS is een transactie waarbij een gemeenschappelijke onderneming wordt opgericht, die voor 50 %
eigendom is van France Télécom (FT) en voor 50 % eigendom is van Deutsche Telekom (DT).
ATLAS is ook het instrument waarmee DT en FT participeren in PHOENIX. De structuur van de
gemeenschappelijke onderneming ATLAS bestaat uit twee niveaus. De in Brussel te vestigen
houdstermaatschappij, ATLAS S.A., wordt opgericht als naamloze vennootschap naar Belgisch recht.
ATLAS S.A. krijgt drie werkmaatschappijen, één in Frankrijk (Atlas France), één in Duitsland (Atlas
Germany) en één voor de rest van de Europa. ATLAS richt zich op twee onderscheiden
produktmarkten voor het aanbieden van telecommunicatiediensten met toegevoegde waarde, zowel
Europees als nationaal. Het gaat om de markt voor geavanceerde telecommunicatiediensten ten
behoeve van ondernemingen (datadiensten, toepassingen met toegevoegde waarde zoals berichten- en
videoconferentiediensten, intelligente netwerkdiensten, en geïntegreerde very small aperture satellite
(VSAT)-netwerkdiensten) en de markt voor gestandaardiseerde laagwaardige pakketgeschakelde
datacommunicatiediensten.

De PHOENIX-overeenkomsten omvatten twee hoofdtransacties: (i) FT en DT verwerven ieder
afzonderlijk een belang van ongeveer 10% in Sprint en (ii) ATLAS en Sprint richten een
gemeenschappelijke onderneming onder de naam PHOENIX op, die geavanceerde mondiale
telecommunicatiediensten met toegevoegde waarde gaat aanbieden. De specifieke markten waarop
PHOENIX zich zal richten, zijn (i) de markt voor telecommunicatiediensten met toegevoegde waarde
ten behoeve van ondernemingen, zowel mondiaal als regionaal, (ii) de mondiale markt voor diensten
voor reizigers, zoals b.v. telefoonkaarten, en (iii) de zogenoemde markt voor 'carrier's carrier services',
die het verhuren van transmissiecapaciteit en het leveren van daarmee verband houdende diensten
omvat ten behoeve van andere telecommunicatiebedrijven; dit is van nature een internationale markt.

                                                  
5 De Phoenix-transactie wordt nu Global One genoemd.
6 Beschikking van de Commissie van 27 juli 1994, PB L 223 van 27.8.1994, blz. 36.
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De aangemelde ATLAS- en PHOENIX-overeenkomsten gaven aanleiding tot een aantal bezwaren
vanuit mededingingsoogpunt, vooral met betrekking tot de thuismarkten van de bij de transacties
betrokken EU-partners, waar FT en DT rechtens en feitelijk een machtspositie bekleden voor een
aantal telecommunicatiediensten en het ter beschikking stellen van infrastructuur. In de loop van de
aanmeldingsprocedure hebben de partijen deze bezwaren uit de weg geruimd door wijzigingen aan te
brengen in de oorspronkelijke overeenkomsten of verbintenissen jegens de Commissie aan te gaan.
Ook de algemene liberalisering van de Franse en Duitse telecommunicatiemarkten speelde een cruciale
rol bij de beoordeling van de aangemelde transacties door de Commissie; daarbij waren verbintenissen
van de respectieve regeringen een absolute voorwaarde voor de Commissie om de overeenkomsten
eventueel goed te keuren. 

De onderstaande specifieke en algemene verbintenissen werden door de Franse en de Duitse regering
en de partijen aangegaan, opdat de Commissie de formele procedure zou kunnen inleiden met het oog
op een mogelijke goedkeuring : 

- de Franse en de Duitse regering hebben zich ertoe verbonden al het mogelijke te doen om de
alternatieve telecommunicatie-infrastructuur voor het verlenen van geliberaliseerde diensten, d.w.z.
met uitzondering van de basisspraaktelefoondienst, tegen 1 juli 1996 en alle
telecommunicatiediensten, ook de spraaktelefonie, en -infrastructuur tegen 1 januari 1998 te
liberaliseren; 

- de openbare geschakelde datanetwerken in Frankrijk en Duitsland, respectievelijk Transpac en
Datex-P, zullen tot aan de volledige liberalisering van de telecommunicatiemarkten in Frankrijk
en Duitsland, die gepland is tegen 1 januari 1998, gescheiden gehouden worden van de door
France Telecom en Deutsche Telekom opgerichte gemeenschappelijke onderneming ATLAS; 

- France Telecom en Deutsche Telekom komen overeen om een niet-discriminerende, open en
transparante toegang tot hun binnenlandse openbare geschakelde datanetwerken in Frankrijk en
Duitsland tot stand te brengen en in stand te houden ten behoeve van alle verleners van
datadiensten op laag niveau (de zogenaamde X.25-diensten); om in de toekomst een continue
niet-discriminerende toegang te garanderen, geldt de verbintenis van de partijen ook voor ieder
algemeen toepasselijk gestandaardiseerd verbindingsprotocol dat de huidige norm wijzigt, in de
plaats daarvan komt of ernaast bestaat; 

- France Telecom en Deutsche Telekom komen overeen niet aan kruissubsidiëring te doen; om
kruissubsidies te voorkomen zullen alle in het kader van de ATLAS-PHOENIX-alliantie
opgerichte ondernemingen als afzonderlijke eenheden, gescheiden van de moedermaatschappijen
worden ingesteld en regelmatig aan routine-controles worden onderworpen om ervoor te zorgen
dat de transacties tussen die eenheden en France Telecom en Deutsche Telekom op zakelijke
grondslag plaatsvinden; 

- France Telecom stemt erin toe haar dochteronderneming INFO AG, een belangrijke concurrent
van Datex-P op de Duitse markt voor datanetwerkdiensten, te verkopen. 

Overeenkomstig artikel 19, lid 3, werd in december 1995 een mededeling in het Publikatieblad
bekendgemaakt. Hierin worden de gegevens over de aangemelde transacties, de wijzigingen en de door
de partijen en regeringen aangegane verbintenissen, gedetailleerd uiteengezet en worden
belanghebbenden verzocht hun opmerkingen kenbaar te maken. De eindbeslissing betreffende deze

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



134 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

zaak, waarin rekening zal worden gehouden met deze opmerkingen, mag medio 1996 worden
verwacht.

b) Gemeenschappelijke ondernemingen en andere samenwerkingsvormen

Sony/Philips/Matsushita - Minidiscs (MD)

In augustus 1994 heeft Sony Corporation bij de Commissie, met het oog op een negatieve verklaring
of ontheffing, een reeks octrooilicentieovereenkomsten aangemeld betreffende de ontwikkeling en
exploitatie van het minidisc (MD)-systeem, dat een voor opname geschikt, nieuw, draagbaar digitaal
audiosysteem is. Het omvat software, bestaande uit optische schijven die alleen voor weergave zijn
geschikt ("Premastered MD Discs") en magnetisch-optische schijven waarmee kan worden opgenomen
("Recordable MD Discs"), en hardware, waaronder MD-spelers (die alleen dienen om "Premastered"
en "Recordable MD Discs" af te spelen) en MD-recorders (waarmee kan worden opgenomen op
"Recordable MD Discs" en waarmee "Premastered" en "Recordable MD Discs" kunnen worden
afgespeeld).

De voornaamste overige bij de overeenkomsten betrokken partijen zijn Philips International BV en
Matsushita Electric Industrial Company Ltd.

Hoewel de overeenkomsten concurrentiebeperkende elementen bevatten die in strijd zijn met artikel 85,
lid 1, van het Verdrag, met name bundeling van octrooien en know-how en normalisatie van
specificaties, was de Commissie van oordeel dat voldoende redenen voor een ontheffing krachtens
artikel 85, lid 3, aanwezig waren.

De Commissie meldde Sony op 3 juli 1995 bij administratieve brief dat aan de ontheffingscriteria was
voldaan.

Aspen (Elf Atochem/Union Carbide Corporation)

De Commissie heeft bij een administratieve brief het groene licht gegeven voor de oprichting van een
gemeenschappelijke onderneming, Aspen, door Union Carbide Corporation en Elf Atochem in de
sector polyethyleenharsen en -verbindingen voor speciale toepassingen. 

De transactie houdt in dat de partijen enkele van hun Europese belangen, voornamelijk draden en
kabels en witte mengkwaliteiten, in de sector polyethyleenprodukten voor speciale toepassingen
onderbrengen in de gemeenschappelijke onderneming.

Dank zij deze operatie zal Union Carbide de invoer van deze produkten op de Europese markt,
bestemd voor elektriciteitsdraden en -kabels, kunnen vervangen. Elf Atochem zal haar activiteiten op
het gebied van elektriciteitsdraden en -kabels onderbrengen in Aspen. De gemeenschappelijke
onderneming wordt de leverancier van het hele assortiment van deze gespecialiseerde produkten.

Voorts brengt Elf Atochem enkele van haar produktie-eenheden in Gonfreville (Frankrijk) in Aspen
in, die gebruik zullen kunnen maken van de "Unipol"-technologie en de technologie op het gebied van
elektriciteitskabels- en draden, waarvoor Union Carbide een licentie zal verlenen. De
gemeenschappelijke onderneming krijgt voorts een licentie van Elf Atochem voor diens technologie
op het gebied van bepaalde polyethyleenprodukten voor speciale toepassingen. 

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE 135

De produkten zullen op de markt worden gebracht door de moedermaatschappijen, die zullen fungeren
als agenten. Union Carbide zal alle produkten in de sector elektriciteitsdraden en -kabels op de markt
brengen, Elf Atochem alle overige produkten, met inbegrip van bepaalde hoeveelheden standaard
polyethyleen die door de gemeenschappelijke onderneming worden vervaardigd, maar niet nodig zijn
voor de fabricage van de gespecialiseerde produkten. 

De Commissie heeft onderzocht of de transactie eventueel zou kunnen leiden tot een vermindering van
de mededinging op de markt van licenties voor polyethyleentechnologie. Hoewel ervan werd uitgegaan
dat Elf Atochem een potentiële concurrent van UCC op deze markt had kunnen zijn, werd deze
mogelijkheid echter miniem geacht, en werd geconcludeerd dat de mogelijke negatieve gevolgen voor
deze markt veruit overtroffen werden door het concurrentiebevorderend effect van de operatie.

Op 3 april 1995 werd in een administratieve brief verklaard dat de overeenkomsten voldoen aan de
voorwaarden voor een vrijstelling overeenkomstig artikel 85, lid 3, van het Verdrag.

General Electric Plastics/BASF

Op 6 januari 1995 werd bij de Commissie een voorgenomen gemeenschappelijke onderneming
aangemeld, die zou worden opgericht door General Electric Plastics b.v en BASF Aktiengesellschaft
met het oog op de produktie van polybuteen-tereftalaat (PBT). Dit polymeer in harsvorm is een
intermediair materiaal dat wordt gebruikt voor het vervaardigen van gemengde en samengestelde
kunststofmaterialen die bestemd zijn voor toepassingen in de autotechniek en in
elektrische/elektronische en industriële uitrusting.

De gemeenschappelijke onderneming zal zich in de huidige BASF-gebouwen te Schwarzheide
bevinden, waarbij BASF de diensten verstrekt. BASF en GEPE zullen de eenheid gezamenlijk beheren,
ervoor zorgend dat geen van de partijen benadeeld wordt door de vestigingsplaats van de fabriek. Er
zal worden op toegezien dat de door BASF aan de gemeenschappelijke onderneming verstrekte
diensten concurrerend zijn, zodat deze diensten grotendeels verenigbaar blijven met die van de andere
GEPE-installaties. Om ervoor te zorgen dat geen van beiden benadeeld wordt door de bijkomende
transportkosten, worden deze kosten gelijk verdeeld tussen de moederondernemingen. Deze verwachte
kosten zijn miniem in vergelijking met de waarde van het produkt.

Bovendien zal geen van de partijen een marginale capaciteitsverhoging van de fabriek kunnen beletten
of zelf verhinderd kunnen worden de eenheid boven de verwachte capaciteitsbenutting te doen draaien.
Hierdoor kan elk van de partijen de capaciteit aanpassen zonder toestemming van de andere en op die
manier schommelingen van de vraag opvangen die niet gelijk zijn voor beide partijen.

Dank zij deze soepele overeenkomsten kan iedere partij investeringen doen met het oog op de
verhoging van de capaciteit, die niet mogelijk zouden zijn indien zij elk apart zouden handelen. De
overeenkomsten voldoen derhalve aan de voorwaarden voor een ontheffing overeenkomstig artikel 85,
lid 3, van het Verdrag; dit werd op 23 mei 1995 bekendgemaakt door middel van een administratieve
brief.

Sovereign Exploration

Op 31 augustus 1994 ontving de Commissie een aanmelding van een gemeenschappelijke onderneming
waarbij Northern Electric plc, via haar dochteronderneming Northgas, en Neste Production Ltd
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tezamen Sovereign Exploration Ltd hebben opgericht voor de exploitatie van twaalf licenties voor
gaswinning die door de regering van het Verenigd Koninkrijk werden verleend.

Northern betreedt de betrokken markt voor het eerst; Neste bekleedt reeds een stevige positie in de
sector van de exploratie van aardolie en aardgas uit de Noordzee. Northern is actief op het gebied van
de elektriciteitsvoorziening en -distributie, hoofdzakelijk in het noorden van het Verenigd Koninkrijk.
Het wil zijn activiteiten uitbreiden met aardgasvoorziening en probeert de bevoorrading veilig te stellen
teneinde deze markt te penetreren.

Ten behoeve van de gemeenschappelijke onderneming worden beperkingen opgelegd voor de
exploratie van de sector onder licentie. Beide moedermaatschappijen creëren een afzetmarkt voor de
gaslevering en kunnen voldoende hoeveelheden winnen om hun activiteiten op de markten voor de
detailhandel en gasdistributie uit te breiden en er de concurrentie te bevorderen.

Gezien de voorgenomen constructie van verbindingen voor gas- en andere energiedragers tussen de
landen, kwam de Commissie tot de conclusie dat dergelijke overeenkomsten het handelsverkeer tussen
de Lid-Staten van de Gemeenschap en die van de Europese Economische Ruimte, merkbaar ongunstig
kunnen beïnvloeden.

Op 8 november 1994 werd een mededeling bekendgemaakt in het Publikatieblad. De zaak werd op
9 januari 1995 gesloten door middel van een administratieve brief.

Exxon/Hoechst

In 1994 hebben de ondernemingen Exxon et Hoechst bij de Commissie een overeenkomst voor
onderzoek en ontwikkeling aangemeld met het oog op de ontwikkeling en het in de handel brengen
van een nieuw katalyseprocédé op basis van metalloceen dat bestemd is voor de produktie van
polypropyleen.

Deze tweejarige, verlengbare overeenkomst vormt een vervolg op een gemeenschappelijk programma
van 1992 betreffende een modelfabriek voor de produktie van de katalysator.

De overeenkomst bevat de regels voor samenwerking tussen beide ondernemingen voor de
ontwikkeling van de katalysator en de bijhorende technologie voor het in de handel brengen van
polypropyleen. Voorts worden in de overeenkomst de rechten en plichten van iedere partij inzake de
intellectuele eigendomsregels vastgelegd.

De Commissie was van oordeel dat de groepsvrijstellingsverordening nr. 418/85 betreffende
overeenkomsten voor onderzoek en ontwikkeling van toepassing is op deze overeenkomst. Zij meende
dat de bepalingen onder het toepassingsgebied van de artikelen 4 en 5 van de verordening vielen en
dat de overeenkomst geen bepalingen bevatte die aanleiding gaven tot niet-toepassing van de
verordening in de zin van artikel 6 van de verordening. De ondernemingen zijn er per administratieve
brief op de hoogte van gesteld dat de zaak is gesloten.

Gasverbindingspijp tussen het VK en België

Op 17 mei werd bij een administratieve brief een overeenkomst goedgekeurd tussen negen belangrijke
Europese gasmaatschappijen voor de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de
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constructie en exploitatie van een onderzeese gasverbindingspijp tussen het Verenigd Koninkrijk en
België.
De Commissie was van oordeel dat de gemeenschappelijke onderneming, die in maart 1995 werd
aangemeld, het karakter van een structureel samenwerkingsverband had en daardoor onder de versnelde
procedure viel. In het Publikatieblad werd een mededeling gepubliceerd met het verzoek aan
belanghebbende derden hun opmerkingen kenbaar te maken. Er werden geen bezwaren gemaakt.

De "Interconnector" is een gaspijplijn onder hoge druk die in oktober 1998 in bedrijf zal worden
gesteld tussen Bacton (VK) en Zeebrugge (België); zij brengt de eerste verbinding tot stand tussen de
continentale en Britse gasmarkten. Om te voldoen aan de vraag is de pijplijn technisch uitgerust om
in de eerste plaats een "voorwaartse stroom" te leveren, d.w.z. om gas te vervoeren van Noord (VK)
naar Zuid (België), met een capaciteit van 20 miljard m³/jaar. De pijplijn zal echter aanvankelijk ook
een "tegenstroom", d.w.z. van Zuid naar Noord, van 8,5 miljard m³/jaar kunnen transporteren. Deze
tegenstroomcapaciteit kan door middel van bijkomende investeringen worden uitgebreid tot de
maximale stroomcapaciteit van de pijplijn, voornamelijk door het bouwen van nieuwe pompinstallaties
in Zeebrugge. Deze investeringen zullen worden gefinancierd door de transporteurs die over een
dergelijke tegenstroomcapaciteit willen beschikken. De regels betreffende de gemeenschappelijke
onderneming bepalen dat geen enkele transporteur, zij het de oorspronkelijke transporteur of de
toekomstige rechtverkrijgende, meer rechten kan verkrijgen voor de tegenstroom dan voor de
voorwaartse stroom, teneinde onrechtvaardige subsidiëring te voorkomen.

De uiteindelijke beslissing inzake de aangemelde GO-overeenkomsten werd genomen na een open en
doorzichtige procedure. Het project werd op grote schaal bekendgemaakt en alle belangstellende
ondernemingen werden uitgenodigd om deel te nemen. Niets wijst erop dat enige geïnteresseerde
gasmaatschappij uitgesloten werd van deelname aan Interconnector, door inschrijving op het eigen
vermogen (te kopen aandelen) en/of op transportcapaciteit. Alle uiteindelijke deelnemers aan de
gemeenschappelijke onderneming schreven in op vermogen en capaciteit, in de volgende verhouding:

Amerada Hess  5 % van de aandelen en 5 % van de capaciteit
BP 10 % van de aandelen en 10 % van de capaciteit
British Gas 40 % van de aandelen en 40 % van de capaciteit
Conoco 10 % van de aandelen en 10 % van de capaciteit
Distrigas  5 % van de aandelen en 5 % van de capaciteit
Elf 10 % van de aandelen en 10 % van de capaciteit
Gazprom 10 % van de aandelen en 10 % van de capaciteit
National Power  5 % van de aandelen en 5 % van de capaciteit
Ruhrgas  5 % van de aandelen en 5 % van de capaciteit.

De financiering van het project wordt gewaarborgd door een betaal-of afname-verplichting, die in
verhouding staat tot de respectieve rechten voor de voorwaartse-stroomcapaciteit en de (momenteel
beperkte) tegenstroomcapaciteit, die de 9 deelnemers aan de gemeenschappelijke onderneming betalen
in het kader van de transportovereenkomsten die zij individueel gesloten hebben met de
gemeenschappelijke onderneming Interconnector UK Ltd. 

De Commissie was van mening dat het project in zijn geheel bevorderend was voor de mededinging.
Het schept immers enerzijds concurrentiemogelijkheden tussen markten die vooralsnog wegens
technische redenen zeer geïsoleerd zijn, en anderzijds biedt het aan derden voldoende kansen om, na
vrije onderhandelingen, via Interconnector toegang te krijgen tot transportcapaciteit. Het staat de
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eigenaars van capaciteit vrij transportcapaciteit aan derden over te dragen of onder te verhuren, mits
de rechtverkrijgenden voldoen aan bepaalde criteria die de garantie bieden dat zij aan de
desbetreffende financiële verplichtingen zullen kunnen voldoen.

Er zijn geen aanwijzingen dat er te weinig concurrentie zal bestaan op de markt voor de overdracht
van rechten of onderverhuring. De regels die het transporteurs verbieden meer rechten te verwerven
voor de tegenstroomcapaciteit dan voor de voorwaarste-stroomcapaciteit vormen een gerechtvaardigde
beperking in het licht van het voornoemde financieringsmechanisme. Voorts meende de Commissie
dat de looptijd van 20 jaar voor de met de negen oorspronkelijke aan het project deelnemende
transporteurs gesloten transportovereenkomsten in onderhavig geval gerechtvaardigd was. 

De overeenkomsten leiden tot een beperking van de mededinging in de zin van artikel 85, lid 1, van
het EG-Verdrag. Sommige bepalingen bieden de gemeenschappelijke onderneming Interconnector UK
Ltd. immers de mogelijkheid tot afzet van transportcapaciteit, wat neerkomt op de gezamenlijke
verkoop door de partners van de gemeenschappelijke onderneming. Uit het onderzoek bleek dat deze
gezamenlijke verkoop zich slechts in beperkte gevallen zou voordoen, maar dat deze beperking
niettemin omvangrijker zou kunnen worden aangezien de partners, tenminste in de aanvangsfase van
Interconnector, de betrokken markt voor het transport van gas via een pijplijn onder het Kanaal voor
100% zullen controleren.
De Commissie wil er ook over waken dat de overeenkomsten in de praktijk daadwerkelijk kunnen
voldoen aan de eventuele vraag naar terugstroomcapaciteit.

Het Directoraat-generaal kwam tot de conclusie, na afweging van de concurrentiebevorderende effecten
van de gemeenschappelijke onderneming tegenover de daaruit voortvloeiende geringe beperking van
de mededinging, dat een administratieve brief van het vrijstellingstype kon worden verstuurd. In de
brief verklaart de Commissie evenwel dat zij erover zal waken dat, indien de vraag naar
terugstroomcapaciteit van Zuid naar Noord de huidige terugstroomcapaciteit van Interconnector zou
overstijgen, in het kader van de GO-overeenkomsten de capaciteit voor terugstroom op een technisch
en financieel levensvatbare wijze zal worden verhoogd, teneinde aan deze vraag te voldoen.

Toyota Industrial Equipment

Toyota Industrial Equipment is een gemeenschappelijke onderneming met een structureel karakter
bestaande uit Toyota Automatic Loom Works Ltd (Japan), Toyota Motor Corporation (Japan) en
Manitou BF (Frankrijk). Toyota Industrial Equipment zal zich in Frankrijk bezig houden met de
produktie en assemblage van vorkheftrucks van het merk Toyota en van onderdelen en accessoires
ervan. De gemeenschappelijke onderneming werd opgericht met het oog op de vervanging van de
huidige overeenkomsten, in het kader waarvan Manitou als onderaannemer industriële vorkheftrucks
van het merk Toyota assembleerde. De GO zal goed zijn voor 80% van de totale produktie die nodig
is om de Europese markt te bevoorraden met Toyota-vorkheftrucks. Hoewel Manitou een potentiële
concurrent is van Toyota voor dergelijke trucks, werden voldoende argumenten naar voren gebracht
om deze operatie en bijgevolg een administratieve brief te rechtvaardigen.

Auto Car Europe (ACE)

Op 22 juni 1995 heeft de Commissie de vertegenwoordiger van NV "Auto Car Europe" (ACE) een
administratieve brief van verenigbaarheid gestuurd. ACE is een gemeenschappelijke onderneming
opgericht door British Railways Board (BR), de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
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(NMBS), N.V. Ferry Boats en N.V. Cobelfret. De GO is opgericht met het oog op het vervoer per
spoor, over de weg, te water en door de lucht, van nieuwe wagens en andere produkten uit de
automobielindustrie van de fabriek naar de verkopers, alsook voor de levering van alle aanvullende
transportactiviteiten. De activiteiten van ACE strekken zich uit over het gehele Europese grondgebied,
maar zullen prioritair gericht zijn op het vervoer tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland.

De Commissie was van oordeel dat deze overeenkomst de concurrentie tussen de partijen beperkt,
maar dat zij ook positieve elementen bevat die in overweging moeten worden genomen. De
overeenkomst kan inderdaad een bijdrage tot de economische vooruitgang leveren, omdat zij het
mogelijk maakt gespecialiseerde transportdiensten tot stand te brengen tussen het Verenigd Koninkrijk
en het vasteland. Gezien de investeringen die hiervoor nodig zijn en de moeilijkheden die inherent zijn
aan het opstarten van nieuwe diensten, kan de voorgenomen samenwerking gedurende enkele jaren als
onmisbaar worden beschouwd. De vertegenwoordigers van ACE hebben bovendien bevestigd dat de
door de moederondernemingen aan hun gemeenschappelijke dochteronderneming verleende essentiële
diensten tevens zonder discriminatie beschikbaar zullen zijn voor de andere transportbedrijven.

In het licht van deze gegevens en in het bijzonder van het belang van de verplichting die de
moederondernemingen zijn aangegaan om de essentiële diensten ook aan andere marktdeelnemers te
leveren, heeft de Commissie de vertegenwoordigers van ACE een administratieve brief van
verenigbaarheid gestuurd waarin melding wordt gemaakt van een periode van drie jaar.

Overeenkomst PSA/FIAT (SEVEL)

Op 29 juni 1978 hebben FIAT en PSA een overeenkomst gesloten met het oog op de oprichting van
een gemeenschappelijke dochteronderneming, SEVEL genaamd, voor de gemeenschappelijke produktie
van een middelgroot bedrijfsvoertuig. Op 19 december 1988 werd tussen de partijen een nieuwe
overeenkomst gesloten ter uitbreiding en wijziging van het oorspronkelijk contract teneinde het door
SEVEL geproduceerde voertuig te vervangen door een nieuw model. FIAT en PSA bezitten elk 50%
van SEVEL. De partijen hebben gelijke zeggenschap in alle besluitvormingsorganen. Zij verdelen op
evenredige wijze kosten en winst. Beide partijen komen overeen geen voertuigen te produceren die
concurreren met deze van de gemeenschappelijke dochteronderneming. 

De onder de overeenkomst vallende produkten van SEVEL worden uitsluitend verkocht aan de twee
moederondernemingen, waarbij elk 50% daarvan ontvangt, onder voorbehoud van aanpassingen
afhankelijk van de behoefte van elk van de partijen. Nadat eigen kenmerken werden aangebracht,
worden de voertuigen door FIAT en PSA op alle markten van de Europese Unie verkocht.

De overeenkomst kan concurrentiebeperkende effecten hebben die onder het verbod van artikel 85,
lid 1, van het EG-Verdrag vallen, namelijk het beperken en controleren van de produktie, de
technische ontwikkeling en de investeringen, en de verdeling van de Europese markt voor
bedrijfsvoertuigen en dit à rato van 20% van de betrokken markt, waardoor de overeenkomst het
handelsverkeer tussen de Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden.

De overeenkomst komt ook ten goede aan de verbruikers, aangezien er een producent - SEVEL - op
de markt komt die een hoogtechnologisch produkt kan aanbieden dank zij de gezamenlijke
onderzoeksactiviteiten van FIAT en PSA. Het is immers niet zeker of FIAT en PSA zonder het
desbetreffende akkoord tot een stagnerende markt zouden zijn toegetreden. De voortzetting van hun
samenwerking lijkt dus momenteel de enige mogelijkheid te zijn om hen in staat te stellen te
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concurreren met de andere constructeurs op de markt zonder negatieve gevolgen voor de
marktstructuur.

Overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de Raad heeft de Commissie een
mededeling7 gepubliceerd waarin belanghebbende derden werden verzocht hun opmerkingen kenbaar
te maken. De Commissie heeft geen opmerkingen ontvangen.

De Commissie was van mening dat FIAT en PSA voldoende argumenten hebben verstrekt ter
rechtvaardiging van de concurrentiebeperkende bepalingen van de overeenkomst om te voldoen aan
de vereisten van artikel 85, lid 3, waardoor de zaak kon worden afgesloten met een administratieve
brief. 

In het licht van de specifieke kenmerken van de betrokken sector en de toepassingsvoorwaarden van
de overeenkomst heeft de Commissie de partijen een administratieve brief toegezonden, waarin
melding wordt gemaakt van de datum van 31 december 2008.

ATR/BAe

Op 22 juni hebben de ondernemingen Aérospatiale (F), Alenia (Finmeccanica) (I) en British Aerospace
(UK) overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad een overeenkomst aangemeld
betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming.

Het einddoel van het project is de bundeling van de activiteiten van de partijen op het gebied van
regionale verkeersvliegtuigen. Momenteel behoren zowel de produkten van ATR (Avions de Transport
Régional) - een bestaande samenwerking tussen Aérospatiale en Alenia - en met name de
turbopropvliegtuigen ATR 42 en 72, als die van BAe (Jetstream turboprops en regionale jets Avro en
BAe) tot deze activiteiten.

Op 25 juli kwam de Commissie tot de conclusie dat deze operatie in dit stadium geen concentratie
vormde in de zin van de Concentratiecontroleverordening, maar onderzocht zou worden
overeenkomstig Verordening nr. 17/62 van de Raad. 

In de eerste fase van de samenwerking zullen de bedrijven de diensten die in direct contact staan met
de klanten, zoals marketing, verkoop en klantenservice, samenvoegen en rationaliseren. Vervolgens
richten zij in Napels een opleidingscentrum op voor piloten en voeren zij samen haalbaarheidsstudies
uit voor de lancering van nieuwe vliegtuigen in deze sector. De gemeenschappelijke onderneming zal
zich ook bezighouden met onderzoek en ontwikkeling. 

Deze overeenkomst tot oprichting van een gemeenschappelijke onderneming maakt het voorwerp uit
van een administratieve brief verstuurd op 18 augustus, waarin verwezen wordt naar een
overgangsperiode van vijf jaar. In de brief wordt medegedeeld dat er volgens de diensten van de
Commissie geen gevaar voor bestaat dat de concurrentie in deze sector als gevolg van deze
samenwerking ernstig afneemt of verdwijnt. Deze conclusie was gebaseerd op een nauwkeurige
analyse van de bestaande situatie op de relevante markt.

                                                  
7  PB C 310 van 16.11.1993, blz. 6.
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De markt

De markt voor regionale verkeersvliegtuigen heeft een wereldwijde dimensie; de belangrijkste
vliegtuigbouwers zijn in alle werelddelen actief. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen
straalvliegtuigen en turboprops.

In haar "De Havilland"-beschikking uit 1991 had de Commissie binnen de groep van de
turbopropvliegtuigen een onderverdeling gemaakt naar het aantal zitplaatsen (20 tot 39 stoelen; 40 tot
59 stoelen; 60 stoelen en meer). De regionale straalvliegtuigen (tot 125 stoelen) waren niet
onderverdeeld in categorieën.

In haar administratieve brief is de Commissie uitgegaan van dezelfde onderverdeling en heeft zij
rekening gehouden met de opmerkingen van derden, de concurrenten van de betrokken ondernemingen
inbegrepen, en van de Lid-Staten.

Hoewel er wegens zeer uiteenlopende exploitatiekosten geen sprake is van een grote mate van
substitueerbaarheid tussen de turboprops en de regionale jets, is er toch een verschuiving op de markt
waarneembaar. Wanneer met name een vliegtuig over meer dan 60 zitplaatsen moet beschikken en een
vrij lange afstand moet overbruggen, kiezen de kopers, met het oog op het comfort van de passagiers,
eerder een straalvliegtuig dan een turboprop.

Het marktaandeel

Door de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming neemt het aantal concurrenten dat in deze
sector produkten aanbiedt af; het marktaandeel van de gemeenschappelijke onderneming zal echter niet
in die mate vergroten, dat de bestaande structuur hierdoor ingrijpend zou worden veranderd. Ten
gevolge van de samenwerking tussen de eerste en de zesde concurrent is het aantal producenten
gedaald van 7 naar 6.

- Op de markt voor regionale jets is ATR niet actief en heeft BAe een marktaandeel van ongeveer
24%. De belangrijkste concurrenten zijn Boeing (34%) en Fokker (31%). 

- In de categorieën van de turbopropvliegtuigen is de situatie de volgende:

20 tot 39 stoelen:
BAe bezit 8% (Jetstream J41); ATR is niet actief; de belangrijkste concurrenten zijn Saab 340
(33%), Embraer 120 (28%), de Havilland Dash 8-100/200 (24%) en Dasa-Dornier 328 (6%);

40 tot 59 stoelen:
BAe is niet actief; ATR bezit 43% (ATR 42); de belangrijkste concurrenten zijn Fokker F50
(27%), de Havilland Dash 8-300 (17%), Casa IPTN (8%) en Saab 2000 (6%);

60 stoelen en meer:
BAe heeft de produktie van het vliegtuig J61 begin 1995 stopgezet en het enige model dat in deze
categorie op de markt is, is de ATR 72 (100%); nieuwe concurrenten worden verwacht.

Deze operatie resulteert dus noch in de samenvoeging van grote marktaandelen, noch in een cumulatie
van marktaandelen binnen de verschillende categorieën.
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Door deze operatie wordt geen dominante groep tot stand gebracht die als enige in alle categorieën
vertegenwoordigd zou zijn. Minstens één concurrent (de Havilland) biedt eveneens een uitgebreid
gamma van turbopropvliegtuigen aan en bereidt zich voor op de toetreding tot de markt voor regionale
jets.

Juridische beoordeling

In zijn juridische beoordeling van de zaak in het licht van artikel 85, lid 3, ging het Directoraat-
generaal Concurrentie ervan uit dat de verschillende stadia van deze operatie als gepland zullen
verlopen. Voor zover deze voorwaarde is vervuld, meent het Directoraat-generaal dat aan de vereisten
van artikel 85, lid 3, is voldaan.

- Verbetering van de produktie of de verdeling, en bevordering van de technische of economische
vooruitgang

De verbetering van de produktie en de verdeling, en de bevordering van de technische of economische
vooruitgang zijn wezenlijk verbonden met de uiteindelijke fase waarin volledige financiële en
industriële integratie van de activiteiten van de partijen wordt bereikt, en nieuwe regionale vliegtuigen
worden ontwikkeld en vervaardigd.

In die zin vormt de gemeenschappelijke onderneming een belangrijke stap in het
herstructureringsproces van de sector regionale vliegtuigen in Europa, die te kampen heeft met
overcapaciteit. De gemeenschappelijke onderneming zal over een gezondere industriële en financiële
structuur beschikken die beter aangepast is aan de marktvereisten.

Het samenvoegen en rationaliseren van de marketing-, verkoop- en klantenservicediensten voor de
bestaande regionale vliegtuigen van de partijen en de oprichting van een enkel geïntegreerd Europees
opleidingscentrum voor piloten, alsmede de rationalisatie van de logistieke diensten voor reserve-
onderdelen tijdens de periode vóór de fusie moeten worden beschouwd als belangrijke stadia in de
richting van de voorgenomen fusie. Reeds in die fase zal de technische vooruitgang worden
gestimuleerd, dank zij de bundeling van de bouwkundige en technische kennis van de verschillende
ontwerpbureaus, die in de pre-ontwikkelingsfase zullen worden geleid door het constructieteam van
de GO.

- Een billijk aandeel in de voordelen moet ten goede komen aan de gebruikers

De kwaliteit van de klantenservice zal verbeteren dank zij de integratie van de bestaande teams en de
assimilatie van de beste praktijken, waardoor tevens de veiligheid van de passagiers beter gewaarborgd
zal zijn.

Het scala vliegtuigtypes zal worden verruimd, waardoor een aantal kansen tot commercieel succes
worden gecreëerd bij onderhandelingen tussen verkopers en hun klanten. Voorts zal de gebruiker
profijt trekken uit de harmonisatie van de opleidingsstelsels in één enkel centrum, de harmonisatie van
de logistieke diensten voor reserve-onderdelen, de ruimere ervaring op het vlak van
produktontwikkeling en ondersteunende activiteiten en een uitgebreider distributienet.
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- Onmisbare beperkingen

De integratie van de marketingactiviteiten van de bestaande bedrijven is nodig om de operationele
structuur te creëren die vereist is om geleidelijk een volledige industriële integratie tot stand te
brengen, met inbegrip van de gemeenschappelijke ontwikkeling en produktie van nieuwe vliegtuigen,
zoals gepland door de partijen voor een later stadium van de gemeenschappelijke onderneming. Als
zodanig is de commerciële integratie in het eerste stadium een onmisbare beperking van de
mededinging die nodig is om profijt te trekken uit het volwaardige integratieproces.

Hetzelfde geldt voor het non-concurrentiebeding, waarbij de partijen zich ertoe verplichten niet te
concurreren met de gemeenschappelijke onderneming in de sector van de regionale vliegtuigen.

- Uitschakeling van de mededinging

De oprichting van de gemeenschappelijke onderneming veroorzaakt geen noemenswaardige wijziging
van de bestaande marktsituatie, aangezien de partijen een aanvullend produktassortiment aanbieden.
Er is derhalve geen sprake van een uitschakeling van de mededinging op de markt als geheel.

In het marktsegment van de turboprops met meer dan 60 zitplaatsen zal de GO evenwel 100% van de
thans geproduceerde vliegtuigen aanbieden, omdat de ATR 72 momenteel het enige model is dat in
deze categorie wordt aangeboden, sinds BAe in januari 1995 heeft medegedeeld dat het ATP/J61-
programma wordt stopgezet. Aan de hand van de beschikbare gegevens kon de Commissie echter
besluiten dat de terugtrekking van de ATP/J61 van British Aerospace wegens commerciële redenen
onvermijdelijk was.

Het zij bovendien opgemerkt dat dit segment slechts 10% uitmaakt van de gehele markt voor
turboprops en dat nieuwe bedrijven op deze markt worden verwacht. Een mogelijke marktdeelnemer
was aanwezig op de laatste luchtvaartbeurs te Parijs (De Havilland Dash 8-400).

Om deze redenen heeft de Commissie aan de partijen een administratieve brief gestuurd die melding
maakt van de datum van 6 juni 2000. Zo behoudt zij zich voor de situatie opnieuw te evalueren als
de partijen op grond van de haalbaarheidsstudies zouden besluiten niet door te gaan met de
ontwikkeling, de produktie of het op touw zetten van de programma's voor nieuwe vliegtuigen, waarbij
de samenwerking op het gebied van de verkoop en de klantenservice in stand wordt gehouden.

Voorlopig beleid van ETSI inzake intellectuele eigendomsrechten

Dit geval hield verband met de regelingen voor intellectuele eigendomsrechten (IPR - Intellectual
Property Rights) die door het Europees Normalisatie-instituut voor de Telecommunicatie (ETSI) sinds
1988 werden ontwikkeld en in 1994 bij de Commissie werden aangemeld.

De toepassing van een bepaalde norm zou onmogelijk kunnen worden gemaakt indien in deze norm
beschermde technologie is vervat en de rechthebbende van die technologie niet bereid is deze ter
beschikking te stellen van derden die met de norm verenigbare produkten willen vervaardigen. Op het
gebied van de telecommunicatie zijn de Europese normen van bijzonder belang voor de communautaire
wetgeving: zij moeten met name worden gebruikt in verband met de wederzijdse erkenning van de
typegoedkeuring van eindapparatuur en in verband met de openbare aanbestedingsprocedures. De
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producenten van die apparatuur zouden in de praktijk van de markt worden uitgesloten indien geen
licenties voor deze technologie worden verleend.

Teneinde het goede verloop van de normalisatiewerkzaamheden te garanderen, ontwikkelde ETSI in
1993 een voorlopig beleid en ging zij een aantal verbintenissen inzake intellectuele eigendomsrechten
(IPR) aan die op vele essentiële punten afweken van de IPR-praktijken van andere normalisatie-
instellingen. Grof geschetst was in de IPR-overeenkomsten van ETSI voorzien dat de leden op
voorhand instemden met de ontwikkeling van ETSI-normen die berusten op hun intellectuele
eigendomsrechten, tenzij de houder van het recht specifiek had aangegeven welke rechten hij
gedurende een bepaalde periode wenste te behouden. Deze praktijk werd bekend als de verplichting
tot "licensing-by-default" en vormde een aanzienlijke afwijking op de normale praktijk waarbij houders
van intellectuele eigendomsrechten expliciet toestemming moeten verlenen om hun technologie te laten
gebruiken voor het opstellen van een norm. Voorts bevatten de IPR-verbintenissen enkele specifieke
bepalingen betreffende de voorwaarden voor het verlenen van IPR-licenties, zoals de verplichting van
de licentiegever om een geldelijke compensatie te aanvaarden, tenzij de licentienemer een wederzijdse
licentie wil verlenen.

Deze IPR-overeenkomsten van ETSI gaven aanleiding tot een klacht van de Computer Business
Equipment Manufacturers Association (CBEMA) wegens een vermeende inbreuk op de artikelen 85
en 86, in het bijzonder wegens de verplichting van de leden om de verbintenissen te ondertekenen, wat
volgens CBEMA neerkwam op een systeem van gedwongen licenties.

Over deze klacht heeft de Commissie nooit een formele beslissing genomen, daar de Algemene
Vergadering van ETSI in november 1994 van deze verbintenissen heeft afgezien, teneinde een grotere
consensus te bereiken tussen de ETSI-leden. De klacht werd derhalve ingetrokken.

In het kader van het gewijzigde voorlopige IPR-beleid van ETSI zijn de ETSI-leden ertoe gehouden
"redelijke inspanningen" te leveren om ETSI tijdig te verwittigen wanneer zij merken dat een
intellectueel eigendomsrecht wordt gebruikt bij het vaststellen van een norm. Indien de rechthebbende
geen licenties wil verlenen, zoekt ETSI naar een alternatieve technologie die niet door dit IPR is
geblokkeerd; wordt geen levensvatbare technologie gevonden, dan worden de
normalisatiewerkzaamheden beëindigd. De leden worden alleen verzocht hun redenen voor het
weigeren van de desbetreffende IPR-licentie schriftelijk uiteen te zetten, en deze verklaring wordt
onder andere naar de Commissie gestuurd. Voorts zal ETSI, wanneer blijkt dat intellectuele
eigendomsrechten in een bepaalde norm zijn vervat, de rechthebbende (ongeacht of deze al dan niet
lid is van ETSI) verzoeken onherroepelijke niet-exclusieve licenties te verlenen tegen billijke, redelijke
en niet-discriminerende voorwaarden. Indien dit wordt geweigerd, vindt verder overleg plaats, wat
eventueel kan leiden tot de niet-erkenning van de betrokken norm, voor zover die reeds was
aangenomen. Er zijn derhalve geen bepalingen inzake gedwongen of automatische licenties of
bijzondere licentievereisten.

Overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 werd in het Publikatieblad een mededeling
bekend gemaakt betreffende het gewijzigde voorlopige IPR-beleid. Deze mededeling gaf aanleiding
tot een aantal opmerkingen, waarvan evenwel geen enkele het standpunt van de Commissie heeft
gewijzigd, dat de gewijzigde overeenkomsten de mededinging niet beperken.

De Commissie heeft de partijen derhalve een administratieve brief toegestuurd houdende een negatieve
verklaring ten aanzien van het voorlopige IPR-beleid van ETSI. ETSI en zijn leden zullen proberen

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE 145

een definitief IPR-beleid te formuleren, onder meer op grond van een evaluatie van de toepassing van
het gewijzigde voorlopige beleid in 1998, d.w.z. vier jaar na de goedkeuring ervan.

Wereldomvattende mobiele satellietsystemen

In de loop van 1995 hebben de diensten van DG IV een diepgaand en veelomvattend onderzoek
uitgevoerd naar het nieuwe verschijnsel van de wereldomvattende mobiele satellietsystemen (MSS),
die naar verwachting tegen het eind van de eeuw miljoenen abonnees over de gehele wereld zal tellen.

De algemene dienst die door de MSS zal worden aangeboden, bestrijkt de volledige mogelijkheden
van een roaming satellietsysteem dat gebruik maakt van een groot aantal satellieten (volgens de
huidige gegevens tussen 12 en 125, afhankelijk van het systeem). Deze wereldwijde satellietnetwerken
zullen de gebruiker het comfort aanbieden van een onbeperkte mobiliteit: via een lichte en draagbare
terminal en een enkel telefoonnummer wordt de gebruikers een wereldwijde bereikbaarheid
gegarandeerd, met name in afgelegen gebieden waar aarddiensten niet aanwezig zijn of economisch
niet verantwoord zijn. Een "wereldomvattend bereik" betekent niet alleen dat de gebruiker zich naar
om het even waar kan verplaatsen, maar ook dat het communicatiesysteem dienstig kan zijn voor
gebruikers die zich niet verplaatsen. Deze systemen zijn derhalve niet alleen bedoeld voor
internationaal reizende zakenlui.

Wegens de schaarste van frequenties, de zeer zware financiële inspanning die moet worden geleverd
voor het lanceren en exploiteren van het grote aantal satellieten dat voor een dergelijk systeem vereist
is, en de grote marktonzekerheid is het evenwel onwaarschijnlijk dat er meer dan enkele deelnemers
op de markt actief zullen zijn, en het zal daarbij om consortia gaan die de risico's onder de leden
delen. In beginsel is de opkomst van nieuwe MSS-systemen bevorderlijk voor de concurrentie, en het
feit dat consortia worden gevormd is gerechtvaardigd in het licht van de bijzondere kenmerken van
deze markt. Gezien het kleine aantal verwachte marktdeelnemers is het van het grootste belang dat de
mededinging in de Europese Unie maximaal kan spelen voor de overige downstream-markten, zoals
de lokale dienstverlening, de distributie en de levering van apparatuur. Het onderzoek van de
Commissie, dat reeds in een vroeg stadium van deze nieuwe marktontwikkeling is gestart, is erop
gericht de positieve aspecten van de overeenkomsten te bevorderen en niettemin de mogelijkheid open
te houden zich van bij het begin te verzetten tegen concurrentiebeperkende elementen.

Aan het eind van het jaar hebben de diensten van de Commissie de volgende consortia doorgelicht:
(i) Inmarsat-P, een systeem dat gesponsord wordt door de Internationale Organisatie van Maritieme
Kunstsatellieten (Inmarsat) en een groot aantal van de leden ervan, waaronder verschillende openbare
telecommunicatieorganisaties (TO's) van de EU, (ii) Iridium, waarin de Amerikaanse producent van
telecommunicatieapparatuur Motorola een leidende rol speelt en waarbij ook verschillende Europese
bedrijven zijn betrokken, waarvan ten minste één TO, (iii) Globalstar, dat geleid en gesponsord wordt
door Loral Corporation, een belangrijk Amerikaans bedrijf op het gebied van de elektronica voor
defensiedoeleinden, waarbij verschillende in apparatuur en luchtvaart gespecialiseerde Europese
bedrijven zijn betrokken, en (iv) Odyssey, een onderneming die hoofdzakelijk in Amerikaanse en
Canadese handen is.

Inzake Inmarsat-P, het eerste consortium dat officieel werd aangemeld, heeft de Commissie
overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17, op 15 november 1995 een mededeling
gepubliceerd waarin zij een positief standpunt innam ten aanzien van de oprichting van de
gemeenschappelijke onderneming die het Inmarsat-P-systeem zal financieren, uitbouwen en exploiteren,
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alsmede ten aanzien van de dienstenovereenkomst die de betrekkingen tussen Inmarsat en de GO
regelt. De Commissie zal haar standpunt betreffende de overige aspecten van de transactie en andere,
soortgelijke consortia pas kenbaar kunnen maken wanneer alle overeenkomsten ter zake gesloten en
aangemeld zullen zijn.

UIC-Fiches

Op 25 juli 1995 heeft de Commissie voor een periode van drie jaar toestemming verleend voor
samenwerkingsovereenkomsten tussen twaalf Europese spoorwegmaatschappijen inzake het
internationaal gecombineerd goederenvervoer.
Deze overeenkomsten zijn vervat in twee fiches die binnen de Internationale Spoorwegunie (UIC) zijn
goedgekeurd.

In de eerste fiche wordt het kader omschreven van de technische en commerciële samenwerking tussen
spoorwegmaatschappijen voor de levering van hun internationale diensten.
Op commercieel niveau beogen de spoorwegmaatschappijen in de eerste plaats voor zover nodig een
beroep te doen op onderaannemingsovereenkomsten. Krachtens dergelijke overeenkomsten vertrouwt
een spoorwegonderneming, die zich ertoe heeft verbonden een transport te verrichten, een gedeelte van
de materiële uitvoering daarvan toe aan een andere spoorwegmaatschappij.

Daarnaast voorzien de spoorwegmaatschappijen om bepaalde diensten samen te exploiteren. De
gezamenlijke exploitatie kan echter niet slaan op alle treinen van een traject en mag evenmin de
daadwerkelijke en niet-potentiële mededinging tussen trajecten uitschakelen. Derhalve zijn horizontale
commerciële overeenkomsten tussen alle spoorwegondernemingen uitgesloten.

In de tweede fiche worden de betrekkingen geregeld tussen de spoorwegmaatschappijen, in hun
hoedanigheid van leveranciers van spoorwegtractie, en de exploitanten van gecombineerd vervoer, als
kopers van die diensten. In deze fiche worden de voorwaarden omschreven voor de levering van die
diensten, hetzij op initiatief van de spoorwegondernemingen, hetzij op verzoek van de exploitanten.
Het is ook mogelijk om partnerschapovereenkomsten (spoorwegmaatschappij/exploitant van
gecombineerd vervoer) te sluiten ten einde het risico bij het opstarten van nieuwe diensten waarvan
de rentabiliteit niet is verzekerd onder elkaar te delen.

Volgens de Commissie vormen deze overeenkomsten een beperking van de mededinging tussen de
spoorwegmaatschappijen, die in strijd is met artikel 85, lid 1, EG-Verdrag. Overeenkomstig het
bepaalde in Richtlijn nr. 91/440 van de Raad van 29 juli 1991 heeft elke spoorwegmaatschappij
immers de mogelijkheid om alleen diensten te verrichten van internationaal gecombineerd vervoer.

De Commissie heeft evenwel rekening gehouden met de volgende elementen:
- enerzijds, kunnen die overeenkomsten gedurende een overgangsperiode onmisbaar zijn om de

ontwikkeling van het gecombineerd vervoer te verzekeren en bij te dragen tot de economische
vooruitgang;

- anderzijds, ofschoon het vrij verrichten van diensten inzake internationaal gecombineerd vervoer
thans een feit is, staat ook vast dat de daadwerkelijke uitoefening ervan een aanpassingsperiode
vereist voor de spoorwegondernemingen.

Mitsdien heeft de Commissie beslist dat de betrokken overeenkomsten voor een beperkte periode van
3 jaar een ontheffing kunnen genieten overeenkomstig artikel 12, lid 3, van Verordening (EEG) nr.
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1017/68 van de Raad, d.w.z. tot 26 april 1998. De Commissie heeft de vertegenwoordigers van de
ondernemingen erop attent gemaakt dat zij vanaf nu moeten nadenken over nieuwe wijzen inzake het
verrichten van transportdiensten, die meer in overeenstemming zijn met de bepalingen van Richtlijn
nr. 91/440 van de Raad.

Premiair

Op 18 december 1995 heeft de Commissie beslist om een ontheffing te verlenen voor een
aandeelhoudersovereenkomst tussen Scandinavian Leisure Group AB (SLG) en Simon Spies Holding
A/S (Spies) met betrekking tot de oprichting van een gemeenschappelijke luchtvaartmaatschappij,
Premiair, en dit overeenkomstig de verzetprocedure van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3975/87.

Volgens de overeenkomst zal een nieuwe luchtvaartmaatschappij worden opgericht waarvan de twee
partijen ieder voor de helft eigenaar is. De voornaamste activiteit van de luchtvaartmaatschappij betreft
het verlenen van luchtvervoerdiensten aan reisorganisatoren die deel uitmaken van SLG en Spies.
Voordien was die taak toevertrouwd aan twee afzonderlijke luchtvaartmaatschappijen die tot de twee
concerns behoorden, Scanair voor SLG en Conair voor Spies. Die luchtvaartmaatschappijen hebben
hun activiteiten stopgezet.

Volgens de Commissie is het bestaan van luchtvaartmaatschappijen zoals Premiair, die potentiële
concurrenten zijn voor de luchtvaartmaatschappijen die geregelde luchtdiensten aanbieden, van belang.
In principe is het niet waarschijnlijk dat nieuwe luchtvaartmaatschappijen zouden doordringen op de
markt voor geregelde luchtdiensten, aangezien hiervoor aanzienlijke investeringen zijn vereist. Een
aandeel van de voordelen zullen de gebruikers ten goede komen, doordat lagere produktiekosten en
een meer flexibel produkt zullen leiden tot lagere prijzen voor vakantiereizen. Tevens werd rekening
gehouden met het feit dat de oprichting van Premiair geen negatief effect zal hebben op de toestand
van de reisorganisatoren die geen deel uitmaken van SLG en Spies, aangezien Premiair minder
geïntegreerd zal zijn in de concerns van partijen en een neutraler profiel zal hebben ten opzichte van
de klanten, in vergelijking met de vorige situatie.

Mitsdien heeft de Commissie op 18 december 1995 besloten dat er geen ernstige twijfel bestond over
de verenigbaarheid van de overeenkomst met de gemeenschappelijke markt en werd een ontheffing
verleend voor een periode van zes jaar vanaf de datum van publikatie in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen op 7 oktober 1995.

Lufthansa/SAS

Op 11 mei 1995 hebben Lufthansa en SAS bij de Commissie een algemene
samenwerkingsovereenkomst aangemeld tot oprichting van een geïntegreerd transportsysteem tussen
de beide maatschappijen. De partijen wensen een duurzame alliantie tot stand te brengen door een
geïntegreerd luchtvervoersysteem te creëren op basis van lange termijnbetrekkingen op commercieel
en operationeel gebied, waarbij inzonderheid hun wereldnetwerken zullen worden geïntegreerd. De
commerciële samenwerking zal bijzonder doorgedreven zijn op de routes tussen Scandinavië en
Duitsland waar de partijen een gemeenschappelijke onderneming wensen op te richten.

Op 5 augustus 1995 heeft de Commissie een bekendmaking op basis van artikel 16, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 3975/87 van de Raad gepubliceerd. In die bekendmaking heeft de Commissie
verduidelijkt dat de betrokken overeenkomst volgens haar een aanzienlijke beperking van de
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mededinging op de betrokken markten vormde, maar dat de overeenkomst eveneens onder bepaalde
voorwaarden een bijdrage kon leveren tot de bevordering van de economische vooruitgang, enerzijds,
doordat de mogelijkheid werd geboden om een uitgebreider en doeltreffender netwerk LH/SAS tot
stand te brengen en, anderzijds, doordat de vermindering van de kosten van beide
luchtvaartmaatschappijen zou worden vergemakkelijkt.

Bijgevolg stelde de Commissie dat zij voornemens was om voor de overeenkomst een ontheffing te
verlenen, onder voorbehoud dat een aantal voorwaarden zouden worden nageleefd die een voldoende
daadwerkelijke en potentiële mededinging zouden instandhouden.

Die voorwaarden hebben hoofdzakelijk betrekking op:
- de bevriezing van het aantal vluchten die de beide ondernemingen exploiteren;
- de openstelling van de getrouwheidsprogramma's voor ondernemingen die niet over

dergelijke programma's beschikken;
- de verplichting voor LH/SAS om onder bepaalde voorwaarden interlining-overeenkomsten

te sluiten met nieuwe marktdeelnemers;
- de verbreking van bepaalde samenwerkingsovereenkomsten tussen LH/SAS en andere

luchtvaartmaatschappijen;
- de opgave door LH/SAS van "slots" in bepaalde luchthavens waar weinig slots beschikbaar

zijn, ten einde de marktintrede van nieuwe luchtvaartmaatschappijen mogelijk te maken.

De Commissie heeft deze zaak op dezelfde wijze behandeld als de zaak Swissair/Sabena, dat wil
zeggen dat de Commissie niet in de weg wil staan aan herstructureringsoperaties in de Europese
luchtsector, maar er toch wil op toezien dat die operaties geen mededingingsbeperkingen met zich
meebrengen die niet onmisbaar zijn en dat zij niet de marktintrede van nieuwe concurrenten
verhinderen. De door de Commissie opgelegde voorwaarden streven deze doelstelling na.

De Commissie heeft een ontheffingsbeschikking aangenomen op 16 januari 1996.

2.2. Verticale overeenkomsten

a) Selectieve distributie

Sony Pan European Dealer Agreement (PEDA)

Mits het aanbrengen van belangrijke wijzigingen, is de "Sony Pan European Dealer Agreement"
(PEDA), die bestaat uit een aantal standaardovereenkomsten voor de selectieve distributie van
consumentenelektronika van Sony in Europa (EG en EVA), goedgekeurd.

De produkten waarop deze standaardovereenkomsten betrekking hebben, zijn produkten met een hoge
marktwaarde die technisch ingewikkeld zijn en waarvoor advies bij aankoop en dienst na de verkoop
nodig zijn. De PEDA heeft geen betrekking op produkten die niet tot deze categorie behoren. De
wederverkopers die Sony-produkten willen verkopen waarvoor de PEDA geldt, moeten aan bepaalde
objectieve criteria voldoen. Zij moeten het selectieve karakter van het distributienetwerk van Sony
respecteren, met name door alleen produkten bij Sony of andere erkende wederverkopers af te nemen
en deze alleen door te verkopen aan de eindgebruikers of aan andere erkende wederverkopers.
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De details van deze aanmelding werden bekendgemaakt8. Na deze bekendmaking heeft de Commissie
van belanghebbenden een aantal opmerkingen ontvangen en drie officiële klachten geregistreerd.

Daarna is zij met Sony besprekingen begonnen om een oplossing te vinden voor bepaalde delen van
de standaardovereenkomsten die de concurrentie zouden kunnen verstoren; als gevolg daarvan zijn vier
wijzigingen aangebracht.

De belangrijkste wijziging betreft de instandhouding van een distributieniveau van groothandelaren,
welk niveau in de aanmelding niet was voorzien. De Commissie vreesde namelijk dat het uitschakelen
van het groothandelsniveau een vermindering van de parallelhandel tot gevolg zou kunnen hebben, wat
tot een verhoging van de consumentenprijzen zou kunnen leiden.

Om dezelfde reden werd eveneens een extra bescherming toegekend aan alle erkende dealers, groot-
en kleinhandelaren, aan wie Sony niet langer mag weigeren te leveren zonder hiervoor schriftelijk de
redenen op te geven.

In zijn aanvankelijke vorm bood de PEDA de niet door Sony erkende wederverkoper evenmin een
beroepsmogelijkheid. Op verzoek van de Commissie heeft Sony een arbitrageprocedure opgesteld
waarvan een groot- of kleinhandelaar die niet tot het systeem van de selectieve distributie is toegelaten,
gebruik kan maken.

De vierde wijziging die in de standaardovereenkomsten van de PEDA werd aangebracht, betreft de
postorderverkoop. Na de besprekingen met de Commissie heeft Sony erin toegestemd thuisleveringen
en de mogelijkheid van een proefperiode zonder verplichting tot aankoop voor postorderklanten, in
de overeenkomsten op te nemen. Deze verbetering van de service die aan deze kopers wordt verleend,
rechtvaardigt de uitbreiding van het systeem van selectieve distributie tot de postorderverkoop.

Op basis van deze wijzigingen heeft de Commissie Sony Europe GmbH een administratieve brief
toegestuurd waarin zij verklaart dat zij ten aanzien van de aangemelde overeenkomsten geen verdere
acties zal ondernemen wegens inbreuk op artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag.

Chanel

Het selectieve distributiesysteem voor uurwerken van het merk Chanel, dat werd aangepast ingevolge
het onderzoek van de Commissie, werd goedgekeurd. Dit systeem behelst twee niveaus: het eerste
bestaat uit een exclusieve distributeur voor iedere Lid-Staat, met uitzondering van België en
Luxemburg waar Chanel rechtstreekse overeenkomsten heeft gesloten met 13 dealers; het tweede
bestaat uit dealers voor de detailhandel. De voornaamste aanpassingen ingevolge het optreden van de
Commissie betreffen het vaststellen van objectieve kwalitatieve criteria om de dealers te selecteren en
de opheffing van het verbod van uitvoer naar landen buiten de Europese Unie. Erkende dealers
gevestigd in een land van de Europese Economische Ruimte kunnen bijgevolg voortaan uurwerken
kopen van, en verkopen aan, andere erkende dealers in een land van de Europese Economische Ruimte
of in een land waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten.

                                                  
8 PB C 321 van 27.11.1993, blz. 11.
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b) Alleenverkoop

MD Foods/FDB

De Commissie heeft bij een administratieve brief toestemming gegeven voor een afnameovereenkomst
tussen de grootste Deense zuivelproducent MD Foods amba en de kleinhandelsketen Forenede Danske
Brugsforeninger (FDB).

In 1977 richtten beide partijen een gemeenschappelijke coöperatie op, Danmælk, voor de produktie
en de verkoop van melk en zuivelprodukten. De partijen kwamen overeen deze produkten uitsluitend
bij Danmælk te kopen. In september 1992 verwierf MD Foods de aandelen van FDB in Danmælk. In
verband hiermee sloten de partijen een afnameovereenkomst om de afzetmarkten van Danmælk veilig
te stellen. Deze overeenkomst werd op 12 juli 1993 bij de Commissie aangemeld overeenkomstig
Verordening nr. 17/62.

De aangemelde overeenkomst trad op 1 oktober 1992 in werking voor een periode van vijf jaar en
hield voor FDB een exclusieve afnameverplichting van verse melk in en een minimum
afnameverplichting voor andere zuivelprodukten. De minimum afnameverplichting vertegenwoordigde
98% van de totale behoeften van FDB in het eerste jaar, 95% in het tweede en derde jaar en 90% in
het vierde en vijfde jaar.

Na een voorafgaand onderzoek van de zaak deelde het Directoraat-generaal Concurrentie de partijen
mede dat de overeenkomst onder het toepassingsgebied van artikel 85, lid 1, viel. De regeling
belemmerde de toegang tot de markt voor derden, met name voor zuivelproducenten van de andere
Lid-Staten en beïnvloedde bijgevolg het handelsverkeer tussen de Lid-Staten ongunstig. De
overeenkomst voldeed niet aan de voorwaarden voor een ontheffing krachtens artikel 85, lid 3. Voorts
meldde het Directoraat-generaal de partijen dat MD Foods in het kader van de overeenkomst misbruik
maakte van een machtspositie, zoals bedoeld in artikel 86.

Na onderhandelingen hebben de partijen de overeenkomst gewijzigd. De afnameverplichting werd
opgeheven voor wat UHT-melk betreft en voor de resterende looptijd van het contract gereduceerd
voor wat verse melkprodukten aangaat. De verplichting vertegenwoordigt thans 70% van de totale
behoeften van FDB voor de periode van 1 oktober 1994 tot 1 oktober 1995, 50% tot 1 oktober 1996
en 30% tot 1 oktober 1997.

Het Directoraat-generaal Concurrentie is van oordeel dat de verplichtingen die in de gewijzigde
overeenkomst zijn opgenomen, de mededinging niet merkbaar beperken en dat de overeenkomst
derhalve geen inbreuk vormt op de artikelen 85 en 86. De partijen werden hiervan op de hoogte
gebracht via een administratieve brief.

Unilever/Mars

De Commissie heeft besloten haar procedure tegen Van den Bergh Foods Ltd (een dochteronderneming
van de Unilever-groep) wegens schending van de EU-concurrentieregels te heroriënteren in het licht
van verbintenissen aangegaan door Unilever (hoofdzakelijk bestaande uit wijzigingen aan de
distributieregelingen) die erop gericht zijn de Ierse markt voor impuls-ijs aanzienlijk te openen.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE 151

De markt voor impuls-ijs bestaat uit individueel verpakt industrieel vervaardigd ijs voor onmiddellijke
consumptie. De Unilever-groep is de marktleider in impuls-ijsprodukten in de meeste Lid-Staten van
de Europese Unie; in de republiek Ierland is ze verreweg de grootste ijsproducent.

In september 1991 en juli 1992 ontving de Commissie klachten van respectievelijk Masterfoods Ireland
Ltd (Mars) en Valley Ice Cream Ltd met betrekking tot de distributieregelingen van HB Ice Cream
Ltd (een dochteronderneming van de Unilever-groep, die nu voor haar impuls-ijsprodukten in de
republiek Ierland handelt onder de naam van Van den Bergh Foods Ltd). In juli 1993 kwam de
Commissie tot de voorlopige conclusie dat de regelingen in strijd zijn met de artikelen 85 en 86 van
het EG-Verdrag en richtte zij een "mededeling van punten van bezwaar" van die strekking aan Van
den Bergh Foods. Unilever betwistte het standpunt van de Commissie ten aanzien van de wettigheid
van haar distributieregelingen.

De twee aspecten van de distributieregelingen die de Commissie aanvocht zijn in de eerste plaats de
overeenkomst tussen Unilever en detailhandelaars waarbij Unilever diepvrieskisten ter beschikking stelt
op voorwaarde dat alleen Unilever-produkten in de diepvrieskisten kunnen worden opgeslagen: deze
praktijk staat bekend als "freezer exclusivity". Op de tweede plaats was de Commissie tegen het
doorberekenen van de kosten van de diepvrieskist in de prijs van het ijs zelf ("inclusive pricing") en
de aanrekening van deze prijs aan alle detailhandelaars, ongeacht of ze al dan niet over een
Unilever-diepvrieskist beschikken.

In haar mededeling van punten van bezwaar stelde de Commissie vast dat exclusiviteitsvoorwaarden,
zoals die in de Unilever-overeenkomsten met de detailhandelaars, beperking van de concurrentie tot
gevolg hebben - en derhalve in strijd zijn met artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag - omdat zij de
detailhandelaars die een dergelijke overeenkomst hebben gesloten, beletten om andere
impuls-ijsprodukten in hun winkel in voorraad te houden, wanneer de enige diepvrieskist(en) in die
winkel door dezelfde ijsproducent ter beschikking is/zijn gesteld en het weinig waarschijnlijk is dat
de diepvrieskist(en) zal (zullen) worden vervangen (door de detailhandelaar zelf of door die van een
andere leverancier), en het evenmin commercieel haalbaar is bijkomende diepvrieskisten te installeren.

De Commissie stelde vast dat de meeste winkels die impuls-ijs aanbieden in de republiek Ierland
slechts over één of meer Unilever-diepvrieskisten beschikken en dat derhalve aan de voorwaarden voor
een inbreuk op artikel 85, lid 1, was voldaan. Vastgesteld werd derhalve dat de
Unilever-vrieskistovereenkomsten met die winkels het gecombineerde effect hadden van een merkbare
beperking van de concurrentie op de Ierse markt voor impuls-ijs. Omdat andere ijsleveranciers van
deze afzetplaatsen werden uitgesloten, ongeacht hun geografische lokatie of de oorsprong van de
produkten, was de Commissie van oordeel dat de vrieskistovereenkomsten met beperkende effecten,
waarschijnlijk de handel tussen de Lid-Staten merkbaar ongunstig zullen beïnvloeden.

De Commissie was tevens van oordeel dat Unilever, met een marktaandeel van meer dan 70% in 1993,
een machtspositie inneemt op de Ierse markt voor impuls-ijs en dat ze, in strijd met artikel 86, op twee
manieren misbruik maakte van deze positie : op de eerste plaats door detailhandelaars ertoe te brengen
vrieskistovereenkomsten te sluiten op voorwaarde van exclusiviteit, en ten tweede door discriminatie -
 door middel van haar beleid van "inclusive pricing" tegen detailhandelaars die geen
Unilever-vrieskisten wensten, maar desalniettemin Unilever-ijs aankopen en in voorraad houden; deze
worden in feite gedwongen het ter beschikking stellen van vrieskisten aan andere detailhandelaars te
subsidiëren.
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In de mededeling van punten van bezwaar werd voorts het Unilever-argument weerlegd dat de
toepassing van de concurrentievoorschriften onder deze omstandigheden neerkomt op inmenging in
haar eigendomsrechten, hetgeen in strijd is met artikel 222 van het EG-Verdrag, omdat het de
mogelijkheid zou inhouden van opslag van ijsprodukten van andere fabrikanten in haar vrieskisten.
In het gemeenschapsrecht is, evenals in het recht van alle Lid-Staten, erkend dat de uitoefening van
eigendomsrechten, in het openbaar belang en in de mate die daartoe nodig is, kan worden beperkt.
Omdat het gaat om fundamentele bepalingen van het gemeenschapsrecht, zijn de artikelen 85 en 86
van het EG-Verdrag van openbaar belang. Voorts heeft de toepassing van artikel 85, lid 1, en
artikel 86 in deze procedure geen betrekking op het gebruik door Unilever van haar eigendom, maar
louter op de beperkingen die Unilever oplegt aan anderen die dit mogen gebruiken, en dan alleen in
die mate die nodig is om ervoor te zorgen dat de concurrentie in de gemeenschappelijke markt niet
wordt vervalst.

In haar mededeling van punten van bezwaar aanvaardde de Commissie dat de Unilever-regelingen
enige verbeteringen hadden aangebracht in de distributie, welke echter weer teniet werden gedaan door
de schadelijke gevolgen van een beperkte mededinging. Niettemin werd duidelijk gemaakt dat Unilever
de mogelijkheid bleef houden om voor te stellen de distributieregelingen voor impuls-ijs in de
republiek Ierland zodanig te wijzigen dat ze in aanmerking zouden kunnen komen voor een vrijstelling
overeenkomstig artikel 85, lid 3. Hoewel Unilever vasthield aan haar standpunt dat haar huidige
distributieregelingen wettig waren, is de groep met nieuwe voorstellen van die strekking gekomen:

- Er werd een gedifferentieerde prijsberekening ingevoerd. In het kader hiervan wordt een
eenmalige uitbetaling gedaan aan detailhandelaars die Unilever-ijs verkopen maar geen
Unilever-diepvrieskist wensen, op voorwaarde dat de detailhandelaar een minimum-jaaromzet met
Unilever-ijs behaalt. Deze eenmalige uitbetaling stemt overeen met de besparingen op het gebied
van de aankoop- en onderhoudskosten voor Unilever als gevolg van het feit dat zij de
detailhandelaar geen diepvrieskist heeft verstrekt.

- Als optioneel alternatief voor de huidige regelingen heeft Unilever een huurkoopplan voor
vrieskisten ingevoerd, waarbij detailhandelaars hun eigen nieuwe diepvrieskist kunnen kopen en
de exclusiviteit voor Unilever alleen van toepassing is tijdens de terugbetaalperiode. De
vrieskisten zullen worden aangeboden tegen de groothandelsprijs waartegen Unilever ze heeft
aangekocht en de betaling kan gespreid worden over een periode van maximaal vijf jaar. Het
onderhoud zal gedurende de gehele terugbetaalperiode worden verzorgd door Unilever ; in deze
periode zullen detailhandelaars die van deze mogelijkheid gebruik maken in aanmerking komen
voor de gedifferentieerde eenmalige uitbetaling min het gedeelte dat overeenstemt met de
onderhoudskosten.

- Om de winkels op korte termijn aanzienlijk meer speelruimte te verschaffen heeft Unilever
toegezegd een in situ "buiten de winkel" diepvrieskist met een "redelijke levensduur" aan een
groot aantal winkels te verkopen die nu reeds een Unilever-diepvrieskist hebben. Dit is een
eenmalige verkoop in 1995 en 1996.

De Commissie is van mening dat de voorstellen van Unilever voldoen haar eisen zoals uiteengezet in
de mededeling van punten van bezwaar en dat zij, als geheel, de markt voor impuls-ijs in Ierland
aanzienlijk verder zullen openen. In de eerste plaats vindt geen "inclusive pricing" meer plaats,
waardoor niet alleen een eind wordt gemaakt aan de huidige discriminatie tegen detailhandelaars die
Unilever-produkten uit hun eigen diepvrieskisten te koop aanbieden, maar het tevens minder
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aantrekkelijk wordt voor detailhandelaars om door Unilever geleverde diepvrieskisten te nemen of te
behouden.

De belangrijkste producent van impuls-ijs heeft voorts een reëel alternatief ingevoerd voor
detailhandelaars die overwegen hun eigen diepvrieskist te kopen. De kosten van een dergelijke
aankoop zouden economisch verantwoord moeten zijn voor de meeste detailhandelaars, en ze kunnen
er ijs in opslaan van de producent van hun keuze. Dit, in combinatie met de onmiddellijke openstelling
van een groot aantal winkels waar de Unilever-vrieskisten momenteel zijn geïnstalleerd (ongeveer 15%
van alle winkels die impuls-ijs in Ierland verkopen) en waarvan de meeste uitsluitend Unilever-ijs
verkochten, zou vervolgens moeten leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal
detailhandelaars met eigen diepvrieskisten. Hierdoor zal voor de concurrenten de toegang tot de markt
worden vergemakkelijkt en de consumenten zullen dan ook kunnen profiteren van een groter aanbod
en assortiment van produkten.

De nieuwe distributieregelingen zijn aangemeld bij de Commissie en lijken, op het eerste gezicht, te
voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling op grond van artikel 85, lid 3. Een samenvatting ervan
werd gepubliceerd in het Publikatieblad.

Naast de verbintenissen met betrekking tot de Ierse markt heeft Unilever zich er tevens toe verbonden
in de loop van 1995 een niet-discriminerende prijsberekening in te voeren in alle andere Lid-Staten
van de EU. Dit zal ertoe bijdragen dat de scheve concurrentieverhoudingen op de markt voor
impuls-ijs in de gehele Gemeenschap worden rechtgetrokken, en wordt dan ook verwelkomd door de
Commissie.

c) Dienstverlening

PMI en DSV

Bij een beschikking van 25 januari 1995 heeft de Commissie goedkeuring verleend voor een
overeenkomst tussen PMI en DSV inzake het doorsturen van televisiebeelden van Franse
paardenrennen naar Duitsland.

In 1989 diende Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH, de Duitse dochteronderneming van Ladbroke
(de belangrijkste Britse bookmaker) een klacht in bij de Commissie wegens schending van de
artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag tegen het economisch samenwerkingsverband "Pari Mutuel
Urbain", Parijs (Frankrijk), Pari Mutuel International S.A. (hierna genoemd "PMI"), Parijs (Frankrijk)
en Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co (hierna genoemd "DSV"), Keulen (Duitsland). Naar
aanleiding van deze klacht hebben PMI en DSV in 1990 bij de Commissie een nieuw contract
aangemeld waarin de betwiste clausules zijn geschrapt.

Deze nieuwe overeenkomst bevatte echter drie mededingingbeperkende clausules. Deze clausules
inzake goed gedrag, de erkenning van intellectuele eigendomsrechten van de koersverenigingen en het
verstrekken van vertrouwelijke inlichtingen door bookmakers met rechtspersoonlijkheid waren namelijk
onnauwkeurig opgesteld. De Commissie heeft een nieuwe mededeling van punten van bezwaar over
deze clausules opgesteld, waarna de overeenkomstsluitende ondernemingen erin toegestemd hebben
deze clausules te schrappen of zodanig te wijzigen dat het contract verenigbaar wordt met artikel 85
van het EG-Verdrag.
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Na deze wijzigingen heeft de Commissie een negatieve verklaring afgegeven voor dit contract, waarbij
wordt vastgesteld dat het niet valt onder het verbod op overeenkomsten tussen ondernemingen ex
artikel 85 van het Verdrag, noch onder het verbod van misbruik van machtspositie ex artikel 86,
waarmee de klager genoegdoening wordt verschaft en de klacht is afgehandeld.

3. Afwijzing van klachten 

Pelikan/Kyocera

Deze zaak was het gevolg van een klacht ingediend door Pelikan, een Duitse producent van onder
meer inktcassettes voor printers en fotocopieerapparaten, tegen Kyocera, een Japanse producent van
computerprinters. Pelikan vervaardigt en verkoopt inktcassettes voor gebruik in Kyocera-printers die
rechtstreeks concurreren met de cassettes die Kyocera zelf produceert. De klacht van Pelikan had
betrekking op een aantal praktijken van Kyocera om Pelikan van deze markt te weren; Pelikan
beweerde dat Kyocera concurrentiebeperkende overeenkomsten met haar dealers sloot en/of misbruik
maakte van haar machtspositie. Het ging daarbij om het feit dat Kyocera de garantie beperkte indien
de printers werden beschadigd door het gebruik van niet-Kyocera inktcassettes, en dat zij aanzienlijke
kortingen toekende aan gebruikers bij aankoop van "pakketten" Kyocera-inktcassettes en -"trommels"
(een ander verbruiksgoed voor laserprinters dat niet door Pelikan wordt vervaardigd).

Bij een beschikking van 22 september 1995 werd deze klacht verworpen. De Commissie was van
mening dat Kyocera's beleid en verklaringen met betrekking tot de garantie geen inbreuk vormden op
artikel 85, aangezien zij alleen weigerde de schade te vergoeden die veroorzaakt werd door het gebruik
van niet door Kyocera vervaardigde verbruiksgoederen. Met betrekking tot artikel 86 oordeelde de
Commissie dat Kyocera geen machtspositie bekleedde op geen enkele relevante markt, en dat, zelfs
indien dat het geval zou zijn, er geen sprake was van gedragingen die als misbruik kunnen worden
beschouwd. Het is bijzonder interessant op te merken dat de Commissie van oordeel was dat Kyocera,
ondanks haar grote marktaandeel, geen machtspositie innam op de markt voor verbruiksgoederen voor
Kyocera-printers. De reden hiervoor was dat Kyocera te kampen had met forse concurrentie op de
"primaire" markt - die voor printers -  en dat deze concurrentie gezien de marktomstandigheden ook
haar gedragingen op de "secundaire" markt voor printerverbruiksgoederen beperkte. De kopers van de
printers kregen voldoende informatie over de prijs van de verbruiksgoederen en bleken hiermee
rekening te houden bij aankoop van een printer. De nuttige levensduur van een printer en de
verhouding tussen de investeringskosten ervan en de totale kosten van de verbruiksgoederen voor die
printer voor de gegeven levensduur zijn van die aard dat gebruikers sterk geneigd zullen zijn om van
merk te veranderen indien de prijs van de verbruiksgoederen voor een bepaald merk zou stijgen.
Rekening houdend met de complexiteit en de kosten van een printer, zal de verandering van merk geen
buitensporige kosten meebrengen.

Uit deze analyse blijkt duidelijk dat een producent in bepaalde omstandigheden een machtspositie kan
innemen op een secundaire markt voor verbruiksgoederen of diensten die bestemd zijn voor de eigen
primaire produkten9.

                                                  
9 Zie de beschikking van de Commissie van 8 december 1977 (Hugin/Liptons), PB L 22 van 27.1.1978, blz. 23.
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Postzaken 

De Commissie heeft een aantal stappen ondernomen ter verduidelijking van haar aanpak van twee
kwesties die van vitaal belang zijn voor de postsector, met name eindvergoedingen en onderschepping
van intracommunautaire grensoverschrijdende post. Deze kwesties kwamen ter sprake in een klacht,
ingediend bij de Commissie door de International Express Carriers Conference (IECC), een groep van
ondernemingen waarvan de leden zich onder andere bezig houden met "remail"-diensten. Met
remailing wordt de verrichting aangeduid waarbij grote partijen post bij een verzender in een land A
worden verzameld en in een ander land B worden gepost om via het normale postsysteem te worden
verstuurd naar de eindbestemming in land B of elk ander land, met inbegrip van het land van
oorsprong (land A). Sommige nationale postadministraties zagen in deze diensten blijkbaar een
bedreiging voor hun eigen activiteiten.

Naar aanleiding van deze klacht richtte de Commissie in 1993 een mededeling van punten van bezwaar
aan zeven nationale postadministraties10 wegens inbreuk op de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag.
Het doel van dit optreden was vast te stellen of:

a) bepaalde postadministraties de communautaire mededingingsregels hadden geschonden door
opzettelijk te proberen de concurrentie van degenen die zich bezighouden met 'remailing' uit te
schakelen door middel van een nieuwe berekeningsgrondslag voor de zogenaamde
eindvergoedingen, d.w.z. de methode die door de nationale postadministraties wordt gebruikt voor
het onderling verrekenen van de kosten voor de bezorging van binnenkomende
grensoverschrijdende post aan de geadresseerden (wegens het postmonopolie kan de
postadministratie van het land van oorsprong A de post niet in het land van bestemming B
afleveren).

b) bepaalde postadministraties de mededingingsregels hadden geschonden door poststukken die
worden gepost in een ander land dan waar zich de verzender bevindt, te onderscheppen, te
belasten of terug te sturen.

Als reactie op de mededeling van punten van bezwaar vormden verscheidene Europese
postadministraties een groep om een nieuw systeem uit te werken voor de onderlinge verrekening van
de kosten voor de verwerking van binnenkomende internationale post. Hun werkzaamheden leidden
tot de "Agreement for the Remuneration of Mandatory Deliveries of Cross-Border Mail" ("Akkoord
betreffende de vergoeding voor verplichte bestelling van grensoverschrijdende post"), de zogenaamde
"REIMS"-overeenkomst, die ten doel heeft de eindvergoedingen te koppelen aan de nationale
tariefstructuur, waardoor een betere afspiegeling wordt verkregen van de kosten van de
postadministraties op lange termijn.

In het licht van deze positieve reactie van de partijen besloot de Commissie de procedure ten aanzien
van het oude eindvergoedingensysteem niet verder te zetten, maar over te gaan tot een zorgvuldige
toetsing van de REIMS-overeenkomst aan de mededingingsregels, zowel op het vlak van de inhoud
van de hervormingen als van het tempo waarmee deze zullen worden ingevoerd11. 

                                                  
10 Die van België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden en Zwitserland; zie ook IP(93)264 van

7 april 1993.
11 Tegen deze beschikking werd beroep ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg, zaak T-110/95.
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Een probleem dat samenhing met de distorsie tussen eindvergoedingen en werkelijke kosten van
bestelling voor bepaalde postadministraties was de onderschepping van intracommunautaire
binnenkomende grensoverschrijdende post. Tariefverschillen gecombineerd met lage eindvergoedingen
hebben ertoe geleid dat postdiensten zich hebben verplaatst van landen waar de binnenlandse tarieven
in vergelijking met de internationale compensatietarieven hoog zijn, naar landen met lage binnenlandse
en internationale tarieven. Deze situatie was niet alleen het gevolg van de activiteiten van commerciële
remailorganisaties, maar ook van het feit dat ondernemingen die grote hoeveelheden post verzenden,
ervoor hebben gekozen hun verzendingsfaciliteiten te centraliseren in een land dat, naast een aantal
andere gunstige factoren, relatief goedkope en kwalitatief goede postdiensten bezit. Ook individuele
burgers van landen met hoge tarieven kunnen ervoor kiezen hun post te verzenden in een buurland
waar de tarieven lager zijn. Onderschepping van bepaalde soorten binnenkomende
grensoverschrijdende post wordt evenwel toegestaan in het kader van het Wereldpostverdrag.

De Commissie heeft haar standpunt over onderschepping uiteengezet in de beschikking betreffende
de verwerping van de IECC-klacht. Zij meent dat onderschepping slechts geoorloofd is voor zover de
commerciële remailorganisaties het postmonopolie van een bepaald land schenden en de verplichting
van de postadministraties tot universele dienstverlening in dat land door de remailactiviteiten wordt
bedreigd. In dat geval vormt de onderschepping van via remailing verstuurde poststukken bij het
opnieuw binnenkomen van dat land (d.w.z. commerciële ABA-remail) in de huidige omstandigheden
geen inbreuk op artikel 86 van het EG-Verdrag12, in het bijzonder in de mate waarin de ontvangende
postadministratie niet voldoende wordt vergoed om de kosten voor de bestelling te dekken. 

4. Minnelijke schikking

ORGANON

Op 4 mei 1994 heeft ORGANON, een Britse dochteronderneming van de onderneming AKZO
(Nederland), die met name is gespecialiseerd in de produktie en de distributie van anticonceptiepillen,
de prijzenregeling gewijzigd die van toepassing is op de verkoop van twee van haar belangrijkste
produkten, de pillen MARVELON en MERCILON. De anticonceptiepil MARVELON is een van de
bekendste anticonceptiva ter wereld. De wereldverkoop heeft in 1992 het recordniveau van
500 miljoen verpakkingen bereikt.

In de nieuwe prijzenregeling van ORGANON wordt een onderscheid gemaakt volgens de bestemming
van de produkten, tussen produkten bestemd voor verhandeling in het Verenigd Koninkrijk en die
welke buiten het Verenigd Koninkrijk moeten worden verhandeld. Voor die laatste zou de korting
wegvallen van 12,5% die wordt verleend voor de anticonceptiva die in het Verenigd Koninkrijk
worden verhandeld. Er moet worden op gewezen dat ORGANON voordien nooit een dergelijk
onderscheid had gemaakt en aan alle klanten onder dezelfde voorwaarden leverde met een korting van
12,5% op alle produkten, ongeacht de bestemming ervan.

ORGANON had aan alle Britse groothandelaars met exportactiviteiten, een rondschrijven gezonden
waarin de nieuwe prijzenregeling werd vastgesteld. Voor die groothandelaars zou de korting enkel
worden toegekend voor de bestellingen waarvan zij konden bewijzen dat zij bestemd waren voor het

                                                  
12 Tegen deze beschikking werd beroep ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg, zaak T-133/95.
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Verenigd Koninkrijk en niet zouden worden uitgevoerd. Met dit rondschrijven controleerde
ORGANON tevens de rechtstreekse uitvoer van haar produkten buiten het Verenigd Koninkrijk.

ORGANON had eveneens aan de groothandelaars, waarvan de activiteiten zijn geconcentreerd op de
distributie binnen het Verenigd Koninkrijk, een brief gezonden waarin hen werd gevraagd om niet aan
de Britse prijs, die de kortingen omvatte, te leveren aan andere groothandelaars die het produkt zouden
heruitvoeren. Een daarvan had positief geantwoord. Met dit rondschrijven controleerde ORGANON
ook de onrechtstreekse uitvoer van haar produkten buiten het Verenigd Koninkrijk.

Met betrekking tot de nieuwe prijzenregeling werden onmiddellijk drie klachten ingediend bij de
Europese Commissie. Inmiddels had ORGANON haar prijzenregeling bij de Europese Commissie
aangemeld. 

Op 24 augustus 1995 heeft de Commissie de procedure ingeleid tegen ORGANON en werd aan deze
laatste een mededeling van punten van bezwaar gezonden waarin werd vastgesteld dat de nieuwe
prijzenregeling, die deel uitmaakt van de ononderbroken commerciële betrekkingen tussen ORGANON
en haar groothandelaars en uit dien hoofde een overeenkomst vormt, duidelijk een ernstige inbreuk
vormt op de communautaire mededingingsregels, in zoverre hierdoor een prijsdiscriminatie wordt tot
stand gebracht tussen de produkten op basis van hun geografische bestemming. In de mededeling van
punten van bezwaar werd ORGANON ervan in kennis gesteld dat de Commissie voornemens was om
tegen haar een beschikking te geven uit hoofde van artikel 15, lid 6, van Verordening nr. 17, waardoor
de immuniteit voor geldboeten voortvloeiende uit haar aanmelding zou worden ingetrokken.

Bij brief van 28 september 1995 heeft ORGANON de Commissie ervan in kennis gesteld dat zij afzag
van de discriminatoire prijzenregeling en met ingang van 1 oktober 1995 zou terugkomen tot haar oude
prijzenregeling. ORGANON wees erop dat zij het niet eens was met de uitlegging van de Commissie
en een nieuwe prijzenregeling zou opstellen. De Commissie liet ORGANON weten dat de procedure
uit hoofde van artikel 15, lid 6, dientengevolge zonder voorwerp was. De Commissie heeft voor het
ogenblik de zaak ten gronde opgeschort en behoudt zich het recht voor om de verenigbaarheid van die
eventuele toekomstige prijzenregeling met de Europese mededingingsregels te onderzoeken.

De discriminerende prijzenregeling had zeer zware gevolgen, met name op de verkoop van de pil
MARVELON in Nederland. In dit land is de prijs van MARVELON van Nederlandse oorsprong immers
hoger dan het bedrag dat krachtens de sociale zekerheidsregeling wordt terugbetaald. De prijs van het
produkt MARVELON van Britse herkomst laat echter de verhandeling mogelijk van het produkt tegen
een prijs die gelijk is aan het bedrag dat volgens de sociale zekerheidsregeling wordt terugbetaald.
Daardoor was de pil MARVELON van Britse herkomst zeer populair bij de Nederlandse consumenten
die, vóór de invoering door ORGANON van de discriminerende prijzenregeling, een volledige
terugbetaling van het produkt genoten. 

Door de procedure in te leiden tegen ORGANON heeft de Europese Commissie het vroegere statu quo
kunnen herstellen. Aldus komen de voordelen van de parallelle handel binnen de Europese Unie
opnieuw volledig ten goede aan de consumenten, zoals het geval was voordat ORGANON haar
discriminerende prijzenregeling invoerde.
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B - Nieuwe regelgevende teksten en bekendmakingen die door de
Commissie zijn vastgesteld of ingediend

Nr. datum publikatie

Verordening (EG) nr. 70/95 van de Commissie houdende
wijziging van Verordening (EEG) nr. 2349/84 betreffende
de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op
groepen octrooilicentieovereenkomsten

17.01.95 PB L 12,
18.01.95, blz. 13

Verordening (EG) nr. 870/95 van de Commissie 
betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het
Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en
onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen
lijnvaartondernemingen (consortia) krachtens Verordening
(EEG) nr. 479/92 van de Raad

20.04.95 PB L 89,
21.04.95, blz. 7

Verordening (EG) nr. 1475/95 van de Commissie 
betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het
Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten
inzake motorvoertuigen

28.06.95 PB L 145,
29.06.95, blz. 25

Verordening (EG) nr. 2131/95 van de Commissie houdende
wijziging van Verordening (EEG) nr. 2349/84 betreffende
de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op
groepen octrooilicentieovereenkomsten

07.09.95 PB L 214,
08.09.95, blz. 6

Bekendmaking over de toepassing van de communautaire
mededingingsregels op grensoverschrijdende
creditoverschrijvingen

27.09.95 PB C 251,
27.09.95, blz. 3

Bekendmaking overeenkomstig artikel 5 van Verordening
(EEG) nr. 3976/87 van de Raad van 14 december 1987
betreffende een ontwerpverordening houdende wijziging van
Verordening (EEG) nr. 1617/93 betreffende de toepassing
van artikel 85, lid 3, van het EEG-Verdrag op bepaalde
groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen die betrekking hebben op de
gezamenlijke planning en coördinatie van de
dienstregeleingen, op de gemeenschappelijke exploitatie, op
het overleg van passagiers- en vrachtvervoertarieven bij
geregelde luchtdiensten en op de toekenning van landings-
en starttijden op luchthavens

02.12.95 PB C 322,
02.12.95, blz. 15

Ontwerp van mededeling van de Commissie betreffende het
niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken
betreffende mededingingsregelingen

19.12.95 PB C 341,
19.12.95, blz. 13
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C - Formele beschikkingen op grond van de artikelen 85 en 86 van het
EG-Verdrag

datum
van de be-
schikking

publikatie

Beschikking van de Commissie inzake een procedure op
grond van artikel 85 van het EG-Verdrag (IV/33.686 -
COAPI)

30.01.95 PB L 122,
2.6.95, blz. 37

Beschikking van de Commissie inzake een procedure op
grond van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag
(IV/33.375 - PMI-DSV)

31.01.95 PB L 221,
19.06.95,
blz. 34

Beschikking van de Commissie inzake een procedure op
grond van artikel 85 van het EG-Verdrag (IV/33.802 - BASF
Lacke + Farben AG, en Accinauto SA)

12.07.95 PB L 272,
15.11.95,
blz. 16

Beschikking van de Commissie inzake een procedure op
grond van artikel 85 van het EG-Verdrag (IV/34.179, 34.202,
216 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf en de
Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven)

29.11.95 PB L 312,
23.12.95,
blz. 79

Andere formele besluiten datum aard

SNCB+SNCF+10 (Fiches UIC) 25.7.95 Artikel 85, lid 3

SAS + Icelandair 5.12.95 Artikel 85, lid 3

Premiair (SAS + Spies) 20.12.95 artikel 85, lid 3

SFEI/Poste Française +SFMI 26.2.95 afwijzing van de klacht

IECC/USP 9.8.95 afwijzing van de klacht

Remailing 30.8.95 afwijzing van de klacht

Pelikan/Kyocera 26.9.95 afwijzing van de klacht

Viho/SFAC 25.12.95 afwijzing van de klacht
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D - Bekendmakingen in het kader van de artikelen 85 and 86 van het
EG-Verdrag

1. Bekendmakingen overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de
Raad

Zaak nr IV/ Naam van de zaak Publikatie

35006 ETSI interim IPR policy PB C 76, 28.3.95, blz. 5

35280 Sicasov PB C 95, 19.4.95, blz. 8

30373 P&I Clubs PB C 181, 15.7.95, blz. 16

35436 Van den Bergh Foods PB C 211, 15.8.95, blz. 4

34799 CBA PB C 211, 15.8.95, blz. 11

34563 Ecomet PB C 223, 29.8.95, blz. 2

35296 Inmarsat-P PB C 304, 15.11.95, blz. 6

34607 Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank PB C 312, 23.11.95, blz. 13

35337 Atlas PB C 337, 15.12.95, blz. 2

35617 Phoenix PB C 337, 15.12.95, blz. 13

2. Bekendmakingen overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EEG) 3975/87
van de Raad

Zaak nr IV/ Naam van de zaak Publikatie

35545 Lufthansa/SAS PB C 201, 5.8.95, blz. 2

3. Bekendmakingen overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3975/87 van de Raad

Zaak nr IV/ Naam van de zaak Publikatie

35545 Lufthansa/SAS PB C 141, 7.6.95, blz. 9

35087 Premiair PB C 262, 7.10.95, blz. 6
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4. Bekendmakingen overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
4056/86 van de Raad en artikel 12, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1017/68 van
de Raad

Zaak nr IV/ Naam van de zaak Publikatie

35111 Besluiten van ondernemersverenigingen op het
gebied van het internationaal gecombineerd
goederenvervoer (Fiches UIC)

PB C 105, 26.4.95, blz. 4

35382 Minoan Lines Shipping Company - Strintzis
Lines Shipping Company

PB C 255, 30.9.95, blz. 4

35202 Gezamenlijke exploitatie van de veerdienst
tussen Dragør en Limhamn

PB C 350, 30.12.95, blz. 16

5. "Carlsberg"-bekendmakingen betreffende structurele samenwerkings-GO's

Zaak nr IV/ Naam van de zaak Publikatie

35331 Glaxo/Warner-Lambert PB C 15, 20.1.95, blz. 2

35360 General Electric/BASF PB C 23, 28.1.95, blz. 3

35344 Recticel SA/Toscana Gomma SpA (Tigierre) PB C 23, 28.1.95, blz. 4

35363 Gas + Energie PB C 73, 25.3.95, blz. 18

35484 Toyota Industrial equipment PB C 107, 28.4.95, blz. 2

35421 IBM - Philips Semiconductors PB C 117, 12.5.95, blz. 7

35522 Continental/Michelin PB C 136, 3.6.95, blz. 3

35531 BT/VIAG PB C 148, 15.6.95, blz. 3

35328 Canal +/Bertelsmann PB C 168, 4.7.95, blz. 8

35617 Phoenix PB C 184, 18.7.95, blz. 11

35640 Cummins-Wärtsilä PB C 200, 4.8.95, blz. 9

35486 De Post (B)/Royale Belge PB 205, 10.8.95, blz. 3

35491 De Post (B)/de Generale Bank PB C 205, 10.8.95, blz. 4

35625 Saab AB/Brit. Aerospace Defence Ltd. PB C 217, 22.8.95, blz. 4

35635 Nippon Electric/Schott PB C 226, 31.8.95, blz. 9

35738 Uniworld PB C 276, 21.10.95, blz. 9

35734 Bayer/Monsanto PB C 298, 11.11.95, blz. 8

35645 Warner-Ishi Europe PB C 314, 25.11.95, blz. 13

35841 Hydro Texaco - OK Petroleum PB C 347, 28.12.95, blz. 17

35855 MD Foods - Arla (Scandairy) PB C 350, 30.12.95, blz. 18
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E - Perscommuniqués13

referentie datum onderwerp

IP/95/50 95.01.19 DE VERSCHILLEN IN VERKOOPPRIJS TUSSEN
NIEUWE AUTO'S BINNEN DE EUROPESE UNIE OP
1 NOVEMBER 1994

IP/95/51 95.01.19 NIEUWE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AFZET VAN
AUTO'S

IP/95/89 95.02.01 OOK BIJ DE VRIJE BEROEPEN DIENEN DE
MEDEDINGINGSREGELS IN ACHT TE WORDEN
GENOMEN

IP/95/99 95.02.03 DE COMMISSIE VERLEENT GOEDKEURING VOOR
EEN OVEREENKOMST TUSSEN PMU EN DSV INZAKE
HET DOORSTUREN VAN TELEVISIEBEELDEN VAN
FRANSE PAARDENRENNEN

IP/95/104 95.02.07 DE COMMISSIE ZAL HAAR ONDERZOEK VAN
BIERLEVERINGSOVEREENKOMSTEN IN HET VK NIET
VOORTZETTEN IN AFWACHTING VAN DE
UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK VAN HET
OFFICE OF FAIR TRADING

IP/95/229 95.03.10 DE COMMISSIE STELT HAAR PROCEDURE TEGEN
UNILEVER BIJ NAAR AANLEIDING VAN
VERBINTENISSEN DIE EROP GERICHT ZIJN DE
MARKT VOOR "IMPULS-IJS" IN DE REPUBLIEK
IERLAND AANZIENLIJK TE OPENEN

IP/95/243
 

95.03.14 CONCURRENTIE - ZEEVERVOER:
REACTIE VAN COMMISSIELID VAN MIERT
BETREFFENDE HET BEVEL VAN HET GERECHT VAN
EERSTE AANLEG BETREFFENDE HET
TRANSATLANTIC AGREEMENT

IP/95/288 95.03.22 TELECOMMUNICATIE: DE COMMISSIE ONDERZOEKT
EEN DERDE VOORGENOMEN STRATEGISCHE
ALLIANTIE

IP/95/393 95.04.20 OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN DE
VERENIGDE STATEN BETREFFENDE HET
MEDEDINGINGSBELEID

IP/95/409 95.04.28 DE COMMISSIE GEEFT IN DE SECTOR ZEEVERVOER
EEN NIEUWE GROEPSVRIJSTELLING VOOR DE
CONSORTIA

                                                  
13 De volledige tekst van de persommuniqués van de Commissie is on-line beschikbaar via de database RAPID op de

dag van hun publikatie door de Dienst van de woordvoerder van de Commissie. Toegang tot RAPID kan schriftelijk
worden aangevraagd bij EUR-OP EUROBASES, c/o Europese Commissie, Wetstraat 200, Brussel B-1049, tel. + 322
295 00 01 of 03, fax + 322 296 06 24.
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IP/95/420 95.04.26 DE COMMISSIE KEURT EEN VOORONTWERP GOED
VAN EEN VERORDENING INZAKE VRIJSTELLING
VAN SELECTIEVE-DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN
VOOR MOTORVOERTUIGEN

IP/95/443 95.05.04 PROJECT VOOR EEN "GLOBAL EUROPEAN
NETWORK" (EEN GEHEEL EUROPA OMSPANNEND
GLASVEZELNETWERK) VOOR DATATRANSMISSIE:
DE HEER VAN MIERT WENST DUIDELIJKHEID OVER
DE GEHANTEERDE INFRASTRUCTUURPRIJS

IP/95/492 95.05.16 TOEGANG VAN IRISH FERRIES TOT DE HAVEN VAN
ROSCOFF IN BRETAGNE: DE COMMISSIE TREFT
VOORLOPIGE MAATREGELEN TEGEN DE CHAMBRE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE VAN MORLAIX

IP/95/523 95.05.24 VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID IN 1994:
M. VAN MIERT STELT HET JAARVERSLAG VOOR

IP/95/524
 

95.05.24 TELECOMMUNICATIE - ATLAS-PROJECT:
VERKLARING VAN DE HEER VAN MIERT

IP/95/549
 

95.06.07 DE COMMISSIE STELT ONDERZOEK IN NAAR
WERELDOMVATTENDE MOBIELE
SATELLIETSYSTEMEN

IP/95/550 95.06.01 DE COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN
EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING DIE ZAL
BIJDRAGEN TOT DE INTEGRATIE VAN DE EUROPESE
GASMARKT

IP/95/646 95.06.21 COMMISSIE SLUIT NIET UIT DAT BOETEN AAN DE
BIJ DE OVEREENKOMST OVER DE
TRANSATLANTISCHE CONFERENTIE AANGESLOTEN
ONDERNEMINGEN WORDEN OPGELEGD

IP/95/648 95.06.21 AFZET VAN MOTORVOERTUIGEN: DE COMMISSIE
STELT EEN NIEUWE VERORDENING VAST DIE
CONCESSIEHOUDERS EEN GROTERE MATE VAN
ONAFHANKELIJKHEID VERLEENT

IP/95/657 95.06.22 DE EUROPESE COMMISSIE EN ZES MIDDEN-
EUROPESE LANDEN ZIJN HET EENS OVER EEN
ACTIEPROGRAMMA INZAKE HET
CONCURRENTIEBELEID

IP/95/736 95.07.11 COMMISSIE HECHT GOEDKEURING AAN ALLE
STANDAARDOVEREENKOMSTEN VOOR DE
SELECTIEVE DISTRIBUTIE VAN SONY IN EUROPA,
MITS DEZE OP EEN AANTAL PUNTEN WORDEN
GEWIJZIGD

IP/95/746 95.07.12 COMMISSIE BEBOET BASF EN HAAR BELGISCHE
ALLEENVERKOPER VAN GLASURIT-PRODUKTEN
VOOR HET OVERSCHILDEREN VAN AUTO'S WEGENS
DE BELEMMERING VAN DE UITVOER VAN DEZE
PRODUKTEN NAAR HET VERENIGD KONINKRIJK
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IP/95/752 95.07.12 DE COMMISSIE STELT VOOR EEN DISCUSSIE TE
OPENEN MET HET OOG OP DE VERSTEVIGING VAN
DE INTERNATIONALE SAMENWERKING TUSSEN
MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

IP/95/768 95.07.24 PRIJSVERSCHILLEN VOOR AUTO'S IN DE EUROPESE
UNIE OP 1 MEI 1995

IP/95/791 95.07.18 HET ATLAS-DOSSIER: DE HEER VAN MIERT
SPECIFIEERT DE VOORWAARDEN VOOR
GOEDKEURING SAMENWERKING VANUIT HET
OOGPUNT VAN DE MEDEDINGING 

IP/95/952 95.09.11 DE EUROPESE COMMISSIE HECHT HAAR
GOEDKEURING AAN EEN OVEREENKOMST TOT
OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE
ONDERNEMING TUSSEN AVIONS DE TRANSPORT
REGIONAL (ATR) EN BRITISH AEROSPACE (BAE)

IP/95/958 95.09.13 CONCURRENTIERICHTSNOEREN VOOR
GRENSOVERSCHRIJDENDE
OVERBOEKINGSSYSTEMEN

IP/95/1001 95.09.19 DE COMMISSIE STELT EEN ONDERZOEK IN NAAR
"EUROPE ONLINE"

IP/95/1036 95.09.26 AUTOMOBIELDISTRIBUTIE - DE COMMISSIE
PUBLICEERT EEN GIDS IN DE VORM VAN VRAGEN-
EN-ANTWOORDEN

IP/95/1138 95.10.18 ATLAS-PHOENIX : MOGELIJKE GOEDKEURING TEGEN
MEDIO 1996

IP/95/1275 95.11.22 MACHTIGING VOOR ALTERNATIEF
TELECOMMUNICATIENET IN DUITSLAND NA
TUSSENKOMST VAN DE COMMISSIE

IP/95/1306 95.11.29 NEDERLAND: DE COMMISSIE LEGT EEN BOETE OP
AAN EEN KARTEL IN DE NEDERLANDSE
KRAANVERHUURSECTOR

IP/95/1345 95.12.05 ANTI-CONCEPTIEPIL: DE COMMISSIE MAAKT EINDE
AAN PRIJSDISCRIMINATIE TUSSEN VERENIGD
KONINKRIJK EN NEDERLAND

IP/95/1354 95.12.06 DE COMMISSIE LEIDT EEN ONDERZOEK IN NAAR DE
ALLIANTIE AMERICA ONLINE/BERTELSMANN /
DEUTSCHE TELEKOM

IP/95/1355 95.12.06 STRIJD TEGEN KARTELVORMING: DE COMMISSIE
STELT DE VIJFTIEN VOOR ONDERNEMINGEN DIE
ONRECHTMATIGE KARTELVORMING AANGEVEN
WELWILLEND TE BEHANDELEN

IP/95/1411 95.12.15 BEROEPSVOETBAL: HET EUROPEES HOF WIJST EEN
ARREST IN DE ZAAK BOSMAN
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F - Arresten van de communautaire rechtscolleges

1. Arresten van het Gerecht van eerste aanleg

Zaak Partijen Datum Publikatie

T-102/92 VIHO EUROPE BV tegen Commissie +
Parker Pen Ltd

12.O1.9
5

PB C 54, 4.3.95, blz. 15
Jurispr. 1995, blz. II-17

T-114/92 Bureau européen des médias de
l'industrie musicale (BEMIM) tegen
Europese Commissie

24.01.95 PB C 74, 25.3.95, blz. 9
Jurispr. 1995, blz. II-147

T-5/93 R. Tremblay, F. Lucazeau, H.
Kestenberg + Syndicat des exploitants
de lieux de loisirs (SELL) tegen
Europese Commissie

24.01.95 PB C 74, 25.3.95, blz. 10
Jurispr. 1995, blz. II-185

T-74/92 Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH
tegen Europese Commissie

24.01.95 PB C 74, 25.3.95, blz. 9
Jurispr. 1995, blz. II-115

T-29/92 Vereniging van Samenwerkende
Prijsregelende Organisaties in de
Bouwnijverheid (SPO) en andere tegen
Europese Commissie 

21.02.95 PB C 87, 8.4.95, blz. 8
Jurispr. 1995, blz. II-289

T-34/93 Société Générale tegen Europese
Commissie

08.03.95 PB C 87, 8.4.95, blz. 10
Jurispr. 1995, blz. II-545

T-395/94
R

Atlantic Container Line AB en andere +
Japanese Shipowners' Association and
European Community Shipowners'
Association tegen Europese Commissie 

10.03.95 PB C 159, 24.6.1995, blz.
23
Jurispr. 1995, blz. II-595

T-80-81-
83-87-
88-90-
93-95-
97-99-
101-103-
105-107-
112/89

BASF AG (en andere) tegen Europese
Commissie

06.04.95 PB C 137, 3.6.95, blz. 16
Jurispr. 1995, blz. II-729

T-141-
142-143-
144-
145/89
and T-
147-148-
149-150-
151-
152/89

Welded Steel Mesh 06.04.95 PB C 137, 3.6.95, blz. 17-
20
Jurispr. 1995, blz. II-791-
1212
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T-79/95
R and T-
80/95 R

Société nationale des chemins de fer
français (SNCF) and British Railways
Board (BR) tegen Europese Commissie

12.05.95 PB C 189, 22.7.95, blz. 16
Jurispr. 1995, blz. II-1433

T-14/93 Internationale Spoorwegunie tegen
Europese Commissie

06.06.95 PB C 189, 22.7.95, blz. 15
Jurispr. 1995, blz. II-1503

T-7/93 Langnese-Iglo GmbH tegen Europese
Commissie

08.06.95 PB C 208, 12.8.95, blz. 18
Jurispr. 1995, blz. II-1533

T-9/93 Schöller Lebensmittel GmbH & Co.KG
tegen Europese Commissie

08.06.95 PB C 208, 12.8.95, blz. 19
Jurispr. 1995, blz. II-1611

T-186/94 Guérin automobiles tegen Europese
Commissie

27.06.95 PB C 208, 12.8.95, blz. 20
Jurispr. 1995, blz. II-1753

T-30/91 Solvay SA tegen Europese Commissie 29.06.95 PB C 208, 12.8.95, blz. 21
Jurispr. 1995, blz. II-1775

T-31/91 Solvay SA tegen Europese Commissie 29.06.95 PB C 208, 12.8.95, blz. 21
Jurispr. 1995, blz. II-1821

T-32/91 Solvay SA tegen Europese Commissie 29.06.95 PB C 208, 12.8.95, blz. 21
Jurispr. 1995, blz. II-1825

T-36/91 Imperial Chemical Industries plc tegen
Europese Commissie

29.06.95 PB C 208, 12.8.95, blz. 22
Jurispr. 1995, blz. II-1847

T-37/91 Imperial Chemical Industries plc tegen
Europese Commissie

29.06.95 PB C 208, 12.8.95, blz. 22
Jurispr. 1995, blz. II-1901

T-275/94 Groupement des cartes bancaires "CB"
tegen Europese Commissie

14.07.95 PB C 268, 14.10.95, blz. 21
Jurispr. 1995, blz. II-2172

T-104/95
R

Tsimenta Halkidos AE tegen Europese
Commissie 

11.08.95 PB C 299, 11.11.95, blz. 22
Jurispr. 1995, blz. II-2237

T395/94
R II

Atlantic Container Line AB en andere
tegen Commissie

22.11.95 PB C 16, 20.01.96, blz. 13
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2. Hof van Justitie

Zaak Partijen Datum Publikatie

C-360/92
P

The Publishers Association + Clé/The
Irish Book Publishers Association,
Booksellers Association of great Britain
and Ireland / Europese Commissie, Pentos
plc, Pentos Retailing Group Ltd

17.01.95 PB C 54, 4.3.95, blz. 3
Jurispr. 1995, blz. I-23

C-412/93 Société d'importation Edouard Leclerc-
Siplec + TF1 Publicité SA and M6
Publicité SA

09.02.95 PB C 74, 25.3.95, blz. 1
Jurispr. 1995, blz. I-179

C-241/91
P and C-
242/91 P

Radio Telefis Eireann (RTE) and
Independent Television Publications Ltd
(ITP) + Intellectual Property Owners
(IPO) / Europese Commissie + Magill TV
Guide Ltd

06.04.95 PB C 137, 3.6.95, blz. 3
Jurispr. 1995, blz. I-743

C-310/93
P

BPB Industries plc and British Gypsum
Ltd / Europese Commissie + Iberian UK
Ltd

06.04.95 PB C 137, 3.6.95, blz. 4
Jurispr. 1995, blz. I-865

C-149/95
P (R)

Europese Commissie tegen Atlantic
Container Line AB en andere

19.07.95 Jurispr. 1995, blz. I-2165

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl and
Spedizioni Marittima del Golfo Srl

05.10.95 PB C 299, 11.11.95, blz. 6
Jurispr. 1995, blz. I-2900

C-140-
141-
142/94

DIP SpA and Comune di Bassano del
Grappa; LIDL Italia Srl and Comune di
Chioggia; Lingral Srl and Comune di
Chioggia

17.10.95 PB C 315, 25.11.95, blz. 6
Jurispr. 1995, blz. I-3287

C-266/93 Bundeskartellamt and Volkswagen AG,
VAG Leasing GmbH

24.10.95
.

PB C 333, 9.12.95, blz. 1
Jurispr. 1995, blz. I-3508

C-70/93 Bayerische Motorenwerke AG and ALD
Auto-Leasing D GmbH

24.10.95 PB C 333, 9.12.95, blz. 1
Jurispr. 1995, blz. I-3459

C-134/94 Esso Española SA et Comunidad
Autonoma de Canarias

22.11.95 PB C 31, 03.02.96, blz. 5

C-319/93
C-40/94
C-224/94

Dijkstra/Frica Domo,
van Roessel/Campina Melkunie,
de Bie/Campina Melkunie

12.12.95 PB C 46, 17.02.96, blz. 3

C-399/93 H.G. Oude Luttikhuis en andere en
Coberco

12.12.95 PB C 46, 17.02.96, blz. 4

C-415/93 Bosman 15.12.95 PB C 64, 02.03.96, blz. 4
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II - Overheidsmonopolies en monopolierechten: artikelen 37 en 90
EG-Verdrag

A - Samenvatting van zaken

Stelsel van kortingen op de landingsvergoedingen op de luchthaven van Brussel

Op 28 juni 1995 heeft de Commissie een beschikking op grond van artikel 90, lid 3, goedgekeurd
waarin de Belgische autoriteiten werden verzocht om een einde te maken aan het stelsel van kortingen
op de landingsvergoedingen dat is ingevoerd op de luchthaven van Zaventem, bij Koninklijk Besluit
van 22 december 1989. Tegen dit stelsel had British Midland, een Britse luchtvaartmaatschappij, klacht
ingediend. Krachtens artikel 2 van dit Koninklijk Besluit werd een kortingenstelsel ingevoerd volgens
hetwelk vanaf 131 000 ecu maandelijkse landingsrechten kortingen mogelijk waren van 7,5 tot 30%
van het totaal van het verschuldigde bedrag dat maandelijks hoger lag dan 131.000 ecu. De laatste
jaren kwamen drie luchtvaartmaatschappijen in aanmerking voor die kortingen, te weten Sabena
(jaarlijks voor een bedrag van 1,9 miljoen ecu), Sobelair (dochtermaatschappij van Sabena) voor
34 000   ecu en British Airways voor 105 ecu.

In haar beschikking stelde de Commissie vast dat deze maatregelen een overheidsmaatregel vormden
in de zin van artikel 90, lid 1, van het EG-Verdrag. Deze had tot gevolg dat ten opzichte van
luchtvaartmaatschappijen ongelijke voorwaarden werden toegepast voor prestaties in verband met het
landen en het opstijgen, die gelijkwaardig zijn, waardoor de luchtvaartmaatschappijen een nadeel
ondervinden in de mededinging. Dit stelsel vormde bijgevolg een inbreuk op artikel 90, lid 1,
EG-Verdrag juncto artikel 86. De drempel van 131 000 ecu is zodanig hoog dat de betrokken
vermindering enkel kan ten goede komen aan een te Brussel gevestigde transporteur en dit ten nadele
van andere communautaire transporteurs. Er zijn immers dagelijks 6 tot 7 vluchten (eenmaal landen
en eenmaal opstijgen) nodig om die drempel te bereiken. Sabena geniet een korting in de laatste
tranche (30%) die gelijk is aan een globale vermindering met 18% van haar landingsrechten. Op een
verbinding zoals Brussel - Londen waar Sabena en British Midland concurreren ontvangt Sabena een
korting van 18 % op haar luchthaventaksen (4 à 6 % van de exploitatiekosten), en dit voor een
gelijkwaardige dienstverlening door de Regie der Luchtwegen die de luchthaven uitbaat. Volgens de
Commissie konden dergelijke verminderingen niet worden gerechtvaardigd door overeenstemmende
schaalvoordelen die de uitbater van de luchthaven zou realiseren. Schaalvoordelen bestaan in casu niet.
Bijgevolg beoogt dit stelsel de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij te begunstigen. Bovendien
is de uitzondering van artikel 90, lid 2, niet van toepassing.

Beschikking van de Commissie van 4 oktober 1995 betreffende de voorwaarden
opgelegd aan de tweede exploitant van GSM-radiotelefonie in Italië.

Volgend aan een verzoek van de Commissie in juli 1993 om een einde te maken aan of een
rechtvaardiging te verschaffen voor het monopolie van Telecom Italia inzake
GSM-radiotelefoniediensten, heeft de Italiaanse regering op 16 december 1993 een procedure gestart
om een tweede GSM-exploitant te kiezen. Eén van de selectiecriteria die de Italiaanse autoriteiten op
29 januari 1994 ter kennis hebben gebracht van de belanghebbende partijen, had betrekking op het
ingeschreven bedrag.
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Op 18 april 1994 kondigde de Italiaanse regering officieel aan dat de tweede concessie was toegekend
aan Omnitel Pronto Italia, in ruil voor een betaling van 750 miljard LIT. Aan de bestaande openbare
exploitant die voordien de enige leverancier was van mobiele telefonie in Italië, Telecom Italia, werd
een licentie verleend zonder dat zij een dergelijke betaling had moeten verrichten.

De Commissie stelde vast dat het opleggen van een dergelijke aanvangsbetaling die enkel gold voor
de nieuwe marktdeelnemer noodzakelijkerwijs zou leiden tot een van de volgende resultaten, die elk
een inbreuk vormen op artikel 90, lid 1, juncto artikel 86 EG-Verdrag:

a) de uitbreiding van de machtspositie van de gevestigde exploitant, dank zij het
concurrentievoordeel als gevolg van deze ongelijke kostenstructuur;

b) het beperken van de produktie, de afzet of de technische ontwikkeling in de zin van artikel 86,
onder b).

Bijgevolg werd in de beschikking, die ertoe strekt de verstoring van de mededinging als gevolg van
de aanvangsbetaling door Omnitel op te heffen, bepaald dat de Italiaanse regering:

- hetzij eist dat Telecom Italia Mobile een gelijkaardige betaling verricht; 

- hetzij, na goedkeuring van de Commissie, correcties aanbrengt die economisch gezien
gelijkwaardig zijn aan de betaling door de tweede exploitant.

Daarenboven verlangde de Commissie dat de uiteindelijk goedgekeurde maatregelen de concurrentie,
die werd ingevoerd door de machtiging van een tweede GSM-exploitant, niet in gevaar zouden
brengen.

B - Nieuwe wetvoorschriften en mededelingen welke door de
Commissie zijn goedgekeurd of voorgesteld

Datum Bekendmaking

Richtlijn 95/51/EG van de Commissie tot wijziging van
Richtlijn 90/388/EEG inzake de opheffing van de
beperkingen op het gebied van kabeltelevisienetten voor het
verrichten van reeds geliberaliseerde diensten

18.10.1995 PB L 256,
26.10.1995, blz.
49

Ontwerp van richtlijn tot wijziging van 
Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot mobiele
communicatie en personal communications

PB L 197,
11.08.95, blz. 5

Ontwerp van richtlijn tot wijziging van
Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de volledige
liberalisering van de markten voor telecommunicatie

PB C 263, 
10.10.1995, blz.
6
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Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement
en de Raad over de stand van zaken en de tenuitvoerlegging
van Richtlijn 90/388/EEG betreffende de mededinging op
de markten voor telecommunicatiediensten

PB C 275,
20.10.1995, blz.
2

Ontwerp-mededeling van de Commissie over de toepassing
van de mededingingsregels op de postsector, met name over
de beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met
betrekking tot postdiensten

PB C 322,
2.12.1995,
blz. 3

C - Beschikkingen van de Commissie

datum referentie

Beschikking van de Commissie op grond van artikel 90, lid 3,
van het EG-Verdrag (luchthaven Brussel nationaal - Zaventem)

28.6.1995 PB L 216, 
12.09.1995,
blz.8

Beschikking van de Commissie betreffende de aan de tweede
exploitant van GSM radiotelefonie in Italië opgelegde
voorwaarden

4.10.1995 PB L 280,
23.11.1995,
blz. 49

D - Persberichten

referentie datum onderwerp

IP/95/61 95/01/25 LIBERALISERING VAN DE TELECOMMUNICATIE-
INFRASTRUCTUUR: PUBLIKATIE VAN DEEL II VAN
HET GROENBOEK EN OVERLEG OVER DE
TOEKOMSTIGE REGELGEVING

IP/95/131 95/02/13 DE LIBERALISATIE VAN KERNSECTOREN VAN DE
INFORMATIEMAATSCHAPPIJ IN EUROPA: "GEEN
VESTING EUROPA MAAR OOK GEEN
OPENSTELLING ZONDER MEER" ZEGT
COMMISSIELID VAN MIERT

IP/95/432 95/05/03 LIBERALISATIE VAN DE TELECOMMUNICATIE-
INFRASTRUCTUUR: VERSLAG VAN DE
RESULTATEN VAN HET OVERLEG OVER HET
GROENBOEK INZAKE DE LIBERALISATIE VAN DE
TELECOMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR EN
KABELTELEVISIENETWERKEN
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IP/95/647 95.06.21 MARKT VOOR MOBIELE EN PERSOONLIJKE
COMMUNICATIE: COMMISSIE STELT VOLLEDIGE
OPENSTELLING VAN DE MARKT VOOR VANAF
1 JANUARI 1996

IP/95/765 95.07.19 COMMISSIE BEVESTIGT MAATREGELEN DIE EEN
VOLLEDIGE MEDEDINGING IN DE
TELECOMMUNICATIESECTOR MOETEN
VERZEKEREN TEGEN 1998

IP/95/802 95.07.20 LIBERALISERING IN DE HAVENS VAN ITALIË: EEN
GROTE STAP VOORUIT

IP/95/813 95.07.26 DE COMMISSIE KEURT
WETGEVINGSVOORSTELLEN VOOR DE
POSTDIENSTEN GOED

IP/95/959 95.09.13 NU DE MARKT VOOR GSM-MOBIELE
COMMUNICATIE WORDT OPENGESTELD VOOR
CONCURRENTIE, NEEMT DE COMMISSIE DE
VERGUNNINGSPROCEDURES ONDER DE LOEP

IP/95/1093 95.10.04 GSM ITALIË: DE COMMISSIE VERZOEKT OM EEN
EERLIJKE BEHANDELING VAN OMNITEL

IP/95/1102 95.10.11 DE COMMISSIE OPENT DE KABELTELEVISIE-
NETWERKEN VOOR DE GELIBERALISEERDE
TELECOMMUNICATIEDIENSTEN

IP/95/1353 95.12.06 BEGIN VAN DE RAADPLEGING OVER DE
ONTWERP- MEDEDELING OVER DE POSTSECTOR

E - Arresten van de communautaire rechtscolleges

1. Het Gerecht van eerste aanleg

Zaak Partijen Datum Publikatie

T-84/94 Bundesverband der
Bilanzbuchhalter eV. v. Europese
Commissie

23.01.1995 PB C 74, 25.3.95, p. 11
Jurispr. 1995, blz. II-103

T-548/93 Ladbroke Racing Ltd v. Europese
Commissie

18.09.1995 PB C 286, 28.10.95, p. 12
Jurispr. 1995, blz. II-
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2. Hof van Justitie

Zaak Partijen Datum Publikatie

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl en
Spedizioni Marittima del Golfo
Srl

05.10.1995 PB C 299, 11.11.95, blz. 6
Jurispr. 1995, blz. I-2900

C-19/93P Rendo NV en anderen v.
Europese Commissie

19.10.1995 PB C 315, 25.11.95, blz. 7
Jurispr. 1995, blz. I-3336

C-91/94 Thierry Tranchant en Téléphone
Store SARL

09.11.1995 PB C 16, 20.1.96, blz. 3
Jurispr. 1995, blz. I-...

C-244/94 Fédération Française des Sociétés
d'Assurance en andere, en
Ministère de l'Agriculture et de la
Pêche

16.11.1995 PB C 31, 3.2.96, blz. 2
Jurispr. 1995, blz. I-...

C-430/93
and
C-431/93

Jeroen Van Schijndel en Johannes
Nicolaas Cornelis van Veen v.
Stichting Pensioenfonds voor
Fysiotherapeuten

14.12.95 PB C 77, 16.3.96, blz. 1
Jurispr. 1995, blz. I-...

C-387/93 Giorgio Domingo Banchero 14.12.95 PB C 64, 2.3.96, blz. 2
Jurispr. 1995, blz. I-...
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III : Concentratiecontrole : Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad
en artikel 66 van het EGKS-Verdrag 

A - Samenvatting van zaken 

1. Toepassing van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van
21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen 

- Samenvatting van de belangrijkste of meest interessante beschikkingen krachtens artikel 6,
lid 1, onder a) en b) 

1.1. Hout, pulp en papierprodukten 

Svenska Cellulosa/PWA Papierwerke (20.02.95)

De Commissie heeft de verwerving van een meerderheidsdeelneming in de Duitse onderneming PWA
Papierwerke Aldhof-Ashaffenburg AG (PWA) door de Zweedse onderneming Svenska Cellulosa AB
(SCA) goedgekeurd.

SCA is een bosbouwbedrijf dat zich specialiseert in de produktie van artikelen voor hygiënisch
gebruik, verpakkingsmateriaal (materiaal voor golfkartonnen dozen en golfkartonnen dozen),
tissueprodukten en grafisch papier. De activiteiten van SCA op het gebied van hygiëneartikelen en
tissueprodukten worden uitgevoerd door haar dochteronderneming SCA Mölnlycke. PWA produceert
een reeks papier- en verpakkingsprodukten, met name gestreken en ongestreken fijn papier,
tissueprodukten, verpakkingsmateriaal, verpakkingskarton en speciaal papier. Na de operatie zal de
nieuwe groep (met een wereldwijde omzet van om en bij 5.700 miljoen ecu) de grootste leverancier
zijn in de Europese papierindustrie.

SCA en PWA bewegen zich beide op verschillende produktmarkten en houden zich bezig met de
levering van tissueprodukten, verpakkingsmateriaal en ongestreken houtvrij papier. PWA is echter niet
actief op een aantal van de hoofdterreinen waarop SCA zich beweegt.

De Commissie was van oordeel dat hoewel SCA en PWA belangrijke deelnemers aan de betrokken
markten van tissueprodukten zijn en de nieuwe eenheid aanzienlijke marktaandelen zou hebben, hetzij
binnen de EER als geheel of binnen de individuele Lid-Staten, zij nog steeds te maken zal hebben met
concurrentie van andere multinationale producenten van tissuepapier. Met name heeft de Commissie
ermee rekening gehouden dat op de specifieke, door de huidige operatie beïnvloede produktmarkten
voor tissuepapier (i.e. andere produkten dan produkten voor vrouwelijke bescherming), die minder
complex zijn en waarvoor de erkende merken minder relevant zijn dan die welke werden beschouwd
in het recente geval Procter & Gamble/VP Schickedanz (II), de belemmeringen voor de toegang tot
de markt betrekkelijk gering zijn. Een voorbeeld hiervan is de vrij grote penetratie van witte
produkten en de relatief grote prijsgevoeligheid van de consumenten. 

Op de andere betrokken markten (verpakkingsmateriaal en ongestreken houtvrij papier) zal het
gecombineerde aandeel van SCA en PWA op de EER-markten geen aanleiding geven tot bezorgdheid
uit het oogpunt van de concurrentie, met name omdat er op al deze markten grote en financieel sterke
ondernemingen bestaan, waartoe de afnemers zich kunnen wenden. 
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Noranda Forest/Glunz (08.09.95)

De Commissie heeft de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming goedgekeurd waarbij de
Europese activiteiten van Noranda Forest Inc. op het gebied van van hout afgeleide plaatmaterialen
en de gelijksoortige activiteiten van Glunz AG in het Verenigd Koninkrijk gebundeld worden in
Norbord Holdings Ltd (dat momenteel nog een dochteronderneming is van Noranda, maar na de
voltooiing van de operatie CSC Forest Products Ltd zal worden genoemd). 

Na afloop van de operatie moest Noranda Forest Inc., een Canadees bedrijf van bosbouwprodukten,
zich terugtrekken van de Europese markt voor plaatmaterialen. De operatie zal resulteren in het bezit
van een belangrijk gezamenlijk marktaandeel voor slechts één plaatmateriaal, "oriented strand board"
(OBS), een betrekkelijk nieuw produkt in Europa dat momenteel uitsluitend door Glunz & Norbord
Holdings Ltd wordt geproduceerd binnen de Europese Unie. 

Oriented strand board wordt zeer weinig gebruikt in vergelijking met andere plaatmaterialen, met name
spaanplaat en triplex, waarvoor oriented strand board bij bepaalde toepassingen een
vervangingsprodukt is. Het aandeel van Glunz & Norbord op de markten voor oriented strand board
en spaanplaat en op die voor oriented strand board en triplex geeft echter geen aanleiding tot
bezorgheid uit een mededingingsoogpunt. Tevens is minstens een andere grote fabrikant van
plaatmaterialen een OSB-produktielijn aan het opzetten binnen de Europese Unie. 

Repola/Kymmene (30.10.95)

De Commissie heeft groen licht gegeven voor een operatie waarbij Repola Corporation en Kymmene
Corporation volledig werden gefuseerd. Repola en Kymmene waren grote Finse ondernemingen die
internationaal actief waren op het gebied van krantepapier en verpakkingsmateriaal. De operatie betrof
de produktmarkten voor krantenpapier, tijdschriftenpapier en papieren zakken.

Met betrekking tot papieren zakken concludeerde de Commissie dat er een aparte Finse markt bestaat
voor dit produkt en dat de concentratie zou leiden tot een machtspositie op de Finse markt. Repola en
Kymmene domineren de Finse markt reeds jaren en de uit de operatie voortkomende nieuwe
onderneming zou nagenoeg de enige aanbieder van papieren zakken zijn voor de Finse verbruikers.
Repola en Kymmene hebben verbintenissen aangegaan met de Commissie waardoor de twijfels inzake
de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt worden weggenomen: een deel van de capaciteit
voor papieren zakken van Repola en Kymmene op de Finse markt zal worden afgestoten.

De markten voor kranten- en tijdschriftenpapier omvatten tenminste West-Europa en Repola/Kymmene,
zoals alle andere belangrijke Europese papierproducenten, verkopen en distribueren hun produkten in
bijna alle Lid-Staten. De nieuwe onderneming zal de grootste Europese marktdeelnemer zijn met
betrekking tot kranten- en tijdschriftenpapier. Haar gezamenlijk marktaandeel zal echter niet groter zijn
dan 20% in elk van deze markten en verschillende concurrenten bekleden een sterke positie.

Repola was, tezamen met vijf andere Finse papierproducenten, lid van de Finnpap Marketing
Association. Finnpap was een gemeenschappelijke verkooporganisatie die de papierprodukten van haar
leden wereldwijd verkoopt. Kymmene is geen lid van Finnpap en beschikt over een eigen
verkoopnetwerk. In de notificatie hadden de partijen niet duidelijk bepaald of de verkoop van papier
dat door Repola wordt geproduceerd in Finnpap zal blijven dan wel of alle papierprodukten van de
nieuwe onderneming door Kymmene's eigen verkoopsnetwerk zouden worden verhandeld. Indien
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Repola haar produkten door Finnpap's netwerk had blijven verdelen, dan zou er een band hebben
ontstaan tussen Kymmene's papier verkoop en de andere producenten die in Finnpap vertegenwoordigd
zijn. In een dergelijke situatie zou de omvang van de fusie uitgebreid zijn geworden met de
gecombineerde verkopen van de nieuwe onderneming en alle andere Finse producenten die via Finnpap
verkopen. Gelet op deze feiten, en meer bepaald om de eventuele problemen betreffende de rol van
Finnpap weg te nemen, hebben de partijen beslist zich er toe te verbinden geen papierprodukten via
de gemeenschappelijke verkooporganisatie Finnpap te verkopen.

In het licht van de door Repola en Kymmene aangegane verbintenissen kwam de Commissie tot de
conclusie dat de concentratie geen machtspositie creëert of versterkt.

1.2. Aardolieprodukten, chemische produkten, kunststoffen, enz.

Texaco/Norsk Hydro (09.01.95)

De Commissie heeft de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming van Texaco en Norsk
Hydro goedgekeurd. De onderneming zal zich bezighouden met de distributie van geraffineerde
aardolieproduktien in Noorwegen en Denemarken.

De moederondernemingen van de gemeenschappelijke onderneming, Texaco (VS) en Norsk Hydro
(Noorwegen), zijn beide volledig geïntegreerde aardoliemaatschappijen. Texaco en Norsk Hydro zullen
zich terugtrekken uit het bedrijf van de gemeenschappelijke onderneming, d.w.z. uit de distributie van
geraffineerde aardolieprodukten in Denemarken en Noorwegen. De gemeenschappelijke onderneming
zal alle activa van de moederondernemingen in de twee betrokken landen overnemen, n.l. terminals,
opslagplaatsen, vrachtwagens en bezinestations.

Deze operatie is getoetst aan de regels van de concentratieverordening, daar de gemeenschappelijke
onderneming het kenmerk draagt van een zelfstandige gemeenschappelijke onderneming die zich
beweegt op een handelsmarkt en die, met beschikking over de nodige voorzieningen, de normale
functies van een handelsmaatschappij op een dergelijke markt vervult. Rekening houdend met het feit
dat de gemeenschappelijke onderneming niet de hoofdafnemer van elk van de moederondernemingen
zal zijn, met het zeer uiteenlopende karakter van de activiteiten van de twee moederondernemingen
en met hun beperkte aanwezigheid (tezamen 9 %) op de upstream-markt voor de levering van
geraffineerde aardolieprodukten aan wederverkopers, was de Commissie van oordeel dat er geen ruimte
bestaat voor onderlinge coördinatie tussen hen op deze upstream-markt.

Derhalve besloot de Commissie dat de gemeenschappelijke onderneming van Texaco en Norsk Hydro
geen machtspositie schept of versterkt op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan.
De gecombineerde marktaandelen van de partijen op de relevante markten belopen niet meer dan 25
% en er bestaan verschillende andere grote concurrenten van de partijen (Shell, Esso, Statoil, Q8,
Fina). 

Union Carbide/Enichem (13.03.95)

De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een gemeenschappelijke onderneming van Enichem
en Union Carbide (UCC) op het gebied van polyetheen ("PE"), een "thermoplast" die wordt gebruikt
voor de produktie van een groot aantal eindprodukten, met inbegrip van folie en vormartikelen.
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Enichem zal haar Westeuropese produktiefaciliteiten voor PE en haar verkoopnetwerk bij de
gemeenschappelijke onderneming, Polimeri Europa Srl, onderbrengen, met uitzondering van haar
PE-fabriek te Porto Torres (Sardinië), haar belangen in twee etheenkrakers te Brindisi en Duinkerken
en haar PE-produktietechnologie. UCC, die vóór deze operatie in West- Europa niet actief was als
PE-producent, zal haar technologische expertise bijdragen, met inbegrip van een licentie om haar
Unipol PE-produktieprocédé te gebruiken. UCC is de grootste mondiale leverancier van
PE-produktietechnologie.

De Commissie heeft de gevolgen van de voorgestelde operatie voor drie afzonderlijke markten
onderzocht: de markt voor de produktie en afzet van PE-harsen, de upstream-markt voor de toelevering
van etheen (de grondstof die bij de produktie van PE wordt gebruikt), en de markt voor licenties van
PE-technologie. De Commissie concludeerde dat de operatie geen machtspositie op een van deze
markten in het leven zal roepen of versterken.

Met name wat de markt voor de produktie van PE-harsen betreft zijn er drie hoofdgroepen van
PE-harsen die worden onderscheiden op basis van hun dichtheid en hun kristallisatiegraad, namelijk
hoge-dichtheid-PE (HDPE), lage-dichtheid-PE (LDPE) en lineair PE met lage dichtheid (LLDPE). Er
is een groeiende markt voor PE-harsen, in het bijzonder voor LLDPE, dat geleidelijk LDPE vervangt,
en voor HDPE, dat andere kenmerken en eindgebruiken kent (sterker doch geringere verwerkbaarheid).

In West-Europa bestaat een aantal grote producenten van PE-harsen, zoals Enichem, Borealis, BP,
Dow, DSM en Exxon. Hoewel Enichem thans een van de grootste leveranciers van PE-harsen is,
beloopt haar aandeel op de markt van PE-harsen, als geheel of onderverdeeld naar PE-groep, niet
groter dan 25%. UCC vergroot dit marktaandeel slechts in zeer geringe mate, via haar deelneming in
een pas opgerichte gemeenschappelijke onderneming met Elf Atochem. Voorts maken verschillende
andere belangrijke concurrenten deel uit van grote, verticaal geïntegreerde groepen die over hun eigen
PE-technologie beschikken.

Wat de upstream-markt voor de produktie van etheen betreft, is Enichem de enige producent en grote
toeleverancier van deze grondstof in Italië; de invoer in Italië is zeer gering met het oog op het
moeilijke transport en de noodzakelijke haven- en opslagfaciliteiten. De gemeenschappelijke
onderneming versterkt deze bestaande positie van Enichem echter niet, omdat UCC in West-Europa
geen etheen produceert. Bovendien zal de regionale positie van Enichem waarschijnlijk niet leiden tot
het ontstaan van een machtspositie op de PE-markt downstream, omdat Italië slechts een klein gedeelte
van de totale Westeuropese etheencapaciteit voor zijn rekening neemt.

Wat de PE-technologiemarkt betreft zijn er vier soorten PE-produktieprocédés die op het ogenblik
gebruikt worden, en die worden onderscheiden naar de wijze waarop etheen wordt gepolimeriseerd:
gasfase (bij voorbeeld UCC, BP, Montedison); "slurry" (bij voorbeeld Philips Petroleum, Mitsui);
oplossing (bij voorbeeld Novacor, Dow) en hoge druk (bij voorbeeld ICI, Enichem). Hoewel geen van
deze technologieën verouderd is, neemt de vraag naar hoge-druktechnologie af vanwege de hogere
bedrijfskosten en het feit dat met deze technologie alleen LDPE kan worden geproduceerd. Aangezien
de vraag naar HDPE en LLDPE waarschijnlijk groter zal zijn dan die naar LDPE zullen potentiële
licentienemers van PE-technologie trachten licenties te verwerven voor lage-drukprocédés (gasfase,
slurry of oplossing) waarbij één of twee van deze produkten kunnen worden vervaardigd. In dit
verband is het beschikken over een technologie om in dezelfde installatie zowel HDPE als LLDPE te
produceren ("swing"-installatie) eveneens belangrijk voor tenminste een aantal potentiële licentienemers
in West-Europa.
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De PE-technologie van UCC, Unipol, is het belangrijkste gasfase-procédé. De Commissie heeft
evenwel vastgesteld dat de oprichting van Polimeri Europa de positie van Unipol inzake de
PE-technologie niet aanzienlijk zal verbeteren, aangezien de technologische ervaring van Enichem
voornamelijk ligt op het gebied van de hoge-druktechnologie en slechts in zeer beperkte mate in de
gasfase- of slurrytechnologie.

De Commissie heeft tevens de gevolgen van de gemeenschappelijke onderneming voor de toelevering
van propeen onderzocht, een van de nevenprodukten van het produktieproces van etheen. De operatie
zou op dat gebied evenmin tot een vergroting van het marktaandeel leiden.

De partijen hebben, naast de aanmelding van de gemeenschappelijke onderneming, een overeenkomst
betreffende de toelevering van etheen tussen Enichem en de gemeenschappelijke onderneming bij de
Commissie ingediend. Bij de beoordeling van deze overeenkomst heeft de Commissie rekening
gehouden met de belangen van derden ten einde hen ervan te verzekeren dat voldoende hoeveelheden
etheen in het betrokken gebied beschikbaar zullen zijn.

Saudi Aramco/MOH (23.05.95)

De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van een gemeenschappelijke
onderneming van de Saoedische aardoliemaatschappij, Saudi Aramco, en de familie Vardinoyannis
door de verwerving door Saudi Aramco van een 50%-deelneming in twee bestaande Griekse
ondernemingen, Motor Oil Corinth Refineries S.A. (MOH), een olieraffinaderij, en Avinoil Industrial
and Maritime Oil Company S.A. (Avin), een wederverkoper van geraffineerde aardolieprodukten,
waarover de familie Vardinoyannis voorheen de uitsluitende zeggenschap had.

Saudi Aramco, een onderneming die volledig in handen is van het Koninkrijk Saoedie-Arabië, houdt
zich bezig met de exploratie, de produktie, het vervoer, de raffinage en de verkoop van aardolie,
voornamelijk buiten Europa. De leden van de familie Vardinoyannis zijn Griekse staatsburgers die
verschillende handelsactiviteiten uitoefenen, onder meer op het gebied van olie- en aardolieprodukten,
rederijen, het bankwezen, de vastgoedsector, de media, hotels en de vrije-tijdsector. 

De concentratie zal voornamelijk gevolgen hebben voor de Griekse markten voor de raffinage en de
kleinhandelsverkoop van geraffineerde aardolieprodukten. Aangezien Saudi Aramco vóór de
concentratie niet actief was op deze markten in Griekenland, is er geen sprake van een vergroting van
marktaandelen. 

1.3. Farmaceutische produkten 

Glaxo PLC/Wellcome PLC (28.02.95)

Op 30 januari 1995 heeft Glaxo plc ("Glaxo") de Commissie in kennis gesteld van haar openbaar
overnamebod voor Wellcome plc ("Wellcome"). De activiteiten van Glaxo en Wellcome op de
farmaceuticamarkt vullen elkaar ten gronde aan. Voorts was de Commissie van mening dat beide
ondernemingen bloot staan aan concurrentiedruk van andere grote farmaceutische ondernemingen op
de meeste markten waarop zij aanwezig zijn.
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De Commissie heeft zich echter specifiek beziggehouden met de kwestie of de verwerving van
Wellcome de sterke positie van Glaxo op het gebied van migrainetherapie merkbaar kan beïnvloeden.
Glaxo neemt een sterke positie in bij de behandeling van migraine met zijn produkt "Imigran" en heeft
ook een stof in een ver gevorderde ontwikkelingsfase op dit therapeutische gebied. Terzelfder tijd is
gebleken dat Wellcome slechts één niet geoctrooieerd geneesmiddel in de handel brengt, dat gebruikt
wordt voor de behandeling van migraine, en dat dit produkt slechts een beperkte omzet en een gering
marktaandeel in alle Lid-Staten van de EU vertegenwoordigt. Wellcome is echter bezig met de
ontwikkeling van een stof die potentieel in de nabije toekomst kan concurreren met Imigran van
Glaxo. De concentratie zou derhalve ten gevolge hebben dat Glaxo haar huidige hoge marktaandelen
in verschillende Lid-Staten combineert met de eigendom van twee stoffen in een ver gevorderde
ontwikkelingsfase.

Ten einde mogelijke twijfels met betrekking tot de verenigbaarheid van haar verwerving van Wellcome
met de gemeenschappelijke markt weg te nemen, heeft Glaxo toegezegd een licentie voor één van deze
specifieke anti-migrainestoffen te verlenen aan een derde. De Commissie heeft bovendien geconstateerd
dat verschillende andere farmaceutische ondernemingen thans nieuwe geneesmiddelen voor de
behandeling van migraine ontwikkelen die van een zelfde type zijn als die van Wellcome en Glaxo,
waarvan er enkele waarschijnlijk in ongeveer hetzelfde tijdsbestek op de markt kunnen komen.
Aangezien verschillende van deze concurrenten grotere farmaceutische ondernemingen zijn met het
vermogen hun produkten wereldwijd op de markt te brengen, concludeerde de Commissie dat de
verwijdering van Wellcome als een concurrent op dit gebied slechts van beperkte invloed is. 

De Commissie heeft voorts het effect van de aanwerving op produkten in onderzoek en ontwikkeling
onderzocht. Zowel Glaxo als Wellcome zijn onderzoeksgerichte farmaceutische bedrijven, en hun
combinatie zal tot een bundeling van zeer aanzienlijke onderzoeksmiddelen en grote deskundigheid
leiden. Beide ondernemingen waren actief in onderzoek naar nieuwe bestanddelen voor de
behandeling van HIV/AIDS. Na raadpleging van een aantal van de voornaamste concurrenten en
afnemers, distributeurs van geneesmiddelen en bepaalde betrokken nationale gezondheidsdiensten,
kwam de Commissie tot de slotsom dat er geen overlappingen waren tussen de produkten die door de
beide ondernemingen in ontwikkeling zijn in deze gebieden en dat er daarom geen belangkrijge
mededingingsproblemen ontstanden.

Behringwerke AG/Armour Pharma (03.04.95)

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van een gemeenschappelijke
onderneming door Behringwerke AG (Behringwerke) en Armour Pharmaceutical Co (Armour), waarbij
beide partners hun respectievelijke wereldactiviteiten op het gebied van uit plasma verkregen produkten
in de gemeenschappelijke onderneming zullen onderbrengen. Behringwerke, een dochteronderneming
van Hoechst AG, en Armour, die indirect tot Rhône-Poulenc behoort, zijn beide producenten van
farmaceutische produkten. 

De concentratie heeft betrekking op verschillende uit bloedplasma gewonnen produkten, waarbij de
activiteiten van de partijen elkaar overlappen voor vier van deze produkten, met name humaan
albumine, intraveneus toe te dienen immunoglobuline, stollingsfactor VIII en stollingsfactor IX. Door
het bestaan van verschillende nationale systemen voor de registratie van farmaceutische produkten,
veiligheidsnormen, en kostenvergoedingsregelingen uit hoofde van de sociale zekerheid blijven de
markten voor deze produkten in feite nationale markten. In de meeste EER-landen blijft het totale
marktaandeel van de twee partners bescheiden. Ten aanzien van stollingsfactor VIII bedraagt het
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marktaandeel in de EER echter ongeveer 30%, maar ruim 40% in Duitsland en nog veel meer in
Oostenrijk.

Het aandeel van Behring op de Duitse markt voor factor VIII is in de afgelopen jaren echter gedaald
omdat de door de onderneming toegepaste technologie door meer geavanceerde produkten is
voorbijgestreefd. In het bijzonder Bayer en Baxter leveren een recombinant-produkt dat minder humane
bloedbestanddelen bevat en dus als veiliger wordt beschouwd dan de traditionele produkten zoals die
van Behring. Hoewel Baxter en Bayer distributielicenties voor recombinant-factor VIII aan Armour
hebben verleend, zal de hoeveelheid waarover de gemeenschappelijke onderneming zal kunnen
beschikken, beperkt blijven, terwijl Bayer en Baxter het belangrijke voordeel hadden dat zij veel eerder
op de Duitse markt aanwezig waren. Daarenboven zullen andere ernstige concurrenten, zoals
Pharmacia (Zweden) en Novo Nordisk (Denemarken), naar verwachting over enkele jaren tot de markt
toetreden.

De Commissie meende dat dezelfde overwegingen gelden voor de Oostenrijkse markt voor factor VIII,
waar het marktaandeel van Behring tussen 1993 en 1994 scherp is teruggelopen. De marktposities
waren de voorbije jaren kwetsbaar en zij hebben aanzienlijke schommelingen ondergaan. In Oostenrijk
zal recombinant-factor VIII zeer binnenkort op de markt komen en zal de gemeenschappelijke
onderneming ook hier geconfronteerd worden met leveranciers die de markt eerder zijn binnengetreden.

1.4. Metalen

Alumix/Alcoa (21.12.95)

De Commissie heeft de voorgenomen overname van de Italiaanse onderneming Alumix S.p.A.
("Alumix") door de Amerikaanse onderneming Aluminium Company of America ("Alcoa")
goedgekeurd. Alumix was eigendom van EFIM en de transactie maakte deel uit van het
privatiseringsprogramma van EFIM (deze maatschappij, volledig eigendom van de Italiaanse regering,
is momenteel in verplichte administratieve liquidatie). De transactie bestaat in de overname door Alcoa
van Alumix' belangen in de aluminiumsector, met uitzondering van een beperkt deel van de activiteiten
van de onderneming in de produktie van platte gewalste produkten (de produktie van tabletten). Voorts
verwerft Alcoa Alumix' aandeel van 6% in Halco Mining Company, een onderneming uit Delaware
die met de Compagnie des Bauxites de Guinée actief is in de winning van bauxieterts in Guinea.

Alcoa is een verticaal geïntegreerde onderneming en is wereldleider op de aluminiummarkt. Alumix
is ook een verticaal geïntegreerde aliminiumproducent waarvan de activiteiten zijn gericht op de
Europese markt en de Italiaanse markt in het bijzonder.

De Commissie is van oordeel dat de voorgenomen transactie op geen enkele van deze markten een
machtspositie doet ontstaan of versterkt, aangezien Alcoa op elk van deze markten te maken krijgt met
belangrijke concurrenten als Alcan, Pechiney, Alusuisse, VAW en Hoogovens. De overeenkomstig de
concentratieverordening genomen beslissing heeft geen invloed op de procedures ten overstaan van
Alumix overeenkomstig de regels betreffende staatssteun.
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1.5. Elektrische industriegoederen

Daimler Benz/Carl Zeiss (27.06.95)

De Commissie heeft besloten toestemming te geven voor de oprichting door Daimler Benz en Carl
Zeiss van de gemeenschappelijke onderneming Zeiss-Electro Optronic GmbH, waarin de partners hun
activiteiten op het gebied van de militaire optronica gaan samenvoegen. 

Optronica voor militaire doeleinden wordt vooral toegepast bij verkenning, identificatie van doelwitten,
afstandmeting en projectielgeleiding. In de sector militaire optronica hebben Daimler Benz en Carl
Zeiss in Duitsland een marktaandeel van rond de 40%. Alleen bij thermische vizieren is sprake van
overlapping, aangezien Daimler Benz en Carl Zeiss tot nu toe de enige Duitse producenten zijn. Uit
een bestelling bij de Israëlische onderneming ELOP, in het kader van het project voor de verbetering
van de gevechtskracht van de LEOPARD 2-tank, bleek dat de gedragingen van de gemeenschappelijke
onderneming op de Duitse markt voor thermische vizieren voldoende ingeperkt zullen zijn, aangezien
het Duitse Ministerie van Defensie de mogelijkheid heeft naar internationale aanbieders uit te wijken. 

Thomson/Teneo/Indra (22.08.95)

De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de verwerving door Thomson-CSF, een
dochteronderneming van de Franse maatschappij Thomson SA, van 25% min een aandeel van het
kapitaal van INDRA SISTEMAS SA (INDRA), een dochteronderneming van de Spaanse
overheidsgroep TENEO SA. In een aandeelhoudersovereenkomst tussen Thomson en Teneo is
neergelegd dat INDRA onder de gemeenschappelijke zeggenschap van Thomson-CSF en Teneo
werkzaam zal zijn.

Thomson is een houdstermaatschappij onder controle van de Franse staat, met twee hoofddochters.
Thomson Consumer Electonics is actief op het gebied van het ontwerpen, ontwikkelen en produceren
van consumentenelektronica. Thomson-CSF houdt zich bezig met professionele elektronica en
verdedigingssystemen. Haar voornaamste sterke punten liggen op het gebied van vliegtuiguitrusting,
communicatie- en besturingsnetwerken, opsporingssystemen, raketsystemen, elektronica en
informatietechnologie. Indra beweegt zich op het gebied van professionele elektronica via
dochterondernemingen in de sectoren verdediging en technologieën voor tweeërlei gebruik,
adviesverlening en computerdiensten, besturing en communicatie, en ruimtevaartelektronica. 

Er bestaat geen materiële overlapping, aangezien de partijen eigenlijk hun bedrijf met dezelfde
produkten op onderscheiden geografische markten uitoefenen. Bijgevolg bestaat er geen materiële
samenvoeging van marktaandelen. Voorts brengt de operatie geen materiële wijziging in de huidige
structuur van de nationale markten teweeg, aangezien de mogelijkheid voor andere sterke concurrenten
en nieuwe marktdeelnemers om hun activiteiten uit te breiden, fundamenteel ongewijzigd blijft.

Seagate/Conner (17.11.95)

De Commissie heeft groen licht gegeven voor een transactie waarbij Seagate Technology Inc. volledig
gefuseerd wordt met Conner Peripherals Inc. Beide ondernemingen zijn ondernemingen naar
Amerikaans recht.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE 183

De betrokken produktmarkt was die voor aandrijfeenheden voor de harde schijf, die in drie segmenten
werd opgesplitst: aandrijfeenheden voor draagbare computers/notebooks, aandrijfeenheden voor
schijven van 3.5 inch (momenteel ongeveer 90% van de markt), die vooral in bureaucomputers worden
gebruikt, en aandrijfeenheden voor schijven van 5.25 inch of meer, die gebruikt worden in servers en
in mini- en mainframe-computers. Na een analyse van de prijspolitiek, de distributiekosten, de opinie
van de producenten en de koopgewoonten, kwam de Commissie tot de conclusie dat de betrokken
geografische markt voor aandrijfeenheden voor de harde schijf waarschijnlijk mondiaal, en in ieder
geval communautair is.

De enige sector waar een overlapping tot een aanzienlijk marktaandeel leidde, was de markt voor
schijven van 3,5 inch, waar een marktaandeel van 40% zou worden bereikt. In dit marktsegment waren
echter andere concurrenten actief met marktaandelen van meer dan 10%, waarvan één met een aandeel
van meer dan 20%. Rekening houdend met de huidige scherpe concurrentie op deze produktmarkt, de
investeringsplannen van de concurrenten en de enorm snelle groei van de markt, meende de Commissie
dat de fusie geen ernstige twijfels opriep met betrekking tot de verenigbaarheid met de
gemeenschappelijke markt.

1.6. Mechanische industriegoederen

Ingersoll Rand/Clark Equipment (15.05.95)

Ingersoll-Rand, een Amerikaans bedrijf dat machines voor de bouwnijverheid en andere sectoren
produceert, verwerft Clark Equipment, een tweede Amerikaanse onderneming die zich beweegt op het
gebied van uitrusting voor de bouwnijverheid.

Op 13 april 1995 stootte Clark Equipment haar aandeel van 50% in de Nederlandse maatschappij
VME, die uitrusting voor de bouwnijverheid produceert, af. Ten gevolge van deze afstoting beloopt
de omzet van Clark Equipment in de EU minder dan 250 miljoen ecu, zodat de Commissie een
beschikking krachtens artikel 6, lid 1, onder a), heeft genomen, aangezien de verwerving van Clark
Equipment door Ingersoll-Rand geen communautaire dimensie als bedoeld in de
concentratieverordening heeft. 

ATR/BAE (25.07.95)

De Europese Commissie heeft besloten dat de gemeenschappelijke onderneming van Aérospatiale,
Alenia en British Aerospace in de sector regionale verkeersvliegtuigen geen concentratie in de zin van
de concentratieverordening vormde. De operatie werd derhalve behandeld in het kader van de
procedure van artikel 85 van het Verdrag van Rome voor structurele gemeenschappelijke
ondernemingen.

Aérospatiale en Alenia, die reeds geïntegreerd zijn in ATR, en British Aerospace hebben in het kader
van de concentratieverordening bij de Commissie een gemeenschappelijke onderneming aangemeld,
waarin zij al hun activiteiten op het gebied van regionale verkeersvliegtuigen zullen onderbrengen.
Deze activiteiten omvatten enerzijds de door ATR geproduceerde vliegtuigen, met inbegrip van de
ATR 42 en ATR 72, en anderzijds de Jetstream turboprops van BAE en de regionale jets van Avro.
De gemeenschappelijke onderneming heeft ten doel haalbaarheidsstudies uit te voeren voor de
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lancering van nieuwe vliegtuigen en de activiteiten die verbonden zijn met de bestaande
produktgamma's, geleidelijk te bundelen.

Volgens de Commissie zal de gemeenschappelijke onderneming in de eerste fase van haar bestaan niet
alle functies van een zelfstandige eenheid vervullen, aangezien er onzekerheid bestaat over het resultaat
van de haalbaarheidsstudies en de bundeling van de bestaande activiteiten op het gebied van de
vliegtuigen zich beperkt tot de oprichting van een gemeenschappelijk verkoopkantoor. De
integratieprojecten voor de toekomst zijn bovendien op dit moment nog te onzeker om de operatie als
een alle functies vervullende gemeenschappelijke onderneming te kunnen beschouwen. Bijgevolg
meende de Commissie dat deze operatie niet onder de concentratieverordening valt.

1.7. Vervoer en reizen

Babcock/Siemens/BS Railcare (30.06.95)

Op 30 mei 1995 hebben Siemens AG en Babcock International Group plc bij de Commissie een
overeenkomst aangemeld om via hun respectieve Engelse dochterondernemingen, Siemens plc en
Babcock International Ltd, een gemeenschappelijke houdstermaatschappij op te richten, Railcare Ltd,
die activiteiten zal hebben in de sector spoorwegvervoer, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk.

De gemeenschappelijke onderneming, die werd opgericht in het kader van de privatisering van British
Rail, zal hoofdzakelijk activiteiten ontplooien op het gebied van onderhoud en modernisering van
rollend spoorwegmaterieel (met inbegrip van locomotieven). Te dien einde deed zij recentelijk met
succes een bod om twee dépôts te kopen voor het onderhoud van zwaar materieel (niveau 5) te
Wolverton en Springburn, die behoren tot de British Railways Board. De transactie zou worden
vervolledigd door de aankoop van Tickford Rail Ltd, een divisie van Babcock International Ltd die
zich bezighoudt met het ontwikkelen, leveren en moderniseren van het interieur van rollend
spoorwegmaterieel. 

In de sector onderhoud en modernisering van rollend spoorwegmaterieel in het Verenigd Koninkrijk
zal de gemeenschappelijke onderneming, Railcare Ltd, te maken krijgen met scherpe concurrentie van
belangrijke bedrijven zoals GEC Alsthom, ABB Transportation en Bombardier, die reeds sterk
aanwezig waren op deze markt. Bijgevolg oordeelde de Commissie dat de voorgenomen operatie geen
machtspositie in het leven roept of versterkt en zij besloot zich daar derhalve niet tegen te verzetten.

GRS Holding (11.12.95)

Charterhouse/Porterbrook Leasing Company (11.12.95)

De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de overname van Angel Train Contracts Ltd door
Noruma en van Porterbrook Leasing Co Ltd door Charterhouse Development Capital Holdings Ltd.
Deze twee operaties vormen een onderdeel van de privatisering van British Rail. Het rollend materieel
voor het reizigersvervoer, dat voordien in handen was van de British Railways Board, werd verdeeld
tussen drie ondernemingen voor rollend materieel ("ROSCO's"), die elk een marktaandeel van ongeveer
33% hebben, aangezien aan ieder van hen een min of meer gelijk aandeel van het bestaand rollend
materieel, van eenzelfde gemiddelde ouderdom, toegewezen werd. Voorts kreeg elk van deze
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ondernemingen een gelijk aandeel van de bestaande exploitatieovereenkomsten met de 25
ondernemingen voor de exploitatie van treinen ("TOC's").

De verkoop van de ROSCO's heeft ten doel de markt voor de levering van rollend materieel voor het
reizigersvervoer open te stellen voor concurrentie. De Commissie merkte op dat het er op het eerste
gezicht kan op lijken dat de concurrentie wordt beperkt wegens de marktaandelen van de drie
ROSCO's, maar dat de treinondernemingen bij de vernieuwing van de exploitatieovereenkomsten
zullen kunnen kiezen tussen de verschillende leveranciers van rollend materieel voor het
reizigersvervoer. Voorts zullen geen wettelijke beperkingen of licentievoorwaarden (afgezien van
veiligheidsvoorschriften) andere deelnemers beletten tot de markt toe te treden.

De toepassing van artikel 3, lid 5, onder c), van de concentratieverordening, betreffende de
behandeling van operaties door financiële houdstermaatschappijen, wordt besproken in de beschikking
Charterhouse/Porterbrook Leasing Company.

1.8. Telecommunicatie

De Commissie heeft een aantal beschikkingen gegeven inzake operaties in de telecommunicatiesector
in 1995. Omnitel betrof de oprichting van een consortium dat de tweede mobiele-telefoonvergunning
had gekregen in Italië. De Commissie was van oordeel dat het daarbij niet om een concentratie ging,
aangezien enkele moedermaatschappijen actief waren op de mobiele-telefoonmarkt in andere landen.
De moederondernemingen konden dus concurreren met deze gemeenschappelijke onderneming door
gestandaardiseerde GSM-telefoons en de daarbij horende overeenkomsten tussen mobiele-
telefoonexploitanten aan te bieden. De operatie werd bijgevolg beoordeeld in het kader van de
procedure van artikel 85 voor gemeenschappelijke ondernemingen met het karakter van een
samenwerkingsverband.

De overige belangrijke telecommunicatiezaken in 1995 betroffen de oprichting van nieuwe, of de
uitbreiding van bestaande gemeenschappelijke ondernemingen teneinde profijt te trekken uit de
beginnende liberalisering van de telecommunicatiesector in de Europese Unie.
Telenordic/BT/Teledanmark was een zaak in verband met de oprichting van een nieuwe
gemeenschappelijke onderneming om voordeel te halen uit de reeds geliberaliseerde
telecommunicatiemarkt in Zweden. Cable  en  Wireless/Veba en British  Telecom/VIAG waren beide
operaties waarbij Duitse ondernemingen met bepaalde telecommunicatiebelangen (onder meer in de
bestaande particuliere infrastructuur) een gemeenschappelijke onderneming oprichtten samen met Britse
telecommunicatiebedrijven, in afwachting van de liberalisatie van de Duitse en andere
telecommunicatiemarkten in 1998. Deze drie operaties werden goedgekeurd in het kader van de
concentratieverordening. Albacom was een door British Telecom en BNL, een Italiaanse bank,
opgerichte gemeenschappelijke onderneming in Italië die bepaalde, in Italië geliberaliseerde
netwerkdiensten zou leveren en andere diensten zou leveren zodra deze op hun beurt geliberaliseerd
zouden zijn. De tussen de partijen overeengekomen beperkte periode van gezamenlijke zeggenschap
was te kort om de operatie als gezamenlijke zeggenschap te beschouwen in de zin van de
fusieverordening en de overname van de alleenzeggenschap door BT lag onder de in de
concentratieverordening vastgelegde omzetdrempels.

Unisource/Telefonica betrof de onderbrenging van Telefonica, de Spaanse telecommunicatie-exploitant,
bij het Unisource-consortium waarvan het Zweedse Telia, de Nederlandse PTT Telecom en de
Zwitserse PTT reeds deel uitmaakten. Unisource was actief op verschillende gebieden, terwijl
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Telefonica haar satellietdiensten inbracht en haar datadiensten voor gezamenlijk bestuur aan Unisource
toevertrouwde. Wegens juridische redenen kon Telefonica haar activiteiten op het gebied van de
gegevensoverdracht niet volledig integreren. Gezien de voor de datadiensten getroffen bestuursregeling
en omdat de andere activiteiten die in de nieuwe onderneming werden ondergebracht niet het karakter
van een concentratie hadden, werd de operatie niet als een concentratie beschouwd en in plaats daarvan
onderzocht in het kader van de procedures van artikel 85.

1.9. Bankwezen en financiële diensten

Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo (17.07.95)

De Commissie heeft de fusie goedgekeurd van twee Japanse kredietinstellingen, de "Mitsubishi Bank"
en de "Bank of Tokyo". De nieuwe instelling die voortkomt uit de fusie zal "The Bank of
Tokyo-Mitsubishi Ltd" heten en zal zich kunnen meten met de grootste banken in de wereld. 

De twee banken zijn voornamelijk actief buiten de Gemeenschap, met name op hun thuismarkt Japan,
en bijgevolg zullen de voornaamste effecten van deze fusie buiten de Gemeenschap voelbaar zijn. De
twee banken hebben vestigingen in belangrijke landen van de Europese Unie, waar ze zich
hoofdzakelijk bezighouden met kredietverlening aan ondernemingen. De nieuwe instelling zal echter
geen belangrijke marktaandelen hebben op enige geografische of produktmarkten binnen de
Gemeenschap. 

Chase Manhattan/Chemical Banking (26.10.95)

De Commissie heeft de fusie goedgekeurd tussen Chemical Banking Corporation en Chase Manhattan
Corporation, die respectievelijk de vierde en zesde plaats innemen onder de banken van de Verenigde
Staten.

De activiteit van de beide banken is in hoofdzaak geconcentreerd op de Verenigde Staten en de fusie
zal voornamelijk gevolgen hebben voor de Amerikaanse en de internationale markt. Beide
ondernemingen zijn eveneens actief in het kader van de Europese Unie als handelsbanken en
investeringsbanken, alsmede op de financiële markten. De gecumuleerde marktaandelen van beide
banken beperken de concurrentie op de nationale en de internationale markt echter niet. 

1.10. Verzekeringen 

Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico (03.04.95)

De Europese Commissie heeft de verwerving door de Duite verzekeringsmaatschappij Allianz van twee
andere verzekeringsmaatschappijen, Elvia (Zwitserland) en Lloyd Adriatico (Italië), goedgekeurd. In
de oorspronkelijke koopovereenkomst tussen de verkoper, Schweizer Rückversicherungsgesellschaft,
en Allianz was bepaald dat Allianz ook de meerderheidsparticipatie van Schweizer Rück in de Duitse
verzekeringsmaatschappij Vereinte zou verwerven. Door de mogelijke problemen die deze transactie
in mededingingsopzicht zou kunnen opleveren op de verzekeringsmarkt in Duitsland, zijn Allianz en
Schweizer Rück overeengekomen dat laatstgenoemde voorlopig haar deelneming in Vereinte zal
aanhouden en een handelsbank de opdracht zal geven een koper te zoeken die de gevraagde
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waarborgen biedt. Zo zal Allianz op geen enkel moment een doorslaggevende invloed kunnen
uitoefenen op Vereinte.

Elvia is vrijwel uitsluitend werkzaam in Zwitserland, terwijl de activiteiten van Lloyd zich
voornamelijk toespitsen op de Italiaanse markt. Binnen de gemeenschappelijke markt heeft de
verwerving derhalve overwegend gevolgen voor de Italiaanse verzekeringsmarkt. In de sector
levensverzekeringen bedraagt het marktaandeel van Allianz ongeveer 11 % in Italië en in de sector
niet-levensverzekeringen 16 %. In elk van deze sectoren zal Allianz zich gesteld zien tegenover sterke
concurrenten zoals Generali of het Fondiaria-concern. Om al deze redenen heeft de Commissie
geconcludeerd dat deze transactie niet leidt tot het ontstaan van een machtspositie en dat zij
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

UAP/Sunlife (21.08.95)

De Commissie heeft een operatie goedgekeurd waarbij de Franse verzekerings- en bankgroep UAP de
alleenzeggenschap over de Engelse verzekeringsgroep Sun Life verwerft. 

Sun Life, die zich voornamelijk beweegt in de sector levensverzekering in het Verenigd Koninkrijk
stond sinds 1991 onder gemeenschappelijke zeggenschap van UAP en de in Zuid-Afrika gevestigde
verzekerings- en financiële dienstengroep Liberty Life Group. Door de huidige operatie zou UAP het
gehele belang van Liberty Life in Sun Life verwerven en derhalve de enige eigenaar van de
laatstgenoemde onderneming worden. De bovengenoemde concentratie levert geen probleem op het
gebied van de mededinging op, aangezien er noch in het Verenigd Koninkrijk noch in een andere
Lid-Staat een significante overlapping van activiteiten bestaat. 

1.11. Mediasector 

CLT/Disney/Super RTL (17.05.95)

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van Super RTL, een op
gezinnen en kinderen gerichte TV-zender die een gemeenschappelijke onderneming is van CLT en
Disney. De zender zal gratis toegankelijk zijn in Duitsland op de kabel en via satelliet. 

Via dochterondernemingen zal CLT - Compagnie Luxembougeoise de Télédiffusion - 50% van de
zender in handen hebben. Walt Disney Company zal eigenaar zijn van de andere helft. CLT heeft
eveneens belangen in twee andere Duitse TV-zenders - RTL plus en RTL 2. Afgezien van Super RTL
is Disney niet aktief op de Duitse markt van de gratis toegankelijke televisie. Disney verkoopt evenwel
film- en TV-rechten aan Duitse TV-zenders. 

De nieuwe zender zal concurreren met andere algemene zenders die gratis toegankelijk zijn in
Duitsland. Hoewel er momenteel geen specifiek op kinderen gerichte zenders zijn in Duitsland, bestaan
er plannen voor twee dergelijke zenders: één gratis toegankelijke zender en één betaaltelevisiezender.
Aangezien de nieuwe zender momenteel geen marktaandeel bezit op het gebied van TV-reclame op
de Duitse markt van de gratis toegankelijke televisie, doet de oprichting van de zender geen ernstige
twijfel rijzen inzake de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt. Wegens de concurrentiële
structuur van de Duitse televisiereclamemarkt geldt dit eveneens indien rekening wordt gehouden met
de andere zenders waarin CLT belangen heeft (RTL plus, RTL 2). Op de markt voor film- en
televisierechten zijn er, ondanks Disney's sterk programma-aanbod, andere concurrenten die in staat

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



188 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

zijn soortgelijke programma's te verstrekken aan de gemeenschappelijke onderneming en aan andere
zenders. De transactie doet derhalve evenmin ernstige twijfels rijzen op deze markt. 

Disney en CLT hebben bovendien een licentieovereenkomst gesloten welke betrekking heeft op
licenties inzake programmarechten van Disney ten behoeve van CLT, inclusief sub-licenties ten
behoeve van Super RTL. Aangezien het niet mogelijk is de licentie- en sub-licentiebepalingen van
elkaar te scheiden, kan deze overeenkomst niet geacht worden rechtstreeks verband te houden met en
noodzakelijk te zijn voor de concentratie en valt zij derhalve niet binnen de werkingssfeer van deze
goedkeuringsbeschikking. 

Havas(CEP)/Groupe de la Cité (29.11.95)

De operatie betreft de verwerving door Havas van de Groupe de la Cité en een aantal andere
persondernemingen. De Groupe de la Cité, die zich bezig houdt met het uitgeven van boeken, werd
tot dusver gezamenlijk gecontroleerd door Havas en Alcatel Alsthom. Voortaan is zij uitsluitend in
handen van Havas. De operatie heeft aldus betrekking op de overgang van een gezamenlijke
zeggenschap naar een uitsluitende zeggenschap. Ermee rekening houdend dat Havas niet werkzaam
is in de uitgeverijsector en dat er andere grote concurrenten zijn in de sector van het Franstalige boek
(onder meer Hachette of Flammarion), is de Commissie van mening dat de operatie geen machtspositie
in het leven roept of versterkt.

De andere verworven ondernemingen zijn voornamelijk actief in de perssector. Zij waren tot dusver
uitsluitend in handen van Alcatel Alsthom en worden voortaan uitsluitend gecontroleerd door Havas.
De Commissie heeft inzake de perssector een onderscheid gemaakt tussen de lezersmarkt (verkoop van
kranten aan de lezer) en de reclameruimtemarkt. 
De Commissie heeft vastgesteld dat Havas en de verworven ondernemingen op de lezersmarkt geen
concurrenten zijn. Havas is namelijk actief op de markt voor de gespecialiseerde pers en in de sector
economische en financiële tijdschriften, terwijl de verworven ondernemingen drie tijdschriften van de
voor het grote publiek bestemde pers en twee algemene opninieweekbladen uitgeven. Ten aanzien van
de markt voor de aankoop van reclameruimte heeft de Commissie verschillende analysemethodes
gebruikt, waaronder die welke de Franse Raad voor de Mededinging hanteerde bij zijn onderzoek naar
de toenadering tussen L'Express en le Point in 1993.
Ongeacht de gebruikte methode is de Commissie tot de bevinding gekomen dat de operatie geen
aanleiding geeft tot problemen op mededingingsgebied omdat de betrokken tijdschriften niet op
dezelfde markt aanwezig zijn of omdat er andere concurrenten bestaan (de Groupe Perdriel met le
Nouvel Observateur en Challenges, de Groupe Hersant met le Figaro Magazine, de Groupe Filipacchi
met Paris Match). 

- Samenvattingen van beschikkingen krachtens artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89
van de Raad

Mercedes-Benz/Kässbohrer (14.02.95)

De Commissie heeft de voorgenomen verwerving van Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH
(Kässbohrer) door Mercedes Benz AG (Mercedes) verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
verklaard. Op basis van een grondig onderzoek is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de
voorgenomen concentratie niet tot het ontstaan of de versterking van een machtspositie leidt. 
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Mercedes-Benz is op de busmarkt in Europa de leidende aanbieder, met een totaal marktaandeel dat
iets groter is dan dat van Volvo. Kässbohrer neemt de vierde plaats in. Hoewel de concentratie
gevolgen zal hebben op de gehele Europese markt, was de Commissie van oordeel dat de busmarkt
in Duitsland bijzonder grondig moest worden onderzocht. Deze markt werd gekenmerkt door een zeer
gering invoeraandeel, hetgeen onder andere toe te schrijven viel aan de merkgetrouwheid en de nauwe
klant/leveranciers-betrekkingen. Daarom moet de Duitse busmarkt naar de mening van de Commissie
worden beschouwd als een nationale markt. 

Op de totale markt voor bussen in Duitsland hadden Mercedes-Benz en Kässbohrer in 1993 tezamen
een marktaandeel van 57%. De totale busmarkt kan worden onderverdeeld in drie segmenten:
stadsbussen, lijnbussen en reisbussen. De gecombineerde marktaandelen van de partijen in elk van deze
segmenten beliepen respectievelijk 44%, 74% en 54%. De grenzen tussen deze segmenten zijn echter
niet scherp en het is relatief gemakkelijk om de produktie van een bustype om te stellen naar een
ander type. 

Ondanks het omvangrijke marktaandeel op de totale busmarkt en in de afzonderlijke segmenten zal
de vrijheid van handelen van Mercedes op de Duitse markt naar de mening van de Commissie
voldoende worden ingeperkt. Met MAN en Neoplan bestaan op de markt reeds twee Duitse
concurrenten wier marktaandelen na de concentratie naar alle waarschijnlijkheid zullen toenemen, daar
bepaalde marktdeelnemers wellicht ten minste twee onafhankelijke aanbieders zullen wensen te
behouden. In dit geval is echter ook de potentiële concurrentie van de Europese busproducenten buiten
Duitsland, die tot een geleidelijke openstelling van de Duitse markt zal leiden, bepalend. De
niet-Duitse aanbieders beschikten reeds over bussen die aan de vereisten van de Duitse markt voldoen.
Voorts moet worden verwacht dat de Duitse busondernemingen de andere Europese concurrenten in
sterkere mate als regulerend middel voor de Duitse markt zullen benutten. Dit werd door de
verenigingen van de particuliere en openbare busvervoersexploitanten uitdrukkelijk beklemtoond. De
geleidelijke openstelling van de Duitse markt wordt bovendien nog bevorderd door de richtlijnen van
de EU inzake overheidsopdrachten, die thans voor het merendeel van de opdrachten in de sectoren
stadsbussen en lijnbussen een aanbesteding in de gehele Gemeenschap vereisen. 

Mercedes heeft zich jegens de Commissie bereid verklaard busmotoren te leveren aan Europese
busproducenten die geen eigen motorenproduktie hebben en ook niet met een andere motorenproducent
verbonden zijn. Mercedes heeft er zich eveneens toe verplicht, de verkoopvertegenwoordigers van
Kässbohrer en diens erkende garagebedrijven de verkoop of de serviceverlening voor buitenlandse
busproducenten en hun dochterondernemingen niet te verbieden. 

Siemens/Italtel (17.02.95)

De Commissie heeft een beschikking gegeven waarbij zij goedkeuring verleent voor de samenvoeging
van de activiteiten van de Italiaanse dochteronderneming van Siemens voor de produktie van
telecommunicatieapparatuur (Siemens Telecomunicazioni SpA) en Italtel, dochteronderneming van het
STET-concern die zich bezig houdt met de vervaardiging van telecommunicatieapparatuur. STET is
een houdstermaatschappij die ook zeggenschap heeft over de Italiaanse openbare
telecommunicatieorganisaties, welke onlangs werden gefuseerd in Telecom Italia. 

Na de eerste beoordelingsfase van een maand waarin de concentratieverordening voorziet, was de
Commissie van oordeel dat er ernstige twijfel bestond over de verenigbaarheid van de voorgenomen
operatie met de gemeenschappelijke markt en dat zij problemen, zowel horizontaal als verticaal, op

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



190 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

de markten voor telecommunicatieapparatuur doet rijzen. Wat de horizontale aspecten betreft, zal de
gemeenschappelijke onderneming een belangrijk aandeel in de Italiaanse markt voor openbare schakel-
en transmissiesystemen verwerven. In andere landen zal de operatie waarschijnlijk geen
noemenswaardige gevolgen hebben aangezien de afzet van Italtel zich hoofdzakelijk tot Italië beperkt.
Met betrekking tot de verticale aspecten zal de gemeenschappelijke onderneming Siemens/Italtel
gedeeltelijk in handen komen van haar belangrijkste klant.

Uit het onderzoek in de tweede fase, waarbij de Commissie een groot aantal producenten van
telecommunicatieapparatuur en telecommunicatieorganisaties raadpleegde, bleek dat de oprichting van
de gemeenschappelijke onderneming, niettegenstaande de aanzienlijke marktaandelen, geen
machtspositie in het leven zal roepen. De Commissie heeft ermee rekening gehouden dat de markten
voor telecommunicatieapparatuur veranderingen ondergaan, en dat de invoering van nieuwe
technologieën op de langere termijn zou kunnen leiden tot belangrijke wijzigingen in de structuur van
de sector. De Commissie hield in het bijzonder rekening met: 

i) de mogelijheid dat aanzienlijke veranderingen optreden vanwege de technologische
ontwikkelingen;

ii) de standaardisatie en wetgeving inzake overheidsopdrachten, die zullen leiden tot een openstelling
van nationale markten;

iii) de verdere liberalisatie van telecommunicatiediensten en vooral van infrastructurele voorzieningen,
waardoor geleidelijk een wereldmarkt voor openbare telecommunicatieapparatuur tot stand zal
komen.

De effecten van de combinatie van die ontwikkelingen zijn reeds te merken in de sector mobiele
communicatie, waar de vaststelling van een Europese norm (GSM), de liberalisatie van diensten en
de liberalisatie van infrastructurele voorzieningen ertoe hebben geleid dat een Europese, ja zelfs een
wereldwijde markt voor de levering van telecommunicatieapparatuur is ontstaan. 

Ten aanzien van de verticale band tussen de nieuwe gemeenschappelijke onderneming en STET werd
opgemerkt dat een bevoorrechte behandeling van de gemeenschappelijke onderneming door Telecom
Italia, ook Siemens ten goede zou komen. Derhalve vermindert de aangemelde operatie het feitelijke
belang van STET of Telecom Italia om de gemeenschappelijke onderneming te bevoordelen, te meer
daar Siemens alleen op de leverancier van apparatuur (Italtel) rechtstreeks invloed zal uitoefenen en
totaal geen invloed zal hebben op de telecommunicatieorganisatie (Telecom Italia) of op haar
moedermaatschappij (STET).

Ten derde werd het onderscheid tussen de belangen van de dienstverlenende activiteiten en de
produktie-activiteiten in het STET-concern verder verscherpt door de oprichting van Tecnitel, dat
voornamelijk tot taak heeft toezicht te houden op de produktie-activiteiten van STET.

Daarenboven heeft STET de Commissie tijdens de procedure verzekerd dat zij zich niet zou bemoeien
met de inkooppolitiek van Telecom Italia, meer in het bijzonder met de keuze van leveranciers, en dat
er een duidelijke scheiding zou zijn tussen de Raad van Bestuur, de CEO, en in het algemeen het
management van Telecom Italia, Tecnitel en de ondernemingen van het Italtel-concern. 

Ten aanzien van de overige betrokken markten, die voor mobiele radionetwerken en particuliere
telecommunicatieapparatuur, bevestigde het onderzoek dat de liberalisatie reeds heeft geleid tot een
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concurrerend werkende markt en dat de positie van de gemeenschappelijke onderneming in die
sectoren geen concurrentieproblemen oplevert. 

Nordic Satellite Distribution (19.07.95) 

De Commissie had besloten dat de voorgenomen gemeenschappelijke onderneming NORDIC
SATELLITE DISTRIBUTION (NSD) in haar toenmalige vorm strijdig was met de gemeenschappelijke
markt en met de EER-Overeenkomst. De Commissie bleef evenwel bereid nieuwe voorstellen van de
partijen te onderzoeken. 

NSD kwam tot stand als een gemeenschappelijke onderneming van Norsk Telekom A/S (NT),
TeleDanmark A/S (TD) en Industrifφrvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik), waarbij elke
moederonderneming een derde van het bedrijf bezit. De partners van NSD waren alle drie zeer sterk
aanwezig op de markt van de Noordeuropese TV- en media-industrie: 

- NT is met ongeveer 30% van de verbindingen de grootste kabeltelevisie- exploitant in Noorwegen.
NT controleert de satellietcapaciteit gesitueerd op 1 graad W.L. (één van de twee Noordeuropese
posities), en is met haar dochteronderneming Telenor CTV een belangrijke verdeler van betaaltelevisie.

- TD is met ongeveer 50% van de verbindingen de grootste kabeltelevisie-exploitant in Denemarken
en zij zal dit privilege waarschijnlijk nog behouden tot 1 januari 1998, de uiterste datum voor de
liberalisering van de telecommunicatiemarkten. Daarenboven beheert TD, samen met Kinnevik, het
grootste deel van de satellietcapaciteit gesitueerd op 5 graad O.L. (de andere Noordeuropese positie). 

- Kinnevik is een Zweeds conglomeraat dat zowel belangen heeft in t.v.-programma's, tijdschriften en
kranten als in staal, papier, verpakkingsmateriaal en telecommunicatie. Kinnevik is de belangrijkste
leverancier van Noordeuropese satelliettelevisieprogramma's met, onder meer, de heel populaire
TV3-kanalen, TV6, Z-TV, en de TV1000 betaaltelevisiekanalen. Het bedrijf is met haar
Viasat-bedrijven de grootste leverancier van betaaltelevisie in de Noordeuropese landen. Kinnevik heeft
eveneens een belangrijk aandeel in Kabelvision, de tweede grootste kabeltelevisiemaatschappij in
Zweden en in TV4, de grootste Zweedse commerciële zender. 

NSD was van plan satelliettelevisieprogramma's uit te zenden naar kabelmaatschappijen en
huishoudens met een eigen satellietschotel ("direct-to-home"-markt). De oprichting van NSD in haar
voorgenomen vorm zou in feite leiden tot een concentratie van de activiteiten van NT, TD en
Kinnevik, waardoor er een sterk verticaal geïntegreerde constructie zou ontstaan, gaande van de
produktie van televisieprogramma's en via de exploitatie van satellieten en kabeltelevisienetwerken tot
de verdeling van betaaltelevisie en andere gecodeerde kanalen in de kleinhandel. 

De Commissie kon uit het onderzoek afleiden dat de gemeenschappelijke onderneming NSD in haar
voorgenomen vorm op drie markten een machtspositie in het leven zou roepen of versterken: 

i) NSD zou een machtspositie verwerven op de markt voor de levering van transpondercapaciteit
voor satelliettelevisie aan de Noordeuropese regio (Denemarken, Noorwegen, Zweden en
Finland); 

ii) TD zou haar machtspositie verstevigen op de Deense markt voor de exploitatie van
kabeltelevisie-netwerken;
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iii) NSD zou een machtspositie verwerven op de markt voor de distributie van satelliet-betaaltelevisie
en andere gecodeerde televisiekanalen naar "direct-to-home"-kijkers.

De verticaal geïntegreerde aard van de operatie houdt in dat de marktposities van de sectoren die zich
lager in de bedrijfskolom bevinden (betaaltelevisie en exploitatie van kabeltelevisie) de marktposities
verstevigen van sectoren die hogerop liggen (satelliettransponders, levering van programma's) en
omgekeerd. Alles wel beschouwd zouden de partijen een dermate sterke positie verwerven dat zij bij
machte zouden zijn de Noordeuropese markt voor satelliettelevisie af te schermen. In dit opzicht
vertoont de operatie enigszins overeenkomsten met de gemeenschappelijke onderneming MSG Media
Service, voorgesteld door Bertelsman, Kirch Group en Deutsche Telecom, die in de herfst van 1994
door de Commissie geblokkeerd werd. 

De betrokken markten bevinden zich momenteel in een overgangsfase aangezien de markten voor
telecommunicatie op het punt staan geliberaliseerd te worden en er nieuwe technologieën en diensten
in ontwikkeling zijn die weldra op de markt gebracht zullen worden. Door deze situatie wordt de
beslissing van de Commissie belangrijker omdat gedurende deze periode de toekomstige
marktstructuren gedefiniëerd worden. De Commissie heeft er derhalve voor gezorgd dat deze
toekomstige markten niet afgeschermd worden. 

Niettemin geeft de Commissie toe dat gemeenschappelijke ondernemingen en vooral transnationale
gemeenschappelijke ondernemingen, nuttig kunnen zijn voor de optimale ontwikkeling van de media-
en de telecommunicatiesector. Bovendien houdt de Commissie steeds rekening met nieuwe
ontwikkelingen. Bijgevolg werden de partijen verzocht een gewijzigd project in te dienen dat
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt en de EER-Overeenkomst.

RTL/Veronica/Endemol (20.09.95)

De Commissie heeft besloten dat de Nederlandse gemeenschappelijke onderneming Holland Media
Groep SA (HMG) geen groen licht kan krijgen in het kader van de concentratieverordening van de
EG. De oprichting van HMG werd derhalve onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt
verklaard.

HMG is een gemeenschappelijke onderneming, opgericht door RTL4 SA (RTL), Vereniging Veronica
(Veronica) en Endemol Entertainment Holding BV (Endemol). De moederondernemingen van RTL
zijn het Luxemburgse omroepconcern CLT en de Nederlandse uitgeversgroep VNU. RTL heeft haar
omroepactiviteiten in Nederland overgedragen aan HMG, met name de twee commerciële
televisiezenders RTL4 en RTL5. Een derde zender is in HMG ingebracht door Veronica, dat vanaf 1
september een volwaardige commerciële zender is geworden. De andere grote moederonderneming,
Endemol, is de grootste onafhankelijke producent van televisieprogramma's in Nederland. 

De Commissie is haar onderzoek in deze zaak begonnen op verzoek van de Nederlandse regering.
Zonder dit verzoek zou de Commissie niet bevoegd zijn geweest om zich over de zaak uit te spreken,
aangezien de in de concentratieverordening vastgestelde minimumdrempels inzake omzet niet waren
overschreden. Indien de drempels niet zijn bereikt, blijft de bevoegdheid bij de Lid-Staten berusten.
In dat geval kan een Lid-Staat evenwel op grond van artikel 22 van de concentratieverordening de
Commissie verzoeken de zaak in onderzoek te nemen, indien het handelsverkeer tussen de Lid-Staten
wordt beïnvloed. Aangezien er geen opschortende werking is voor gevallen op grond van artikel 22
mochten de partijen hun operatie voltooien. 
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Vóór de operatie waren er in Nederland negen grote omroeporganisaties, die met zijn allen drie
zenders delen - Nederland 1, 2 en 3. Voorts zijn er twee algemene commerciële zenders, RTL4 en
RTL5, en een aantal buitenlandse zenders die verspreid worden via het kabelnet, dat 95% van het land
beslaat. Op basis van de jaarlijkse gemiddelde kijkcijfers bedroeg het marktaandeel van Nederland 1,
2 en 3 samen ongeveer 50% in 1994 (kijkcijfers in prime time). Het gezamenlijke marktaandeel van
RTL4 en RTL5 bedroeg ongeveer 32% (eveneens in prime time). Tot 1 september deelde Veronica
Nederland 2 met twee andere openbare omroeporganisaties en kon zij dus maar tweeëneenhalve dag
per week uitzenden. Als commerciële zender binnen HMG zendt Veronica thans de volle zeven dagen
per week uit. 

Op grond van haar onderzoek is de Commissie tot de bevinding gekomen dat HMG met haar drie
kanalen een zeer sterke positie op de Nederlandse markt voor de televisieomroep zal innemen, hetgeen
waarschijnlijk zal neerkomen op een kijkersaandeel van ruim 40%. Het kijkersaandeel van de openbare
omroepen zal dientengevolge aanzienlijk dalen. HMG zal bijgevolg de grootste TV-omroep in
Nederland worden. 

De marktpositie van de omroeporganisaties op de markt voor televisiereclame wordt grotendeels
bepaald door hun aandeel op de kijkersmarkt. Door haar grote kijkersaandeel zal HMG derhalve
verreweg de sterkste positie op de Nederlandse markt voor televisiereclame gaan innemen. In 1994
hadden de twee RTL-zenders een marktaandeel van circa 50% op het gebied van televisiereclame,
ofschoon hun kijkersaandeel slechts 32% bedroeg. Met de Veronica-zender erbij zal het marktaandeel
meer dan waarschijnlijk meer dan 60% bedragen. Een bijzonder sterk punt van HMG is dat zij de
belangrijkste doelgroepen voor adverteerders gericht kan aanspreken door de programmering van haar
drie zenders op elkaar af te stemmen, wat voor de drie openbare zenders veel moeilijker is. De sterke
marktpositie van HMG zal waarschijnlijk ook de kansen van kleinere concurrenten en van potentiële
nieuwkomers op de Nederlandse markt voor televisiereclame ongunstig beïnvloeden. Daarom is de
Commissie tot de slotsom gekomen dat HMG een machtspositie zal verwerven op de markt voor
televisiereclame in Nederland. 

De Commissie was van oordeel dat Endemol, verreweg de grootste onafhankelijke producent van
televisieprogramma's in Nederland, reeds een machtspositie bekleedde op de Nederlandse markt voor
televisieprodukties. Endemol buiten beschouwing gelaten, was deze markt ten zeerste versnipperd, met
slechts enkele producenten van enige omvang, die bovendien nog zeer klein waren in vergelijking met
Endemol. Via haar participatie in HMG heeft de firma Endemol een structurele band gelegd met de
grootste omroep in Nederland, die haar een bevoorrechte toegang verleent tot de grootste afnemer op
de Nederlandse markt voor televisieprodukties. Derhalve zou de reeds bestaande machtspositie van
Endemol op deze markt nog worden versterkt. 

De beschikking waarin de Commissie de gemeenschappelijke onderneming HMG onverenigbaar met
de gemenschappelijke markt verklaarde, heeft HMG niet belet haar werkzaamheden voort te zetten.
De maatregelen die noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markten
voor televisiereclame en voor televisieprodukties te herstellen, zullen later worden vastgesteld. In
afwachting heeft de Commissie de partijen uitgenodigd met het oog hierop passende maatregelen voor
te stellen. 
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Orkla/Volvo (20.09.95)

De fusie tussen Ringes (Orkla) en Pripps (Volvo) werd goedgekeurd ten aanzien van Zweden en werd
onder voorwaarden verenigbaar geacht met de EER-Overeenkomst wat Noorwegen betreft. Tijdens
haar onderzoek stelde de Commissie vast dat de beoogde gemeenschappelijke onderneming in
Noorwegen een aanzienlijk aandeel op de biermarkt (meer dan 75%) zou hebben. Op de afzonderlijke,
relevante produktmarkten, te weten de verkoop van bier aan winkeliers en aan hotels en de
cateringsector, zouden volgens de prognoses de marktaandelen van de voorgenomen
gemeenschappelijke onderneming van dezelfde orde zijn. 

Noch de kleinhandel noch de hotel- en cateringsector konden naar de mening van de Commissie als
afnemers enig tegenwicht tegen de voorgenomen gemeenschappelijke onderneming bieden. Bovendien
ging de Commissie er, gelet op de op dit ogenblik in Noorwegen vigerende wetgeving, van uit dat er
weinig kans was dat een toename van de importpenetratie of het op de markt brengen van nieuwe
merken een tegenwicht tegen de nieuwe onderneming zouden kunnen bieden. 

De Commissie was daarom van oordeel dat de voorgenomen concentratie een machtspositie in het
leven zou roepen waardoor de daadwerkelijke concurrentie in een groot deel van het door de
EER-Overeenkomst bestreken grondgebied in aanzienlijke mate zou worden belemmerd. 

Om de bezwaren van de Commissie weg te nemen en te voorkomen dat zij de gemeenschappelijke
onderneming in haar beschikking geheel zou verbieden hebben de partijen voorgesteld de aanvankelijk
geplande concentratie te wijzigen. Deze wijziging, die inhoudt dat de Hansa-brouwerij in de loop van
1996 als een goed draaiend bedrijf wordt verkocht, werd door de Commissie aanvaard en biedt een
oplossing voor de concurrentieproblemen waartoe de concentratie in zijn oorspronkelijk voorgestelde
vorm aanleiding gaf. 

ABB/Daimler Benz (18.10.95)

De Commissie heeft de voorgenomen gemeenschappelijke onderneming van ABB en Daimler-Benz
slechts verenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaard nadat de partijen een afstoting hebben
voorgesteld om problemen op het gebied van de mededinging te vermijden. Teneinde de bezwaren van
de Commissie met betrekking tot het ontstaan van een duopolie in de Duitse markt voor trams (met
inbegrip van lichte spoorwegvoertuigen) en metrovoertuigen weg te nemen, hebben de partijen
toegezegd Kiepe Elektrik GmbH (een dochteronderneming van Daimler Benz), gespecialiseerd in
elektrische componenten voor dit soort voertuigen, af te stoten. Dit betekent dat een van de partijen
onafhankelijke aanbieder van elektrische componenten op de Duitse markt blijft bestaan om samen te
werken met andere aanbieders van mechanische componenten. 

ABB en Daimler-Benz willen met de gemeenschappelijke onderneming hun wereldwijde activiteiten
op het gebied van het spoorwegvervoer bundelen. Door de concentratie werden zij 's werelds grootste
onderneming op dit gebied. In Europa zouden de activiteiten van Daimler en ABB elkaar in
geografisch opzicht bijna hebben aangevuld. Slechts in Duitsland ontstaat een overlapping van de
activiteiten, waardoor voor deze markt een nader onderzoek van de gevolgen voor de mededinging
nodig was. In Duitsland zijn de markten voor spoorwegtechnologie voor trams en metrovoertuigen
momenteel nog nationaal van aard, terwijl de andere Lid-Staten, die niet over een omvangrijke eigen
spoorwegtechnologische industrie beschikken, de markten reeds hadden opengesteld. 
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In Duitsland zouden er na de concentratie twee grote zogenoemde "full-line" aanbieders zijn geweest:
de gemeenschappelijke onderneming van ABB en Daimler-Benz, en Siemens. Aangezien beide
aanbieders op verschillende produktmarkten samengetelde marktaandelen van meer dan 65% van de
Duitse markt zouden hebben gehad, heeft de Commissie het concentratievoornemen onderzocht om
na te gaan of er een duopolie ontstaat of versterkt wordt. 

Uit het onderzoek is gebleken dat op de meeste produktmarkten niet het gevaar bestaat dat een
machtspositie zal ontstaan of versterkt worden. Er bleven echter twijfels bestaan ten aanzien van twee
produktmarkten, te weten de markten voor trams (met inbegrip van lichte spoorwegvoertuigen) en voor
metro's, waar op beide produktmarkten na de concentratie een duopolie met een machtspositie zou zijn
ontstaan. Behalve de partijen en Siemens zijn in Duitsland overwegend aanbieders van mechanische
componenten voor spoorwegvoertuigen actief, die bijgevolg voor het elektrische gedeelte met andere
aanbieders moeten samenwerken. 

Door de verkoop van Kiepe blijft een van de partijen onafhankelijke aanbieder van elektrische
componenten bestaan, waarmee aanbieders van mechanische componenten op het gebied van
spoorwegtechnologie kunnen samenwerken en de mogelijkheid hebben effectief te concurreren. Kiepe
is een welbekende en succesvolle onderneming die gespecialiseerd is in de sector elektrische
componenten voor trams en lichte spoorwegvoertuigen, waar zij aanzienlijke marktsuccessen heeft
behaald. Zo heeft Kiepe, die slechts onlangs door Daimler Benz is overgenomen, in samenwerking met
de Canadese onderneming Bombardier, die onlangs toegetreden is tot de Europese markt, een contract
verkregen om lichte spoorwegvoertuigen aan de stad Keulen te leveren. Ten gevolge van de afstoting
zal de verkoop door buitenlandse aanbieders op de Duitse markt worden gestimuleerd, doordat een
levensvatbare onafhankelijke aanbieder van elektrische componenten blijft bestaan.

Crown Cork and Seal/Carnaudmetal Box (14.11.95)

Crown Cork & Seal, een Amerikaanse producent van verpakkingen (met name blikverpakkingen) mag
alleen doorgaan met de overname van de Franse onderneming Carnaud Metalbox S.A. - eveneens een
van de grootste verpakkingsondernemingen ter wereld - als voldaan wordt aan de verbintenis die de
partijen hebben aangegaan om vijf van hun ondernemingen ineens af te stoten (in Frankrijk, in het
Verenigd Koninkrijk, in Italië, in Spanje en in Duitsland). Deze vijf ondernemingen vertegenwoordigen
momenteel ongeveer 22% van de EER-markt in de sector spuitbussen van blik. 

De fusie kan alleen dan worden goedekeurd nadat de partijen de hierboven beschreven verbintenis
hadden aageboden en nadat de Commissie deze had annvaard. De fusie van beide ondernemingen
vormde aanleiding tot ernstige bedenkingen van de Commissie in het kader van de
concentratieverordening, met name ten aanzien van de sector spuitbussen van blik: samen hadden de
twee ondernemingen in 1994 in de hele Europese Economische Ruimte namelijk een marktaandeel van
65% (ofwel 1,3 miljard eenheden van het totaal van 2,2 miljard verkochte eenheden). 

Op de specifieke markt voor spuitbussen hebben de twee ondernemingen aangeboden om vijf
vestigingen af te stoten: voor Crown Cork & Seal betreft het de fabrieken te Southall en de
bijbehorende fabriek te Tredegar (Verenigd Koninkrijk) en Voghera (Italië); voor CarnaudMetalbox
gaat het om de fabrieken te Laon (Frankrijk), Reus (Spanje) en Schwedt (Duitsland). De Commissie
is van mening dat door deze ingreep, waarop zij nauwlettend toezicht zal houden, wordt voorkomen
dat de partijen een machtspositie innemen op de EER-markt voor spuitbussen. 
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Met betrekking tot conservenblikken had alleen de markt van de Benelux een probleem kunnen
opleveren. Op deze markt heeft de concentratie horizontale gevolgen, aangezien Crown een aanzienlijk
marktaandeel van 20% heeft. Gezien de concurrentiesituatie op deze markt zal de concentratie echter
niet leiden tot een machtspositie. Na voltooiing van de concentratie zal de nieuwe eenheid een
marktaandeel van minder dan 40% hebben en moeten concurreren met een sterke concurrent,
Schmallbach-Lubeca, die over een marktaandeel van 30 à 35% beschikt. Bovendien exporteren
verscheidene concurrenten hun produkten naar de Benelux vanuit aangrenzende geografische markten. 

Wat de markten hoger in de bedrijfskolom betreft, is de Commissie tot de slotsom gekomen dat de
concentratie geen verticale gevolgen van betekenis zal hebben, aangezien de nieuwe onderneming niet
in de positie zal zijn om tegen significant betere voorwaarden vertind en onvertind blik in te kopen
dan de voornaamste concurrenten op de markten voor spuitbussen, conservenblikken en metalen
kronen. 

Ten aanzien van de verschillende markten voor sluitingen voor drankflessen (met inbegrip van plastic
en aluminium doppen, metalen kronen en lipjes voor blikken dozen) was de Commissie tenslotte van
mening dat er geen bijzondere risico's bestonden omdat er op elk van deze markten sprake is van
voldoende daadwerkelijke concurrentie. 

2. Concentraties die onder de toepassing van artikel 66 van het EGKS-Verdrag vallen 

2.1. Steenkool en bruinkool 

Rheinbraun/Laubag (29.03.95)

De Commissie heeft de overname door Rheinbraun AG (Rheinbraun), PreussenElektra AG,
Bayernwerk AG, RWE Energie AG, Badenwerk AG, Berliner Kraft- und Licht AG, Energie-
Versorgung Schwaben AG, Hamburgische Electricitätswerke AG en Vereinigte Elektrizitätswerke
Westfalen AG van Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG) goedgekeurd. Volgens de voorgenomen
participaties van de verschillende partijen en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst
verkrijgt Rheinbraun met de transactie de alleenzeggenschap over LAUBAG en vormt de overname
een concentratie van Rheinbraun en LAUBAG in de zin van artikel 66, lid 1, van het EGKS-Verdrag.

LAUBAG, dat in handen was van de Treuhandanstalt, hield zich bezig met de winning van bruinkool
uit open groeven in het Lausitz-gebied. In de voormalige DDR bestonden vier grote geïntegreerde
groepen (Kombinate) die bruinkool produceerden. De mijnen en brikettenfabrieken, die wegens het
gebrek van afzetgebieden zouden worden stilgelegd, waren reeds overgedragen aan Lausitzer
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LBV), waarvan de Treuhandanstalt eigenaar was. De fabrieken
die draaiende zouden worden gehouden, werden gebundeld in LAUBAG, met het oog op hun
privatisering.

De bruinkoolbriketten waren het enige produkt dat onder de toepassing van het EGKS-Verdrag viel.
Wegens de hoge vervoerskosten kunnen deze produkten in de praktijk slechts in de onmiddellijke
nabijheid van de produktielocatie worden verkocht en verbruikt. De door Rheinbraun vervaardigde
briketten werden geproduceerd en verbruikt in Noordrein-Westfalen; die van LAUBAG in de nieuwe
Duitse deelstaten, waar het verbruik sinds de Duitse eenmaking drastisch verminderd was. Rheinbraun
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en LAUBAG waren derhalve actief op twee afzonderlijke geografische markten. Bijgevolg heeft de
Commissie geoordeeld dat de concentratie van Rheinbraun en LAUBAG de marktpositie van de
partijen niet zal versterken.

British Steel/Scunthorpe Rolling Mill/ASW (17.01.95)

De Commissie zette het licht op groen voor de verkoop door ASW Holdings PLC ("ASW") van
Scunthorpe Rod Mill ("SRM") aan British Steel plc ("BS"). Het bedrag dat BS voor SRM betaalt, zal
door ASW worden gebruikt om de ASW-aandelen die in het bezit zijn van BS terug te kopen. SRM
bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de geïntegreerde BS-staalbedrijven te Scunthorpe en
koopt hoofdzakelijk stalen knuppels van BS en vervaardigt en verkoopt walsdraad aan consumenten
overal ter wereld.

Het gezamenlijke marktaandeel van BS en SRM in de EU-markt voor walsdraad ligt om en bij 11%.
Onder de talrijke andere producenten van walsdraad in de EU zijn er twee die grotere marktaandelen
hebben dan BS en SRM samen; andere belangrijke producenten in de Gemeenschap bezitten
marktaandelen tussen 5 en 9%. Bovendien bestaan er een aantal grote afnemers die een tegenwicht
vormen tegen de macht van de producenten. 

Riva/Ilva Laminati Piani (03.04.95)

In het kader van het herstructureringsplan van de openbare ijzer- en staalindustrie, heeft de Italiaanse
regering de Commissie in kennis gesteld van haar verbintenis tot de privatisering van ILVA Laminati
Piani (ILP).

Volgens de operatie zal de RIVA-groep 100% van het kapitaal van ILP verwerven. ILP houdt zich
bezig met de produktie en distributie van platte produkten (warmbreedband, koudgewalste plaat en
beklede plaat, blik en quartoplaat), terwijl de RIVA-groep zich beweegt op de markten van lange
produkten (walsdraad, staafstaal en betonstaal). Aangezien de partijen actief zijn op afzonderlijke
produktmarkten, zal de operatie de marktpositie van RIVA niet versterken.

De operatie werd uitgevoerd tegen de voorwaarden en condities zoals neergelegd in beschikking nr.
94/259 (EGKS) van 12.4.1994 betreffende staatssteun die door Italië wordt toegekend aan de openbare
ijzer- en staalsector.
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B - Beschikkingen van de Commissie

1. Beschikkingen op grond van de artikelen 6 en 8 van Verordening (EEG) nr.
4064/89 van de Raad

1.1. Beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4064/89

Zaak nr. Naam Datum van
de
beschikking

Verschenen in

IV/M.0511 Texaco/Norsk Hydro 09.01.1995 PB C 23 van 28.01.1995

IV/M.0537 Sidmar/Klöckner (II) 09.01.1995 PB C 37 van 14.02.1995

IV/M.0520 Direct Line/Bankinter 12.01.1995 PB C 134 van 01.06.1995

IV/M.0523 Akzo Nobel/Monsanto 19.01.1995 PB C 37 van 14.02.1995

IV/M.0531 Recticel/CWW-Cerko 03.02.1995 PB C 187 van 21.07.1995

IV/M.0533 TWD/Akzo Nobel/Kuagtextil 10.02.1995 PB C 46 van 23.02.1995

IV/M.0540 Cegelec/AEG 20.02.1995 PB C 71 van 23.03.1995

IV/M.0549 Svenska Cellulosa/PWA
PapierWerke

20.02.1995 PB C 57 van 07.03.1995

IV/M.0543 Zürich Insurance CY/Banco di
Napoli

22.02.1995 PB C 58 van 08.03.1995

IV/M.0555 Glaxo plc/Wellcome plc 28.02.1995 PB C 65 van 16.03.1995

IV/M.0550 Union Carbide/Enichem 13.03.1995 PB C 123 van 19.05.1995

IV/M.0554 Dalgety/The Quaker Oats
Company

13.03.1995 PB C 82 van 04.04.1995

IV/M.0518 Winterthur/Schweizer Rück 14.03.1995 PB C 73 van 25.03.1995

IV/M.0548 Nokia OY/SP Tyres 14.03.1995 PB C 163 van 29.06.1995

IV/M.0558 La Rinascente/Cedis Migliarini 15.03.1995 PB C 71 van 23.03.1995

IV/M.0563 British Steel/UES 17.03.1995 PB C 105 van 26.04.1995

IV/M.0561 Securicor/Datatrak 20.03.1995 PB C 82 van 04.04.1995

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.03.1995

IV/M.0571 CGI/Dassault 24.03.1995 PB C 100 van 22.04.1995

IV/M.0538 Omnitel 27.03.1995 PB C 96 van 20.04.1995

IV/M.0536 Torrington/Ingersoll 28.03.1995 PB C 104 van 25.04.1995

IV/M.0495 Behringwerke AG/Armour Pharma 03.04.1995 PB C 134 van 01.06.1995

IV/M.0539 Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico PB C 180 van 14.07.1995

IV/M.0572 Gehe/AAH 03.04.1995 PB C 117 van 12.05.1995
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IV/M.0577 Toepfer/Champagne Céréales PB C 104 van 25.04.1995

IV/M.0564 Havas Voyage/American Express 06.04.1995 PB C 117 van 12.05.1995

IV/M.0573 ING/Barings 11.04.1995 PB C 114 van 06.05.1995

IV/M.0575 Volvo/VME 11.04.1995 PB C 104 van 25.04.1995

IV/M.0578 Hoogovens/Klöckner & Co. 11.04.1995 PB C 243 van 20.09.1995

IV/M.0565 Solvay/Wienerberger 24.04.1995 PB C 170 van 06.07.1995

IV/M.0570 Telenordic/BT/Teledanmark/Teleno 24.04.1995 PB C 154 van 21.06.1995

IV/M.0579 Blockbuster/Burda 27.04.1995 PB C 129 van 25.05.1995

IV/M.0577 GE/Power Controls BV 28.04.1995 PB C 163 van 29.06.1995

IV/M.0584 Kirch/Richemont/Multichoice/Tele 05.05.1995 PB C 129 van 25.05.1995

IV/M.0560 EDS/Lufthansa 11.05.1995 PB C 163 van 29.06.1995

IV/M.0588 Ingersoll-Rand/Clark Equipment 15.05.1995 PB C 154 van 21.06.1995

IV/M.0566 CLT/Disney/Super RTL 17.05.1995 PB C 144 van 10.06.1995

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 22.05.1995

IV/M.0574 Saudi Aramco/MOH 23.05.1995 PB C 158 van 24.06.1995

IV/M.0582 Orkla/Volvo 23.05.1995

IV/M.0589 Seagram/MCA 29.05.1995 PB C 149 van 16.06.1995

IV/M.0583 Inchcape/Gestetner 01.06.1995 PB C 201 van 05.08.1995

IV/M.0568 EDF/Edison-ISE 08.06.1995 PB C 241 van 16.09.1995

IV/M.0576 FerruzziFinanziaria/Fondiaria 09.06.1995 PB C 158 van 24.06.1995

IV/M.0586 Generali/Comit/R.Flemings 15.06.1995 PB C 263 van 10.10.1995

IV/M.0587 Hoechst AG/Marion Merrell Dow 22.06.1995 PB C 193 van 27.07.1995

IV/M.0593 Volvo/Henlys 27.06.1995 PB C 177 van 12.07.1995

IV/M.0598 Daimler Benz/Carl Zeiss 27.06.1995 PB C 276 van 21.10.1995

IV/M.0597 Swiss Bank Corp./S.G. Warburg 28.06.1995 PB C 180 van 14.07.1995

IV/M.0542 Babcock/Siemens/BS Railcare 30.06.1995 PB C 186 van 20.07.1995

IV/M.0600 Empls Reins. Corp./Frankona Rück 30.06.1995 PB C 272 van 18.10.1995

IV/M.0601 Empls Reins. Corp./Aachener 30.06.1995 PB C 272 van 18.10.1995

IV/M.0591 Dow/Buna 04.07.1995 PB C 181 van 15.07.1995

IV/M.0585 VAI/Davy 07.07.1995 PB C 246 van 22.09.1995

IV/M.0596 Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo 17.07.1995 PB C 198 van 02.08.1995

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.03.1995

IV/M.0616 Swissair/Sabena 20.07.1995 PB C 200 van 04.08.1995

IV/M.0551 ATR/BAE 25.07.1995 PB C 264 van 11.10.1995
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IV/M.0603 Crown Cork & 25.07.1995

IV/M.0606 Generali/Comit (Previnet) 26.07.1995 PB C 263 van 10.10.1995

IV/M.0612 RWE-DEA/Augusta 27.07.1995 PB C 207 van 12.08.1995

IV/M.0611 Dresdner Bank/Kleinwort Benson 28.07.1995 PB C 207 van 12.08.1995

IV/M.0613 Jefferson Smurfit plc/Munksjo AB 31.07.1995 PB C 252 van 28.09.1995

IV/M.0617 Crédit Loc.de France/Hypo.Bank 10.08.1995 PB C 241 van 16.09.1995

IV/M.0618 Cable+Wireless/Vebacom 16.08.1995 PB C 231 van 05.09.1995

IV/M.0614 Generali/France Vie+France IARD 21.08.1995 PB C 244 van 21.09.1995

IV/M.0627 UAP/Sun Life 21.08.1995 PB C 292 van 07.11.1995

IV/M.0620 Thomson/Teneo/Indra 22.08.1995 PB C 264 van 11.10.1995

IV/M.0625 Nordic Capital/Transpool 23.08.1995 PB C 243 van 20.09.1995

IV/M.0581 Frantschach/Bischof und Klein 28.08.1995 PB C 238 van 13.09.1995

IV/M.0599 Noranda Forest/Glunz 08.09.1995 PB C 298 van 11.11.1995

IV/M.0622 Ricoh/Gestetner 12.09.1995 PB C 264 van 11.10.1995

IV/M.0623 Kimberly-Clark/Scott Paper 12.09.1995

IV/M.0604 Albacom (BT/BNL) 15.09.1995 PB C 278 van 24.10.1995

IV/M.0632 Rhône-Poulenc/Fisons 21.09.1995 PB C 263 van 10.10.1995

IV/M.0628 Gen. Bank/Crédit Lyon. Ned. Bank 25.09.1995 PB C 289 van 31.10.1995

IV/M.0631 Upjohn/Pharmacia 28.09.1995 PB C 294 van 09.11.1995

IV/M.0640 KNP BT/Société Générale 0 PB C 274 van 19.10.1995

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 23.06.1995

IV/M.0630 Henkel/Schwarzkopf 18.10.1995 PB C 298 van 11.11.1995

IV/M.0615 Rhône-Poulenc/Engelhard 23.10.1995 PB C 293 van 08.11.1995

IV/M.0643 ASLK Bank/NMKN 23.10.1995 PB C 293 van 08.11.1995

IV/M.0644 Swiss Life/Inca 25.10.1995 PB C 307 van 18.11.1995

IV/M.0642 Chase Manhattan/Chemical 26.10.1995 PB C 33 van 06.02.1996 

IV/M.0646 Repola/Kymmene 30.10.1995 PB C 318 van 29.11.1995

IV/M.0544 Unisource/Telefónica 06.11.1995 PB C 13 van 18.01.1996

IV/M.0655 Canal+/UFA/MDO 13.11.1995 PB C 15 van 20.01.1996

IV/M.0656 Seagate/Conner 17.11.1995 PB C 334 van 12.12.1995

IV/M.0659 GE Capital/Sovac 17.11.1995 PB C 322 van 12.12.1995

IV/M.0648 McDermott/ETPM 27.11.1995 PB C 330 van 08.12.1995

IV/M.0665 Havas (CEP)/Groupe de la Cité 29.11.1995 PB C 338 van 16.11.1995

IV/M.0666 Johnson Controls/Roth Frères 05.12.1995 PB C 3 van 06.01.1996
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IV/M.0660 RTZ/CRA 07.12.1995 PB C 22 van 26.01.1996

IV/M.0639 Montedison/Groupe Vernes/SCI 08.12.1995 PB C 347 van 28.12.1995

IV/M.0664 GRS Holding 11.12.1995 PB C 8 van 13.01.1996

IV/M.0669 Charterhouse/Porterbrook Leasing 11.12.1995 PB C 350 van 30.12.1995

IV/M.0619 Gencor/Lonrho 20.12.1995

IV/M.0650 SBG/Rentenanstalt 20.12.1995 PB C 23 van 27.01.1996

IV/M.0670 Elsag Bailey/Hartmann & Braun 20.12.1995 PB C 24 van 30.01.1996

IV/M.0657 Lyonnaise des Eaux/Northumbrian 21.12.1995 PB C 11 van 16.01.1996

IV/M.0621 Bayer. Landesbank + Girozentrale 21.12.1995 PB C 23 van 27.01.1996

IV/M.0662 Leisure Plan 21.12.1995 PB C 63 van 02.03.1996

IV/M.0674 Demag/Komatsu 21.12.1995 PB C 38 van 10.02.1996

IV/M.0675 Alumix/Alcoa 21.12.1995 PB C 121 van 25.04.1996

IV/M.0595 British Telecom/VIAG 22.12.1995 PB C 15 van 20.01.1996

IV/M.0657 Röhm/Ciba-Geigy/TFL 22.12.1995 PB C 60 van 29.02.1996

IV/M.0668 Philips/Origin 22.12.1995 PB C 58 van 28.02.1996

IV/M.0673 Channel Five 22.12.1995 PB C 57 van 27.02.1996

IV/M.0676 Ericsson/Ascom II 22.12.1995 PB C 19 van 23.01.1996

IV/M.0678 Minorco/Tilcon 22.12.1995 PB C 24 van 30.01.1996

1.2. Beschikkingen op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89

Zaak nr. Naam Datum van
de
beschikking

Verschenen in

IV/M.0477 Mercedes-Benz/Kässbohrer 14.02.1995 PB L 211 van 06.09.1995

IV/M.0468 Siemens/Italtel 17.02.1995 PB L 161 van 12.07.1995

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 19.07.1995 PB L 53 van 02.03.1996

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 20.09.1995 PB L 134 van 05.06.1996 

IV/M.0582 Orkla/Volvo 20.09.1995 PB L 66 van 16.03.1996

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 18.10.1995 PB L 

IV/M.0603 Crown Cork & Seal/Carnaudmetalbox 14.11.1995 PB L 75 van 23.03.1996
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2. Beschikkingen op grond van artikel 66 van het EGKS-Verdrag

Zaak nr. Naam Datum van de
beschikking

1160 British Steel/SRM/ASW  17.01.1995

1154 Rheinbraun/Laubag  29.03.1995

1169 RIVA/ILVA Laminati Piani  03.04.1995

1170 Thyssen/Klöckner (schroot)  26.07.1995

1186 Coal products/Anglo Coal  10.10.1995

1174 RIVA/FREIRE/SN-Longos  07.12.1995

1168 Usinor/Hoogovens/Nobel/SN-Planos  20.12.1995

C - Perscommuniqués

Referentie   Datum                Onderwerp

IP/95/23 10.01.1995 DE COMMISSIE KEURT EEN GEMEENSCHAPPELIJKE
ONDERNEMING VAN TEXACO EN NORSK HYDRO
VOOR DE DISTRIBUTIE IN DENEMARKEN EN
NOORWEGEN VAN GERAFFINEERDE PRODUKTEN
GOED

IP/95/24 10.01.1995 DE COMMISSIE KEURT DE AANKOOP DOOR
SIDMAR NV VAN MEER AANDELEN IN KLOECKNER
STAHL GMBH GOED

IP/95/30 13.01.1995 DE COMMISSIE KEURT EEN GEMEENSCHAPPELIJKE
ONDERNEMING VOOR DE RECHTSTREEKSE
AANBIEDING VOOR MOTORRIJTUIG- EN
INBOEDELVERZEKERING IN SPANJE GOED

IP/95/54 20.01.1995 DE COMMISSIE VERLEENT GOEDKEURING VOOR DE
OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE
ONDERNEMING OP HET GEBIED VAN
RUBBERCHEMICALIËN DOOR AKZO NOBEL EN
MONSANTO

IP/95/103 06.02.1995 DE COMMISSIE KEURT DE OPRICHTING VAN EEN
JOINT VENTURE DOOR RECTICEL SA EN
CWW-GERKO AKUSTIK GMBH & CO KG GOED

IP/95/128 14.02.1995 DE COMMISSIE KEURT DE CONCENTRATIE
MERCEDES/KAESSBOHRER GOED
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IP/95/149 20.02.1995 DE COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN
DE VOORGENOMEN OPRICHTING VAN EEN
GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING DOOR
SIEMENS EN ITALTEL IN DE SECTOR
TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR

IP/95/162 22.02.1995 DE COMMISSIE GEEFT GOEDKEURING VOOR DE
VERWERVING VAN EEN
MEERDERHEIDSDEELNEMING DOOR SVENSKA
CELLULOSA AB IN PWA AG

IP/95/164 22.02.1995 DE COMMISSIE BESLUIT GEEN BEZWAAR TE
MAKEN TEGEN DE OVERNAME VAN DE DIVISIE
AANDRIJFSYSTEMEN EN VERWANTE PROJECTEN
VAN AEG DOOR CEGELEC

IP/95/205 01.03.1995 DE COMMISSIE GEEFT GOEDKEURING AAN DE
OVERNEMINGSBIEDING VAN GLAXO VOOR
WELLCOME

IP/95/214 07.03.1995 COMMISSION LIFTS SUSPENSORY PROVISIONS
UNDER EC MERGER REGULATION IN THE EVENT
THAT ING AGREES TO ACQUIRE THE BARINGS
GROUP

IP/95/244 14.03.1995 DE COMMISSIE VERLEENT GOEDKEURING VOOR DE
OVERNAME DOOR DALGETY VAN DE EUROPESE
HONDE- EN KATTEVOERDIVISIE QUAKER OATS

IP/95/245 14.03.1995 DE COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN
EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING VAN
UNION CARBIDE CORPORATION EN ENICHEM SPA
IN DE CHEMISCHE SECTOR

IP/95/263 15.03.1995 NOKIA CORPORATION - SP TYRES UK LTD -
DE COMMISSIE BESLUIT DAT DE AANGEMELDE
OPERATIE NIET ONDER DE
CONCENTRATIEVERORDENING VALT

IP/95/264 15.03.1995 DE COMMISSIE KEURT DE VERWERVING DOOR
WINTERTHUR VAN DE ZEGGENSCHAP OVER ALLE
VIER DOCHTERONDERNEMINGEN VAN SCHWEIZER
RUECK IN ITALIË EN SPANJE GOED

IP/95/266 21.03.1995 DE COMMISSIE KEURT DE VERWERVING VAN
CEDIS MIGLIARINI DOOR RINASCENTE GOED

IP/95/275 21.03.1995 DE COMMISSIE KEURT DE VERWERVING VAN UES
DOOR BRITISH STEEL GOED
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IP/95/282 21.03.1995 DE COMMISSIE KEURT EEN CONCENTRATIE GOED,
DIE GERICHT IS OP HET VERLENEN VAN DIENSTEN
VOOR HET OPSPOREN VAN VOERTUIGEN IN
NEDERLAND

IP/95/305 29.03.1995 DE COMMISSIE VERLEENT DASSAULT
ELECTRONIQUE GOEDKEURING VOOR EEN
DEELNEMING IN HET KAPITAAL VAN EEN
DOCHTERONDERNEMING VAN CGI (IBM FRANCE)

IP/95/311 29.03.1995 DE COMMISSIE VERRICHT EEN GRONDIG
ONDERZOEK VAN HET DOSSIER "NORDIC
SATELLITE DISTRIBUTION"

IP/95/312 29.03.1995 MOBIELE TELEFONIE IN ITALIË: DE COMMISSIE IS
VAN MENING DAT OMNITEL-PRONTO ITALIA GEEN
CONCENTRATIE IS

IP/95/314 31.03.1995 DE COMMISSIE VERLEENT GOEDKEURING VOOR DE
OPRICHTING VAN NASTECH EUROPE LTD

IP/95/316 31.03.1995 LYONNAISE DES EAUX - NORTHUMBRIAN WATER:
DE COMMISSIE WILLIGT HET VERZOEK VAN DE
BRITSE AUTORITEITEN IN OM BEPAALDE
ASPECTEN VAN HET OVERNAMEBOD VAN HET
FRANSE CONCERN NADER TE MOGEN
ONDERZOEKEN

IP/95/344 04.04.1995 DE COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN
DE OPRICHTING DOOR DE FARMACEUTISCHE
BEDRIJVEN BEHRINGWERKE EN ARMOUR VAN EEN
GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING OP HET
GEBIED VAN BLOEDPRODUKTEN

IP/95/345 04.04.1995 DE COMMISSIE KEURT DE VERWERVING VAN DE
ONDERNEMINGEN ELVIA EN LLOYD ADRIATICO
DOOR ALLIANZ GOED

IP/95/416 26.04.1995 DE COMMISSIE VERLEENT DE RIVA-GROEP
GOEDKEURING VOOR DE VERWERVING VAN HET
GEHELE AANDEELKAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP ILVA LAMINATI PIANI SPA

IP/95/426 28.04.1995 COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN DE
OPRICHTING VAN EEN ZWEEDSE
TELECOMMUNICATIE JOINT VENTURE

IP/95/489 16.05.1995 DE COMMISSIE KEURT EEN JOINT VENTURE VAN
EDS EN LUFTHANSA GOED
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IP/95/490 16.05.1995 DE COMMISSIE CONSTATEERT DAT DE
VERWERVING VAN CLARK EQUIPMENT COMPANY
DOOR INGERSOLL-RAND COMPANY NIET ONDER
DE CONCENTRATIEVERORDENING VALT

IP/95/515 29.05.1995 COMMISSIE GEEFT GOEDKEURING VOOR
OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE
ONDERNEMING, ASPEN, DOOR ELF ATOCHEM EN
UNION CARBIDE CORPORATION

IP/95/526 24.05.1995 COMMISSIE ZAL AANGEKONDIGDE JOINT VENTURE
VAN NEDERLANDSE TELEVISIE-OMROEPEN IN
DETAIL ONDERZOEKEN

IP/95/534 30.05.1995 DE COMMISSIE STELT EEN UITGEBREID
ONDERZOEK IN NAAR DE GEMEENSCHAPPELIJKE
DRANKENONDERNEMING ORKLA/VOLVO

IP/95/535 30.05.1995 DE COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN
DE OPRICHTING VAN SUPER RTL DOOR CLT EN
DISNEY

IP/95/538 30.05.1995 DE COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN
DE VERWERVING DOOR SEAGRAM VAN DE
CONTROLE OVER MCA

IP/95/539 02.06.1995 DE COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN
HET AANGAAN DOOR SAUDI ARAMCO VAN EEN
GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING VOOR DE
RAFFINAGE EN DETAILHANDELSVERKOOP VOOR
AARDOLIEPRODUKTEN IN GRIEKENLAND

IP/95/578 07.06.1995 COMMISSIE STEMT IN MET OPRICHTING JOINT
VENTURE OP HET GEBIED VAN
KANTOORAUTOMATISERING DOOR GESTETNER EN
INCHCAPE

IP/95/599 12.06.1995 DE COMMISSIE GEEFT GOEDKEURING VOOR DE
GEMEENSCHAPPELIJKE VERWERVING VAN ISE
DOOR EDF EN EDISON

IP/95/600 12.06.1995 DE COMMISSIE MAAKT GEEN BEZWAAR TEGEN DE
VERWERVING VAN DE UITSLUITENDE
ZEGGENSCHAP OVER FONDIARIA DOOR FERRUZZI

IP/95/617 16.06.1995 DE COMMISSIE HEEFT EEN VOORGENOMEN
GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING VAN
GENERALI, BANCA COMMERCIALE ITALIANA
(COMIT) EN ROBERT FLEMINGS HOLDING
GOEDGEKEURD
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IP/95/662 23.06.1995 COMMISSIE GEEFT TOESTEMMING VOOR
OVERNAME MARION MERREL DOW DOOR
HOECHST

IP/95/663 28.06.1995 COMMISSIE GAAT AKKOORD MET JOINT VENTURE
VOLVO EN HENLYS GROUP OP DE
NOORDAMERIKAANSE AUTOBUSMARKT

IP/95/668 26.06.1995 COMMISSIE ONDERWERPT GEMEENSCHAPPELIJKE
ONDERNEMING VAN ABB EN DAIMLER-BENZ AAN
GRONDIG ONDERZOEK

IP/95/674 28.06.1995 JOINT VENTURE IBM - PHILIPS VOOR CHIPS
GOEDGEKEURD

IP/95/679 28.06.1995 COMMISSIE GEEFT TOESTEMMING VOOR
GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING VAN
DAIMLER-BENZ EN CARL ZEISS OP HET GEBIED
VAN DE MILITAIRE OPTRONICA

IP/95/688 29.06.1995 COMMISSIE HECHT GOEDKEURING AAN
OVERNAME VAN WARBURG DOOR SWISS BANK
CORPORATION

IP/95/700 06.07.1995 DE COMMISSIE KEURT DE AANKOOP VAN EEN
AANDEEL VAN 80% IN BUNA SOW OLEFINVERBUND
(BSL) DOOR DOW EUROPE SA GOED

IP/95/713 03.07.1995 COMMISSIE HECHT GOEDKEURING AAN
OVERNAME VAN TWEE DUITSE
HERVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN DOOR
DOCHTERONDERNEMING VAN GENERAL ELECTRIC

IP/95/714 03.07.1995 COMMISSIE HECHT GOEDKEURING AAN JOINT
VENTURE VAN SIEMENS AG EN BABCOCK
INTERNATIONAL IN DE SECTOR
SPOORWEGVERVOER

IP/95/735 10.07.1995 DE COMMISSIE KEURT DE OPRICHTING VAN EEN
GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING DOOR
VOEST ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH EN
DAVY INTERNATIONAL LTD VOOR DE PRODUKTIE
VAN "HOT CONNECT"-SYSTEMEN VOOR
STAALFABRIEKEN GOED

IP/95/767 27.07.1995 COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN
PREVINET, GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING
VAN GENERALI EN BANCA COMMERCIALE
ITALIANA

IP/95/786 18.07.1995 COMMISSIE GEEFT TOESTEMMMING VOOR FUSIE
VAN TWEE GROTE JAPANSE
KREDIETINSTELLINGEN
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IP/95/801 19.07.1995 COMMISSIE BESLUIT NSD NIET GOED TE KEUREN
IN HUIDIGE VORM, MAAR BLIJFT BEREID NIEUWE
VOORSTELLEN TE ONDERZOEKEN

IP/95/805 19.07.1995 GOEDKEURING VAN DE COMMISSIE VOOR ALLE
ASPECTEN VAN DE FUSIE TUSSEN SABENA EN
SWISSAIR TEN AANZIEN VAN STAATSHULP,
FEITELIJKE ZEGGENSCHAP EN
CONCURRENTIEBELEID

IP/95/825 27.07.1995 THE COMMISSION AUTHORIZES THYSSEN
HANDELSUNION AG TO ACQUIRE CONTROL OF
KLOECKNER AND CO. AG'S OPERATIONS IN THE
RECYCLING OF STEEL, METALLURGY AND WASTE
TREATMENT

IP/95/831 28.07.1995 COMMISSION CLEARS THE ACQUISITION OF
ENICHEM AUGUSTA S.P.A. BY RWE-DEA AG IN THE
PETROCHEMICAL SECTOR

IP/95/849 25.07.1995 DE COMMISSIE IS VAN MENING DAT DE
GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING ATR/BAE IN
DE SECTOR REGIONALE VERKEERSVLIEGTUIGEN
GEEN CONCENTRATIE VORMT. DE OPERATIE ZAL
WORDEN GEANALYSEERD IN HET KADER VAN
ARTIKEL 85

IP/95/856 25.07.1995 COMMISSIE STELT DIEPGAAND ONDERZOEK IN
NAAR DE VOORGENOMEN VERWERVING VAN
CARNAUDMETALBOX DOOR CROWN CORK & SEAL

IP/95/881 01.08.1995 COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN DE
VERWERVING VAN KLEINWORT BENSON DOOR
DRESDNER BANK

IP/95/893 01.08.1995 DE COMMISSIE KEURT DE VERWERVING DOOR
JEFFERSON SMURFIT VAN MUNKSJO GOED

IP/95/922 18.08.1995 DE COMMISSIE KEURT DE TOTSTANDBRENGING
VAN JOINT VENTURES OP
TELECOMMUNICATIEGEBIED VAN CABLE AND
WIRELESS EN VEBA GOED

IP/95/928 23.08.1995 DE COMMISSIE GEEFT GOEDKEURING VOOR DE
JOINT VENTURE VAN THOMSON-CSF/TENEO/INDRA

IP/95/929 23.08.1995 DE COMMISSIE GEEFT GOEDKEURING VOOR DE
VERWERVING VAN DE ALLEENZEGGENSCHAP
OVER SUN LIFE DOOR UAP

IP/95/930 24.08.1995 DE COMMISSIE VERLEENT GOEDKEURING VOOR DE
VERWERVING VAN DE HYPOTHEKENBANK IN
BERLIJN DOOR HET CREDIT LOCAL DE FRANCE
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IP/95/931 24.08.1995 DE COMMISSIE KEURT DE VERWERVING VAN
ZEGGENSCHAP OVER FRANCE VIE EN FRANCE
VIARD DOOR GENERALI GOED

IP/95/932 24.08.1995 DE COMMISSIE GEEFT VRIJSTELLING VOOR EEN
KAPITAALINJECTIE DOOR NORDIC CAPITAL IN DE
ZWEEDSE REISORGANISATIEGROEP TRANSPOOL

IP/95/935 29.08.1995 DE COMMISSIE KEURT DE OPRICHTING VAN EEN
GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING OP HET
GEBIED VAN FLEXIBELE VERPAKKINGEN GOED

IP/95/950 11.09.1995 DE COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN
EEN VOORSTEL VOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE
ONDERNEMING VAN NORANDA FOREST INC. EN
GLUNZ AG IN DE SECTOR VAN HOUT AFGELEIDE
PRODUKTEN EN PLAATMATERIALEN

IP/95/968 12.09.1995 DE COMMISSIE STELT EEN VOLLEDIG ONDERZOEK
IN NAAR DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN
KIMBERLY-CLARK EN SCOTT PAPER

IP/95/978 14.09.1995 DE COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN
DE VERWERVING VAN GESTETNER DOOR RICOH

IP/95/984 21.09.1995 DE COMMISSIE STELT VAST DAT DE
TELECOMMUNICATIE-JOINT VENTURE ALBACOM
VAN DE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO/BT NIET
ONDER DE CONCENTRATIEVERORDENING VALT

IP/95/985 27.09.1995 DE COMMISSIE ZET LICHT OP GROEN VOOR
OVERNAME VAN CREDIT LYONNAIS BANK
NEDERLAND N.V. DOOR GENERALE BANK N.V.

IP/95/995 20.09.1995 HOLLAND MEDIA GROEP - GEEN EUROPEES LICHT
OP GROEN IN ZIJN HUIDIGE VORM. COMMISSIE EN
BETROKKEN PARTIJEN KUNNEN OPLOSSING
VINDEN, ALDUS VAN MIERT

IP/95/1021 20.09.1995 ORKLA/VOLVO: COMMISSIE STEMT IN MET JOINT
VENTURE NA TOEZEGGING DAT DE
HANSA-BROUWERIJ WORDT AFGESTOTEN

IP/95/1024 22.09.1995 DE EUROPESE COMMISSIE HEEFT BESLOTEN DAT
DE OVERNAME VAN FISONS DOOR RHONE
POULENC NIET TOT
CONCURRENTIEVRAAGSTUKKEN LEIDT

IP/95/1059 02.10.1995 DE COMMISSIE KEURT EEN FUSIE VAN UPJOHN EN
PHARMACIA GOED
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IP/95/1085 04.10.1995 DE COMMISSIE KEURT EEN JOINT VENTURE VAN
KNP BT EN SOCIETE GENERALE OP HET GEBIED
VAN DISTRIBUTIE, ONDERHOUD, ENGINEERING EN
OPLEIDING OP DE MARKT VAN PC'S VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK GOED

IP/95/1126 18.10.1995 DE COMMISSIE KEURT NA TOEZEGGING TOT
VERKOOP VAN PARTIJEN GEMEENSCHAPPELIJKE
DOCHTERONDERNEMING VAN ABB EN
DAIMLER-BENZ OP HET GEBIED VAN DE
SPOORWEGTECHNOLOGIE GOED

IP/95/1154 19.10.1995 DE COMMISSIE KEURT DE OVERNEMING VAN
SCHWARZKOPF DOOR HENKEL GOED

IP/95/1164 24.10.1995 DE COMMISSIE HECHT HAAR GOEDKEURING AAN
DE OVERNAME VAN DE NATIONALE
MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET AAN DE
NIJVERHEID DOOR DE ALGEMENE SPAAR- EN
LIJFRENTEKAS - BANK

IP/95/1165 24.10.1995 COMMISSIE STEMT IN MET OPRICHTING
GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING
RHONE-POULENC CHIMIE EN ENGELHARD S.A.

IP/95/1174 26.10.1995 DE COMMISSIE KEURT EEN DEELNEMING VAN
SWISS LIFE IN HET KAPITAAL VAN NILK GOED

IP/95/1177 27.10.1995 DE COMMISSIE KEURT DE OPRICHTING VAN EEN
GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING VAN
CHEMICAL BANKING CORPORATION EN CHASE
MANHATTAN CORPORATION GOED

IP/95/1182 30.10.1995 PAPIERINDUSTRIE IN FINLAND: DE COMMISSIE
GEEFT GROEN LICHT VOOR DE FUSIE TUSSEN
REPOLA EN KYMMENE

IP/95/1245 14.11.1995 CROWN CORK & SEAL/CARNAUDMETALBOX:
COMMISSIE LEGT STRIKTE VOORWAARDEN OP

IP/95/1282 22.11.1995 TOESTEMMING VAN DE COMMISSIE VOOR DE
VERWERVING VAN SOVAC DOOR GE CAPITAL

IP/95/1290 24.11.1995 THE COMMISSION CLEARS THE MERGER BETWEEN
SEAGATE TECHNOLOGY INC. AND CONNER
PERIPHERALS INC.

IP/95/1323 30.11.1995 DE COMMISSIE GEEFT HAAR GOEDKEURING AAN
EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING
TUSSEN MCDERMOTT EN ETPM OP HET GEBIED
VAN OFF SHORE-CONSTRUCTIEDIENSTEN TEN
BEHOEVE VAN DE AARDOLIE- EN
AARDGASINDUSTRIE
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IP/95/1327 01.12.1995 DE COMMISSIE HECHT GOEDKEURING AAN DE
VERWERVING VAN DE ZEGGENSCHAP OVER DE
GROUPE DE LA CITE, L'EXPRESS EN LE POINT DOOR
CEP COMMUNICATION

IP/95/1335 04.12.1995 THE COMMISSION CLEARS THE PROPOSED ENTRY
OF BERTELSMANN INTO THE CONTROLLING BLOCK
OF TELE MONTE CARLO

IP/95/1379 11.12.1995 COMMISSIE KEURT FUSIE VAN RTZ EN CRA GOED 

IP/95/1382 12.12.1995 COMMISSIE STEMT IN MET OVERNAME VAN ROTH
FRERES DOOR JOHNSON CONTROLS

IP/95/1383 12.12.1995 COMMISSIE HECHT GOEDKEURING AAN DE
OVERNAME VAN HET AANDEEL VAN GARDINI IN
SCI DOOR MONTEDISON

IP/95/1385 12.12.1995 DE COMMISSIE TREKT GEDEELTELIJK DE
SCHORSING IN VAN DE VOLTOOIING VAN DE FUSIE
VAN KIMBERLY-CLARK MET SCOTT PAPER

IP/95/1449 21.12.1995 COMMISSION INITIATES DETAILED INVESTIGATION
INTO THE MERGER OF THE PLATINUM OPERATIONS
OF GENCOR AND LONRHO

IP/95/1467 22.12.1995 DE COMMISSIE BESLUIT DAT DE VERWERVING
VAN UBS VIE DOOR SWISS LIFE GEEN
COMMUNAUTAIRE DIMENSIE HEEFT

IP/95/1468 22.12.1995 DE COMMISSIE KEURT DE OPRICHTING VAN EEN
GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING DOOR
BAYERISCHE LANDESBANK EN OOSTENRIJKSE
VAKBONDSUNIE GOED

IP/95/1469 22.12.1995 DE COMMISSIE KEURT DE OVERNEMING VAN
NORTHUMBRIAN WATER DOOR LYONNAISE GOED

IP/95/1470 22.12.1995 DE COMMISSIE KEURT EEN GEMEENSCHAPPELIJKE
ONDERNEMING VAN MANNESMANN DEMAG EN
KOMATSU VOOR GROTE HYDRAULISCHE
GRAAFMACHINES (HYDRAULIC EXCAVATORS)
GOED

IP/95/1471 22.12.1995 DE COMMISSIE KEURT DE VOORGENOMEN
OVERNAME VAN ALUMIX DOOR ALCOA GOED

IP/95/1472 22.12.1995 COMMISSION AUTHORIZES THE ACQUISITION OF
HARTMANN & BRAUN BY ELSAG BAILEY
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D - Beslissingen van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap

1. Gerecht van eerste aanleg

 Zaak      Partijen Datum  Publikatie

T-2/93
(kosten)

SA à participation ouvrière
Compagnie nationale Air
France/Commissie

03.08.1995 PB C 137 van 3.6.1995,
blz. 6
Jurispr. 1995, blz. 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 en
Comité de groupe
Perrier/Commissie

27.04.1995 PB C 159 van 24.6.1995,
blz. 21
Jurispr. 1995, blz. II-1216

T-12/93 Comité central d'entreprise de la
société anonyme Vittel, Comité
d'établissement de Pierval en
Fédération générale
agroalimentaire/Commissie

27.04.1995 PB C 159 van 24.6.1995,
blz. 21
Jurispr. 1995, blz. II-1250
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IV - Steunmaatregelen van de Staten

A - Overzicht van de gevallen van staatssteun

1. Regionale steun

Duitsland

a) Consolidatiefondsen

De Commissie nam dit jaar een reeks beslissingen inzake de oprichting van consolidatiefondsen
(`Konsolidierungsfonds') ten behoeve van in moeilijkheden verkerende ondernemingen in de nieuwe
Duitse Länder (Saksen, Saksen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg en Mecklenburg-Voorpommeren).

Deze regelingen zijn in overeenstemming met de communautaire kaderregeling voor steun aan
ondernemingen in moeilijkheden.

Zij blijven beperkt tot het midden- en kleinbedrijf; steunregelingen ten gunste van grote
ondernemingen, zoals die betreffende gevoelige sectoren, dienen afzonderlijk te worden aangemeld.

b) Krediet- en garantieregelingen van de Staten om de liquiditeit van ondernemingen te waarborgen

In februari en maart beoordeelde de Commissie op grond van artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag
verschillende bestaande programma's voor economische bevordering die richtsnoeren behelsden voor
de toekenning van staatsleningen en -garanties om de liquiditeit van ondernemingen in de deelstaten
Hamburg en Baden-Württemberg zeker te stellen.

De Commissie stelde vast dat voornoemde programma's met het oog op de ontwikkeling en de huidige
werking van de gemeenschappelijke markt op enkele punten dienden te worden aangepast en stelde
daartoe enkele dienstige maatregelen aan de Duitse autoriteiten voor. Deze hielden met name in dat:

1) steunmaatregelen voor sectoren waarvoor speciale regels gelden buiten de regelingen vallen indien
ze met die regels in strijd zijn;

2) de regelingen alleen gelden voor het midden- en kleinbedrijf;
3) de in de communautaire kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun omschreven

toepassingsvoorwaarden in de regelingen worden opgenomen;
4) er een jaarlijks steunplafond wordt vastgesteld, alsook een maximale steun per begunstigde

onderneming;
5) de toepassingsvoorwaarden voor de regelingen zodanig worden gewijzigd dat deze voldoen aan

de regionale regels betreffende initiële investeringen14; en
6) er voor de garanties een jaarlijkse limiet en een maximale looptijd worden vastgesteld en met

betrekking tot de verantwoordelijkheid van de kredietverlenende financiële instellingen
minimumpercentages worden overeengekomen.

                                                            

14 Beginselen voor de coördinatie van regionale steunregelingen, PB C 31 van 3.2.1979 en Resolutie van de Raad van
20 oktober 1971, PB C 111 van 4.11.1971.
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c) Staatsgarantieregelingen

In maart leidde de Commissie krachtens artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag een
onderzoeksprocedure in met betrekking tot de bestaande garantieregelingen in de Duitse deelstaten
Saksen-Anhalt, Rijnland-Palts, Beieren, Bremen, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Mecklenburg-
Voorpommeren, Sleeswijk-Holstein en Saksen.

Na de vaststelling door de Commissie van de communautaire kaderregeling voor reddings- en
herstructureringssteun15, was een aantal onderdelen van deze garantieregelingen niet langer in
overeeenstemming met de communautaire regelgeving. Nadat de Commissie tussen augustus en
december 1994 de noodzakelijke dienstige maatregelen had voorgesteld, zag zij zich dan ook
genoodzaakt de procedure in te leiden ten aanzien van de toekenning van garanties voor projecten
inzake de redding en herstructurering van grote ondernemingen in moeilijkheden zonder dat deze
afzonderlijk waren aangemeld. 

d) Verlenging, wijziging en uitbreiding van de fiscale investeringspremie ten behoeve van de nieuwe
Duitse Länder

In november hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een aantal aanpassingen van de Duitse
fiscale investeringspremieregeling voor de nieuwe Duitse Länder.

Deze aanpassingen betreffen:
1) een verlenging met twee jaar (tot eind 1998) van de fiscale investeringspremie voor de aanschaf

en de produktie van economische goederen in een bepaalde periode;
2) de beperking van de steun ten belope van 5% bruto tot investeringen in industriële

ondernemingen;
3) de invoering van een fiscale investeringspremie van 10% bruto (met plafond) voor investeringen

die in de voormalige DDR tijdens een bepaalde periode worden gerealiseerd door juridisch
onafhankelijke handelsondernemingen met niet meer dan 50 werknemers.

De Commissie keurde deze aanpassingen goed op basis van de volgende overwegingen:
1) de gehele voormalige DDR komt in aanmerking voor de regionale afwijking waarin artikel 92,

lid 3, onder a), van het EG-Verdrag voorziet;
2) de aanpassingen hebben voor een deel ten doel de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf

(deel 10%), met name van kleine handelsondernemingen, te bevorderen;
3) de fiscale investeringspremie geldt uitsluitend voor investeringen in installaties;
4) de netto-intensiteit van deze aanpassing zal maximaal 6,5% bedragen (deel 10% bruto);
5) er zijn cumulatieregels met een controlesysteem vastgesteld die ervoor moeten zorgen dat de

maximale steunintensiteit van de regionale regeling "Gemeinschaftsaufgabe" (GA) in acht wordt
genomen wanneer de fiscale investeringspremie wordt gecumuleerd met GA-subsidies;

6) de regeling is van tijdelijke duur en werkt degressief;
7) de gehele voormalige DDR komt tot eind 1999 in aanmerking voor regionale steun uit de

Structuurfondsen op grond van doelstelling 1. De Commissie heeft zich uitdrukkelijk het recht
voorbehouden om, bij een ontwikkeling van de sociaal-economische indexcijfers in de nieuwe
Länder, deze regeling te herzien en aan de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt aan
te passen overeenkomstig artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag.

                                                            

15 PB C 368 van 23.12.1994.
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België

a) Kaart van ontwikkelingsgebieden

In juli hechtte de Commissie op grond van artikel 93, lid 3, van het EG-Verdrag haar goedkeuring aan
de nieuwe kaart van ontwikkelingsgebieden in België (behalve de provincie Henegouwen, waarover
in juni 1994 een afzonderlijke beslissing werd genomen16).

De nieuwe kaart komt voort uit een streven naar continuïteit en toepassing van de beginselen die ten
grondslag liggen aan het huidige beleid van de Commissie inzake steunmaatregelen met regionale
strekking. De hoofdpunten van de beschikking zijn de volgende:
1) de enige uitzondering die van toepassing is, is die van artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-

Verdrag, aangezien geen enkele Belgische regio voldoet aan de criteria van artikel 92, lid 3,
sub a);

2) de regionale steun komt in het vervolg ten goede aan 34,97% van de Belgische bevolking
(inclusief Henegouwen);

3) wat de steunintensiteit betreft, blijven dezelfde percentages gelden als voor de vorige kaart (15%
en 20% netto-subsidie-equivalent); in relatieve termen is de steunintensiteit (uitgezonderd
Henegouwen) echter gedaald, aangezien de hoogste percentages nu voor een kleiner deel van de
bevolking gelden dan voorheen;

4) er is van tevoren een afzonderlijke steunintensiteit vastgesteld voor het midden- en kleinbedrijf,
waarmee de mogelijkheden die de kaderregeling inzake overheidssteun voor het midden- en
kleinbedrijf biedt vooraf formeel zijn vastgelegd; en

5) er is voor de kaart van regionale steunmaatregelen een maximale geldigheidsduur vastgesteld
(31 december 1999), die overeenkomt met die voor de kaart van regionale doelstellingen van de
Structuurfondsen.

Uit de nieuwe kaart blijkt dat de beginselen en doelstellingen die voor de Commissie de leidraad
vormen bij haar beleid op dit gebied, met deze beschikking zijn bevestigd. Bij het in tekening brengen
van de nieuwe ontwikkelingsgebieden in België is namelijk gebruik gemaakt van de volgende
parameters:
1) concentratie van de steunmaatregelen in de minst welvarende regio's van het land;
2) vermindering van de steunintensiteit;
3) afstemming op de zones van de regionale doelstellingen van de Structuurfondsen (doelstelling 1,

2 en 5b);
4) beperking van de geldigheidsduur en afstemming daarvan op die voor de kaart van de regionale

doelstellingen van de Structuurfondsen;
5) beperking van het deel van de bevolking dat van de maatregelen profiteert; en
6) afzonderlijke steunintensiteit voor het midden- en kleinbedrijf.

                                                            

16 Steunmaatregel N307/A/93 goedgekeurd op 6 juni 1994.
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Spanje

a) Herziening van de kaart van ontwikkelingsgebieden

In juli stelde de Commissie na de herziening van de oude kaart van regionale steunmaatregelen17 aan
Spanje dienstige maatregelen voor overeenkomstig artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag betreffende
steunmaatregelen met regionale strekking. In september heeft Spanje zich naar de beschikking van de
Commissie gevoegd.

Wat de zones betreft die in aanmerking komen voor de uitzondering van artikel 92, lid 3, sub a), van
het EG-Verdrag bevat de nieuwe kaart alle NUTS-II-regio's waar het BBP/KKS18 per hoofd van de
bevolking gelijk is aan of minder bedraagt dan 75%19 van het communautaire gemiddelde. Op de
nieuwe kaart worden, met name op grond van het BBP per hoofd van de bevolking van de NUTS-III-
regio's en van de aard, intensiteit of urgentie van de regionale problemen, vier groepen steungebieden
onderscheiden, waarvoor plafonds gelden van 60%, 50%, 40% en 30% netto-subsidie-equivalent
(NSE). De voornaamste wijziging ten opzichte van de vorige kaart is het feit dat het hoogste plafond
is verlaagd van 75% tot 60% NSE.

Bovendien is er bij de nieuwe kaart rekening mee gehouden dat bepaalde zones met buitengewoon
ernstige problemen kampen en zijn bij uitzondering plafonds toegestaan van 60% (het gebied van
Cartagena en El Ferrol) en 45% (zone Alto Campóo), d.w.z. hogere plafonds dan die welke gelden
voor de regio's waartoe deze zones behoren.

De NUTS-III-regio Teruel, die op de vorige kaart nog was ingedeeld bij de regio's waarvoor de
uitzondering van artikel 92, lid 3, sub a), van het EG-Verdrag geldt, wordt nu aangemerkt als een regio
die valt onder de uitzondering van artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag. Voor deze regio
gelden echter buitengewone plafonds, zij het dat deze in de periode 1995-1999 worden verlaagd (van
60% tot 25%).

Wat de zones betreft die in aanmerking komen voor de uitzondering van artikel 92, lid 3, sub c), van
het EG-Verdrag, bevat de nieuwe kaart een deel van de zones die zijn ingedeeld als gebied van
doelstelling 2 of 5b in het kader van de Structuurfondsen. De voornaamste wijzigingen ten opzichte
van de vorige kaart zijn ten eerste de afschaffing van het plafond van 40% en 30% en ten tweede het
feit dat nu de gehele NUTS-II-regio Baskenland in aanmerking komt. Op de nieuwe kaart worden drie
groepen steungebieden onderscheiden, waarvoor plafonds gelden van 25%, 20% en 15% NSE.

Om de samenhang met het communautaire regionale beleid te waarborgen, blijven de op de nieuwe
kaart afgebakende regio's en vastgestelde plafonds even lang gelden als de lange-termijnkaart van de
Structuurfondsen, d.w.z. tot 31 december 1999.

Tot slot zette de Commissie, door niet alleen de methode20 inzake regionale steunmaatregelen strikt
toe te passen maar ook de steunintensiteit terug te dringen, het beleid voort waarmee zij beoogt

                                                            

17 Beschikking 88/C 251/04; PB C 251 van 27.9.1988.
18 Bruto binnenlands produkt (koopkrachtstandaard).
19 Het BBP/KKS per hoofd van de bevolking wordt in de mededeling steeds uitgedrukt in een percentage van het

communautaire gemiddelde.
20 Mededeling van de Commissie inzake de wijze van toepassing van artikel 92, lid 3, sub a) en c), van het EG-Verdrag

op regionale steunmaatregelen, PB C 212 van 12.8.1988, zoals gewijzigd, PB C 364, 20.12.1994.
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enerzijds het aantal regio's dat regionale steun ontvangt te beperken tot die gebieden die qua regionale
ontwikkeling zijn achtergebleven bij de rest van de EU, en anderzijds de steunintensiteit te verlagen
ten einde het concurrentievervalsende effect van de steun te verminderen.

Frankrijk

a) Fonds voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen/bedrijfstakken

In februari hechtte de Commissie haar goedkeuring aan de oprichting van een "Fonds de
Développement des PME-PMI", dat in plaats komt van het "Fonds de Redéveloppement Industriel"
(FRI).

Het nieuwe fonds, dat voor vijf jaar is goedgekeurd, is alleen toegankelijk voor kleine en middelgrote
ondernemingen/bedrijfstakken die voldoen aan de definitie die wordt gegeven in de communautaire
kaderregeling inzake overheidssteun voor het midden- en kleinbedrijf21. Uit het fonds kunnen subsidies
worden verstrekt voor investeringen met een hoog technologisch en innovatief gehalte. In de
steungebieden (d.w.z. gebieden die in aanmerking komen voor de ruimtelijke-ordeningspremie (PAT))
moeten de maximale percentages die gelden voor regionale steunmaatregelen, verhoogd met de toeslag
van 10% krachtens de richtsnoeren voor het midden- en kleinbedrijf, in acht worden genomen. Buiten
de PAT-regio's gelden de in de kaderregeling inzake overheidssteun voor het midden- en kleinbedrijf
genoemde maximale steunpercentages.

Griekenland

a) Griekse regeling voor regionale steun

In mei hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een aantal wijzigingen van de in september 1994
goedgekeurde Griekse regeling voor regionale steun.

De wijzigingen betreffen de maximale hoogte van de subsidie, die momenteel is vastgesteld op
10,1 miljoen ecu; de steunpercentages per ontwikkelingsgebied, alsook de toevoeging van een nieuw
ontwikkelingsgebied (bestaande uit de districten Dodekanesos, Samoa, Chios, Lesbos, het eiland
Samothraki en enkele andere gemeenten), waarvoor een maximale steunintensiteit van 40% bruto geldt;
en de duur van de rentevergoeding, die van 3 op 4 jaar is gebracht voor de zones B en C.

De Commissie achtte deze wijzigingen verenigbaar met de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag en
de artikelen 61 en 62 van de EER-Overeenkomst, gelet op met name de volgende overwegingen:
Griekenland scoort op de sociaal-economische indicatoren nog altijd beduidend onder het
communautaire gemiddelde; en artikel 92, lid 3, sub a), van het EG-Verdrag is volgens de methode
van 1988 op heel Griekenland van toepassing.

Italië

a) Regeling voor steun met regionale strekking

In maart gaf de Commissie haar goedkeuring aan de nieuwe Italiaanse regeling voor steun met
regionale strekking.

                                                            

21 PB C 213 van 19.8.1992, blz. 2.
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Deze regeling staat toe dat investeringssteun ten belope van 40 en 50% netto volgens het gebied (plus
toeslag voor het MKB) wordt verleend in zes regio's in de Mezzogiorno die onder de uitzondering
vallen van artikel 92, lid 3, sub a), van het EG-Verdrag (Campanië, Basilicata, Apulië, Calabrië, Sicilië
en Sardinië); bovendien wordt in deze regio's (evenals in de Molise en, tot eind 1996, de Abruzzen)
ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf een nieuw garantiefonds ingesteld. Dit fonds is bedoeld
om door middel van overheidsgaranties aan banken en institutionele beleggers de schulden van
levensvatbare kleine en middelgrote ondernemingen te consolideren of anders participatieleningen te
verstrekken. De garanties dienen bovendien om banken en institutionele beleggers aan te moedigen
een minderheidsdeelneming in de betrokken ondernemingen te verwerven.

Voorts behelst de regeling investeringssteun in de centraal-noordelijke regio's die vallen onder de
uitzondering van artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag. De steunintensiteit mag 10 à 20% netto
bedragen volgens de grootte van de onderneming. In deze regio's woont 12,5% van de totale Italiaanse
bevolking, waarbij tot 31 december 1996 nog eens 2,2% (de inwoners van de Abruzzen) moet worden
opgeteld. De betrokken gebieden omvatten bijna alle zones die onder doelstelling 2 van de
Structuurfondsen vallen en een belangrijk deel van de als steungebied van doelstelling 5b ingedeelde
zones, evenals enkele andere plaatsen die met buitengewoon grote problemen kampen.

Een speciale behandeling valt ten deel aan de Abruzzen en de Molise. Deze regio's zijn ingedeeld als
steungebied van doelstelling 1 in het kader van de Structuurfondsen (de Abruzzen tot en met
31 december 1996), maar voldoen niet langer aan de voorwaarden voor de uitzondering van artikel 92,
lid 3, sub a), van het EG-Verdrag. Zij voldoen echter wel aan de voorwaarden voor de uitzondering
van artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag. De Commissie achtte het, net als in het verleden,
toelaatbaar dat tijdelijke en beperkte flankerende maatregelen worden genomen wanneer de
uitzondering van artikel 92, lid 3, sub a), van het EG-Verdrag niet langer van kracht is. De
steunintensiteit zal aldus variëren van 25 tot 45% netto volgens het gebied en de grootte van de
onderneming.

Tevens omvat de regeling steun voor onderzoeksactiviteiten in de Mezzogiorno en in de regio's
waarvoor de regionale uitzondering geldt van artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag, alsook
steun voor door jongeren gestarte ondernemingen (Wet 44).

b) Verlaging en fiscalisatie van de sociale lasten

In maart gaf de Commissie een voorwaardelijke eindbeschikking inzake de Italiaanse regeling
betreffende de verlaging en fiscalisatie van de sociale lasten in de Mezzogiorno.

Hierbij bevestigde de Commissie het bij de inleiding van de procedure ingenomen standpunt22,
namelijk dat dit type steunmaatregelen, dat als bijzonder concurrentievervalsend wordt beschouwd,
geleidelijk dient te worden afgeschaft, aangezien het gaat om exploitatiesteun die enkel en alleen dient
om voor de ondernemingen kosten te drukken die elk economisch subject normaliter moet betalen.

Met betrekking tot de zes regio's in de Mezzogiorno waarop de uitzondering van artikel 92, lid 3,
sub a), van het EG-Verdrag van toepassing is (Campanië, Basilicata, Apulië, Calabrië, Sicilië en
Sardinië) achtte de Commissie het nodig een redelijke afbouwtermijn vast te stellen, in aanmerking
nemend dat deze regio's gezien hun zwakke economische structuur niet bestand zijn tegen de

                                                            

22 PB C 240 van 19.9.1992, blz. 7.
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belangrijke en plotselinge stijging van de arbeidskosten waarmee zij zouden worden geconfronteerd
indien deze maatregelen eenvoudigweg van de ene op de andere dag zouden worden opgeheven.

Voor de Molise en de Abruzzen geldt dat de economische situatie de toewijzing van een dergelijk type
steun niet rechtvaardigt - deze regio's komen immers alleen in aanmerking voor de uitzondering van
artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag. Derhalve had de Italiaanse regering de verlaging van de
sociale lasten per 1 november 1994 ingetrokken. Wat betreft de fiscalisatie van de sociale lasten
oordeelde de Commissie, gelet op het feit dat de uitzondering van artikel 92, lid 3, sub a), van het EG-
Verdrag tot 31 december 1993 op beide regio's van toepassing was, dat tijdelijke flankerende
maatregelen toelaatbaar waren, zodat ondernemingen in deze regio's de gelegenheid krijgen zich aan
te passen aan de nieuwe, minder gunstige vormen van economische ondersteuning.

De gedifferentieerde fiscalisatie van de sociale lasten wordt dan ook toegestaan tot 31 december 1999
voor de Molise en 1996 voor de Abruzzen en zal in deze periode volgens bijzonder strakke
tijdschema's worden afgebouwd.

c) Centrum voor financiële en verzekeringsdiensten te Triëste

In april gaf de Commissie, onder bepaalde voorwaarden, het groene licht voor het verlenen van
belastingfaciliteiten aan ondernemingen die zich vestigen in het Centrum voor financiële en
verzekeringsdiensten te Triëste.

Dit centrum is erop gericht de financiële betrekkingen tussen de Unie en de Oosteuropese landen te
ontwikkelen door op de internationale markten gelden aan te trekken voor financiële operaties met die
landen.

De steunmaatregelen, die met name een belastingvermindering ten aanzien van de in het centrum
geboekte winst behelzen, gelden slechts voor de eerste vijf jaar dat het centrum in werking is. Zij zijn
uitsluitend van toepassing op bij transacties met de landen van Oost-Europa gemaakte winst en
beperken zich tot 65 miljard LIT en investeringen voor 3,5 miljard ecu. Om de Commissie in staat te
stellen scherp toe te zien op de gevolgen van deze steunmaatregelen, bestaat de verplichting tot
indiening van een gedetailleerd verslag.

Deze beslissing wordt gerechtvaardigd door het belang voor de Europese Unie van de ontwikkeling
van een onderhandse kapitaalmarkt in de landen van Oost-Europa; dit type van maatregelen is namelijk
volledig in overeenstemming met een van de belangrijkste beleidsdoelen van de Unie inzake haar
betrekkingen met die landen.

Nederland

a) Kaart van ontwikkelingsgebieden

In maart hechtte de Commissie haar goedkeuring aan de nieuwe nationale kaart van
ontwikkelingsgebieden in Nederland, d.w.z. het geheel van geografische eenheden die ervoor in
aanmerking komen via de aldaar gevestigde ondernemingen overheidssteun met regionale strekking
te ontvangen ingevolge artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag.

Deze nieuwe kaart komt in plaats van de kaart die op 31 december 1994 verviel en bouwt duidelijk
voort op de voorgaande periode. De enige wijzigingen zijn de toevoeging van de gehele provincie
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Flevoland (in juli 1993 door de Raad van Ministers erkend als gebied van doelstelling 1) en van het
Drentse Hoogeveen (ter compensatie is een aantal plaatsen in Zuid-Limburg van de kaart geschrapt).
Sommige gebieden zijn aangemeld voor vijf jaar (1 januari 1995-31 december 1999), terwijl andere
slechts twee jaar voor steun in aanmerking komen (1 januari 1995-31 december 1996). De
steunintensiteit wordt nergens verhoogd en blijft 25% bruto voor Flevoland, 20% bruto voor gebieden
die voor vijf jaar zijn aangemeld en 15% bruto voor gebieden die twee jaar voor steun in aanmerking
komen.

De Commissie achtte deze lijst aanvaardbaar, gelet op de volgende overwegingen: alle voorgestelde
regio's (behalve Zuid-Limburg) voldoen aan ten minste één van de drie in de eerste fase van de
methode van 198823 gehanteerde criteria om in aanmerking te komen voor steun; op grond van de
criteria van de tweede fase van bovengenoemde methode (met name de sociaal-economische prestaties
en de ingesloten geografische ligging) kan worden ingestemd met de opneming van een deel van Zuid-
Limburg; en de zeer beperkte toename (0,38%) van het deel van de bevolking dat regionale steun
ontvangt, is beduidend geringer dan mogelijk was geweest op grond van het feit dat Flevoland werd
aangemerkt als gebied van doelstelling 1 (1,5%) of van de nieuwe, uitgebreide kaart van de
Structuurfondsen voor de periode 1994-1999 (11%). Daarenboven dient te worden opgemerkt dat
slechts 17,26% van de Nederlandse bevolking van regionale steun profiteert, waarmee Nederland het
laagste scoort van de vijftien Lid-Staten.

b) Voornaamste regionale steunregeling

Nadat de kaart was goedgekeurd, stemde de Commissie in april tevens in met de
investeringspremieregeling (IPR), de voornaamste regionale regeling die gebruik maakt van de door
de nieuwe kaart geboden mogelijkheden. Ook de nieuwe IPR bouwt hoofdzakelijk voort op de eerdere
IPR's, die de Commissie in 1988 en 1990 had goedgekeurd.

Deze regeling is erop gericht de regionale ontwikkeling van het noorden van het land, Twente en Zuid-
Limburg te stimuleren door middel van investeringspremies, waarbij rekening wordt gehouden met de
op de nieuwe kaart vastgestelde steunintensiteitplafonds. Om te voorkomen dat deze worden
overschreden, zijn cumuleringsregels opgesteld. Net als voor de kaart is ook voor deze regeling een
beperkte geldigheidsduur vastgesteld, die samenvalt met die van de Structuurfondsen.

Portugal

a) Vrije zone Madeira

In januari besloot de Commissie, na een tweede beoordeling van de sinds 1987 bestaande en in 1991
voor de eerste maal onderzochte regeling, er geen bezwaar tegen te maken dat de maatregelen ter
bevordering van de oprichting van nieuwe bedrijven in de vrije zone Madeira tot 31 december 2000
van toepassing blijven.

Deze regeling behelst steunmaatregelen in de vorm van subsidies voor beroepsopleidingen en
investeringen, alsmede fiscale steun (vrijstelling van belastingen). Overigens is cumulatie mogelijk van
deze steunmaatregelen met andere steunmaatregelen die voor de vrije zone van toepassing zijn, maar
ook een meer algemene strekking hebben.

                                                            

23 Mededeling van de Commissie inzake de wijze van toepassing van artikel 92, lid 3, sub a) en c), van het EG-Verdrag
of regionale steunmaatregelen, PB C 212 van 12.8.1988, zoals gewijzigd, PB C 364, 20.12.1994.
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De Commissie stemde ermee in dat deze regeling wordt voortgezet, ook al behelst ze exploitatiesteun,
gelet op de volgende overwegingen: de vrije zone Madeira bevindt zich in een regio die ruimschoots
voldoet aan de voorwaarden van artikel 92, lid 3, sub a), van het EG-Verdrag, aangezien het
BBP/hoofd van de bevolking slechts 24% bedraagt van het communautaire gemiddelde, waarmee
Madeira een van de armste regio's van de Unie is; Madeira heeft een zeer zwakke economische
structuur, samenhangend met een bijzonder ongunstige conjunctuur; en met het oog op de sociale en
economische ontwikkeling van de ultraperifere regio's kunnen specifieke maatregelen gerechtvaardigd
zijn.24 Overeenkomstig de bepalingen betreffende exploitatiesteun25 en de beslissingen over soortgelijke
regelingen voor Dublin en Shannon, wordt aan de regeling echter een tijdslimiet verbonden; de
oprichting van nieuwe ondernemingen in de zone is slechts toegestaan tot 31 december 2000, waarna
zal worden bekeken of de regeling nog langer dient te worden toegepast, dan wel moet worden
afgeschaft.

2. Sectoriële steun

2.1. Staalindustrie

Oostenrijk

a) Voest Alpine Erzberg GmbH (VAEG)

In oktober besloot de Commissie om op grond van artikel 95 van het EGKS-Verdrag een voorstel bij
de Raad in te dienen tot goedkeuring voor het tijdvak 1995-2002 van produktie- en sluitingssteun ten
behoeve van VAEG, een dagbouwmijn waar ijzererts wordt gewonnen. De produktiesteun is bedoeld
om het verschil te dekken tussen de inkomsten en uitgaven van de onderneming gedurende een
beperkte periode waarin zij haar activiteiten geleidelijk staakt. Door de sluitingssteun is het bedrijf in
staat zijn produktie op een milieuvriendelijke en sociaal aanvaardbare manier af te bouwen. Als deze
steun niet wordt toegekend, dan zou het bedrijf onmiddellijk moeten sluiten en zou de mijnbouwlocatie
in zijn huidige staat moeten worden achtergelaten, hetgeen vanuit regionaal oogpunt en uit veiligheids-
en milieu-overwegingen onaanvaardbaar is. De steun zal geen beduidend concurrentievervalsend effect
hebben op de interne markt, aangezien hij rechtstreeks is gekoppeld aan de sluiting van het bedrijf in
de nabije toekomst. Oostenrijk zal de jaarlijkse exploitatiesteun uitsluitend mogen verlenen als er
bepaalde produktielimieten in acht worden genomen, die tot aan de uiteindelijke sluiting in het jaar
2002 telkens worden verlaagd.

De Raad stemde in met het voorstel van de Commissie en de Commissie keurde de steun uiteindelijk
in november goed.

Duitsland

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

In september 1994 leidde de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode in
met betrekking tot het voornemen om verliescompensatie en investeringssteun toe te kennen aan de

                                                            

24 `Verklaring betreffende de ultraperifere gebieden van de Gemeenschap', Verdrag betreffende de Europese Unie,
Slotakte, blz. 238.

25 Mededeling van de Commissie inzake de wijze van toepassing van artikel 92, lid 3, onder a) en c), van het EG-Verdrag
op regionale steunmaatregelen, PB C 212 van 12.8.1988 en met name punt I.6.
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Beierse staalbedrijven Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH en Lech-Stahlwerke GmbH.26 Op
4 april 1995 besloot de Commissie dat de voorgenomen financiële maatregelen staatssteun uitmaakten
die krachtens de bepalingen van de Staalsteuncode en het EGKS-Verdrag verboden was en
dientengevolge niet mochten worden uitgevoerd.27

De Regering van Beieren was van plan haar aandeel van 45% in Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH
aan een particuliere onderneming te verkopen voor een nominale aankoopprijs en de verliezen die de
onderneming in de jaren 1990-1994 in totaal had geleden voor 80,35% te dekken. Deze verliezen
werden uiteindelijk geraamd op een bedrag van 66,15 miljoen ecu, zo bleek uit de cijfers die de Duitse
regering tijdens de procedure overlegde. Voorts was de regering van zins 29,5 miljoen ecu toe te
kennen ter dekking van de kosten van bepaalde investeringen. Ook was zij voornemens haar aandeel
van 19,74% in Lech-Stahlwerke GmbH aan dezelfde onderneming te verkopen voor een nominale
aankoopprijs van 1,00 DM en dit bedrijf een verliescompensatie ten bedrage van in totaal
10,52 miljoen ecu te betalen.

De Duitse regering stelde dat de desbetreffende verliescompensatie in overeenstemming was met het
gedrag van een particuliere investeerder onder normale marktomstandigheden en derhalve geen steun
behelsde. Na onderzoek van de argumenten van de Duitse regering oordeelde de Commissie dat de
verliescompensatie niet strookte met het gedrag van een particuliere investeerder onder normale
marktomstandigheden, aangezien de verliescompensatie samenviel met de verkoop van haar aandelen
in de bedrijven. De Staat had derhalve geen enkel vooruitzicht op winst uit zijn financiële bijdrage,
zelfs niet op lange termijn, terwijl een particuliere investeerder onder marktvoorwaarden slechts dan
eigen geld investeert wanneer er vooruitzicht is op een redelijke opbrengst uit deze investering. De
Commissie kwam daarom tot de slotsom dat de voorgenomen verliescompensatie staatssteun uitmaakte
die onverenigbaar was met de Staalsteuncode en het EGKS-Verdrag. Ook ten aanzien van de geplande
investeringssteun was de Commissie van mening dat deze onverenigbaar was met de Staalsteuncode,
aangezien de twee bedrijven niet op het grondgebied van de voormalige DDR zijn gevestigd en geen
aanspraak kunnen maken op algemene investeringssteun op grond van artikel 5 van de Code.

Gelet op het bovenstaande besloot de Commissie de verliescompensatie en de investeringssteun niet
goed te keuren.

In november 1994 leidde de Commissie een tweede procedure overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de
Staalsteuncode in met betrekking tot verschillende aandeelhoudersleningen ten bedrage van in totaal
26,53 miljoen ecu, welke de Regering van Beieren tussen maart 1993 en augustus 1994 aan Neue
Maxhütte Stahlwerke GmbH verstrekte. De Commissie was van mening dat het gedrag van de regering
niet strookte met het gedrag van een particuliere investeerder onder marktvoorwaarden, aangezien de
andere aandeelhouders in het bedrijf (of sommige ervan) niet bereid waren op soortgelijke
voorwaarden leningen te verstrekken. De Commissie oordeelde daarom dat de leningen staatssteun
inhielden, die bovendien niet verenigbaar leek met de gemeenschappelijke markt.

Op grond van soortgelijke overwegingen besloot de Commissie in juli een tweede procedure van
artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode in te leiden ten aanzien van leningen voor een totaalbedrag van
12,68 miljoen ecu die de regering in 1994-1995 had toegekend om de onderneming in bedrijf te
houden.

                                                            

26 PB C 377 van 31.12.1994, blz. 4.
27 PB L 253 van 21.10.1995, blz. 22.
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In oktober 1995 besloot de Commissie dat de leningen voor een totaalbedrag van 26,53 miljoen ecu
die de onderneming tussen maart 1993 en augustus 1994 waren toegekend, staatssteun uitmaakten die
onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt. De Commissie kwam tot deze conclusie gezien
het feit dat de leningen waren verstrekt om illiquiditeit en dientengevolge insolvabiliteit te voorkomen,
en derhalve gelijkstonden aan de inbreng van risicokapitaal, en omdat de particuliere aandeelhouders
niet op soortgelijke voorwaarden financiële middelen verstrekten. Bovendien had de Beierse regering,
gelet op de economische moeilijkheden van het bedrijf, geen redelijke kans dat deze leningen ooit
zouden worden afgelost. De leningen waren bedoeld om de exploitatieverliezen van de onderneming
gedurende de desbetreffende periode te dekken. Voor dergelijke steun geldt geen enkele afwijking op
grond van de Staalsteuncode of het EGKS-Verdrag, en derhalve besloot de Commissie dat de steun
onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt en dat Duitsland deze steun van het bedrijf moet
terugvorderen, met rente vanaf de datum waarop de steun werd verleend.

b) Georgsmarienhütte GmbH

In februari besloot de Commissie de procedure te beëindigen die in 1993 op grond van artikel 6, lid 4,
van de Staalsteuncode was ingeleid met betrekking tot steun ten bedrage van 17 miljoen ecu voor het
staalbedrijf Georgsmarienhütte GmbH. De Duitse regering meende dat deze steun O&O-doeleinden
diende en derhalve verenigbaar was met artikel 2 van de Staalsteuncode en het communautair kader
inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling.28 Tijdens de onderzoeksprocedure stelde de
Commissie echter vast dat bepaalde in aanmerking komende kosten, ten bedrage van ongeveer
32 miljoen ecu, niet rechtstreeks waren toe te schrijven aan het O&O-project, maar
bedrijfsinvesteringskosten vormden die de onderneming moest maken om haar staalprodukten te
kunnen produceren. Deze kosten kwamen niet voor steun ten behoeve van O&O in aanmerking.
Bovendien besloot de Commissie, aangezien het O&O-project toegepast onderzoek behelsde en geen
specifiek hoge risico's voor het bedrijf inhield, een steunintensiteit van niet meer dan 25% goed te
keuren en wees zij de door de Duitse regering aangemelde extra 5% van de hand. Bij het nemen van
dit besluit hield de Commissie er rekening mee dat het bedrijf het project met een minimum aan extra
kosten aan de gebruikelijke normen en staalproduktie zou kunnen aanpassen, ingeval het O&O-project
zou mislukken.

Gelet op deze overwegingen gaf de Commissie een eindbeschikking waarbij een steunbedrag van
8 miljoen ecu voor het O&O-project werd goedgekeurd.

c) Werkstoff-Union GmbH, Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie Abbruch und Recycling GmbH
en Walzwerk Ilsenburg GmbH

In januari besloot de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode in te leiden
ten aanzien van verschillende steunmaatregelen ten gunste van het staalbedrijf Werkstoff-Union GmbH
voor de vestiging van een nieuwe fabriek voor de vervaardiging van ferro- en non-ferroprodukten in
de voormalige DDR. De kosten van de fabriek worden geraamd op 148 miljoen ecu en de Duitse
regering heeft de onderneming reeds 23,9 miljoen ecu investeringssteun verstrekt, alsmede een
belastingvoordeel van 8,9 miljoen ecu verleend op grond van twee regionale investeringsregelingen
die tot uiterlijk 31 december 1994 voor de EGKS-sector zijn toegestaan. Aangezien deze steun en
mogelijke andere steunmaatregelen niet binnen de krachtens artikel 6, lid 1, van de Staalsteuncode
voorgeschreven termijn, d.w.z. vóór 30 juni 1994 bij de Commissie werden aangemeld, had de

                                                            

28 PB C 83 van 11.4.86, blz. 5.
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Commissie te weinig tijd om de steun te beoordelen. Bovendien werd de aanmelding van
15 december 1994 als onvolledig beschouwd. Om deze redenen betwijfelt de Commissie ten zeerste
of de steunmaatregelen ten behoeve van de vestiging van deze nieuwe fabriek verenigbaar zijn met
de Staalsteuncode en het EGKS-Verdrag. In dit verband merkte de Commissie op dat de
Staalsteuncode zeer stringent is wat betreft de tijdslimiet voor steunbetalingen op grond van artikel 5.
Er geldt een tijdslimiet van 31 december 1994, waarbij voor het Investitionszulagengesetz een
uitzondering wordt gemaakt.

Om soortgelijke redenen besloot de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode
in te leiden met betrekking tot steun aan de staalbedrijven Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie
Abbruch und Recycling GmbH en Walzwerk Ilsenburg GmbH

d) Eko Stahl GmbH

In juli 1994 leidde de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode in ten
aanzien van de voortdurende dekking van verliezen en financiering van investeringen door middel van
leningen en garanties door de Treuhandanstalt en van investeringsleningen door de staatsbank
Kreditanstalt für Wiederaufbau ten gunste van het staalbedrijf Eko Stahl GmbH. Op 21 december 1994
besloot de Commissie op grond van artikel 95 van het EGKS-Verdrag steun tot maximaal
474 miljoen ecu goed te keuren ten behoeve van de onderneming in verband met de verkoop van 60%
van haar aandelen aan het Belgische staalbedrijf Cockerill Sambre S.A. In het kader van dit
herstructureringsplan hechtte de Commissie er haar goedkeuring aan dat de Treuhandanstalt afstand
deed van uitstaande leningen aan het bedrijf ten bedrage van in totaal 190,84 miljoen ecu en een
garantie die 31,57 miljoen ecu aan investeringsleningen dekte. Gelet op het voorgaande:

- moeten de leningen ten belope van maximaal 190,84 miljoen ecu ter dekking van verliezen en van
165,2 miljoen ecu voor investeringen, reparatie en onderhoud die waren onderworpen aan de
procedure van artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode worden beschouwd als zijnde terugbetaald
per 31 december 1994, aangezien de Treuhandanstalt met instemming van de Commissie afstand
heeft gedaan van de schulden die uit deze leningen voortvloeien.

- is de garantie van de Treuhandanstalt die alle investeringsleningen dekte en waarvoor de
procedure van artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode was ingeleid, beëindigd.

Bovendien werden de door de Kreditanstalt für Wiederaufbau verstrekte investeringsleningen
toegekend in samenwerking met een consortium van banken, waaronder particuliere banken, dat er op
dezelfde voorwaarden in deelnam als de staatsbank. De Commissie was derhalve van mening dat deze
investeringsleningen geen staatssteun inhielden.

In het licht van het bovenstaande oordeelde de Commissie dat Eko Stahl niet langer op enigerlei wijze
staatssteun ontvangt die onverenigbaar is met het EGKS-Verdrag of de Staalsteuncode. In februari
besloot de Commissie dan ook de procedure van artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode te beëindigen.

e) Hamburger Stahlwerke GmbH

In oktober besloot de Commissie dat de leningen die de stad Hamburg begin 1994 in de vorm van een
kredietlimiet via de Hamburgische Landesbank aan Hamburger Stahlwerke GmbH had verstrekt,
staatssteun vormden die onverenigbaar is met het EGKS-Verdrag en de Staalsteuncode. Ook bepaalde
zij dat de leningen die op grond van een gedeeltelijk, begin 1993 geopend krediet van 11 miljoen ecu
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(20 miljoen DM) waren verstrekt, staatssteun uitmaakten die eveneens onverenigbaar was met de
eerdergenoemde voorschriften. Zij heeft de onderneming gelast de staatssteun terug te betalen.

Begin 1994 werd de Commissie door persberichten gewezen op het feit dat de stad Hamburg aan
Hamburger Stahlwerke GmbH financiële steun had verleend. Op 6 juli 1994 heeft de Commissie een
onderzoeksprocedure ingesteld, gedurende welke aan het licht kwam dat Hamburger Stahlwerke GmbH
al vanaf oprichting ervan in 1984 als een semi-overheidsbedrijf was gedreven. De nieuwe (Neue)
Hamburger Stahlwerke GmbH was in 1984 opgericht om, in het kader van een reddingsplan, de
bedrijfsactiviteiten over te nemen van de oude Hamburger Stahlwerke GmbH, die failliet was gegaan.
Het aandelenkapitaal was via allerlei tussenpersonen bijeengebracht door de stad Hamburg, die middels
de Hanseatische Landesbank een beslissende stem had gekregen inzake de toekomst van Neue
Hamburger Stahlwerke GmbH.

Aangezien men geen particuliere koper had weten te vinden, besloten de Hamburgische Landesbank
en de stad Hamburg steun te verlenen ter voortzetting van de bedrijfsexploitatie. Zij waren van mening
dat zij zodoende hun uitstaande vorderingen op de vroegere Hamburger Stahlwerke GmbH terugbetaald
konden krijgen. De stad Hamburg verstrekte eigen vermogen ten bedrage van 11 miljoen ecu
(20 miljoen DM) en verleende steun voor een bedrag van ongeveer 13 miljoen ecu (23,5 miljoen DM),
alsmede garanties voor circa 7,2 miljoen ecu (13 miljoen DM), die indertijd door de Commissie waren
goedgekeurd. Ook stelde zij een krediet van maximaal 43,3 miljoen ecu (78 miljoen DM) ter
beschikking via de Hamburgische Landesbank, die zelf ook een krediet aanbood van ten hoogste
29 miljoen ecu (52 miljoen DM).

Toen de onderneming eind 1992 in economische moeilijkheden raakte, weigerde de Landesbank om
de kredietlimiet te verhogen met als doel de liquiditeit van het bedrijf in stand te houden. De stad
Hamburg kende deze verhoging met 11 miljoen ecu (20 miljoen DM) op eigen risico toe. Eind 1993
raakte Hamburger Stahlwerke GmbH opnieuw zwaar in de financiële problemen en had het bedrijf nog
eens een verhoging met 13,3 miljoen ecu (24 miljoen DM) van zijn kredietlimiet nodig. De bank trok
haar steun volledig in, maar de stad Hamburg nam de financiering van de onderneming over en kende
op eigen risico een aanvullend krediet van 96,7 miljoen ecu (174 miljoen DM) toe, alsmede een extra
overbruggingslening van 5,5 miljoen ecu (10 miljoen DM). Eind 1994 werd het bedrijf verkocht aan
de Indonesische Ispat-groep. Bij de verkoop werd als voorwaarde gesteld, dat alle vorderingen ten
gevolge van leningen aan Hamburger Stahlwerke werden overgedragen op Ispat, voor een destijds nog
nader te bepalen deel van de nominale waarde. De Commissie kwam tot de slotsom dat de leningen
die Hamburger Stahlwerke GmbH in december 1992 in de vorm van de kredietlimiet en begin 1994
via het gehele krediet ontving, staatssteun inhoudt die onverenigbaar is met de Staalsteuncode en
derhalve moet worden terugbetaald.

Griekenland

a) Halyvourgia Thessalias S.A.

In mei besloot de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode in te leiden met
betrekking tot investeringssteun die de Griekse regering het staalbedrijf Halyvourgia Thessalias S.A.
wil verlenen voor de aanschaf van moderne machines en de modernisering van de huidige installaties.
Investeringssteun wordt normaliter onverenigbaar geacht met de Staalsteuncode en het EGKS-Verdrag
en zou derhalve niet worden goedgekeurd. Volgens artikel 5 van de Staalsteuncode kan de Commissie
echter investeringssteun goedkeuren die op grond van algemene regionale steunregelingen in
Griekenland uiterlijk op 31 december 1994 is toegekend. Aangezien de steun op 15 februari 1995 bij
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de Commissie werd aangemeld, moet hij ingevolge artikel 5 worden beschouwd als onverenigbaar met
de gemeenschappelijke markt. De Commissie twijfelt er derhalve ernstig aan of de investeringssteun
verenigbaar is met de Staalsteuncode en het EGKS-Verdrag.

Ierland

a) Irish Steel Ltd.

In april 1995 besloot de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode in te
leiden ten aanzien van financiële hulp van de Ierse regering aan het staatsbedrijf Irish Steel Ltd. ten
bedrage van 61,73 miljoen ecu, ter ondersteuning van de herstructurering van de onderneming, en van
een in 1993 toegekende kredietgarantie van 13,3 miljoen ecu. De financiële hulp, in de vorm van
kredietgaranties en eigen vermogen, en de kredietgaranties uit 1993 bleken binnen geen van de op
grond van de Staalsteuncode toegestane steuncategorieën te vallen en konden derhalve alleen worden
goedgekeurd op grond van artikel 95 van het EGKS-Verdrag. De Ierse regering zag daarop af van haar
voornemens tot steunverlening en meldde een nieuw herstructureringsplan aan dat onder meer de
verkoop van de onderneming aan Ispat International inhield. Volgens dit plan wilde de Ierse regering
voor een totaalbedrag van 38,39 miljoen ecu financiële steun verlenen die onder meer het afschrijven
van schulden, bijdragen in contanten voor milieuwerkzaamheden en een pensioenregeling betrof.

De Commissie was van mening dat de financiële hulp steun uitmaakte aangezien viel te betwijfelen
of deze hulp geringer was dan de liquidatiekosten die een particuliere investeerder in een
markteconomie zou moeten maken. Bovendien mag men, gezien de jarenlang alsmaar verslechterende
financiële positie van het bedrijf, van een weldenkende particuliere investeerder verwachten dat deze
veel eerder ingrijpt om zijn verliezen te beperken. De Commissie is van oordeel dat deze steun voor
geen van de uitzonderingen waarin de Staalsteuncode voorziet, in aanmerking komt (afgezien van een
gering steunbedrag voor omscholing) en derhalve alleen kan worden goedgekeurd op grond van
artikel 95 van het EGKS-Verdrag.

De Commissie oordeelde dat in het onderhavige geval was voldaan aan de voorwaarden voor het
indienen van een voorstel aan de Raad krachtens artikel 95, gezien het feit dat de steun tot het strikt
noodzakelijke beperkt lijkt te zijn en werd toegekend in verband met een herstructureringsplan dat het
bedrijf in staat stelt binnen een redelijk tijdsbestek weer levensvatbaar te worden. De Commissie
oordeelde bovendien dat de belangen van de concurrenten worden zekergesteld doordat de steun
betrekkelijk gering is en de onderneming na de laatste steunbetaling haar produktiecapaciteit ten minste
vijf jaar lang niet mag verhogen. Gelet op deze overwegingen en op het feit dat de sluiting van het
bedrijf, dat in een regio als bedoeld in artikel 92, lid 3, sub a), van het EG-Verdrag is gevestigd,
ernstige sociale en regionale problemen zou veroorzaken, besloot de Commissie op grond van
artikel 95 van het EGKS-Verdrag een voorstel ter goedkeuring van de herstructureringssteun aan Irish
Steel Ltd. bij de Raad in te dienen.

Op zijn zitting van 21 december 1995 stemde de Raad met algemene stemmen in met de voorstellen
van de Commissie, mits diverse aanvullende voorwaarden werden gesteld, waaronder een beperking
van het produktengamma, de produktie en de afzet van de onderneming in de komende vijf jaar om
de mededingingsdistorsies zo klein mogelijk te houden. Tevens werd overeengekomen dat de steun
met circa 9 miljoen ecu zou worden verhoogd.
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Italië

a) Acciaeri di Bolzano (Falck)

Door een klacht werd de Commissie in kennis gesteld van een aantal steunmaatregelen ten gunste van
het staalbedrijf Acciaeri di Bolzano, een dochteronderneming van Falck, die tussen 1983-1988 waren
getroffen zonder voorafgaande aanmelding en goedkeuring door de Commissie. Een onderzoek op
grond van de huidige Staalsteuncode wees uit dat sommige steunmaatregelen waren getroffen voor
investeringen in de produktie, waarvoor geen afwijking volgens de Staalsteuncode geldt, en dat andere
steunmaatregelen waren genomen ten behoeve van milieubescherming, zonder dat kon worden
vastgesteld of was voldaan aan de voorwaarden voor de goedkeuring van dergelijke steun op grond
van de Code.

De Commissie had daarom ernstige twijfels omtrent de verenigbaarheid van deze steunmaatregelen
met de gemeenschappelijke markt en besloot de procedure van artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode
in te leiden.

b) Wet-Bresciani

De Commissie besloot enerzijds geen bezwaar te maken tegen 20 aangemelde gevallen van steun bij
bedrijfssluitingen in het kader van de toepassing van wet nr. 481 van 3 augustus 1994 betreffende de
ontmanteling van de particuliere ijzer- en staalindustrie in Italië en anderzijds de procedure van
artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode in te leiden ten aanzien van zes andere voorgenomen
steunmaatregelen van de Italiaanse Staat.

Bij haar besluit tot goedkeuring van de Italiaanse wet nr. 481 van 3 augustus 1994 legde de
Commissie, na te hebben geconstateerd dat deze wet in overeenstemming was met de Staalsteuncode,
inzonderheid met het bepaalde in artikel 4, de Italiaanse autoriteiten de verplichting tot voorafgaande
aanmelding van ieder geval van toepassing van deze wet op. Nu blijkt uit de gegevens waarover de
Commissie beschikt dat, terwijl in 20 gevallen alle voorwaarden waren vervuld, de zes betrokken
ondernemingen in zes andere gevallen niet geregeld EGKS-produkten hebben vervaardigd tot het
tijdstip van de aanmeldingen, zoals in de Staalsteuncode is voorgeschreven.

Derhalve had de Commissie redenen om aan te nemen dat de betrokken ondernemingen op het eerste
gezicht niet geacht konden worden in aanmerking te komen voor steun bij sluiting krachtens artikel 4
van de Staalsteuncode aangezien zij niet geregeld EGKS-produkten zouden hebben vervaardigd tot het
tijdstip van de aanmelding bij de Commissie van kaderwet nr. 481 betreffende de ontmanteling van
de particuliere ijzer- en staalindustrie in Italië.

Bijgevolg achtte de Commissie het passend en noodzakelijk om in de zes gevallen de procedure van
artikel 6, lid 4, van Beschikking nr. 3855/91/EGKS van de Commissie ten aanzien van de genoemde
steunmaatregelen in te leiden.
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2.2. Niet onder het EGKS-Verdrag vallende staalprodukten

Duitsland

a) Berg-Spezial-Rohr GmbH

In maart 1993 besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden met betrekking tot investeringssteun die op grond van een goedgekeurde regionale steunregeling
zou worden verstrekt aan het bedrijf Berg-Spezial-Rohr GmbH, dat grote stalen buizen produceert die
buiten het EGKS-Verdrag vallen. Gelet op de huidige overcapaciteit in de desbetreffende sector,
waarbij tussen 1989 en 1992 ongeveer 40% van de capaciteit werd benut, betwijfelde de Commissie
of deze steun verenigbaar was met de gemeenschappelijke markt.

Na de steun tijdens de procedure in het licht van de door de Duitse autoriteiten en de belanghebbenden
verstrekte informatie te hebben onderzocht, besloot de Commissie in september 1995 de steun goed
te keuren ingevolge artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag. De Commissie kwam tot dit besluit
na afweging van de sectoriële gevolgen van de steun tegen de regionale voordelen ervan. In dit
verband merkte de Commissie op dat er door de steun geen verandering kwam in de algehele
produktiecapaciteit van de onderneming en dat de steun bijdroeg aan de verbetering en diversifiëring
van de arbeidsmarkt in de regio. Conform soortgelijke gevallen in het verleden meende de Commissie
derhalve dat de regionale voordelen van de steun tegen de sectoriële mededingingsdistorsie ten gevolge
van deze steun opwegen.

Italië

a) Tubificio di Terni Srl en Ilva Lamiere e Tubi, Srl

De Commissie besloot in maart 1994 de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van financiële bijdragen van de Staat aan de twee genoemde bedrijven die buiten
het EGKS-Verdrag vallende staalprodukten vervaardigen. Gezien de moeilijke marktsituatie in de
sector grote gelaste buizen waarin de bedrijven werkzaam zijn, betwijfelde de Commissie of deze
bijdragen waren gebaseerd op normale commerciële overwegingen, en zo niet, of de steun kon worden
beschouwd als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

De Commissie meende dat de financiële bijdrage aan Tubificio di Terni Srl van 3,1 miljoen ecu
(6300 miljoen LIT) was gebaseerd op normale commerciële overwegingen en bijgevolg geen steun
inhield volgens artikel 92, lid 2, van het EG-Verdrag. De Commissie legde in haar conclusie de nadruk
op het feit dat er vooruitzicht was op marktgroei in de sector waarin het bedrijf werkzaam was op het
moment waarop de bijdrage werd verstrekt en dat de Staat door in de onderneming te investeren, net
zo handelde als andere particuliere investeerders in een markteconomie zouden doen. De huidige lage
bezettingsgraad van de produktiecapaciteit in de sector is hierbij niet van doorslaggevende betekenis.
Zelfs al zou de bijdrage staatssteun uitmaken, dan nog zou deze echter kunnen worden goedgekeurd
op grond van artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag, aangezien de steun geen verdere toename
van de overcapaciteit ten gevolge zou hebben en tot de verbetering van de werkgelegenheid in de regio
zou bijdragen.

Wat de financiële bijdragen aan Ilva Lamiere e Tubi Srl betreft, was de Commissie van oordeel dat
deze niet strookten met het gedrag van een particuliere investeerder onder normale
marktomstandigheden, wanneer rekening wordt gehouden met de overcapaciteit in de sector binnen
welke de onderneming werkzaam is. Bovendien werden de bijdragen verstrekt aan een fabriek die
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destijds aan Ilva toebehoorde en in financiële moeilijkheden verkeerde. De Commissie was daarom
van mening dat deze kapitaalinjectie staatssteun vormde die aan investeringen was gekoppeld. De
investeringssteun leidt echter niet tot een grotere produktiecapaciteit van het bedrijf en de onderneming
is gevestigd in een gebied dat in aanmerking komt voor regionale steun op grond van artikel 92, lid 3,
sub a), van het EG-Verdrag. De Commissie was derhalve van oordeel dat de eventuele sectoriële
problemen die uit de steun voortvloeien werden gecompenseerd door de gunstige regionale gevolgen
van de steun en keurde de steun goed.

Spanje

a) Tubacex

In februari besloot de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4, van de Staalsteuncode en van
artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden met betrekking tot een aantal mogelijke
steunmaatregelen ten behoeve van Tubacex, een producent van naadloze roestvrijstalen buizen. Daarbij
concentreerde zij zich vooral op de kennelijke financiële herstructurering van het bedrijf, met name
het besluit van de Kas voor Sociale Zekerheid om afstand te doen van haar rechten als preferente
crediteur en het beslag op activa op te heffen zonder dat de opbrengst van de verkoop van die activa
wordt aangewend voor het terugbetalen van de schulden. Ook besteedde de Commissie speciale
aandacht aan de verkoop van land aan de Baskische regering door het bedrijf, voor een prijs die hoger
lijkt te zijn dan de marktprijs, en aan de vraag of de leningen die het Fonds voor Loongaranties
verstrekte om loonbetalingen te dekken, op normale marktvoorwaarden waren gebaseerd.

2.3. Scheepsbouw

De huidige voorschriften inzake staatssteun aan de scheepsbouw zijn vastgelegd in de Zevende
Richtlijn betreffende steunverlening aan de scheepsbouw, waarvan de geldigheidsduur op
31 december 1995 verstrijkt. Er moeten nieuwe regelingen worden getroffen om te voldoen aan de
communautaire verplichtingen op grond van een internationale overeenkomst die in het kader van de
OESO is gesloten en die op 1 januari 1996 in werking treedt. In juli besloot de Commissie derhalve
een voorstel bij de Raad in te dienen voor een Verordening betreffende de steunverlening aan de
scheepsbouw waarbij deze overeenkomst per 1 januari 1996 ten uitvoer wordt gelegd.

In december stelde de Raad Verordening nr. 3094/95 vast waarbij de OESO-Overeenkomst ten uitvoer
wordt gelegd. Het is de bedoeling dat de normale concurrentievoorwaarden in de commerciële
scheepsbouw- en reparatiesector in acht worden genomen en dat met name de produktiesubsidies
worden opgeheven. Op grond van de verordening zijn alle steunmaatregelen, rechtstreeks dan wel
zijdelings, ten behoeve van de commerciële scheepsbouw verboden, met uitzondering van maatregelen
waarin uitdrukkelijk is voorzien, zoals steun voor O&O, sociale steun in verband met
bedrijfssluitingen, exportkredieten voor schepen krachtens de Overeenkomst inzake exportkredieten
voor schepen van de OESO en binnenlandse kredieten op gelijke voorwaarden. Herstructureringssteun
wordt over het algemeen niet toegestaan, behalve gedurende een overgangsperiode voor België,
Portugal en Spanje. De nieuwe verordening zal van toepassing zijn zodra de OESO-Overeenkomst in
werking treedt. Dit was gepland voor 1 januari 1996, maar hoewel de Europese Unie de overeenkomst
in december bekrachtigde, werd de inwerkingtreding uitgesteld wegens vertragingen in het
ratificatieproces bij andere partijen bij de overeenkomst. Derhalve besloot de Raad dat de regels van
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de Zevende Richtlijn betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw29 voorlopig van toepassing
blijven tot uiterlijk 1 oktober 1996. Onder die omstandigheden besloot de Commissie het
gemeenschappelijk steunplafond voor scheepsverbouwing per 1 januari 1996 te handhaven op 9% voor
grote schepen en 4,5% voor schepen met een waarde van minder dan 10 miljoen ecu.

Frankrijk

a) Société nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre (ACH), Société française de Constructions
Navales (SFCN) en andere werven in Italië en Duitsland

In juni besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten
aanzien van zijdelingse steun ten gunste van de twee genoemde Franse scheepswerven en een werf
in Duitsland en Italië. Tussen 1987 en 1990 ontvingen de twee Franse werven SFCN en ACH
krachtens een door de Commissie goedgekeurde regeling rechtstreekse steun voor de bouw van drie
schepen. De steunintensiteit bedroeg 9,4% tot 28% van de overeengekomen prijs en lag daarmee
binnen de grenzen van de goedgekeurde regeling. Op grond van een goedgekeurde regionale
steunregeling voor de Franse Départements d'Outre Mer (DOM) konden bedrijven die investeringen
in DOM-regio's deden, echter aanspraak maken op gunstige belastingmaatregelen; ook de kopers van
de desbetreffende schepen kwamen in aanmerking voor deze steunmaatregelen toen ze in de schepen
investeerden. De goedkeuring van de Commissie was gebonden aan afzonderlijke aanmelding van de
steun binnen sectoren als de scheepsbouw, waar specifieke regels voor staatssteun gelden.

Volgens artikel 3 van de Zevende Richtlijn betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw is het
subsidie-equivalent van de steun aan reders of derden die als steun voor de scheepsbouw of
-verbouwing beschikbaar is, volledig onderworpen aan de plafonds van de steunintensiteit voor
produktiesteun ingevolge artikel 4 van de richtlijn, mits de steun daadwerkelijk voor de scheepsbouw
of -verbouwing op scheepswerven van de Gemeenschap wordt gebruikt. Op basis van de informatie
waarover zij beschikte, stelde de Commissie vast dat de steun die de kopers van deze schepen werd
verleend, voornamelijk de desbetreffende scheepswerven ten goede kwam en niet bedoeld was voor
regionale ontwikkeling in de DOM-regio's. Met deze steun moet derhalve rekening worden gehouden
bij het berekenen van de totale steun die SFCN en ACH is toegekend voor de bouw van de drie
schepen, met als gevolg dat de totale steunintensiteit het niveau te boven ging dat de Commissie op
grond van de eerder genoemde regeling had toegestaan.

Evenzo overschreed de zijdelingse steun die krachtens de regionale steunregeling voor de bouw van
twee schepen op een Duitse en Italiaanse scheepswerf was verleend, het voor de produktiesteun aan
deze werven vastgestelde plafond.

Duitsland

a) Volkswerft, MTW-Schiffswerft, Warnow Werft, Elbewerft Boizenburg en Peene Werft

De Zevende Richtlijn betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw bevat een afwijking ten
gunste van scheepswerven die in de voormalige DDR liggen. Hierdoor mag exploitatiesteun die vóór
eind 1993 is betaald, het algemene plafond voor exploitatiesteun zoals bepaald in artikel 4 van de
richtlijn te boven gaan. De afwijking vereist dat de Duitse regering de in 1990 in de nieuwe deelstaten
aanwezige scheepsbouwcapaciteit vóór eind 1995 daadwerkelijk en onomkeerbaar met 40% reduceert.

                                                            

29 Richtlijn 90/684/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 94/73/EEG.
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Na de privatisering in 1993 keurde de Commissie voor elk van bovenstaande werven goed dat alle
geplande exploitatiesteun werd vrijgemaakt. Op grond van de artikelen 6 en 7 van de richtlijn keurde
de Commissie eveneens herstructureringssteun in de vorm van investerings- en sluitingssteun ten
behoeve van deze werven goed. De Commissie keurt herstructureringssteun in tranches goed, mits
wordt aangetoond dat de steun nodig is om het herstructureringsplan uit te voeren, dat de
gesubsidieerde investeringen worden gedaan volgens het door de Commissie goedgekeurde plan, dat
er geen overloopeffect op andere scheepswerven ontstaat en dat de capaciteitsvermindering voor elke
werf afzonderlijk in acht wordt genomen.

Op die basis besloot de Commissie goed te keuren dat nog meer steun voor deze werven werd
vrijgemaakt. Ten aanzien van MTW-Schiffwerft werd de verdere hoeveelheid goedgekeurde steun
verlaagd vanwege het feit dat MTW geen contracten had gesloten voor het investeringsprogramma in
zijn geheel. De goedkeuring van het volledige steunpakket ten gunste van deze werven is gebaseerd
op de verwezenlijking van het gehele investeringsprogramma, omdat de steunintensiteit anders het
aanvaardbare niveau zou overschrijden.

Griekenland

Neorion Syros Shipyards SA

In juli besloot de Commissie, krachtens artikel 93, lid 2, een gunstige eindbeschikking te geven inzake
de steun die de Griekse regering in 1991 aan Neorion Shipyard besloot te verlenen in de vorm van
een kwijtschelding van schulden ten bedrage van in totaal 53,433 miljoen ecu. De steun werd verleend
op grond van artikel 10 van de Zevende Richtlijn betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw
en afhankelijk gesteld van de privatisering van de scheepswerf. Omdat deze in februari 1994 nog niet
was geprivatiseerd, besloot de Commissie tot inleiding van de procedure van artikel 93, lid 2.

In haar beschikking van juli erkent de Commissie dat de Griekse regering haar verplichting om
Neorion Shipyard te privatiseren, is nagekomen aangezien deze in september 1994 door een
particuliere onderneming is overgenomen. De steun werd verenigbaar met de scheepsbouwrichtlijn
bevonden.

Daarenboven besloot de Commissie in november haar goedkeuring te hechten aan investeringssteun
voor Neorion Syros Shipyard SA ter dekking van een deel van de investeringsuitgaven voor de
herstructurering en modernisering van de scheepswerf. De investeringssteun zal ten hoogste
4,041 miljoen ecu bedragen, hetgeen neerkomt op 50% van de totale investeringskosten. De steun werd
goedgekeurd krachtens artikel 6 van de Zevende Richtlijn als steun die is gekoppeld aan een
herstructureringsplan dat leidt tot een vermindering van de scheepsreparatiecapaciteit van de
scheepswerf met ongeveer 20%. Daarenboven wordt de status-quo-bepaling van de
OESO-Overeenkomst van 1994 inzake normale concurrentievoorwaarden in de scheepsbouw- en
scheepsreparatiesector nageleefd aangezien de steun wordt verleend op basis van Griekse wetgeving
die reeds vóór de ondertekening van de OESO-Overeenkomst bestond.

Spanje

Herstructureringssteun ten behoeve van openbare scheepswerven

In 1991 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een verliescompensatieregeling voor de Spaanse
openbare scheepswerven in het kader van een herstructurering van die scheepswerven in de periode
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1987-1992, waarmee een bedrag van 792,3 miljoen ecu is gemoeid. Vanwege budgettaire beperkingen
bleek het echter niet mogelijk de betalingen volgens plan te verrichten en de openbare scheepswerven
hebben verder ernstige financiële moeilijkheden ondervonden als gevolg van die vertraging in de
uitkering van steun en de heersende moeilijke marktsituatie.

In november meldden de Spaanse autoriteiten het voornemen om steun voor in totaal 1,125 miljard ecu
(180 miljard PTA) ten behoeve van een verdere herstructurering van de openbare scheepswerven te
verlenen bij de Commissie aan. Deze aanmelding omvat sociale steunmaatregelen, de achterstallige
steun in de vorm van verliescompensatie en investeringssteun, als bedoeld in een bijzondere afwijking
voor Spanje in het kader van de OESO-Overeenkomst.

Daar de aangemelde steun in de vorm van verliescompensatie ten bedrage van 556,9 miljoen ecu
overeenkomt met de achterstallige steun in de vorm van verliescompensatie die in 1991 door de
Commissie is goedgekeurd maar in verband met budgettaire beperkingen niet is uitgekeerd, besloot
de Commissie in december dat deze steun mag worden goedgekeurd krachtens artikel 5, lid 1, van de
richtlijn. De Commissie verzocht de Spaanse regering evenwel halfjaarlijkse verslagen in te dienen,
zodat zij kan nagaan of de steun voor het beoogde doel wordt aangewend en niet wordt gebruikt voor
op oneerlijke concurrentie neerkomende praktijken zoals het bepalen van een te lage prijs.

Daarenboven besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, in te leiden ten aanzien van een
voorgenomen belastingfaciliteit voor een bedrag van 301,8 miljoen ecu (circa 48 miljard PTA) ten
behoeve van de betrokken openbare scheepswerven in de periode 1995-1998. Een beslissing inzake
de resterende steunelementen werd uitgesteld in afwachting van nader onderzoek.

2.4. Automobielsector

Wederinvoering van de kaderregeling

Gelet op het juridische vacuüm dat is ontstaan als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie van
29 juni 1995, volgens hetwelke de kaderregeling voor steun aan de automobielsector bij de herziening
van 1992 niet voor onbepaalde tijd kon worden verlengd, besloot de Commissie krachtens artikel 93,
lid 1, van het EG-Verdrag de kaderregeling opnieuw in te voeren en voorlopige maatregelen in de
vorm van een verlenging met terugwerkende kracht van de oorspronkelijke kaderregeling tot eind 1995
te nemen in afwachting van de wederinvoering van de kaderregeling op grond van artikel 93, lid 1,
van het EG-Verdrag.

Alle Lid-Staten, behalve Spanje, stemden onvoorwaardelijk in met de wederinvoering van de
kaderregeling voor twee jaar met ingang van 1 januari 1996. De Commissie was van oordeel dat de
door de Spaanse regering aangevoerde argumenten haar weigering om de wederinvoering van de
kaderregeling te aanvaarden, niet kunnen rechtvaardigen. Omdat het niet toepassen van de
kaderregeling in één Lid-Staat voor de Commissie niet aanvaardbaar is, tenzij er zich in die Lid-Staat
uitzonderlijke omstandigheden voordoen (wat in Spanje niet het geval is), besloot de Commissie in
september de procedure van artikel 93, lid 2, in te leiden met betrekking tot alle steunregelingen die
in Spanje van toepassing zijn.

In december gaf de Commissie een eindbeschikking betreffende deze procedure, die voorschrijft dat
de bestaande staatssteunregelingen in Spanje zodanig worden gewijzigd dat de in de nieuwe
kaderregeling opgenomen verplichtingen tot aanmelding en indiening van jaarlijkse verslagen worden
nagekomen. Van de Spaanse regering wordt met andere woorden verlangd dat alle steun die voor
projecten van meer dan 17 miljoen ecu wordt verleend in het kader van bestaande of goedgekeurde
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steunregelingen ten behoeve van ondernemingen uit de automobielsector, zoals omschreven in de
kaderregeling, wordt aangemeld.

Oostenrijk

a) Opel Austria

In juli keurde de Commissie steun voor een bedrag van in totaal 16,1 miljoen ecu goed ten behoeve
van Opel Austria, een volle dochteronderneming van General Motors Corp., ter ondersteuning van de
uitgaven voor O&O, milieu en opleiding in Aspern/Wenen. De gesteunde projecten vloeien voort uit
het besluit van Opel om een nieuwe familie van kleine benzinemotoren (`family 0') te ontwikkelen in
het kader van de nieuwe totaalaanpak van het powertrain-ontwerp. Het project loopt van 1994 tot en
met 1998 en kost in totaal 375,4 miljoen ecu (4,913 miljard OS). Daarvan betreft 261,4 miljoen ecu
(3,421 miljard OS) gewone investeringen, die niet voor steun in aanmerking komen. De uitgaven die
wel voor steun in aanmerking komen bedragen derhalve in totaal 114 miljoen ecu (1,492 miljard OS)
in verschillende categorieën, waarvoor in totaal 16,1 miljoen ecu (210,3 miljoen OS) aan steun is
vastgesteld. De steun heeft de vorm van een subsidie door de centrale overheid en door het
stadsbestuur van Wenen. De steun voor produktgebonden O&O bedraagt 7,2 miljoen ecu
(93,8 miljoen OS) en heeft een intensiteit van 15% voor de in aanmerking komende uitgaven ten
bedrage van 48,1 miljoen ecu (625,3 miljoen OS), terwijl de intensiteit van procesgebonden O&O en
innovatieve investeringen 10% bedraagt, hetgeen resulteert in een bedrag van 5,6 miljoen ecu
(72,8 miljoen OS) voor de in aanmerking komende uitgaven ten bedrage van 5,6 miljoen ecu
(727,5 miljoen OS). Voor de milieu-uitgaven ten belope van 7,6 miljoen ecu (99 miljoen OS) wordt
een subsidie van 30% verstrekt, hetgeen neerkomt op een steunbedrag van 2,3 miljoen ecu
(29,7 miljoen OS). Tot slot bedraagt de steun voor basisopleiding 0,6 miljoen ecu (8 miljoen OS),
ofwel een intensiteit van 50% voor uitgaven ten bedrage van 1,2 miljoen ecu (15,9 miljoen OS),
terwijl de steun voor praktijkopleidingen is bepaald op 0,5 miljoen ecu (6 miljoen OS) met een
intensiteit van 25% voor de in aanmerking komende uitgaven van 1,8 miljoen ecu (24 miljoen OS).

Bij de goedkeuring van de staatssteun voor O&O-uitgaven concludeerde de Commissie dat de uitgaven
voor produkt- en procesontwikkeling op Europees niveau een echt innovatief doel dienen en dat de
steunintensiteit binnen de grenzen blijft van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan
de automobielindustrie en het communautair kader inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling.
Wat betreft de steun voor milieuprojecten kwam de Commissie tot de slotsom dat de investeringen in
nieuwe procédés voor het reinigen en omspoelen van motoronderdelen leiden tot een aanzienlijke
verlaging van de hoeveelheid afvalwater en tot een hergebruik van dit afvalwater die ofwel de
nationale normen te boven gaan ofwel vrijwillige maatregelen zijn, in die zin dat er geen normen voor
bestaan. Hierdoor blijft de voorgenomen steunintensiteit van 30% binnen de grenzen van de
communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie en de communautaire
kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu. Gelet op de innovatieve aard van het
project was de Commissie van mening dat met de maatregelen voor beroepsopleiding daadwerkelijk
wordt gestreefd naar kwalitatieve veranderingen in de vereiste vaardigheden van de werknemers. De
onderdelen van de basisopleiding zijn niet bedrijfsgebonden. Hiervan uitgaande, en mede gezien het
feit dat het steunniveau binnen redelijke grenzen blijft, werd de steun voor opleiding aanvaardbaar
geacht volgens de regels inzake steun voor beroepsopleiding, zoals nader omschreven in de
communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie.
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België

a) Ford Werke AG

In juli hechtte de Commissie haar goedkeuring aan regionale en milieusteun aan Ford Werke AG ten
behoeve van haar investeringsplannen in Genk. De projecten behelzen de introductie van de nieuwe
serie Ford Mondeo personenauto's en de uitbreiding van de capaciteit van de fabriek voor dit doel. Aan
dit project zijn tevens milieu-investeringen gekoppeld. Aangezien het project onder meer een volledig
nieuwe carrosseriestraat en significante investeringen in de spuitafdeling met zich brengt, heeft de
onderneming actief gezocht naar alternatieve locaties voor dit project, waarbij zij de noodzaak van
regionale steun om de vooruitzichten op middellange en lange termijn voor de fabriek te Genk te
waarborgen, onderstreepte. Het project beslaat de jaren 1992-1995 en kost in totaal 26,91 miljard BFR,
waarvan 509 miljoen ecu (19,587 miljard BFR) in aanmerking komt voor regionale steun. De regionale
steun wordt verleend in de vorm van een subsidie ten bedrage van 24,1 miljoen ecu
(916,4 miljoen BFR) die tussen 1995 en 1997 in drie gelijke jaarlijkse tranches zal worden uitbetaald.
In aanvulling daarop wordt de onderneming gedurende vijf jaar vrijgesteld van vermogensbelasting,
die momenteel wordt geschat op 4,5 miljoen ecu (171,8 miljoen BFR). Gezien de vertraagde
uitbetaling van de steun, is de steunintensiteit van de beide regionale-steunelementen uitgedrukt in
subsidie-equivalent gelijk aan 4,3%. Bij haar goedkeuring van de staatssteun vergeleek de Commissie
de voordelen voor de regionale ontwikkeling met de mogelijke nadelige effecten voor de sector als
geheel, zoals het ontstaan van een belangrijke overcapaciteit. Zij voerde een kosten-batenanalyse uit
om na te gaan in welke mate de regionale steun zich verhoudt tot de regionale hindernissen waarvoor
Ford zich ziet gesteld door zijn investering in Genk. Deze nadelen werden groter geacht dan de
voorgestelde steunintensiteit. Bijgevolg zal de steun geen nadelige effecten voor de sector hebben.

De milieuprojecten betreffen in hoofdzaak investeringen in de spuitinrichting om de emissie van
oplosmiddelen te verminderen. Voorts worden nieuwe systemen voor afvalverzameling en -verwerking
geïntroduceerd. De kosten van deze projecten belopen 7,1 miljoen ecu (270,3 miljoen BFR). De
milieusteun wordt verleend in de vorm van een subsidie van 15%, waarmee het steunbedrag op
1,1 miljoen ecu (40,5 miljoen BFR) uitkomt. Aangezien de projecten leiden tot een reductie van de
emissies die enerzijds verder reikt dan de volgens de huidige regionale wetgeving vereiste normen en
anderzijds daaraan voldoet, valt de steunintensiteit van 15% binnen de grenzen van de communautaire
kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu.

België en Nederland

a) DAF

In september gaf de Commissie een gedeeltelijk negatieve eindbeschikking met betrekking tot de beide
procedures van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag, welke zij in oktober 199330 had ingeleid om het
bestaan en de verenigbaarheid van steunelementen in de maatregelen van de Nederlandse staat en het
Vlaamse Gewest ten gunste van de vrachtwagenfabrikant DAF, vóór en na het faillissement te
onderzoeken.

DAF N.V. werd te zamen met haar vele dochterondernemingen in Nederland, België en het VK in
februari 1993 onder beheer van een curator gesteld. Een maand later verleenden de Handelskamers in
Nederland en België goedkeuring aan de aankoop van de voornaamste activa van de vroegere DAF-

                                                            

30 XXIIIe Verslag over het mededingingsbeleid, punt 508.
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onderneming die in deze twee Lid-Staten waren gelegen, door een nieuw gevormde onderneming, DAF
Trucks N.V., waarin de Nederlandse staat en het Vlaamse Gewest een meerderheidsbelang hadden.

Wat betreft de verkoop van de activa van DAF België N.V. en de rol van de overheid hierbij,
overwoog de Commissie dat de bewindvoerders in Nederland en België op de onafhankelijke wijze
zoals bepaald in de wet hadden gehandeld. Met betrekking tot de staatsdeelneming in het risicokapitaal
van DAF Trucks N.V. en haar dochteronderneming DAF Trucks Vlaanderen N.V., concludeerde de
Commissie dat de autoriteiten van beide Lid-Staten risicokapitaal hadden verstrekt onder dezelfde
voorwaarden als de particuliere aandeelhouders, die met hun deelneming een reëel economisch belang
hebben. Een gedetailleerde bestudering van het ondernemingsplan maakte duidelijk dat een redelijke
opbrengst uit het aandeelhouderskapitaal viel te verwachten. Er was om die reden dan ook geen sprake
van enigerlei vorm van staatssteun.

Na een grondige analyse van de verschillende financiële maatregelen ter ondersteuning van de oude
DAF-onderneming, concludeerde de Commissie dat een drietal steunmaatregelen die werden getroffen
door de Nederlandse staat, staatssteun vormden in de zin van artikel 92, lid 1, van het EG-Verdrag,
en dat de steun in twee gevallen tevens onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt en moest
worden teruggevorderd.

In de eerste plaats bracht de herschikking in december 1990 van een in 1983 toegekende TOK-lening
(technisch ontwikkelingskrediet) aanvullende financiële voordelen voor een in moeilijkheden
verkerende onderneming met zich ter waarde van 8,4 miljoen ecu (17,7 miljoen HFL) op de datum
van ontvangst hetgeen overeenkomstig de kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie
bij de Commissie diende te worden aangemeld. De niet-aangemelde steun, die werd gekwalificeerd
als redding- en herstructureringssteun, was niet verenigbaar met de richtsnoeren van de kaderregeling
aangezien hij niet was gekoppeld aan een herstructureringsplan.

In de tweede plaats werden het steunelement en het onrechtmatige karakter van de laatste TOK-lening
die in 1991 en 1992 werd toegekend, niet door de Nederlandse staat betwist. In tegenstelling tot het
Nederlandse standpunt, concludeerde de Commissie dat de lening tevens onverenigbaar was met de
richtsnoeren van de kaderregeling, aangezien het gesteunde project de ontwikkeling en pre-industriële
stadia van de O&O-cyclus betrof, waarbij een weliswaar nieuwe maar niet innovatieve serie trucks
werd voorbereid op haar presentatie op de markt. Zoals gespecificeerd in de kaderregeling is de
ontwikkeling van nieuwe modellen die minder milieuvervuilend en zuiniger in brandstofverbruik zijn
dan hun voorgangers, een standaardvereiste voor een vrachtwagenonderneming om te kunnen blijven
concurreren op de Europese markt. Aan dergelijke normale bedrijfsactiviteiten dient in beginsel geen
steun te worden verleend. Aangezien de Nederlandse staat reeds bezig was de lening van de failliete
onderneming terug te vorderen, eiste de Commissie slechts de terugbetaling van het aanvullende
steunelement in de vorm van de rentesubsidie van de lening, dat werd gewaardeerd op 0,2 miljoen ecu
(0,4 miljoen HFL) ten tijde van het curatorschap.

In de derde plaats oordeelde de Commissie dat de vooruitbetaling eind 1992 van 1,55 miljoen HFL
op aangemelde maar niet goedgekeurde O&O-steun in overeenstemming was met de richtsnoeren voor
de beoordeling van O&O-steun van voornoemde kaderregeling, aangezien deze steun was gekoppeld
aan het VOLEM-project (`versnelde ontwikkeling van lage-emissie-motoren') dat voldoende elementen
van precommercieel onderzoek bevatte om de hoogte van de werkelijk betaalde steun te
rechtvaardigen.
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De Commissie verlangde derhalve dat de Nederlandse staat een totaalbedrag van 8,6 miljoen ecu
(18,1 miljoen HFL) aan onverenigbare steun (17,7 + 0,4) van DAF N.V. terugvorderde. Aangezien
DAF N.V. en DAF Trucks N.V. juridisch totaal verschillende ondernemingen zijn en de activa van
DAF N.V. werden verkocht overeenkomstig de Nederlandse faillissementsprocedure, verlangde de
Commissie geen terugbetaling van de eerste twee steunmaatregelen door DAF Trucks N.V., zelfs
indien naderhand mocht blijken dat deze steunmaatregelen niet (geheel) konden worden terugbetaald
door de onderneming in liquidatie, DAF N.V.

Ten slotte was de Commissie van mening dat de Belgische autoriteiten onrechtmatige staatssteun
hadden toegekend aan de nieuwe DAF-onderneming. Door niet de normale risicopremie van 1,5% te
heffen op de staatsgaranties die reeds waren gekoppeld aan de schulden die werden overgedragen van
het failliete DAF België N.V. op DAF Vlaanderen N.V., verleenden de Belgische autoriteiten
staatssteun aan de nieuwe onderneming. Dit kunstmatige financiële voordeel werd gewaardeerd op
0,2 miljoen ecu (9,3 miljoen BFR) op het moment van de overdracht van de schuld en de garanties.
Deze exploitatiesteun werd onverenigbaar geacht met de gemeenschappelijke markt, aangezien de
richtsnoeren van voornoemde kaderregeling bepalen dat in deze sector geen exploitatiesteun mag
worden toegekend. Bijgevolg gelastte de Commissie terugbetaling van dat bedrag verhoogd met de
rentelasten vanaf de datum van toekenning.

Duitsland

a) Volkswagen-groep (VW)

Eind oktober besloot de Commissie de Duitse regering aan te manen tot het overleggen van alle
documentatie, informatie en gegevens inzake de nieuwe investeringsprojecten van de Volkswagen-
groep (VW) in de nieuwe Duitse deelstaten en inzake de steun die binnen een periode van 6 weken
hiervoor zou worden toegekend. In juli 1994 nam de Commissie een eindbeslissing met betrekking
tot de verschillende steunmaatregelen ten behoeve van Sächsische Automobilbau GmbH (SAB), een
gemeenschappelijke onderneming van VW en de Treuhandanstalt (THA), voor de herstructurering van
de bestaande auto- en motorenfabrieken Mosel I en Chemnitz I en de fabriek voor cilinderkoppen in
Eisenach.31 Deze projecten vormden de eerste stap van VW's betrokkenheid in de nieuwe deelstaten.
Ten tijde van voornoemde eindbeslissing had Duitsland de Commissie ervan op de hoogte gebracht
dat de VW Groep tegen eind 1994 de laatste hand zou leggen aan haar plannen inzake de nieuwe
investeringsprojecten in Saksen, de autofabriek Mosel II en de motorenfabriek Chemnitz II, en dat
vervolgens informatie over deze projecten zou worden meegedeeld aan de Commissie zodat zij de
voorgenomen regionale steun ervoor kon beoordelen.

Ondanks verscheidene brieven om de Duitse autoriteiten eraan te herinneren de gevraagde informatie
aan de Commissie te verstrekken, was dit eind oktober 1995 nog niet gebeurd. In deze situatie kon
de Commissie, overeenkomstig verscheidene recente arresten van het Europese Hof van Justitie,
voormelde interimbeslissing nemen waarbij van de Lid-Staat in kwestie werd verlangd de Commissie
van de hiervóór opgesomde informatie te voorzien. Ingeval Duitsland in gebreke blijft aan deze
beslissing gehoor te geven, kan de Commissie een eindbeslissing nemen op basis van de momenteel
beschikbare informatie, hetgeen een eis tot terugbetaling van de steun ten bedrage van
197,3 miljoen ecu (372,2 miljoen DM) kan inhouden, welke onrechtmatig aan de onderneming is
betaald voordat de procedure werd ingeleid, verhoogd met de rente op het bedrag van de betaalde
steun.

                                                            

31 XXIVe Verslag over het mededingingsbeleid, punt 367. 
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Spanje

a) SUZUKI Motor S.A. (SANTANA)

In januari besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden
met betrekking tot de zowel door de nationale autoriteiten als door de Junta de Andalucia (regionale
regering) goedgekeurde steunmaatregelen ten gunste van de autofabriek in Linares (Andalusië) van
Santana Motor S.A. (SANTANA), een Spaanse dochteronderneming van het concern SUZUKI Motor
Corporation. In juni 1994 sloten de Spaanse autoriteiten kennelijk een overeenkomst met SUZUKI,
waarbij aan SANTANA twee renteloze leningen werden verstrekt voor een totaalbedrag van
85,1 miljoen ecu (tegen de prijzen van 1994) (13,6 miljard PTA), om de levensvatbaarheid van de
onderneming zeker te stellen. In antwoord op het verzoek van de Commissie om nadere informatie,
bevestigde de Spaanse regering dat zij een voorschot van 27,5 miljoen ecu (10,116 miljard PTA)
(tegen de prijzen van 1994) aan de onderneming had verstrekt. De Spaanse regering overlegde tevens
een exemplaar van het ontwerp-herstructureringsplan dat SANTANA in april 1994 had opgesteld.

Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat het herstructureringsplan voor SANTANA dat in dat
stadium door de Spaanse regering werd overgelegd vaag en niet overtuigend was en niet ten doel had
de levensvatbaarheid op lange termijn van de onderneming te herstellen. Daarnaast bleven bepaalde
andere aspecten van de aan SANTANA toegekende staatssteun onduidelijk. Op grond van de
informatie van de Spaanse regering kan de Commissie het verband tussen de voor SANTANA
bestemde staatssteun en de maatregelen die het herstructureringsplan van die onderneming vormen,
niet precies vaststellen.

De Spaanse regering meldde geen reddingssteun aan overeenkomstig de kaderregeling voor reddings-
en herstructureringssteun. Om die reden is de Commissie niet in staat vast te stellen of de
voorgenomen staatssteun aan SANTANA al dan niet voldoet aan de voorwaarden die zij heeft gesteld
voor de goedkeuring van herstructureringssteun. Om deze redenen heeft de Commissie twijfels
nopens de verenigbaarheid van de steun aan SANTANA met de gemeenschappelijke markt.

In het licht van de procedure van artikel 93, lid 2, verklaarde de Commissie zich bereid samen te
werken met de Spaanse autoriteiten bij het formuleren van een reddings- en herstructureringsplan dat
verenigbaar is met de EG-Verdragsregels inzake het toekennen van staatssteun. 

b) SEAT S.A.

In oktober gaf de Commissie, naar aanleiding van een procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-
Verdrag die zij in juni 1995 had ingeleid en in juli 1995 wijzigde, een voorwaardelijke
eindbeschikking, waarbij een steunpakket ten bedrage van 46 miljard PTA (283 miljoen ecu) werd
goedgekeurd dat de Spaanse centrale en regionale autoriteiten toekenden ter ondersteuning van het
herstructureringsplan van SEAT S.A., een automobielfabrikant en dochteronderneming van de
Volkswagen- groep. Van dat bedrag werd 36 miljard PTA (221 miljoen ecu) vooruitbetaald in de vorm
van twee leningen aan Volkswagen A.G., waarvan de hoofdsom en rentelasten zouden worden afgelost
door middel van toekomstige subsidies aan SEAT.

Bijgestaan door een onafhankelijk adviesbureau voerde de Commissie een onderzoek uit om vast te
stellen in welke mate het aangemelde plan de realiteit van de getroffen herstructureringsmaatregelen
weergeeft en of al dan niet is voldaan aan de voorwaarden van de communautaire kaderregeling voor
reddings- en herstructureringssteun in het algemeen, alsmede aan de richtsnoeren van de
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communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie in het bijzonder. De
resultaten van het onderzoek van de Commissie kunnen als volgt worden samengevat:

De Commissie onderschreef dat het plan toereikend was om de levensvatbaarheid van de onderneming
binnen een redelijke termijn te herstellen. Inderdaad liet de financiële situatie van SEAT per
oktober 1995 zien dat de exploitatieresultaten gelijke tred hielden met de verwachte resultaten van het
herstructureringsplan. Uit de analyse van de financiële gegevens bleek dat de onderneming, als de
omzet blijven toenemen zoals voorzien in het plan, winstgevend zal worden in 1997, twee jaar later
dan oorspronkelijk gepland.

De kosten van het herstructureringsplan, te weten 2,715 miljard ecu (441,7 miljard PTA), waren tevens
lager dan aangemeld en omvatten investerings- en produktprogrammakosten, afvloeiingsregelingen en
andere sluitingskosten, het opleidingsprogramma, de herschikking van het bedrijfskapitaal en een
vermindering van de financiële schuld.

De beoordeling van het herstructureringsplan van SEAT toonde aan dat de Volkswagen-groep een
significante bijdrage leverde aan de herstructurering van de automobielindustrie in Europa. De
onomkeerbare sluiting van de Zona Franca fabriek, die slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd door
capaciteitsuitbreidingen bij Martorell en andere fabrieken van de Volkswagen-groep, zal de capaciteit
van SEAT met 29% en die van de Volkswagen-groep met 5% verminderen.

Hoewel de capaciteitsvermindering bij SEAT aanzienlijk lager uitvalt dan de 50% waarvan sprake was
in het aangemelde plan, wordt zij nog altijd als een significante vermindering van de overcapaciteit
beschouwd. Ook wordt verwacht dat de produktie- en verkoopprognose van SEAT voor de resterende
periode van het herstructureringsplan niet zal leiden tot een toeneming van haar marktaandeel in de
EER ten koste van haar niet-gesteunde concurrenten. Het steunbedrag (289 miljoen ecu) (46 miljard
PTA) en de steunintensiteit (10,4% van de totale herstructureringskosten) staan zeker in verhouding
tot de te ondernemen herstructurering. Procentueel is de steunintensiteit relatief lager dan de
vermindering van de capaciteit van SEAT.

Concluderend stelt de Commissie zich op het standpunt dat het steunbedrag van 289 miljoen ecu (46
miljard PTA) ten gunste van het herstructureringsplan van SEAT S.A. beantwoordt aan de criteria
zoals neergelegd in de communautaire kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun en in
de communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de automobielindustrie, mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

- VW-SEAT brengt geen wijziging aan in de hoofdzaken en het tijdschema voor de uitvoering van
het herstructureringsplan van SEAT en zorgt er in het bijzonder voor dat de spuitafdeling van
Zona Franca tegen eind 1996 is gesloten en opgeheven, dat er vóór 1 januari 1998 geen nieuwe
capaciteitstoeneming in de fabrieken van SEAT plaatsvindt en dat het gemoderniseerde
investeringsprogramma van SEAT volledig wordt gerealiseerd.

- SEAT of haar dochterondernemingen ontvangen geen verdere steun in de vorm van
kapitaalbijdragen of enigerlei andere vorm van discretionaire steun ten behoeve van het
herstructureringsplan.

- de VW-groep komt haar toezegging na om een vermindering van de autoproduktiecapaciteit van
de groep met 5% netto in de EER te realiseren.
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Ten slotte verzocht de Commissie de Spaanse regering haar een jaarlijks rapport over de uitvoering
van het herstructureringsplan te verstrekken.

Verenigd Koninkrijk

Het Rover-concern

In november kon de Commissie de zaak betreffende de uitvoering van de beschikkingen die zij in
1988 en 1990 had gegeven ten aanzien van herstructureringssteun voor het Rover-concern afsluiten.
Bij de eerste beschikking werd herstructureringssteun ten bedrage van 640 miljoen ecu in de vorm van
een kwijtschelding van schulden en een regionale subsidie goedgekeurd. Hieraan waren diverse
voorwaarden verbonden die door de onderneming en de Britse regering tijdens de uitvoering van het
herstructureringsplan ("Corporate Plan 1988-1992") onder toezicht van de Commissie moesten worden
vervuld. In 1990 gaf de Commissie een tweede beschikking waarbij aanvullende voorwaarden werden
gesteld en terugbetaling werd gevorderd van 52 miljoen ecu, welk bedrag de Britse autoriteiten boven
het toegestane bedrag aan British Aerospace hadden uitgekeerd voor de overname van het Rover-
concern. Het laatstgenoemde deel van die beschikking werd in februari 1992 door het Hof van Justitie
nietig verklaard op procedurele gronden, maar in maart 1993 opnieuw ingesteld bij een nieuwe
negatieve beschikking, die in hetzelfde jaar ten uitvoer werd gelegd met de terugbetaling door British
Aerospace van 67,4 miljoen ecu, d.w.z. de hoofdsom verhoogd met de rente vanaf het tijdstip waarop
de hoofdsom moest zijn terugbetaald. In 1992 betaalde het Rover-concern vrijwillig een extra bedrag
van 35 miljoen ecu terug dat het niet uitgegeven gedeelte van de schuld van het Rover-concern met
betrekking tot de herstructurering van de vrachtwagen- en autobusafdelingen uitmaakte op het tijdstip
van de beschikking van 1988. Tevens is de Commissie ervan overtuigd dat de overige voorwaarden
van de twee beschikkingen naar behoren zijn vervuld binnen de afgesproken tijdsspanne, met name
de volledige tenuitvoerlegging van het Corporate Plan ten aanzien van de investerings- en
herstructureringsmaatregelen en -bedragen, de omvang van de capaciteitsvermindering voor auto's,
motoren en transmissies en de hoogte van de kapitaaluitgaven in regionale steungebieden.

2.5. Synthetische vezels

België

a) DS Profil bvba

In april besloot de Commissie de procedure te beëindigen die zij in mei 199432 op grond van
artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid met betrekking tot het voornemen van de Belgische
regering om steun toe te kennen aan DS Profil bvba ter bestrijding met terugwerkende kracht van een
deel van de totale kosten van de investeringen van de onderneming in nieuwe capaciteit voor de
produktie van dons uit polyesterstapelvezels. De investeringen vonden plaats in de fabriek te
Dendermonde, Vlaanderen, en de steun zou worden verleend op grond van de Wet van 4.8.1978 voor
de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen, hetgeen door de Commissie verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt overeenkomstig artikel 92, lid 3, van het EG-verdrag werd geacht.
De steun omvatte een rentesubsidie (1 miljoen ecu), vrijstelling van onroerende voorheffing
(0,01 miljoen ecu) en toestemming om versnelde afschrijving toe te passen (waarde onbekend).

                                                            

32 PB C 201 van 23.7.1994, blz. 2.
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In het licht van het advies van een deskundige kwam de Commissie tot de conclusie dat vezels met
de eigenschappen die vereist zijn voor de produktie van het eindprodukt van de onderneming, een
soort dons, bij geen enkele producent van synthetische vezels binnen de EER verkrijgbaar waren. De
onderneming was dan ook gedwongen haar eigen vezelproduktiecapaciteit te installeren en de
Belgische regering kon dan ook slechts steun verlenen ten behoeve van de downstream-activiteiten
wanneer deze geïntegreerd waren in die capaciteit. Dienovereenkomstig komt de steun niet ten goede
aan de produktie van synthetische vezels en viel hij buiten het toepassingsgebied van de kaderregeling
voor steunmaatregelen in de sector synthetische vezels.33 De steun was dan ook verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt en de EER-Overeenkomst.

Frankrijk

a) Allied Signal Fibers Europe SA

In zijn arrest van 24 maart 199334 vernietigde het Hof van Justitie de beschikking waarbij de
Commissie had geweigerd de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten
aanzien van de door de Franse regering aan Allied Signal Fibers Europe SA toegekende steun
(24 miljoen ecu) ten behoeve van een nieuwe fabriek voor de produktie van polyestergaren met hoge
sterktegraad te Longwy in het departement Meurthe-et-Moselle, een regio in de `Europese
ontwikkelingskern' die in aanmerking komt voor regionale steun op grond van artikel 92, lid 3, onder
c) van het EG-Verdrag. De steun werd verleend in het kader van de regionale regeling inzake de
ruimtelijke-ordeningspremie.

Dienovereenkomstig leidde de Commissie in juni 199335 de procedure van artikel 93, lid 2, van het
EG-Verdrag in met betrekking tot de steun, alsmede met betrekking tot het aan de onderneming
toegekende aanvullende steunbedrag (6 miljoen ecu) ter financiering van het schoonmaken en saneren
van het terrein waarop de nieuwe fabriek is gevestigd.

In januari 1995 besloot de Commissie dat:

- de financiering van de saneringsoperatie geen steun vormde in de zin van artikel 92, lid 1, van
het EG-Verdrag en artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst;

- bepaalde onderdelen van de ondersteunde investering - te weten de polymerisatie en daarmee
verband houdende chemische procédés bij de produktie van snippers kunsthars met hoge
viscositeit - buiten de werkingssfeer van de steuncode 1987-1989 voor de sector synthetische
vezels36 vielen, die van kracht was ten tijde van de vroegere, nietig verklaarde beschikking. Om
die reden was steunverlening aan deze activiteiten verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
en de goede werking van de EER-Overeenkomst. Overeenkomstig de goedkeuring van de
Commissie van steun voor investeringen in de Europese ontwikkelingskern, waarbij steun mag
worden toegekend aan daarvoor in aanmerking komende investeringsprojecten tot maximaal 30%,
kon een totaalbedrag van 20 miljoen ecu ter ondersteuning van deze activiteiten worden verleend;

                                                            

33 PB C 346 van 30.12.1992, blz. 3. De geldigheidstermijn van de kaderregeling is tweemaal verlengd - zie PB C 224
van 12.8.1994, blz. 4 en PB C 142 van 8.6.1995, blz. 4.

34 Zaak C-313/90: CIFRS (Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques)/Commissie.
35 PB C 215 van 10.8.1993, blz. 7.
36 PB C 183 van 11.7.1987, blz. 4.
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- de overblijvende steun (4 miljoen ecu), die werd toegekend ten behoeve van de produktie van
garen, was niet in overeenstemming met de steuncode 1987-1989. Deze steun was derhalve
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en de goede werking van de EER-Overeenkomst.

Bovendien gelastte de Commissie de Franse regering een bedrag van 0,1 miljoen ecu, verhoogd met
rente terug te vorderen van de onderneming. Dit is het verschil tussen het bedrag van de steun die
reeds aan de onderneming werd betaald vóórdat de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van
het EG-Verdrag inleidde (20,1 miljoen ecu) en het door de Commissie goedgekeurde steunbedrag
(20 miljoen ecu).

b) Beaulieu-groep

In april leidde de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in met betrekking
tot het voornemen van de Franse regering steun toe te kennen aan de Beaulieu-groep ten behoeve van
investeringen in een nieuwe produktie-eenheid voor tapijtvlies en tapijt te Maubeuge, Nord-Pas-de-
Calais. Deze eenheid bleek te zijn verbonden aan de installatie door de onderneming van nieuwe
capaciteit voor de produktie van polypropyleen getextureerd continu filamentgaren, zodat de steun
indirecte steun voor de produktie van garen bleek te vormen en daarmee binnen de werkingssfeer van
de steuncode viel. Aangezien bovendien bleek dat er sprake zou zijn van een toeneming van de
produktiecapaciteit voor garen, zou de voorgenomen steun niet in overeenstemming zijn met de
steuncode, krachtens welke steun alleen is toegestaan wanneer deze zou resulteren in een significante
vermindering van de capaciteit. Het steunvoornemen bleek dan ook onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt en de goede werking van de EER-Overeenkomst.

Bij het inleiden van de procedure deelde de Commissie mee dat zij bij het geven van een beschikking
omtrent de verenigbaarheid van de steun rekening zou houden met haar eerdere beschikkingen,37

waarbij van België werd verlangd dat het de onverenigbare steun die in 1983 aan de Beaulieu-groep
was toegekend, zou terugvorderen. Bijgevolg zou de Commissie, zelfs wanneer zij de voorgenomen
steun verenigbaar zou achten, in het licht van de jurisprudentie overwegen de betaling al dan niet op
te schorten indien België nog altijd niet zou hebben voldaan aan de eerder gegeven beschikkingen.

Duitsland

a) Rhotex Texturgarne GmbH Cottbus

Op 20 december 1995 stemde de Commissie in met steun voor investeringen van deze onderneming
in nieuwe capaciteit voor het textureren van polyamide textiel filamentgaren op grond van het feit dat
deze steun in overeenstemming is met de steuncode en derhalve verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt en de goede werking van de EER-Overeenkomst.

                                                            

37 PB L 62 van 3.3.1984, blz. 18 en PB L 283 van 27.10.1984, blz. 42.
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2.6. Financiële sector

Frankrijk

a) Eindbeschikking van de Commissie tot voorwaardelijke goedkeuring van de steun voor de
herstructurering van de bank Crédit Lyonnais

In juli besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag te beëindigen en
onder voorwaarden haar goedkeuring te geven aan de door de Franse regering toegekende steun voor
de redding en het herstel van de staatsbank Crédit Lyonnais (CL).

Crédit Lyonnais was eind 1993 qua balanstotaal de grootste Europese bank. In 1992, 1993 en 1994
registreerde zij negatieve resultaten. Door de zeer hoge verliezen in verhouding tot het eigen vermogen
zou het solvabiliteitspercentage (dat wil zeggen de verhouding tussen het eigen vermogen van de bank
en de naar risico afgewogen activa) dalen tot onder het voorgeschreven minimum van 8%, indien de
Franse autoriteiten geen steunmaatregelen hadden getroffen ten behoeve van Crédit Lyonnais, met
name een kapitaalverhoging en een afstotingsregeling om de risico's en de kosten in verband met een
bedrag van 21 miljard ecu (135 miljard FF) aan activa via een ad hoc opsplitsingsconstructie op zich
te nemen. De Commissie was van mening dat het systeem in kwestie belangrijke steunelementen bevat,
waarvan de netto-kosten voor de Staat uiteindelijk kunnen oplopen tot 7 miljard ecu (45 miljard FF).

De Commissie is zich bewust van de bijzondere gevoeligheid van het bankwezen, die van zowel de
nationale als communautaire autoriteiten speciale aandacht vereist om te voorkomen dat ernstige
moeilijkheden binnen een grote instelling zich via de financiële banden tussen de verschillende
instellingen binnen de sector als een olievlek verspreiden en een meer algemene crisis veroorzaken.
Wat dit betreft is bij de behandeling van deze zaak met name rekening gehouden met de
gedachtenwisselingen over de toepasselijkheid van de regels inzake staatssteun op de banken, tussen
de diensten van de Commissie die met het dossier belast zijn en een groep deskundigen die een
beoordeling moeten geven van de problemen die hadden kunnen ontstaan indien de Verdragsregels
waren toegepast met onvoldoende aandacht voor de specifieke kenmerken van de sector. Op grond van
deze beraadslaging is de Commissie in haar eindbeschikking uitgegaan van het beginsel dat de regels
inzake staatssteun ook voor de banken konden en moesten gelden, zulks rekening houdend met het
specifieke karakter van deze sector, met name in geval van het in gebreke blijven van een grotere
instelling. De bescherming van de stabiliteit van het bankwezen moet namelijk plaatsvinden met
inachtneming van de mededingingsregels, met name inzake staatssteun. Om aan deze regels te voldoen,
kan de betrokken instelling genoodzaakt zijn belangrijke bijdragen te verstrekken om de concurrenten
een vergoeding te bieden voor iedere mededingingsdistorsie als gevolg van de steun. In het algemeen
is de Commissie van mening dat artikel 92 niet van toepassing is, indien de steun voor een bank in
moeilijkheden vrijwillig wordt verleend door andere kredietinstellingen, met een belangrijke financiële
deelneming van de particuliere instellingen. Dat was bijvoorbeeld een van de essentiële punten voor
de Commissie bij het beoordelen van de redding van de Spaanse bank Banesto. De positieve
beoordeling was gebaseerd op het feit dat de particuliere banken vrij waren om in het garantiefonds
deel te nemen, dat zij hun goedkeuring hadden verleend voor het reddingsplan en dat de middelen van
het fonds grotendeels afkomstig waren uit de particuliere sector. De Commissie heeft ook rekening
gehouden met het feit dat de reddingsoperatie plaatsvond binnen een relatief kort tijdsbestek op basis
van één enkele algemene oplossing en dat de bank onmiddellijk via een openbare
inschrijvingsprocedure aan de particuliere sector werd verkocht. Indien er echter geen sprake is van
een dergelijke vrijwillige en belangrijke particuliere deelneming, kunnen steunmaatregelen in principe
steunelementen bevatten in de zin van artikel 92, als zij gebaseerd zijn op niet-commerciële
voorwaarden. Derhalve ontkomt men niet aan de verplichting deze maatregelen vooraf aan te melden
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op grond van artikel 93, lid 3, van het EG-Verdrag en kunnen deze pas ten uitvoer worden gelegd
nadat de Commissie een eindbeschikking heeft gegeven.

De Commissie oordeelde in dit geval, gezien de omvang van de steun en de gevoeligheid van de
sector voor steun van deze omvang, gezien ook het feit dat deze steun bedoeld is om de negatieve
gevolgen weg te nemen van het agressieve en onbeheerste beleid dat Crédit Lyonnais in het verleden
gevoerd heeft, dat Crédit Lyonnais belangrijke compensatie moest geven, vooral op het gebied
waarvoor de steun grote gevolgen heeft gehad, namelijk de uitbreiding van de activiteiten en van het
banknetwerk. Daarom is aan de goedkeuring van de steunregeling voor Crédit Lyonnais de voorwaarde
verbonden dat Crédit Lyonnais haar commerciële aanwezigheid in Europa en daarbuiten aanzienlijk
beperkt. Crédit Lyonnais moet tevens een bijdrage leveren in de kosten van de afstotingsregeling via
een clausule inzake de terugkeer tot winstgevendheid. Verder heeft de Commissie zich ervan vergewist
dat een duidelijke scheiding tussen Crédit Lyonnais en de afsplitsingsinrichting is bewerkstelligd, om
te voorkomen dat de belangen gaan botsen. Wat dit betreft kan Crédit Lyonnais sommige aan de
afsplitsingsinrichting overgedragen activa slechts terugkopen tegen dezelfde prijs als die welke is
betaald bij de overdracht. Bovendien is in de beslissing van de Commissie om de reddingsoperatie
voor Crédit Lyonnais goed te keuren, ook rekening gehouden met het feit dat Crédit Lyonnais
waarschijnlijk binnen 5 jaar geprivatiseerd kan worden. Op dat ogenblik moet, indien afstand wordt
gedaan van de clausule inzake de terugkeer tot winstgevendheid, via onafhankelijke expertises worden
nagegaan of de overdrachtsprijs overeenkomt met de marktprijs. Tevens is voorzien in een systeem
voor controle op het herstructureringsplan en voor de uitvoering van de beschikking van de
Commissie. Dienaangaande zij opgemerkt dat indien de uiteindelijke kosten van de regeling hoger zijn
dan het door de Commissie goedgekeurde steunbedrag, deze nieuwe maatregelen aangemeld moeten
worden bij de Commissie, die moet onderzoeken of deze verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke
markt. Op dat moment dient de omvang van de beperking van de commerciële aanwezigheid van
Crédit Lyonnais opnieuw onderzocht te worden; dit kan ertoe leiden dat de bank aanvullende
compensatie moet bieden. Voorts is de Commissie van mening dat het plan garandeert dat Crédit
Lyonnais weer levensvatbaar wordt; Crédit Lyonnais draagt zoveel mogelijk bij in het systeem om de
steun tot het strikte minimum te beperken. Bovendien zorgt het plan er via de privatisering voor dat
de preferentiële banden tussen Crédit Lyonnais en de Staat ophouden te bestaan, waardoor eventuele
mededingingsdistorsie in de toekomst wordt beperkt.

2.7. Vervoersector

2.7.1. Wegvervoer

Frankrijk

In het kader van een saneringsplan voor het wegvervoer in Frankrijk achtte de Commissie twee
steunmaatregelen ten behoeve van kleine wegvervoerbedrijven, die zich het moeilijkst aan de recente
liberalisering aanpassen, verenigbaar met de gemeenschappelijke markt. Voor die twee maatregelen
is in totaal 26,5 miljoen ecu uitgetrokken: het betreft in de eerste plaats een premie voor de vrijwillige
beëindiging van werkzaamheden, die op 12 juli 1995 werd beschouwd als een maatregel die geen
steun in de zin van artikel 92, lid 1, van het EG-Verdrag uitmaakte en in de tweede plaats steun voor
het samengaan van kleine ondernemingen waaraan de verplichting tot vermindering van overcapaciteit
is gekoppeld, die op 18 oktober als verenigbaar werd beschouwd omdat hij erop gericht was de
ontwikkeling van de sector te bevorderen zonder dat de voorwaarden waaronder het handelsverkeer
plaatsvindt zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.
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Italië

Voorts stelde de Commissie op 18 augustus 1995 bij het Hof van Justitie beroep in tegen de Italiaanse
republiek die niet de nodige maatregelen had getroffen om gevolg te geven aan de beschikking van
9 juli 1993, waarbij een belastingfaciliteit voor beroepsvervoerders in Italië onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt werd verklaard en de Italiaanse autoriteiten werden gelast de uitgekeerde
bedragen terug te vorderen.
Daarenboven werd deze regeling, die als gewone bedrijfssteun was beschouwd en aanvankelijk
betrekking had op het belastingjaar 1992, door de Italiaanse autoriteiten verlengd tot 1993 en 1994 en
voorzien van een budget van 558 miljoen ecu. De Commissie besloot op 4 oktober 1995 de procedure
van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van deze verlenging in te leiden en verzocht om
de onmiddellijke opschorting van de steunmaatregel.

Portugal

Ter verbetering van de milieugevolgen van het goederenvervoer over de weg in Portugal diende de
Portugese regering ook een steunvoornemen ten belope van 60,9 miljoen ecu over vijf jaar in, dat op
26 april 1995 door de Commissie werd goedgekeurd op grond van de communautaire kaderregeling
inzake staatssteun ten behoeve van het milieu38, alsook van artikel 92, lid 3, onder c), van het
EG-Verdrag. Deze regeling omvat diverse maatregelen voor de overdracht van capaciteit van het
vervoer voor eigen rekening naar het beroepsvervoer, dat efficiënter is, en ter vermindering van
geluids- en uitlaatgasemissies.

2.7.2. Binnenscheepvaart

Duitsland, Nederland en Frankrijk meldden in de loop van het jaar steunprogramma's ten behoeve van
hun binnenscheepvaart bij de Commissie aan. 
Die programma's waren in de eerste plaats gericht op een herstructurering van de nationale
binnenvaartsector via maatregelen ter vermindering van de overcapaciteit in het kader van een
behoedzame actie op communautair niveau. Bovendien behelsden zij begeleidende maatregelen die in
het bijzonder bedoeld waren om de sector, met name de kleine en middelgrote ondernemingen (1 à
2 schepen), te helpen. Beoogd werd deze ondernemingen in staat te stellen het hoofd te bieden aan
de moeilijkheden waarvoor zij zich geplaatst zien in het kader van het liberaliseringsproces op de
markt voor de binnenvaart waarvan sprake is in het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van
23 mei 199539.

2.7.3. Railvervoer

Verenigd Koninkrijk

Staatsgarantie voor de verhuur van slaapwagens van European Night Stock

Op 16 januari 1995 besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen een staatsgarantie voor
European Night Services Ltd, een overheidsbedrijf, voor de verhuur van slaapwagens voor internatioale
passagiersdiensten door de Kanaaltunnel. De regeling komt in de plaats van een bestaande garantie
van British Rail Board die is komen te vervallen.

                                                            

38 PB C 72 van 10.3.1994, blz. 3
39 COM(95)199 def.
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Het is de bedoeling van de Britse regering om ENS te privatiseren door deze te verkopen aan een
consortium dat belast is met het ontwerpen, tot stand brengen en exploiteren van de spoorverbinding
door de Kanaaltunnel.

Subsidie voor Union Railways Limited

Op 17 mei 1995 besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen verdere steunverlening aan Union
Railways, een openbaar bedrijf, om het in staat te stellen zijn ontwerp- en technische werkzaamheden
met betrekking tot de spoorverbinding door de Kanaaltunnel voort te zetten.

Verkoop van de ROSCOs (railway rolling stock companies)

De Commissie besloot op 29 november 1995 de zaak af te sluiten aangezien de aan de kopers van de
drie ondernemingen verleende garanties tot winstmaximalisatie leidden en derhalve geen staatssteun
uitmaakten.

Italië

Steunmaatregel ten behoeve van Ferrovie dello Stato S.p.A.

Op 18 oktober 1995 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een door de Italiaanse regering aan
Ferrovie dello Stato S.p.A. verstrekte staatsgarantie voor een lening van 372 miljoen ecu voor
investeringen in de hoge-snelheidsspoorverbinding Brenner-Verona.

2.7.4. Luchtvervoer

TAP en Air France

In 1994 gaf de Commissie haar goedkeuring aan in termijnen uit te keren herstructureringssteun ten
behoeve van TAP en Air France. In beide gevallen werd de goedkeuring van de Commissie
afhankelijk gesteld van de nakoming door Portugal en Frankrijk van een reeks verbintenissen en de
juiste uitvoering van de herstructureringsplannen. De Commissie hield, daarin bijgestaan door
onafhankelijke deskundigen, toezicht op de nakoming van die verplichtingen.

Ten aanzien van TAP besloot de Commissie dat de luchtvaartmaatschappij het plan met succes ten
uitvoer had gelegd tijdens de verslagperiode en dat zij de in de beschikking gestelde voorwaarden
nauwgezet had vervuld. Bijgevolg stond de Commissie in april 1995 de betaling van de tweede tranche
van de steun toe40.

Evenzo was de Commissie in juli 1995 in de zaak Air France van oordeel dat de resultaten van het
eerste jaar dat het herstructureringsplan werd uitgevoerd in het algemeen bevredigend waren en dat
Air France haar verplichtingen was nagekomen. Derhalve besloot de Commissie geen bezwaar te
maken tegen de betaling van de tweede tranche41.

                                                            

40 PB C 154 van 21.6.1995
41 PB C 295 van 10.11.1995
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CDC

In 1994 besloot de Commissie dat de inschrijving door de Franse overheidsinstantie CDC-P op door
Air France uitgegeven obligaties onwettige steun uitmaakte, die onverenigbaar was met de
gemeenschappelijke markt en verzocht zij Frankrijk erop toe te zien dat de steun verhoogd met rente
werd terugbetaald. De Commissie nam nota van de technische moeilijkheden waarvoor Frankrijk zich
bij de uitvoering van de beschikking geplaatst zou zien, aangezien terugbetaling hierop zou neerkomen
dat Air France het Franse verbintenissenrecht overtreedt. Aangezien Frankrijk en Air France in
oktober 1994 tegen de beschikking van de Commissie beroep instelden bij de rechterlijke instanties
van de Gemeenschap besloot de Commissie op 4 april 199542 haar oorspronkelijke beschikking te
wijzigen en Frankrijk te verzoeken ervoor te zorgen dat de steun met moratoire rente op een
geblokkeerde bankrekening werd gedeponeerd in afwachting van een definitieve uitspraak van het Hof
in deze zaak. Het economische effect hiervan is dat Air France een bedrag dat met de steun
overeenkomt niet kan gebruiken totdat de zaak door de rechterlijke instanties is behandeld.

SABENA

In mei 1995 onderzocht de Commissie de financiële transacties in het kader van de overeenkomst
tussen Swissair en België waarbij de eerstgenoemde een strategisch belang (49,5%) in Sabena verwerft.
De operatie hield de uitgifte door Sabena in van nieuwe aandelen voor 245 miljoen ecu
(9,5 miljard BFR), waarop voor 155 miljoen ecu (6 miljard BFR) werd ingeschreven door Swissair
en voor de rest door België en door een groep Belgische beleggers. De operatie vereiste tevens dat een
Belgische overheidsinstelling een belangrijk belang in handen van Air France zou overnemen, zulks
voor een deel door middel van een door Swissair verstrekte lening. Overeenkomstig haar vaste praktijk
herinnerde de Commissie eraan dat wanneer de overheidsdeelneming in een onderneming wordt
vergroot, de kapitaalinjectie geen staatssteun uitmaakt mits de openbare investering gepaard gaat met
een aanzienlijke kapitaalinbreng door een particuliere aandeelhouder. De inschrijving door Swissair
op nieuwe aandelen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als België en de Belgische
beleggers werd aanvaard als bewijs dat de operatie een normale financiële transactie was en geen
staatssteun uitmaakte. Daarenboven werd de afschaffing door België van bepaalde bijzondere sociale
bijdragen voor piloten en vliegtuigbemanning, die er louter op gericht was een abnormale situatie in
het Belgische sociale-zekerheidsstelsel recht te zetten, aanvaard als een algemene economische
beleidsmaatregel die volledig onder de bevoegdheid van de Staat valt.

LUFTHANSA

Op 10 mei 1995 besloot de Europese Commissie geen bezwaar te maken tegen het voornemen van
de Duitse regering om een bijdrage te verlenen aan de pensioenfondsen voor het Lufthansa-personeel
als onderdeel van het programma voor de privatisering van de onderneming dat in 1992 op touw is
gezet. De maatregelen hielden verband met de lasten die aan Lufthansa waren opgelegd na haar
verplichte terugtrekking uit een aanvullend pensioenfonds dat wordt beheerd door de overheidsinstantie
VBL waarbij zij, als openbaar bedrijf, aangesloten moest zijn. De Commissie was van oordeel dat een
particuliere investeerder in dezelfde positie als de Duitse Staat, die gedwongen was om de zeggenschap
over Lufthansa op te geven, op dezelfde manier zou hebben gehandeld om de uiteindelijke waarde van
haar belang te maximaliseren.

                                                            

42 PB L 219 van 15.9.1994
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AOM

Op 19 juli 1995 onderzocht de Commissie een kapitaalinjectie van 46,9 miljoen ecu (300 miljoen FF)
in de onderneming AOM door haar moedermaatschappij het openbaar bedrijf Crédit Lyonnais. Nadat
zij het herstructureringsplan van de luchtvaartmaatschappij had bekeken, kwam de Commissie tot de
conclusie dat AOM haar boeken in de nabije toekomst waarschijnlijk sluitend zou krijgen en dat de
huidige nettowaarde van de toekomstige cash-flows hoger was dan die van de investering. De operatie
werd beschouwd als een normale financiële transactie en niet als staatssteun omdat een particuliere
investeerder in een markteconomie in dezelfde omstandigheden de investering in AOM zou hebben
gedaan.

SARDINIA

Op dezelfde datum besloot de Commissie dat de bij de Italiaanse wet van 20 januari 1994 ingestelde
steunregeling onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt. De wet voorzag in ruime
discretionaire bevoegdheden bij het verlenen van subsidies aan bepaalde luchtvaartmaatschappijen die
regionale vervoerdiensten van en naar Sardinië verzorgen. In tegenstelling tot de procedure voor het
opleggen van de openbare dienstverplichting krachtens artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2408/92
was de regeling onvoldoende doorzichtig en was er nog ruimte voor de kruissubsidiëring van andere
diensten.

VLM

Op 26 juli verklaarde de Commissie dat de renteloze lening van 517.000 ecu (20 miljoen BFR) die
in 1994 door het Vlaamse Gewest aan de luchtvaartmaatschappij VLM was verleend, een steunelement
bevatte dat onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt43. De Commissie meende echter dat
de begin 1994 door VLM geboekte verliezen niet zodanig waren dat zij de toegang tot de
kapitaalmarkten belemmerden en zij was derhalve van oordeel dat het steunbedrag gelijk was aan de
rente die VLM onder normale marktvoorwaarden had moeten betalen. De Commissie hield rekening
met de risicopremie die toen bovenop de basisrente in België voor een lening met een looptijd van zes
jaar zou zijn gelegd en besloot België te gelasten binnen twee maanden een rente van 9,3% op de
lening van 517.000 ecu (20 miljoen BFR) te doen betalen.

Duitsland

Op 29 november 1995 onderzocht de Commissie de buitengewone afschrijvingsregeling voor in
Duitsland geregistreerde vliegtuigen die voor internationale handelsactiviteiten of vervoerdiensten in
het buitenland worden gebruikt. In bepaalde omstandigheden stond de regeling een buitengewone
afschrijving van maximaal 30% van de totale verwervingskosten toe. De Commissie was van oordeel
dat de regeling geen algemene, maar een specifieke belastingmaatregel was. Bovendien werd
geconstateerd dat de regeling niet onder het tweede, noch het derde lid van artikel 92 kon vallen.
Derhalve werden de Duitse autoriteiten verzocht de toepassing ervan niet voor vijf jaar te verlengen.

                                                            

43 PB L 267 van 9.11.1995, blz. 49
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2.7.5. Zeevervoer

Spanje

De Commissie was van mening dat, aangezien een overeenkomst tussen Spaanse regionale autoriteiten
en een scheepvaartmaatschappij zodanig was gewijzigd dat bepalingen die staatssteun uitmaakten
waren opgeheven, de op 29 september 1993 ingeleide onderzoeksprocedure van artikel 93, lid 2, van
het EG-Verdrag, kon worden beëindigd. De beschikking werd op 6 juni 1995 gegeven.

Frankrijk

Er rezen twijfels omtrent de verenigbaarheid met het Verdrag van aan de Franse openbare
scheepvaartmaatschappij Compagnie Générale Maritime (CGM) verleende steun. De Commissie
besloot op 31 oktober 1995 de procedure van artikel 93, lid 2, in te leiden. De steun bedraagt circa
330 miljoen ecu.

Denemarken

Een Deense steunregeling voor de ontwikkeling van een scheepsbrugsimulator werd op 1 februari 1995
door de Commissie goedgekeurd. De simulator zal worden gebruikt bij de opleiding van zeelui en zou
moeten bijdragen tot een verbetering van de vakbekwaamheid en aldus van de veiligheid op zee. De
bijdrage van de Staat beloopt 4 miljoen ecu.

2.8. Landbouwsector

De Commissie heeft tot nog toe haar goedkeuring kunnen hechten aan alle steunmaatregelen die door
de nieuwe Lid-Staten zijn aangemeld. Toch heeft zij de procedure van artikel 93, lid 2, van het
Verdrag moeten inleiden ten aanzien van twee Oostenrijkse steunmaatregelen die werden beschouwd
als met de gemeenschappelijke markt en de Toetredingsakte onverenigbare produktiesteun.

Het betreft twee premies per hectare (één premie per hoofd voor melk en vaarzen en één premie in
de sector oliehoudende zaden, geneeskrachtige planten en specerijgewassen). In de regel beschouwt
de Commissie als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt staatssteun die enig type van
maatregel ter ondersteuning van de opbrengst op een markt inhoudt, omdat deze steun, die bij
voorbeeld per produktie-eenheid of per hectare wordt verleend, gewoonlijk de communautaire
steunregelingen dreigt te verstoren en als produktiesteun geen duurzaam effect heeft op het bedrijf in
de betrokken sector.

De Commissie volgde deze benadering ook met betrekking tot verscheidene gevallen van
produktiesteun in andere Lid-Staten.

Zo gaf de Commissie een negatieve eindbeschikking ten aanzien van een Italiaanse steunregeling die
een aantal maatregelen ten behoeve van de regio Sardinië omvatte die er met name op gericht waren
het passief van landbouwcoöperaties in moeilijkheden aan te zuiveren (steunmaatregel nr. C 18/94).
Tevens leidde zij de procedure van artikel 93, lid 2 in, ten aanzien van soortgelijke maatregelen voor
de regio Sicilië, die zij als "produktiesteun met terugwerkende kracht ten behoeve van de coöperaties
zelf" aanmerkte.

Evenzo leidde de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in met betrekking
tot verscheidene steunregelingen die niet in aanmerking lijken te kunnen komen voor een van de
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afwijkingen waarin artikel 92 van het Verdrag voorziet. Dit is het geval met steun voor
reclame/verkoopcampagnes ten behoeve van de "filière ovine française" (steunmaatregel
nr. NN 103/94). Uitgaande van de gegevens waarover zij beschikt kon de Commissie namelijk niet
vaststellen dat de kaderregeling inzake nationale steunmaatregelen voor reclame voor
landbouwprodukten44 in acht waren genomen, te meer omdat die reclamecampagnes inbreuk lijken te
maken op artikel 30 van het Verdrag doordat zij consumenten ertoe aanzetten nationale produkten te
kopen uitsluitend wegens hun nationale oorsprong. Dit is eveneens het geval met maatregelen van de
regio Sicilië inzake natuurrampen (steunmaatregel nr. NN 31/94), waarvoor niet kon worden
uitgemaakt of zij voldoen aan de communautaire criteria inzake nationale steunmaatregelen voor
natuurrampen.

In het kader van het onderzoek van de steunmaatregelen van de Staten die onder het toepassingsgebied
van Verordening (EEG) nr. 2328/91 van de Raad45 en van Verordening (EEG) nr. 2741/89 van de
Commissie in de wijnbouwsector46 vallen, leidde de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van
het EG-Verdrag in ten aanzien van een steunmaatregel van de regio Rijnland-Palts in Duitsland
waarmee wordt beoogd de wijnbouw op hellingen te rationaliseren. Voor bepaalde aspecten
overschrijdt het bedrag van die steun immers het steunpercentage dat krachtens artikel 12, lid 1, van
Verordening nr. 2328/91 is toegestaan. Terzelfder tijd trof de Commissie, overeenkomstig artikel 93,
lid 1, van het EG-Verdrag, dienstige maatregelen ten aanzien van de reeds bestaande steun op dit
gebied. Ingevolge de vaststelling door de Raad van Verordening (EEG) nr. 2611/95 inzake de
mogelijkheid tot toekenning van nationale compenserende steun voor inkomensverliezen in de
landbouw als gevolg van monetaire schommelingen in andere Lid-Staten47, maakte de Commissie geen
bezwaar tegen buitengewone steunmaatregelen van Frankrijk ter compensatie van het inkomensverlies
van telers van jonge runderen naar aanleiding van de agromonetaire onrust in het voorjaar van 1995
(steunmaatregelen nrs. NN 176/95 en N 922/95). De Commissie was namelijk van oordeel dat die
steunmaatregelen voldeden aan alle criteria om in overeenstemming te worden geacht met het bepaalde
in de verordening van de Raad.

In alle gevallen van met de Gemeenschappelijke markt onverenigbare steun nam de Commissie in haar
beschikkingen een strikte houding tegenover de Lid-Staten aan en gebruikte zij alle middelen waarover
zij op grond van het EG-Verdrag en de jurisprudentie van het Hof van Justitie beschikt.

In die context ziet de Commissie scherper toe op de naleving van de aan de Lid-Staten opgelegde
termijnen voor de tenuitvoerlegging van de beschikkingen van de Commissie en op de terugvordering
van onverenigbare steun die is verleend voordat de Commissie een eindbeschikking heeft gegeven. Zo
eist zij niet alleen een verbintenis van de betrokken Lid-Staat om de betrokken steun terug te vorderen,
maar tevens het bewijs dat de steun werkelijk is terugbetaald, zulks binnen de opgelegde termijnen.
Zij bracht dit idee in toepassing met name in het kader van de procedure met betrekking tot de Franse
steunmaatregelen in de sector varkensvlees, die het onderwerp hadden uitgemaakt van negatieve
eindbeschikkingen in 1994 (steunmaatregelen nr. C 8/94 en C 9/94), door de Franse autoriteiten te
verzoeken het bewijs te leveren dat de op onwettige wijze uitgekeerde bedragen door de begunstigden
waren terugbetaald.

                                                            

44 PB C 272 van 28.10.1986, blz. 3 en
PB C 302 van 12.11.1987, blz. 6

45 PB L 218 van 6.8.1991, blz. 1
46 PB L 264 van 12.9.1989, blz. 5
47 PB L 268 van 10.11.1995
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In dezelfde geest besloot de Commissie in juli 1995 voor de tweede maal bij het Hof van Justitie een
verzoek in te dienen tot nietigverklaring van een besluit van de Raad van de Europese Unie om, uit
hoofde van uitzonderlijke omstandigheden48 een Franse steunmaatregel "voor de beheersing van de
produktie in de wijnbouwsector" goed te keuren ten aanzien waarvan de Commissie in februari de
procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid (steunmaatregel nr. NN 127/94). Ten
aanzien van de voor het voorafgaande wijnoogstjaar verleende soortgelijke steun, welke het onderwerp
had uitgemaakt van het eerste verzoek tot nietigverklaring bij het Hof van Justitie (zaak nr. C-122/94),
nam de advokaat-generaal zijn conclusies op 21 november 1995.

Wat het verband betreft tussen het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de overige communautaire
beleidsvormen bij de toepassing van de mededingingsregels, is het nuttig om de gevallen van steun
voor biobrandstoffen te vermelden. De Commissie onderzocht steunmaatregelen in deze sector in
België, Frankrijk en Italië. In België betreft het produktiesteun voor winterkoolzaad in de vorm van
premies per hectare of prijsgaranties (steunmaatregelen nrs. N 679/94 en N 741/94); in Frankrijk
(steunmaatregelen nrs. NN 10/A/92, NN 10/B/92, NN 51/94) en in Italië (steunmaatregel nr. NN
49/93) komen belastingmaatregelen ten behoeve van biobrandstoffen bovenop de nationale
steunmaatregelen voor basisprodukten. De Commissie leidde de procedure van artikel 93, lid 2, van
het EG-Verdrag ten aanzien van al die maatregelen in. Hieruit kwamen verscheidene overtredingen
van artikel 95 van het Verdrag, de desbetreffende verordeningen inzake gemeenschappelijke
marktordeningen en Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad tot instelling van een steunregeling
voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen49 naar voren.

De Commissie wees er met nadruk op dat deze standpuntbepaling het communautaire beleid ter
bevordering van de ontwikkeling van biobrandstoffen niet op losse schroeven zet. Zij wilde
beklemtonen dat dit beleid moet worden gevoerd met inachtneming van de fundamentele
verdragsregels en de bepalingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, die met name enerzijds
alle discriminerende belastingmaatregelen op grond van de oorsprong van de betrokken produkten en
anderzijds steunmaatregelen voor van braakland afkomstige produkten verbieden.

2.9.Overige sectoren

Oostenrijk

Inleiding van de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van
herstructureringssteun voor Head Tyrolia Mares.

In december besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden
met betrekking tot de steunverlening aan de Oostenrijkse onderneming Head Tyrolia Mares (HTM),
een belangrijke producent van sportartikelen (voornamelijk ski- en tennisuitrusting) die volledig in
handen is van het openbare tabakconcern Austria Tabakwerke (AT).

Nadat zij enkele maanden tevoren een kapitaalinjectie in het verliesgevende HTM had gedaan, besloot
AT HTM te verkopen aan particuliere investeerders. Er werd een symbolische prijs overeengekomen,
terwijl AT een laatste bijdrage in het vermogen van HTM moest leveren. Verscheidene klachten van
concurrenten en de moeilijke situatie op de wereldmarkt voor ski- en tennisartikelen waren de
aanleiding tot het optreden van de Commissie.

                                                            

48 Besluit van de Raad van 22 juni 1995.
49 PB L 181 van 1.7.1992, blz. 12.
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De Commissie was het niet eens met het standpunt van de Oostenrijkse regering dat hier geen sprake
was van staatssteun. In tegenstelling tot de Oostenrijkse autoriteiten was de Commissie met name van
oordeel dat:

1) Bij de operatie gebruik is gemaakt van staatsmiddelen, aangezien: a) AT niet kan worden geacht
onafhankelijk te zijn van haar openbare aandeelhouder omdat deze 100% van de aandelen in
handen heeft en de leden van de Raad van bestuur van AT aanstelt; b) het traditioneel gunstige
financiële profiel van AT en de huidige dividendstroom naar haar aandeelhouder niet als bewijs
gelden dat er geen sprake is van staatsmiddelen omdat de winst voornamelijk voortkomt uit het
openbaar monopolie van AT in de tabaksector; c) de recente slechtere resultaten van AT in
verband met haar verliesgevende betrokkenheid bij HTM een inkomensverlies betekenen voor de
openbare aandeelhouder en neerkomen op een directe toekenning van staatsmiddelen aan HTM.

2) AT niet handelde als een particuliere investeerder in een markteconomie, aangezien: a) de eerste
reddingsoperatie werd uitgevoerd zonder herstructureringsplan en normaal veel vroeger had
moeten plaatsvinden; b) de verkoop van HTM onder de overeengekomen voorwaarden niet kon
worden beschouwd als de goedkoopste mogelijkheid voor AT om zijn verliesgevende investering
te beëindigen; c) de herkapitalisatie en verkoop van HTM niet vergelijkbaar is met andere
soortgelijke operaties van particuliere ondernemingen; d) de verkoop van HTM niet het resultaat
is van een open, doorzichtige en onvoorwaardelijke inschrijvingsprocedure; e) aan de verkoop van
HTM "niet-commerciële" overwegingen zijn verbonden, zoals de instandhouding van de activiteit
van HTM in Oostenrijk en het voornemen van de Oostenrijkse regering om AT in 1996 te
privatiseren.

Met de verleende steun wordt de redding en herstructurering van HTM gefinancierd. Het HTM-
herstructureringsplan vormt de grondslag voor de eindbeoordeling van de steun. Het openbaar
onderzoek stelt de concurrenten van HTM en alle belanghebbenden in staat hun opmerkingen over de
zaak kenbaar te maken.

De Commissie besloot niet alleen het onderzoek in te stellen, maar ook, in afwachting van haar
eindbeschikking, voorlopige reddingssteun toe te staan om in de tijdelijke liquiditeitsbehoeften van
HTM te voorzien.

Frankrijk

a) La Poste française

Op grond van klachten onderzocht de Commissie of bepaalde belastingfaciliteiten ten gunste van de
Franse posterijen staatssteun vormden in de zin van artikel 92, lid 1, van het EG-Verdrag, waardoor
de mededinging op concurrerende markten waar de Franse posterijen werkzaam zijn, wordt verstoord
en, zo dat het geval is, of deze maatregelen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt.

In haar beschikking merkt de Commissie op dat, ingevolge artikel 90, lid 2, van het EG-Verdrag,
ondernemingen die zijn gericht op de exploitatie van diensten van algemeen economisch belang
onderworpen zijn aan de mededingingsregels van het EG-Verdrag, waaronder de bepalingen inzake
staatssteun in de artikelen 92-94, voor zover de toepassing van deze regels niet indruist tegen het doel,
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in rechte of feitelijk, van de bijzondere taken waarmee zij zijn belast.50 In het licht hiervan en in
samenhang met artikel 92, lid 1, van het EG-Verdrag is de Commissie van mening dat de
belastingfaciliteiten ten gunste van de Franse posterijen een economisch voordeel voor de Franse
posterijen vormen, dat, om in aanmerking te komen voor de uitzondering van artikel 90, lid 2, van het
EG-Verdrag, niet mag uitgaan boven hetgeen noodzakelijk is voor de exploitatie van diensten van
algemeen belang die de Franse posterijen zijn opgedragen. Met andere woorden, dit economisch
voordeel mag niet ten goede komen aan de activiteiten van de Franse posterijen op concurrerende
markten.

De Commissie stelde vast dat de waarde van deze belastingfaciliteiten lager is dan de kosten van de
aan de Franse posterijen opgelegde openbare-dienstverplichtingen, welke het houden van postkantoren
over het hele land en het bestellen van post over het gehele grondgebied van Frankrijk behelzen,
ongeacht het feit dat de prijzen voor deze diensten niet altijd overeenkomen met de kosten. De waarde
van de belastingfaciliteiten wordt becijferd op 186 miljoen ecu (1,196 miljard FF), terwijl de
aanvullende kosten van voornoemde openbare-dienstverplichtingen worden geraamd op ten minste
434,6 miljoen ecu (2,782 miljard FF). Dit laatste bedrag is evenwel berekend op basis van alle
activiteiten van de Franse posterijen. Om rekening te houden met de voordelen voor de activiteiten van
de Franse posterijen op concurrerende markten als gevolg van de bestaande postale infrastructuur in
plattelandsgebieden achtte de Commissie het noodzakelijk het laatstgenoemde bedrag van
434,6 miljoen ecu (2,782 miljard FF) te verminderen met een percentage dat overeenkomt met het
aandeel van deze commerciële activiteiten in de totale omzet van de Franse posterijen, namelijk 34,7%.
Daarmee werden de totale kosten van de openbare-dienstverplichtingen teruggebracht tot
284 miljoen ecu (1,82 miljard FF), hetgeen de waarde van de belastingfaciliteiten ten bedrage van
186 miljoen ecu (1,196 miljard FF) te boven gaat.

In het licht van het voorgaande oordeelde de Commissie dat de belastingfaciliteiten ten gunste van de
Franse posterijen niet verder gaan dan nodig is om de diensten van algemeen belang die de Franse
posterijen zijn opgedragen, te verlenen. Derhalve besloot zij op grond van artikel 90, lid 2, van het
EG-Verdrag dat de belastingfaciliteiten geen staatssteun vormen in de zin van artikel 92, lid 1, van
het EG-Verdrag.

Duitsland

(a) Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH

In december besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2 in te leiden ten aanzien van een
aantal steunmaatregelen ten behoeve van de onderneming Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH
(GAV), die werkzaam is op de markt voor bedrijfsafvalverzameling en -verwerking.

Daar waar de inzameling van huishoudelijk afval van oudsher een taak is van de lokale autoriteiten,
is de Commissie van oordeel dat dit niet het geval is met het verzamelen, sorteren en verhandelen van
bedrijfsafval. Veel handelsondernemingen doen elkaar concurrentie aan op dit terrein. Derhalve is de
Commissie van mening dat steun voor GAV mededingingsdistorsies kan teweegbrengen en het
handelsverkeer ongunstig kan beïnvloeden in de zin van artikel 92, lid 1, op de markt voor
bedrijfsafval. Bij het komen tot die conclusie achtte de Commissie de omstandigheid dat GAV een
non-profitonderneming is irrelevant voor de zaak. Daarenboven kon de Commissie niet meteen
uitmaken of de steunmaatregelen, waaronder 1,5 miljoen ecu investeringssteun voor de bouw van een

                                                            

50 Arrest van het Hof van Justitie van 15.3.1994 in zaak C-387/92, Jurispr. 1994, blz. I-884, §17.
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nieuwe sorteerhal en jaarlijkse subsidies ter bevordering van de motivatie van de arbeidskrachten ten
bedrage van in totaal 1,7 miljoen ecu, verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt en besloot
zij dan ook de procedure van artikel 93, lid 2 in te leiden.

(b) Sector gereedschapswerktuigen

In december besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2 in te leiden ten aanzien van
sommige maatregelen met betrekking tot de onderneming Gildemeister AG, een Duitse fabrikant van
gereedschapswerktuigen.

Naar aanleiding van klachten dat aan de onderneming steun was verleend, ontving de Commissie
informatie van de Duitse autoriteiten over de betrekkingen tussen Gildemeister AG en de Westdeutsche
Landesbank Girozentrale (WestLB) en de deelstaat Noordrijn-Westfalen, alsook over de maatregelen
die zijn genomen in het kader van de overname door Gildemeister van Deckel/Maho, een Beierse
fabrikant van gereedschapswerktuigen die in 1994 failliet was gegaan.

Op grond van die informatie achtte de Commissie het nodig om bepaalde maatregelen grondiger te
onderzoeken, namelijk de kwijtschelding in 1984 van uitstaande vorderingen voor 26,1 miljoen ecu
(47 miljoen DM) door de WestLB; een in 1993 door de deelstaat Noordrijn-Westfalen verstrekte
garantie voor een in 1992 aan Gildemeister verleend krediet van 411,1 miljoen ecu (20 miljoen DM);
de financiering in 1994 door de Beierse autoriteiten via het "Bayernfonds"-programma van 1% van
de rente van 9,25% op een lening van 8,3 miljoen ecu (15 miljoen DM) die door de Bayerische
Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA) is verstrekt in het kader van de overname door
Gildemeister van Deckel/Maho; en een achtergestelde garantie voor 5,6 miljoen ecu (10 miljoen DM)
van de LfA en de Thüringische Industrie-Beteiligungsgesellschaft (TIB) ten behoeve van de WestLB
voor haar garantie voor het op de markt plaatsen van aandelen van Gildemeister in het kader van de
kapitaalverhoging met 18,9 miljoen ecu (34 miljoen DM) in oktober 1994.

Op basis van de informatie waarover zij beschikte, was de Commissie van oordeel dat die maatregelen
moeten worden beschouwd als onderdeel van de pogingen tot herstructurering van Gildemeister AG.
De Commissie meende in dat stadium dat het niet zeker was of zij voldeden aan de voorwaarden die
worden gesteld in de communautaire kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden. Er was geen herstructureringsplan bij de Commissie ingediend en
gezien de situatie van de sector gereedschapswerktuigen was het onduidelijk of de overname van
bepaalde delen van Deckel/Maho door Gildemeister tot een capaciteitsvermindering bij de onderneming
in haar geheel genomen leidde.

(c) Petrochemische sector

In november gaf de Commissie een eindbeschikking inzake steun ten behoeve van de onderneming
BSL Polyolefinverbund GmbH, die bestaat uit de vroegere Oostduitse petrochemische bedrijven Buna
GmbH, Sächsische Olefinwerke GmbH en een deel van Leuna-Werke GmbH in de nieuwe deelstaten
Saksen en Saksen-Anhalt. Sinds 1990 waren die drie ondernemingen in handen van en werden zij
bestuurd door de openbare holding Treuhandanstalt (THA)51 en sinds 1995 door haar opvolger
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), die de herstructurering op touw zette
door verouderde fabrieken te sluiten, dringende investeringen te doen in veiligheid en bestrijding van

                                                            

51 XXIVe Verslag over het mededingingsbeleid, punt 361.
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de verontreiniging en het aantal arbeidskrachten te verminderen van 26.000 tot 5.800. Na een open
inschrijvingsprocedure bleek Dow Chemical de enige potentiële koper voor deze drie ondernemingen
te zijn; het door Dow en de Duitse autoriteiten overeengekomen privatiseringsplan behelst echter
belangrijke bedragen aan steun. In juni 1995 besloot de Commissie een onderzoek in te stellen naar
de levensvatbaarheid van het door Dow voorgestelde geïntegreerde project. Tevens was zij er niet
zeker van dat alle steun noodzakelijk was en had zij bezwaar tegen "open" steunbedragen.

In het kader van de procedure vonden onderhandelingen met de Duitse regering plaats. De Duitse
regering stemde ermee in haar voorstellen op verscheidene punten te wijzigen. De Commissie werd
tijdens de procedure bijgestaan door onafhankelijke deskundigen, die de levensvatbaarheid van de door
Dow voorgestelde constructie onderzochten en tevens hun mening te kennen gaven over de noodzaak
van steun en over de gevolgen van het plan voor de mededinging in de Gemeenschap. Ook
verscheidene concurrenten en een andere Lid-Staat maakten hun opmerkingen kenbaar.

Het Dow-plan vermindert de produktiecapaciteit voor alkenen en sommige door bijkomende
verwerking verkregen produkten, maar vermeerdert de en creëert produktiecapaciteit voor andere door
bijkomende verwerking verkregen produkten. De Commissie ging samen met haar adviseurs na of
iedere investering noodzakelijk en essentieel was voor het geïntegreerde complex en wat het effect
hiervan op de mededinging zou zijn. Zij kwam tot de conclusie dat alleen omtrent de anilinefabriek
twijfel bestond. Bijgevolg werd deze investering van 83,3 miljoen ecu (150 miljoen DM) uit het
gesteunde herstructureringsplan geschrapt. Ook 533,3 miljoen ecu (960 miljoen DM) aan energiesteun
en 188,9 miljoen ecu (340 miljoen DM) aan produktiesteun na de herstructurering werden weggelaten.
Het overblijvende mogelijke steunbedrag werd vastgesteld op in totaal 5.309 miljoen ecu
(9.556,22 miljoen DM). De Commissie was van oordeel dat het gewijzigde pakket steunmaatregelen
het minimum uitmaakt dat nodig is voor de uitvoering van het herstructureringsprogramma. Een
toezichtsprocedure zal ervoor zorgen dat de steun niet wordt gebruikt voor andere doeleinden dan die
waarvoor hij is goedgekeurd.

Italië

a) Voorwaardelijke eindbeschikkingen ter goedkeuring van herstructureringssteun aan Enichem
Agricoltura S.p.A. en Iritecna S.p.A.

In juni besloot de Commissie twee procedures van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag te beëindigen
door haar goedkeuring te hechten aan steun ten behoeve van de Italiaanse ondernemingen Enichem
Agricoltura S.p.A. en Iritecna S.p.A., twee volle dochtermaatschappijen van resp. de Italiaanse
staatsholdings ENI en IRI.

De Commissie keurde beide gevallen van herstructureringssteun onder voorwaarden goed. In het licht
van deze voorwaarden voldoen de beide steunmaatregelen aan de criteria die zijn vastgesteld in de
communautaire kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in
moeilijkheden. De maatregelen zijn dan ook verenigbaar met de gemeenschappelijke markt ingevolge
artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag. De voornaamste punten die aan de goedkeuring ten
grondslag liggen, zijn: 1) de herstructureringsplannen van zowel Enichem Agricoltura als Iritecna
behelzen de sluiting en afstoting van produktie-eenheden, activa en dochterondernemingen. Daarbij
worden de werkzaamheden geconcentreerd op de kernactiviteiten en op de meest efficiënte en
winstgevende eenheden, met het oog op privatisering. Het resterende deel van de ondernemingen moet
worden verkocht of geliquideerd; 2) beide plannen voorzien in een aanzienlijke inspanning om de
produktiecapaciteit en de aanwezigheid van de twee groepen op de markt, in hun gehele
produktenpakket, te verminderen. Tevens zijn forse verminderingen van het personeelsbestand gepland,
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aangezien het de bedoeling is een groot deel van de werknemers van beide bedrijven aan het eind van
het proces te doen afvloeien. De voorwaarden ten aanzien van de herstructurering zijn de volgende:

1) het herstructurerings- en liquidatieplan moet volledig ten uitvoer worden gebracht;
2) de Italiaanse regering moet haar toezegging om de twee ondernemingen uiteindelijk te

privatiseren, nakomen;
3) de totale opbrengst van de verkoop van de twee geherstructureerde ondernemingen moet worden

aangewend om de kosten en verliezen waarop de steun betrekking heeft, terug te dringen. Dit
bedrag kan niet zodanig worden geïnvesteerd dat het neerkomt op verdere steun aan andere
ondernemingen of activiteiten in de groep die nog niet zijn verkocht;

4) de privatisering moet open, doorzichtig en onvoorwaardelijk zijn, en mag niet worden gefinancierd
door middel van verdere staatssteun;

5) de Commissie houdt toezicht op de uitvoering van het herstructureringsplan.

Wat in het bijzonder Enichem Agricoltura betreft, verlangde de Commissie - omdat deze onderneming
opereert in een sector met structurele overcapaciteit op de gemeenschappelijke markt - de werkelijke
en onomkeerbare opheffing van capaciteit totdat de effecten van de steun op de
concurrentieverhoudingen in de Gemeenschap geen rol meer spelen. Hier komt nog bij dat elk
voornemen om de fabrieken die thans - in afwachting van afstoting of sluiting - `in de motteballen'
zijn gelegd, opnieuw in bedrijf te stellen, bij de Commissie moet worden aangemeld en haar
voorafgaande toestemming behoeft.

a) Breda Fucine Meridionali (BFM)

In februari besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden
met betrekking tot financiële bijdragen voor een totaalbedrag van 256,4 miljoen ecu (52 miljard LIT)
van de openbare houdstermaatschappij EFIM aan de onderneming BFM en een staatsgarantie die de
onderneming in staat stelt leningen ten bedrage van 49,3 miljoen ecu (circa 10 miljard LIT) bij
particuliere banken aan te gaan.

Met het oog op de ernstige financiële moeilijkheden van de onderneming, waaronder verliezen in 1993
die de omzet van het bedrijf te boven gingen en een totale schuld van meer dan vijf maal het
aandelenkapitaal, was de Commissie van oordeel dat een particuliere investeerder onder
marktvoorwaarden geen soortgelijke financiële bijdrage zou hebben gedaan. Zelfs op lange termijn zou
een particuliere investeerder in redelijkheid geen opbrengsten van deze investering kunnen verwachten
. De financiële bijdrage vormde dan ook staatssteun ten gunste van de onderneming. Om soortgelijke
redenen stelde de Commissie dat ook de staatsgarantie staatssteun uitmaakte, omdat de onderneming
gezien haar economische problemen niet in staat zou zijn geweest zonder de garantie kredieten te
krijgen op de particuliere markt. Bovendien profiteerde de onderneming van een vrijstelling van een
Italiaanse wetsbepaling, volgens welke zij gezien haar financiële problemen gedwongen zou zijn
geweest in liquidatie te gaan.

Op grond van de informatie waarover zij beschikt, heeft de Commissie ernstige twijfels of deze
steunmaatregelen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt.
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c) Steunmaatregel ter bevordering van de produktie en de werkgelegenheid in de schoenensector

De Commissie besloot de procedure van artikel 92, lid 3, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien
van steun in het kader van de `Buitengewone maatregel ter bevordering van de produktie en de
werkgelegenheid in de schoenensector' die door de Italiaanse regering werd goedgekeurd.

Het plan waartoe deze maatregel behoort, voorziet in steun die bestaat uit de volledige of gedeeltelijke
fiscalisering van de sociale lasten die de ondernemingen betalen voor iedere nieuw in dienst genomen
werknemer. Het aantal werknemers dat op grond van deze voorwaarden in dienst genomen moet
worden, is 5.000, waarvan de helft een contract krijgt voor onbepaalde tijd. Er is bepaald dat de
fiscalisering van de lasten geldt voor een periode van 5 jaar en dat deze degressief is voor de in dienst
genomen werknemers met een contract voor onbepaalde tijd.

De Commissie oordeelde dat deze maatregelen sectoriële steun vormen, aangezien zij slechts ten goede
komen van bepaalde sectoren, namelijk die welke te kampen hebben met een werkgelegenheidscrisis.
Bovendien kunnen zowel de sectoren die zich in een crisissituatie bevinden als de dynamische
sectoren, waaronder de schoenenindustrie, met een werkgelegenheidscrisis te kampen hebben; de
Italiaanse autoriteiten hebben niet aangetoond waarom het nodig is laatstgenoemde sector een
voorkeursbehandeling te geven. Dankzij deze steun worden de ondernemingen ontlast van een deel
van hun loonkosten; het gaat hier om normale uitgaven die tijdens de produktie gedaan worden.
Hierdoor kunnen deze ondernemingen hun concurrentiepositie dus kunstmatig verbeteren ten koste van
de concurrenten uit de EER-landen.

Het voordeel dat Italiaanse ondernemingen uit deze maatregelen kunnen halen, is des te groter omdat
de Italiaanse schoenenindustrie voor bijna de helft deelneemt aan de handel die op dit gebied tussen
de Lid-Staten van de Unie plaatsvindt en omdat de EVA-landen de belangrijkste exportmarkt buiten
de Unie vormen.

De toekenning van de steun is aan dusdanige regels gebonden dat deze gelijkenis vertoont met
exploitatiesteun.

d) Bijdrage voor het recycleren van polyethyleen

De Commissie besloot de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien
van steun die voortvloeit uit de `Bijdrage voor het recycleren van polyethyleen' die door Italië in het
leven is geroepen, alsmede ten aanzien van de wijze van inning van deze heffing.

De bijdrage bestaat uit een heffing van 10% van de omzet betreffende onbewerkt polyethyleen dat op
Italiaans grondgebied verhandeld wordt en bestemd is voor de produktie van kunststoffolie die op de
Italiaanse markt wordt gebruikt. Deze bijdrage van 10% van de omzet is eveneens verschuldigd voor
polyethyleen en kunststoffolie afkomstig uit de Gemeenschap. Produkten die buiten Italië geëxporteerd
worden, zijn hiervan echter vrijgesteld.

Het doel van deze heffing is tweeledig. Enerzijds wordt beoogd de activiteiten op het gebied van
gescheiden inzameling, terugwinning en regeneratie van polyethyleenafval te financieren, en anderzijds
wordt ernaar gestreefd de ontwikkeling van markten voor het gebruik van materialen die uit het
regenereren en recycleren van kunststoffolie ontstaan, te financieren.

De steunelementen waarvan de verenigbaarheid door de Commissie op zijn minst in twijfel wordt
getrokken, kunnen in verschillende categorieën worden onderverdeeld:
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- Er wordt een bijdrage geheven op de geïmporteerde produkten uit andere landen van de Unie,
waaruit de (bovengenoemde) maatregelen waarop de heffing betrekking heeft, worden
gefinancierd; hierdoor worden de Italiaanse bedrijven, die de belangrijkste begunstigden van deze
maatregelen zijn, bevoordeeld.

- De heffing hoeft slechts betaald te worden op de in Italië ingevoerde kunststoffolie en produkten
van kunststoffolie. Aangezien de heffing geïnd wordt op de gerealiseerde omzet, worden de
Italiaanse kunststoffolieproducenten bevoordeeld, omdat zij de heffing op hun
polyethyleenverkopen (grondstof) reeds betaald hebben, terwijl de bedrijven die naar Italië
exporteren, deze betalen over de waarde van de kunststoffolie of van de produkten van
kunststoffolie (halffabrikaten of eindprodukten). Het effect van deze steun is des te groter omdat
de kunststoffolie in een zeer groot aantal produktiesectoren wordt gebruikt.

- De financiering van de terugwinning en de regeneratie van polyethyleen en van de ontwikkeling
van de markten voor het gebruik van produkten die door het recycleren van polyethyleen ontstaan,
vormt zeer waarschijnlijk steun voor specifieke ondernemingen. Aangezien de Italiaanse
autoriteiten de regels voor toekenning van de steun nog niet hebben vastgesteld, beschikt de
Commissie echter niet over voldoende gegevens om een uitspraak te doen over de verenigbaarheid
ervan.

- Ten slotte lijkt de vrijstelling van betaling van de heffing voor uitgevoerde produkten neer te
komen op exportsteun.

e) Inleiding van de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van het
Enirisorse-concern

In december besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden
met betrekking tot vermeende steunmaatregelen ten belope van 887,5 miljoen ecu (1.800 miljard LIT)
ten behoeve van het Enirisorse-concern. Die maatregelen kunnen als volgt worden uitgesplitst:

- 246,5 miljoen ecu (500 miljard LIT) ter vermindering van de schulden van het concern;

- 394,476 miljoen ecu (800 miljard LIT) ter dekking van verliezen in verband met de liquidatie van
bepaalde ondernemingen en de sluiting van fabrieken, en

- 246,5 miljoen ecu (500 miljard LIT) ter bestrijding van buitengewone uitgaven in
werkmaatschappijen voor de bevordering van afvloeiingen, milieubeschermingsmaatregelen, enz.

De Commissie is er niet van overtuigd dat het ter beschikking van Enirisorse gestelde kapitaal
overeenkomt met de precieze kosten die voortvloeien uit de liquidatie en de verkoop van verschillende
ondernemingen en uit de herstructurering van de overblijvende ondernemingen en dat het uitsluitend
voor dat doel is gebruikt.

Bovendien staat het nog niet vast dat de herstructurering het Enirisorse-concern levensvatbaar en
winstgevend zal maken, vooral omdat de herstructurering zich niet uitstrekt tot de voornaamste
verliesgevende activiteit, namelijk de lood- en zinkproduktie.

Derhalve valt het volgens de Commissie te betwijfelen of een particuliere investeerder in een
markteconomie op dezelfde manier als ENI zou hebben gehandeld. Voorts moet nog worden nagegaan
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of een particuliere investeerder met de omvang van ENI zich niet uit Enirisorse zou hebben
teruggetrokken na jarenlange verliezen en oplopende schulden en een vermoedelijk gebrek aan
levensvatbaarheid op middellange of lange termijn.

Spanje

a) Piezas y Rodajes SA (PYRSA)

In 1991 verleende de Commissie haar goedkeuring aan een subsidie voor PYRSA, een onderneming
die werkzaam is in de sector staalgietwerk en die tandwielen en GET-onderdelen vervaardigt. In
mei 1993 besloot het Europese Hof de beschikking van de Commissie te vernietigen, behalve ten
aanzien van een subsidie van 975.905.000 PTA die krachtens een regionale steunregeling was
toegekend. In juli 1993 besloot de Commissie met betrekking tot de steun de procedure van artikel 93,
lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

De voornaamste reden van het Hof om de beschikking van de Commissie te vernietigen, was dat de
Commissie er bij haar goedkeuring van de steun vanuit was gegaan dat er in de subsector tandwielen
en GET-onderdelen geen sprake was van overcapaciteit. Gedurende het beroep bij het Hof was de
Commissie echter niet bij machte te bewijzen dat dit ook daadwerkelijk het geval was. Zij had
derhalve de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag moeten inleiden.

Tijdens de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag ontving de Commissie informatie op
grond waarvan zij kon vaststellen dat er op de betrokken markt (staalgietwerk) al sinds 1990 sprake
was van overcapaciteit, die in 1988 en 1989 waarschijnlijk nog hoger lag. Hoewel PYRSA in een
regio ligt die in aanmerking komt voor regionale steun overeenkomstig artikel 92, lid 3, sub a), van
het EG-Verdrag wordt de steun die aan PYRSA is verleend niet automatisch goedgekeurd krachtens
deze afwijking. In feite moest de Commissie deze steun, die niet krachtens een goedgekeurde regionale
steunregeling was verleend, afzonderlijk beoordelen. Aangezien de begunstigde onderneming werkzaam
is in een sector die te kampen heeft met overcapaciteit, moet de Commissie nagaan of de negatieve
invloed van steun in de sector niet zwaarder weegt dan de voordelen ervan voor de regio. Aan deze
voorwaarde werd niet voldaan, omdat de steun aan PYRSA bijdraagt aan de verdere verslechtering van
de toestand in de sector, en de Commissie kon dan ook geen goedkeuring verlenen aan de steun
krachtens artikel 92, lid 3, sub a), van het EG-Verdrag. Om soortgelijke redenen was de Commissie
van mening dat de steun evenmin krachtens artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag goedgekeurd
kon worden.

Met het oog op het voorgaande gaf de Commissie in maart een negatieve eindbeschikking met
betrekking tot de steun aan PYRSA. Omdat deze al was verleend, besloot de Commissie verder dat
de steun, verhoogd met rente vanaf de dag dat de steun was uitbetaald, van de onderneming
teruggevorderd moest worden .

b) Gutierrez Asunce Corporacion SA (Guascor)

In juli 1994 besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden
ten aanzien van een kredietgarantie van 18 maanden die de Spaanse regering had toegekend aan
Guascor SA, een onderneming die motoren en generatoren vervaardigt, voor zakelijke leningen ten
belope van 4,6 miljoen ecu (730 miljoen PTA). De Commissie betwijfelde of deze steun verenigbaar
was met de gemeenschappelijke markt op grond van de criteria die zijn ontwikkeld in de
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communautaire kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in
moeilijkheden.52

De Spaanse autoriteiten verklaarden dat de garantie was toegekend krachtens een goedgekeurde
regeling die voorzag in reddings- en herstructureringssteun voor kleine en middelgrote bedrijven, en
dat de garantie was verleend om het de onderneming mogelijk te maken te blijven voortbestaan en een
herstructureringsplan op te stellen. De Spaanse autoriteiten beschouwden de garantie daarom als
reddingssteun. Volgens de goedgekeurde regeling voor kleine en middelgrote ondernemingen en in
overeenstemming met de eerder genoemde kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden, mag de looptijd van reddingssteun de zes maanden echter niet
overschrijden. De Commissie was daarom van mening dat de garantie, die een looptijd had van
achttien maanden, niet voldeed aan de voorwaarden die aan reddingssteun verbonden zijn en niet als
nieuwe ad hoc reddingssteun kon worden goedgekeurd krachtens de kaderregeling. Bovendien bleek
de garantie niet te voldoen aan de voorwaarden van de goedgekeurde regeling voor
herstructureringssteun, aangezien er in het herstructureringsplan voor de onderneming geen sprake leek
te zijn van een vermindering van de capaciteit in ten minste één van de produktsectoren
(dieselaggregaten) die op communautair niveau met overcapaciteit hebben te kampen. Om soortgelijke
redenen was de Commissie van mening dat de garantie niet voldeed aan de voorwaarden van de
hiervóór genoemde kaderregeling voor herstructureringssteun en dat de garantie niet aangenomen kon
worden als nieuwe ad hoc steun.

In juli besloot de Commissie daarom dat de garantie een vorm van staatssteun was die niet verenigbaar
is met de gemeenschappelijke markt en niet goedgekeurd kon worden. Omdat de steun, verhoogd met
rente, al was teruggevorderd van de onderneming toen de beschikking werd gegeven, was het echter
niet nodig om verdere actie te ondernemen; de Commissie heeft het dossier gesloten.

3. Horizontale steun

3.1. Milieu

Denemarken

a) Nieuw pakket belastingmaatregelen op energiegebied

In juli hechtte de Commissie haar goedkeuring aan nieuwe belastingmaatregelen op energiegebied in
Denemarken, waarbij de huidige CO2-heffing nog verhoogd wordt. Verder wordt de energieheffing
voor huishoudelijke verwarming uitgebreid tot het bedrijfsleven en wordt een nieuwe energieheffing
op SO2-uitstoot ingevoerd. Hiermee gaat Denemarken op het stuk van milieubelasting veel verder dan
de andere Lid-Staten, hetgeen moet worden bekeken in het licht van de omstandigheid dat men er tot
dusver niet in geslaagd is om op communautair niveau overeenstemming te bereiken over een
gemeenschappelijke CO2/energieheffing. Krachtens de regeling wordt een heffing opgelegd van
12,6 ecu per ton CO2-uitstoot afkomstig van de energie die in het produktieproces verbruikt wordt, en
een heffing van 77 ecu per ton CO2-uitstoot afkomstig van energie die voor huishoudelijke verwarming
verbruikt wordt. Bovendien wordt van 1996 tot 2000 geleidelijk aan een heffing ingevoerd van 1,3 ecu
per kg SO2-uitstoot. Energie-intensieve ondernemingen met bepaalde energie-intensieve

                                                            

52 PB C 368 van 23.12.1994, blz. 12.
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produktieprocessen worden krachtens de regeling ontzien door een tijdelijke en degressieve
vermindering van de CO2-heffing op energie die bij produktieprocessen wordt verbruikt. Deze
belastingvermindering neemt mogelijk toe als de energie-intensieve ondernemingen een convenant
aangaan met de autoriteiten, en zichzelf ertoe verplichten te investeren in energiebesparende
maatregelen, waardoor de CO2-uitstoot wordt teruggebracht. De CO2-heffing op energie voor
huishoudelijke verwarming wordt allengs teruggebracht en er is op dit punt geen belastingvermindering
voor ondernemingen. Met betrekking tot de SO2-heffing komt er een tijdelijke belastingvermindering
voor dezelfde energie-intensieve ondernemingen die ook profiteren van een vermindering van de CO2-
heffing.

De opbrengst van de energieheffingen vloeit volledig terug naar het bedrijfsleven, hetzij via algemene
maatregelen ten gunste van het bedrijfsleven als geheel, zoals een algemene verlaging van de
loonbelasting, hetzij via specifieke maatregelen ten behoeve van bedrijven die
milieubeschermingsmaatregelen uitvoeren, zoals investeringen voor energiebesparing.

Naar verwachting levert het pakket belastingmaatregelen op energiegebied een aanzienlijke bijdrage
aan de vermindering van de CO2-uitstoot met 20% in het jaar 2005 ten opzichte van het niveau van
1988 en de vermindering van de SO2-uitstoot met 80% in het jaar 2000 ten opzichte van het niveau
van 1980. Het energiepakket wordt in 1998 opnieuw bekeken om te bepalen of de milieudoelstellingen
zijn bereikt.

Doordat zij de uitstoot van broeikasgassen bij het energieverbruik van het bedrijfsleven terugdringen,
zijn de nieuwe Deense energieheffingen in overeenstemming met de basisdoelstellingen van de
Gemeenschap op dit vlak en met het beginsel `de vervuiler betaalt', dat vereist dat alle milieukosten
worden meegerekend in de produktiekosten van het bedrijf. Het is onvermijdelijk dat een land dat als
één van de eerste een heffing invoert die het wereldwijde milieu ten goede komt, water bij de wijn
moet doen door een verlichting van dit soort milieuheffingen voor energie-intensieve ondernemingen
toe te staan; zonder enige verlichting zou het concurrentievermogen van energie-intensieve bedrijven
in de landen die met de heffingen voorop lopen, ernstig geschaad worden en dat is politiek onhaalbaar.
Dit geldt des te meer in dit geval, omdat de netto-last van de milieuheffing die op energie-intensieve
ondernemingen drukt, aanzienlijk toeneemt in vergelijking met de huidige belastingdruk. Daarom laat
de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu ruimte voor een
verlaging van milieuheffingen, op voorwaarde dat deze verlaging tijdelijk en in beginsel degressief is.
Aangezien de belastingvermindering die krachtens de Deense regeling toegekend is aan deze
voorwaarde voldoet en de Commissie heeft kunnen vaststellen dat de energie-intensieve
ondernemingen geen netto financieel voordeel behalen door een combinatie van belastingfaciliteiten
en de terugvloeiingsmaatregelen in het kader van de regeling, heeft de Commissie besloten haar
goedkeuring te verlenen aan deze belastingfaciliteiten overeenkomstig artikel 92, lid 3, sub c), van het
EG-Verdrag. Omdat de terugvloeiingsmaatregelen ten voordele van de ondernemingen die
milieuvriendelijke investeringen doen, in overeenstemming zijn met de communautaire kaderregeling
inzake staatssteun ten behoeve van het milieu, besloot de Commissie bovendien om krachtens
artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag ook haar goedkeuring te verlenen aan dat deel van de
regeling.

b) Systeem voor de verzameling en verwerking van gebruikte batterijen

In november besloot de Commissie de zaak van het Deense systeem voor de verzameling en
verwerking van gebruikte batterijen met gevaarlijke stoffen af te sluiten. In het kader van dit systeem
legt de Deense regering een heffing op de verkoop van nieuwe - zowel ingevoerde als in het
binnenland geproduceerde - batterijen met bepaalde stoffen die als bijzonder schadelijk voor het milieu
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worden beschouwd op. Uit de opbrengst van de heffing worden ondernemingen betaald voor de
verzameling en verwerking van de gebruikte produkten. De Commissie is van oordeel dat in dit
systeem geen sprake is van staatssteun omdat het systeem zonder onderscheid geldt voor alle
importeurs/producenten van de betrokken produkten, de betaling aan de met de verzameling belaste
ondernemingen op normale zakelijke voorwaarden is gebaseerd en het systeem de met de verzameling
belaste ondernemingen, direct noch indirect toestaat de verzamelde produkten beneden de marktprijzen
te verkopen.

Nederland

a) Grondwater- en afvalstoffenheffing

In mei besloot de Commissie haar goedkeuring te hechten aan een Nederlandse regeling waarbij
belasting wordt geheven op het verbruik van grondwater en op afvalstoffen die afgegeven worden aan
de afvalverwerkingsbedrijven in Nederland, en waarbij tegelijkertijd sprake is van bepaalde
belastingfaciliteiten. De Commissie was van mening dat de twee belastingmaatregelen op zich geen
staatssteun vormen. De vrijstelling van de grondwaterheffing voor spoelwater dat wordt gebruikt voor
opnieuw te gebruiken produktverpakkingen, en de vrijstelling van de afvalstoffenheffing voor
ontinktingsresidu en kunststofafvalrecycling, komen echter ten goede aan bepaalde bedrijven en werden
daarom wel als staatssteun beschouwd. Dit alles ondanks dat de verlaagde belastingen een grotere
netto-belastingdruk voor de betrokken bedrijven inhielden.

Het invoeren van milieubelastingen is in overeenstemming met de communautaire doelstellingen zoals
vastgelegd in artikel 130/R van het EG-Verdrag en met het beginsel `de vervuiler betaalt'. Zonder
enige belastingfaciliteit zou het concurrentievermogen van bepaalde bedrijven in landen die voorop
lopen met deze belastingen, worden geschaad, zodat de invoering ervan politiek onhaalbaar zou zijn.
Krachtens de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu kunnen
dergelijke belastingfaciliteiten dus worden goedgekeurd, mits zij tijdelijk zijn en nodig zijn om te
voorkomen dat bepaalde ondernemingen worden benadeeld ten opzichte van concurrenten in landen
die geen soortgelijke milieubelastingen heffen. Verder is gebleken dat een volledige belasting van de
vrijgestelde activiteiten krachtens de huidige regeling vanuit milieu-oogpunt een averechtse werking
zou hebben.

De Nederlandse belastingregeling werd daarom verenigbaar geacht met de gemeenschappelijke markt
overeenkomstig artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag.

b) Systeem voor de verzameling en verwerking van autowrakken

In november besloot de Commissie de zaak van een Duitse regeling voor de verzameling en
verwerking van autowrakken af te sluiten omdat zij van oordeel was dat het systeem geen staatssteun
in de zin van artikel 92, lid 1 inhoudt. Het besluit is gebaseerd op soortgelijke beginselen als die voor
het Deense systeem voor de verzameling en verwerking van gebruikte batterijen.

c) Energieheffingregeling voor kleinverbruikers van energie

In december besloot de Commissie haar goedkeuring te hechten aan de steun ten behoeve van bepaalde
grootverbruikers van energie die vervat is een Nederlandse energieheffingregeling voor
kleinverbruikers.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



262 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

De heffing geldt voor het verbruik van de eerste 50.000 kWh elektriciteit en de eerste 170.000 m3

aardgas en wordt uitsluitend opgelegd aan kleinverbruikers, voornamelijk gezinshuishoudingen en
kleine bedrijven. De heffing heeft ten doel bij te dragen tot de vermindering van de uitstoot van
kooldioxide en energiebesparing te bevorderen. De opbrengst van de heffing zal naar de
belastingbetaler terugvloeien via een verlaging van de directe belastingen op inkomen uit arbeid, zodat
de netto belastingdruk niet toeneemt.

Voor grootverbruikers zijn er andere maatregelen ter vermindering van hun energieverbruik en ten
aanzien van de heffing op elektriciteit en de heffing op gas zijn grootverbruikers volledig of
gedeeltelijk vrijgesteld. De Commissie was van mening dat die vrijstellingen staatssteun uitmaken
omdat zij specifiek gericht zijn op een beperkt aantal ondernemingen, namelijk die welke veel energie
verbruiken. De Commissie beschouwde de steunregeling echter als verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt omdat zij in overeenstemming is met het Gemeenschapsbeleid op het gebied
van milieuheffingen en, in het bijzonder, met de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten
behoeve van het milieu53. De vrijstelling van heffing is tijdelijk; zij moet na drie jaar opnieuw worden
aangemeld. Dit wordt noodzakelijk geacht om het verlies aan concurrentievermogen op internationaal
niveau te compenseren. Daarenboven zijn grootverbruikers in Nederland reeds gebonden door
multinationale afspraken om hun energieverbruik aanzienlijk te reduceren. Voorts is de regeling in
overeenstemming met het eigen voorstel van de Commissie voor een heffing op de uitstoot van
kooldioxide en energie, terwijl de Nederlandse autoriteiten indien nodig de regeling zodanig zullen
aanpassen dat deze strookt met een gemeenschappelijk voorstel voor een CO2-/energieheffing op
communautair niveau.

De goedkeuring van de Commissie geldt niet voor de staalsector, waarvoor een afzonderlijke
beschikking zal worden gegeven.

3.2. Onderzoek en ontwikkeling

Frankrijk

EUREKA-projecten

In oktober besloot de Commissie, overeenkomstig artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag, haar
goedkeuring te verlenen aan het steunvoornemen van de Franse autoriteiten in verband met de
regularisatie van de aanmelding van steun die in 1992, 1993 en 1994 was toegekend om te voldoen
aan de criteria die nader omschreven zijn in een brief aan de Lid-Staten van februari 1990 omtrent de
aanmelding van EUREKA-projecten, namelijk steun ten gunste van de volgende EUREKA-projecten:
EU 205 EXIMER, EU 863 CAS.CADE, EU 815 INTEC, EU 226 SOLID, EU 68 FIELDBUS en EU
676 EUROLANG. Deze projecten zijn bedoeld om onderzoek te verrichten op het gebied van gebruik
van lasers, ontwerpen/vervaardigen met behulp van de computer, afvalbeheer, lasertechnologie, een
speciaal netwerk voor de overdracht van informatie en vertalen met behulp van de computer. De steun
wordt toegekend krachtens minstens één van de volgende regelingen: `Filière électronique', `Fonds de
la Recherche et de la Technologie' (FRT) en `Grands Projets Innovants' (GPI), die de Commissie
respectievelijk in 1986, 1988 en 1989 goedkeurde.

                                                            

53 PB C 72 van 10.3.1994, blz. 3.
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De begunstigden zijn, naast enkele middelgrote en kleine ondernemingen en laboratoria: Laserdot (EU
205), Matra (EU 863), Générale Des Eaux (EU 815), Quantel (EU 226), Cegelec, Merlin Gerin (EU
68) en Sonovision Itep Technologies (EU 676).

EU 863 en EU 815 betreffen alleen toegepast onderzoek en ontwikkeling, maar bij de overige
projecten gaat het ook om industrieel basisonderzoek. Voor de verschillende soorten onderzoek kan
steun worden verleend in de vorm van terug te betalen voorschotten voor de eerste en subsidies voor
de laatste. De projectfinanciering varieert volgens de mate waarin de verschillende projecten in
overeenstemming zijn met het O&O-kader en het beleid van de Commissie.

De Commissie onderzocht voor ieder project hoe de O&O-kosten van de ondernemingen zich de
laatste jaren ontwikkelden en constateerde dat de O&O-uitgaven zijn toegenomen. Als gevolg van de
steun werden bedrijven er zelfs toe aangezet naast hun gewone bedrijfsvoering extra inspanningen op
het gebied van O&O te leveren. Daarnaast vormt de steun een aanmoediging voor de begunstigden
om deel te nemen aan projecten voor grensoverschrijdende samenwerking, en dat valt duidelijk buiten
de normale werkzaamheden van de bedrijven. Daardoor beantwoordt de steun aan het criterium
stimulering tot het verrichten van aanvullende O&O-werkzaamheden.

GENELEX

In juli besloot de Commissie, overeenkomstig artikel 92, lid 3, onder c), haar goedkeuring te hechten
aan het voornemen van de Franse autoriteiten om steun te verlenen aan het EUREKA-project
EU 524 Genelex. Het is de bedoeling een meertalig elektronisch woordenboek voor niet-literaire
vertaling te creëren. De betrokken talen zijn Italiaans, Frans, Spaans en Portugees, terwijl de
mogelijkheid bestaat om het tot andere Europese talen, zoals Engels en Duits, uit te breiden. De steun
zal worden verleend in het kader van de regeling "Filière électronique", die in 1986 door de
Commissie is goedgekeurd, en de regeling "Fonds de la Recherche et de la Technologie (FRT),
waarmee de Commissie in 1988 heeft ingestemd.

De begunstigde is SEMA Group. De andere deelnemers aan het EUREKA-project zijn: Bull, Hachette,
IBM-France, GSI ERLI, Université Paris 7, LADL-CNRS (Frankrijk); Tecsidel, Salvat, Universidad
Autónoma de Barcelona (Spanje); Iltec (Portugal); SERV.EDI, Consorzio Lexicon Ricerche (Italië).

Het project betreft industrieel basisonderzoek en toegepast onderzoek en ontwikkeling. De
projectfinanciering beloopt respectievelijk 45% en 25%, hetgeen strookt met de O&O-kaderregeling
en het beleid van de Commissie. De steun bestaat in een subsidie van 6,4 miljoen ecu
(42,3 miljoen FF) over vijf jaar. De totale investering in het project op basis van de volgens de
O&O-kaderregeling in aanmerking komende kosten bedraagt 21 miljoen ecu (138 miljoen FF) over
de vijfjarige periode.

Het project hangt samen met de ESPRIT-projecten MULTILEX en AQUILEX, alsook met het
EAGLES-programma en EUROLANG, een ander EUREKA-project.

De steun stimuleert SEMA Group om deel te nemen aan een project inzake grensoverschrijdende
samenwerking dat duidelijk buiten het normale werkgebied van de onderneming valt. Derhalve
beantwoordt de steun aan het criterium stimulering tot het verrichten van aanvullende O&O-
werkzaamheden.
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PLANET

In juli besloot de Commissie tot goedkeuring overeenkomstig artikel 92, lid 3, onder c), van het
voornemen van de Franse en de Italiaanse autoriteiten om steun te verlenen aan het EUREKA-project
EU 265 PLANET ("Production Line for Automotive New Electronic Technologies"). Het project heeft
ten doel een volledig geautomatiseerde assemblagelijn voor de produktie van elektronisch bestuurde
systemen voor het beheersen van het brandstofverbruik te ontwerpen en uit te voeren. Het project
betreft industrieel basisonderzoek en toegepast onderzoek en ontwikkeling.

De begunstigden zijn Marelli Autronica S.p.A. (Italië) en Marelli Autronica S.A. (Frankrijk). De steun
zal worden toegekend in het kader van de regeling "Fondo Ricerca Applicata", die in 1989 is
goedgekeurd, voor Italië en de regeling "Filière électronique", die in 1986 is goedgekeurd, voor
Frankrijk. Er zullen subsidies ten belope van maximaal 14,3 miljoen ecu (30.817 miljoen LIT) voor
de periode 1988-1995 en 5 miljoen ecu (33,4 miljoen FF) voor de periode 1989-1994 worden
verstrekt.

Het project zal worden uitgevoerd in samenwerking met andere ondernemingen in Spanje (Jaeger
Ibérica) en Frankrijk (SORMEL), alsook met afdelingen van universiteiten in het Verenigd Koninkrijk
(Wolfson Image Analysis Unit -Manchester University), Ierland (A.M.T. Centre - Dublin University),
Spanje (Universidad de Madrid) en Portugal (Istituto de Soldatura y Qualidad).

Het PLANET-project is een EUREKA-onderzoeksproject dat, volgens de O&O-kaderregeling, voor
een hoger steunniveau in aanmerking komt aangezien het samenhangt met communautaire OTO-
programma's (zoals ESPRIT) en internationale samenwerking behelst. De financieringspercentages van
33,29% voor Italië en 34% voor Frankrijk stroken met de regels van de Commissie.

Het PLANET-onderzoeksproject werd uitgevoerd op een tijdstip dat Marelli Autronica en Marelli
Autronica France te kampen hadden met financiële beperkingen en de beloofde steun heeft hen in staat
gesteld de investeringen in onderzoekwerkzaamheden op peil te houden (en zelfs te verhogen in het
geval van de Italiaanse onderneming). Bijgevolg beantwoordt de steun aan het criterium stimulering
tot het verrichten van aanvullende O&O-werkzaamheden.

Duitsland

Onderzoek en technologie in de luchtvaartsector

In juli besloot de Commissie, overeenkomstig artikel 92, lid 3, onder c), haar goedkeuring te hechten
aan een steunregeling ter bevordering van onderzoek in de luchtvaartsector. Met dit onderzoek wordt
beoogd op middellange termijn de fundamentele kennis op het gebied van een aantal met luchtvaart
verband houdende wetenschappelijke en technologische disciplines zodanig uit te breiden en te
valideren dat een beter inzicht in essentiële verschijnselen wordt verkregen en de relevantie van
technologieën en produktiemethoden voor technische toepassingen beter kan worden ingeschat. De
steun wordt geconcentreerd op terreinen met gemeenschappelijke technologische concepten in het
kader van de industriële samenwerking binnen Europa voor grote vliegtuigen (Airbus partners) en
helicopters (Duits - Franse samenwerking).

Het totale budget voor de steunregeling beloopt 324 miljoen ecu over de periode 1995-1998. De
steunontvangers zijn onderzoekinstellingen en het bedrijfsleven. De intellectuele eigendomsrechten
komen het bedrijfsleven toe, maar het zal verplicht zijn de onderzoeksresultaten bekend te maken en
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het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot gebruik/vruchtgebruik te verlenen aan derden voor
binnenlandse doeleinden en met het oog op internationale samenwerking.

Steun voor fundamenteel onderzoek zal 5 à 10% van het budget voor zijn rekening nemen, terwijl 85
à 90% zal gaan naar industrieel basisonderzoek en minder dan 5% naar toegepast onderzoek en
ontwikkeling. De steunintensiteit zal 100% voor fundamenteel onderzoek, 50% voor industrieel
basisonderzoek en 25% voor toegepast onderzoek en ontwikkeling bedragen. Voorts is bepaald dat het
MKB en de vroegere DDR een toeslag krijgen van 10%. Deze financieringspercentages zijn in
overeenstemming met de kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling en de regels
van de Commissie.

Italië

a) S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., Finmeccanica S.p.a., BULL HN en Italtel S.p.a.

In mei besloot de Commissie haar goedkeuring te verlenen aan de bovengenoemde vier ondernemingen
voor deelname in een EUREKA-onderzoeksproject, JESSI genaamd. Het JESSI-programma is erop
gericht de Europese elektronica-industrie te versterken door netwerken voor kennis en onderzoek in
geheel Europa tot stand te brengen, waarin wetenschappers, fabrikanten van onderdelen en
systeemgebruikers samenwerken om een onafhankelijke positie voor Europa op het gebied van de
basistechnologie van micro-elektronica zeker te stellen. De steun wordt aan alle ondernemingen
verleend in de vorm van een subsidie die niet meer bedraagt dan 35% van de in aanmerking komende
kosten. Het totale bedrag aan steun voor de vier ondernemingen beloopt ongeveer 5,2 miljoen ecu.

De Commissie baseerde zich bij haar goedkeuring van de steun op artikel 92, lid 3, sub b), van het
EG-Verdrag inzake steunmaatregelen van de verwezenlijking van een belangrijk project van
gemeenschappelijk Europees belang. Het JESSI-programma werd in het verleden beschouwd als een
EUREKA-project dat onder deze bepaling valt. De Commissie is derhalve van mening dat steun voor
ondernemingen die deelnemen aan het JESSI-programma een bevorderende werking heeft en is gericht
op een project waarvan de duur en de doelstellingen duidelijk zijn vastgelegd, dat het project van
wezenlijk belang is en dat daarmee een belangrijke stap wordt gezet om specifieke communautaire
doelstellingen te verwezenlijken. Met het oog op de Amerikaanse en Japanse concurrentie op het
gebied van micro-elektronica, is het voor het gemeenschappelijk Europees belang evenzeer
noodzakelijk om binnen de Gemeenschap een strategische positie te bereiken.

Hoewel de Commissie normaliter alleen instemt met een steunintensiteit van 25% voor toegepast
onderzoek en ontwikkeling, werd de nominale steunintensiteit van 35% beschouwd als verenigbaar met
de gemeenschappelijke markt omdat de steun verbonden is aan het JESSI-programma, waarbij
ondernemingen, universiteiten en onderzoekscentra van elf Europese landen betrokken zijn.

b) Alcatel Italië S.p.a.

In januari besloot de Commissie, overeenkomstig artikel 92, lid 3, onder c), haar goedkeuring te geven
aan steun van de Italiaanse regering voor een EUREKA-project, Synchronous Digital Hierarchy. Het
is bedoeld om een nieuwe digitale hiërarchie te definiëren die beantwoordt aan nieuwe behoeften op
het gebied van transmissienetwerken, waarin de bestaande plesiochrone systemen niet kunnen voorzien.
Synchrone transmissietechnieken zijn geschikt om te voldoen aan de vraag naar grotere flexibiliteit
in transmissiesystemen omdat zij het mogelijk maken ingewikkelde mapping-demapping-functies te
vermijden door een gewone herconfiguratie van de multiplexframes.
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De steunontvanger is Alcatel Italia S.p.A. De onderneming ontwikkelt en vervaardigt digitale
transmissiesystemen voor de kabel, terminals voor optische transmissie, glasvezeltransmissiesystemen
voor lange-afstandverbindingen en andere elektronische inrichtingen. Het project hangt samen met
andere Europese technologische samenwerkingsprogramma's. De totale steun bedraagt 9,5 miljoen ecu
voor een periode van vier jaar. Het onderzoeksproject betreft voornamelijk toegepast onderzoek en
ontwikkeling (slechts 10% fundamenteel onderzoek). De steunintensiteit is 32%, hetgeen strookt met
het beleid van de Commissie inzake steun voor onderzoek en ontwikkeling.

De steun zal de onderneming stimuleren om de voor de betrokken O&O-werkzaamheden toegewezen
middelen op peil te houden en zelfs te verhogen ook al is haar omzet in de afgelopen jaren gedaald.
Daarenboven gaat deelneming aan de bovengenoemde grensoverschrijdende samenwerking duidelijk
verder dan de normale bedrijfsactiviteiten van de onderneming. De Commissie meent dan ook dat de
steun voldoet aan het criterium stimulering tot het verrichten van aanvullende O&O-werkzaamheden.

3.3. Steun voor internationalisering

In oktober besloot de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, in te leiden ten aanzien van een
Duitse en een Oostenrijkse regeling waarbij staatsgaranties en/of zachte leningen ten behoeve van
directe investeringen in Oost-Europa worden verleend, met name voor het opzetten van
gemeenschappelijke ondernemingen en verwervingen. De Commissie meent dat, aangezien Europese
ondernemingen niet alleen binnen de EG/EER, maar ook voor investeringen op buitenlandse markten,
zoals Oost-Europa, Rusland en Zuidoost-Azië concurreren, dergelijke steun kan leiden tot
mededingingsdistorsies en het handelsverkeer binnen de Gemeenschap kan beïnvloeden. Voorts
betwijfelt de Commissie of en onder welke omstandigheden investeringssteunregelingen van die aard
kunnen worden goedgekeurd, te meer daar de twee regelingen niet beperkt bleven tot het MKB en niet
strookten met de investeringssteunintensiteit waarin de kaderregeling inzake overheidssteun voor het
MKB voorziet54. Om een duidelijk beleid op dit gebied te bepalen, besloot de Commissie de procedure
van artikel 93, lid 2, in te leiden en de Lid-Staten en belanghebbende derden uit te nodigen hun
opmerkingen kenbaar te maken.

In december hechtte de Commissie evenwel haar goedkeuring aan een Duitse garantieregeling ten
behoeve van het MKB voor het verstrekken van partnerschapsleningen of deelneming in kleine en
middelgrote bedrijven die zijn gevestigd in Oosteuropese landen, waar hervormingen in de richting
van een democratische bestel en een markteconomie plaatsvinden. De steunintensiteit van deze regeling
bedraagt 2% en blijft dus ver beneden de in de kaderregeling voor het midden- en kleinbedrijf
vastgestelde plafonds. Aangezien de regeling in overeenstemming is met deze kaderregeling inzake
overheidssteun voor het midden- en kleinbedrijf besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen
de uitvoering ervan.

                                                            

54 PB C 213 van 22.8.1992.
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B - Steunmaatregelen van de Staten in andere sectoren dan de
landbouw, de visserij, het vervoer en de steenkolenindustrie

1. Nieuwe normatieve bepalingen en bekendmakingen welke door de Commissie zijn
goedgekeurd of voorgesteld

Datum Publikatie

Toe te passen rentevoet bij terugvordering van
onrechtmatig verleende steun

01.02.95 Brief aan Lid-Staten - 22.02.95

Mededeling inzake terugvordering van zonder
goedkeuring van de Commissie verleende steun

10.05.95 PB C 156 van 22.06.95

Voorstel van de Commissie voor een richtlijn van
de Raad betreffende scheepsbouw

26.07.95 COM(95)410
PB L 332 van 30.12.95

Richtsnoeren betreffende de werkgelegenheidssteun 19.07.95 PB C 334 van 12.12.95

Herinvoering en uitbreiding van de kaderregeling
voor steun aan de automobielsector

05.07.95 PB C 284 van 28.10.95

Verlenging van de kaderregeling synthetische
vezels tot 31.03.96

12.04.95 PB C 142 van 8.06.95

Bekendmaking betreffende samenwerking met
nationale rechterlijke instanties

31.10.95 PB C 312 van 23.11.95

Kaderregeling staatssteun O&O 20.12.95 PB C 45 van 17.02.95

2. Gevallen ten aanzien waarvan de Commissie geen bezwaar heeft gemaakt,
zonder de onderzoeksprocedure in te leiden

Duitsland

N/0621/94 04.01.1995 O&O-STEUN VOOR MILIEUVRIENDELIJKE PB C 058 van
PRODUKTIE (OOST-BERLIJN) 08.03.1995

N/0664/94 17.01.1995 STEUN VOOR DE VERBETERING VAN DE PB C 265 van 
IP(95)35 VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING 12.10.1995

EN DE HANDEL IN BOSBOUWPRODUKTEN
(THÜRINGEN)

N/0768/94 17.1.1995 STEUNREGELINGEN VOOR DE PRIVATISERING PB C 265 van
IP(95)36 IN DE NIEUWE LÄNDER 12.10.1995

N/0405/94 23.01.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR
 -STEUERFREIE RUCKLAGE 1991 -VOLKSWAGEN
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N/0524/94 23.01.1995 STEUN IN HET KADER VAN HET COMMUNAUTAIRE PB C 265 van 
PROGRAMMA VOOR DE REGIO DOELSTELLING 5B 12.10.1995
VAN HET LAND RIJNLAND-PALTS

N/0554/94 23.01.1995 PROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN PB C 062 van 
TECHNOLOGIE 11.03.1995

N/563/A/94 23.01.1995 ERP-BEGROTING 1995 PB C 265 van
 12.10.1995

N/0649/94 23.01.1995 SPECIAAL FONDS VOOR HET MKB (BERLIJN) PB C 265 van
 12.10.1995

N/0700/94 23.01.1995 PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN PB C 265 van 
DE ONTSLUITING VAN INDUSTRIETERREINEN 12.10.1995
IN HET KADER VAN DE REGIONALE
STRUCTUURFONDSEN (NEDERSAKSEN)

N/0737/94 23.01.1995 STEUN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN 
IN DUITSLAND

N/0752/94 23.01.1995 STEUN VOOR HET BEHEER VAN HET STELSEL VAN
KWALITEITSBEWAKING IN HET MKB 
(NIEUWE LÄNDER)

N/0770/94 23.01.1995 STEUN OP MILIEUGEBIED:
LFA-PROGRAMMA VOOR DE BESCHERMING VAN
HET MILIEU

N/0784/93 23.01.1995 PROGRAMMA BETREFFENDE SCHEEPSBOUW- PB C 058 van 
 ONDERZOEK EN -TECHNIEK 08.03.1995

N/767/A/94 26.01.1995 INITIATIEVEN OP MILIEUGEBIED PB C 265 van 
(OOST-BERLIJN) 12.10.1995

N/745/C/94 30.01.1995 OMSCHAKELINGSPROGRAMMA VAN HET PB C 265 van 
LAND HESSEN 12.10.1995

N/745/B/94 30.01.1995 PROGRAMMA VAN HET LAND HESSEN PB C 265 van 
VOOR DE ONTSLUITING VAN 12.10.1995
TERREINEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN

N/0001/95 01.02.1995 STEUN VOOR DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE PB C 265 van 
IP(95)78 VAN WARNOW WERFT 12.10.1995

N/0007/95 01.02.1995 WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA VAN HET LAND PB C 265 van 
RIJNLAND-PALTS TEN BEHOEVE VAN HET MKB 12.10.1995
IN REGIO'S VAN DOELSTELLINGEN 2 EN 5B 
VAN HET LAND, WELKE NIET IN AANMERKING
KOMEN VOOR NATIONALE REGIONALE STEUN, IN 
HET KADER VAN DE "GEMEIINSCHAFTSAUFGABE":
VERBETERING VAN DE REGIONALE ECONOMISCHE
STRUCTUUR
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N/0009/95 01.02.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE PB C 265 van 
IP(95)80 VAN PEENE WERFT 12.10.1995

N/0618/94 01.02.1995 MILIEUSTEUN: "UFP IV" (WEST-BERLIJN) PB C 265 van
 12.10.1995

N/0622/94 01.02.1995 MILIEUSTEUN: "UFP III" (OOST-BERLIJN) PB C 265 van
 12.10.1995

N/0722/94 01.02.1995 MILIEUSTEUN: UMWELTFORDERUNG-PROGRAMM PB C 290 van
 01.11.1995

N/0619/94 07.02.1995 MILIEUSTEUN [ZOW] (WEST-BERLIJN) PB C 265 van
12.10.1995

N/0733/94 07.02.1995 STEUN VOOR INVESTERINGEN IN DE SECTOR PB C 265 van 
AFVALBEHANDELING (BRANDENBURG) 12.10.1995

N/767/B/94 07.02.1995 MILIEUSTEUN [ZOW] (OOST-BERLIJN) PB C 265 van
12.10.1995

N/0084/94 13.02.1995 STEUN AAN HET BASISONDERZOEK VOOR PB C 265 van 
HET GEBRUIK VAN GROTE WETENSCHAPPELIJKE 12.10.1995
APPARATUUR

N/0772/94 13.02.1995 PROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN DE PB C 265 van 
INFORMATIETECHNOLOGIE (BERLIJN) 12.10.1995

N/0550/94 14.02.1995 INVESTERINGSPROGRAMMA MKB PB C 265 van 
 (THURINGEN) 12.10.1995

N/175/A/94 14.02.1995 O&O-STEUN IN DE VERVOERSECTOR PB C 062 van 
VOOR 1994-99 11.03.1995

N/0534/94 16.02.1995 STIMULERINGSPROGRAMMA VOOR VROUWEN
IN PLATTELANDSGEBIEDEN (SAKSEN)

N/0051/95 01.03.1995 PROGRAMMA VAN DE BONDSREPUBLIEK PB C 295 van 
IP(95)190 TEN BEHOEVE VAN DE BEVORDERING VAN 10.11.1995

DE VERKOOP VAN OOSTDUITSE ONDERNEMINGEN
OP BEPAALDE MARKTEN IN HET WESTEN

N/0099/95 01.03.1995 STEUN IN DE SECTOR ROLLEND SPOORWEG- PB C 276 van 
IP(95)191 MATERIEEL TEN TEHOEVE VAN KAELBLE 21.10.1995

GMEIDER GMBH

N/0320/94 01.03.1995 PROGRAMMA BETREFFENDE HET ONDERZOEK PB C 266 van 
IP(95)185 OP HET GEBIED VAN NIEUWE MATERIALEN 13.10.1995

N/0584/94 01.03.1995 REGELING VAN HET LAND MECKLENBURG-
IP(95)186 VOORPOMMEREN TEN BEHOEVE VAN 

CONSOLIDERINGSPROJECTEN

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



270 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

N/0641/93 01.03.1995 MAATREGELEN VOOR HET ZEEVERVOER PB C 266 van
IP(95)175 13.10.1995

NN/021/95 01.03.1995 STEUNPROGRAMMA VAN HET LAND SAKSEN PB C 266 van 
IP(95)192 TEN BEHOEVE VAN DE SCHEPPING VAN 13.10.1995

OPLEIDINGSPLAATSEN

N/0119/95 08.03.1995 PROGRAMMA VAN DE BONDSREPUBLIEK PB C 266 van 
TEN BEHOEVE VAN ONDERNEMINGEN DIE 13.10.1995
DOOR OVERSTROMINGEN GETROFFEN ZIJN

N/745/D/94 08.03.1995 PROGRAMMA VAN HET LAND HESSEN PB C 266 van 
TEN BEHOEVE VAN DE SCHEPPING VAN 13.10.1995
REGIONALE INNOVATIECENTRA

N/745/E/94 08.03.1995 PROGRAMMA VAN HET LAND HESSEN PB C 266 van 
TEN BEHOEVE VAN OPENBARE 13.10.1995
TOERISTISCHE VOORZIENINGEN

N/0128/95 14.03.1995 STEUN VOOR DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE PB C 266 van 
IP(95)253 VAN ELBEWERFT BOIZENBURG 13.10.1995

N/0156/95 14.03.1995 STEUN IN DE SECTOR PRODUKTEN OP BASIS PB C 276 van 
IP(95)254 VAN NON-FERROMETALEN TEN BEHOEVE 21.10.1995

VAN ALUHETT ALUMINIUMWER GMBH

N/0761/94 24.03.1995 DEEL "OPRICHTING EN GROEI" VAN HET
PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE INITIATIEVEN
VAN HET LAND NOORDRIJNLAND-WESTFALEN

N/0166/95 30.03.1995 PROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN ARBEID PB C 266 van 
EN TECHNOLOGIE 1995-98 13.10.1995

N/0006/95 04.04.1995 O&O-STEUN: PRODUCTIE 2000 PB C 267 van 
IP(95)351 14.10.1995

N/0740/94 04.04.1995 STEUN VOOR DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE PB C 295 van
10.11.1995

[NIET-EGKS] TEN BEHOEVE VAN MANNESMANN-
ROHRENWERKE SACHSEN GMBH

N/0161/95 06.04.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 267 van 
TECHNOLOGISCHE VERBETERING EN DE 14.10.1995
DE INNOVATIE VAN BEDRIJVEN [1995-2005] 
(THÜRINGEN)

N/0682/93 12.04.1995 PROGRAMMA VAN OVERHEIDSGARANTIES
IP(95)380 VAN HET LAND SAARLAND
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N/0052/95 12.04.1995 PROEFPROJECT TER VOORBEREIDING VAN PB C 295 van 
EEN PROGRAMMA MET HET OOG OP DE 10.11.1995
BEVORDERING VAN DE 
PERSONEELS- EN DE ORGANISATIEONTWIKKELING 
IN DE NIEUWE LÄNDER

N/0081/95 12.04.1995 CONSOLIDERINGSFONDS VAN HET LAND BERLIJN PB C 295 van 
IP(95)382 10.11.1995

N/0117/95 12.04.1995 CONSOLIDERINGSFONDS VAN HET LAND SAKSEN PB C 295 van 
IP(95)382 10.11.1995

N/0184/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND BRANDENBURG TEN
BEHOEVE VAN DE OMSCHOLING VAN PERSONEEL 
VAN HET MKB IN HET KADER VAN MAATREGELEN 
UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0185/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND BERLIJN TEN BEHOEVE
VAN DE OMSCHOLING VAN PERSONEEL VAN HET MKB
IN HET KADER VAN MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN 
DOELSTELLING 1

N/0186/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND MECKLENBURG-
VOORPOMMEREN TEN BEHOEVE VAN DE OMSCHOLING
VAN PERSONEEL VAN HET MKB IN HET KADER VAN
MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0187/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND THURINGEN
TEN BEHOEVE VAN DE OMSCHOLING
VAN PERSONEEL VAN HET MKB IN HET KADER VAN
MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0188/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND SAKSEN-ANHALT
TEN BEHOEVE VAN DE OMSCHOLING
VAN PERSONEEL VAN HET MKB IN HET KADER VAN
MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0189/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND SAKSEN
TEN BEHOEVE VAN DE OMSCHOLING
VAN PERSONEEL VAN HET MKB IN HET KADER VAN
MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0190/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND BRANDENBURG
TEN BEHOEVE VAN DE INDIENSTNEMING VAN
WERKLOZEN IN HET KADER VAN MAATREGELEN
UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0191/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND BERLIJN
TEN BEHOEVE VAN DE INDIENSTNEMING VAN
WERKLOZEN IN HET KADER VAN MAATREGELEN
UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1
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N/0192/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND MECKLENBURG-
VOORPOMMERENTEN BEHOEVE VAN DE INDIENSTNEMING
VAN WERKLOZEN IN HET KADER VAN MAAREGELEN
UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0193/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND THURINGEN
TEN BEHOEVE VAN DE INDIENSTNEMING VAN
WERKLOZEN IN HET KADER VAN MAATREGELEN
UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0194/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND SAKSEN-ANHALT
TEN BEHOEVE VAN DE AANWERVING VAN
WERKLOZEN IN HET KADER VAN MAATREGELEN
UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0195/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND SAKSEN
TEN BEHOEVE VAN DE AANWERVING VAN
WERKLOZEN IN HET KADER VAN MAATREGELEN
UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0196/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND BEIEREN 
TEN BEHOEVE VAN DE OPRICHTING VAN
ONDERNEMINGEN DOOR VROEGERE WERKLOZEN 
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN) IN HET KADER VAN
MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DE
DOELSTELLINGEN 2 EN 5B

N/0197/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND BRANDENBURG
TEN BEHOEVE VAN DE OPRICHTING VAN
ONDERNEMINGEN DOOR VROEGERE WERKLOZEN 
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN) IN HET KADER VAN
MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0198/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND BERLIJN
TEN BEHOEVE VAN DE OPRICHTING VAN
ONDERNEMINGEN DOOR VROEGERE WERKLOZEN 
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN) IN HET KADER VAN
MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0199/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND MECKLENBURG-VOORPOMMEREN
TEN BEHOEVE VAN DE OPRICHTING VAN
ONDERNEMINGEN DOOR VROEGERE WERKLOZEN 
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN) IN HET KADER VAN
MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0200/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND THURINGEN
TEN BEHOEVE VAN DE OPRICHTING VAN
ONDERNEMINGEN DOOR VROEGERE WERKLOZEN 
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN) IN HET KADER VAN
MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1
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N/0201/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND SAKSEN-ANHALT
TEN BEHOEVE VAN DE OPRICHTING VAN
ONDERNEMINGEN DOOR VROEGERE WERKLOZEN 
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN) IN HET KADER VAN
DE MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0202/95 12.04.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND SAKSEN
TEN BEHOEVE VAN DE OPRICHTING VAN
ONDERNEMINGEN DOOR VROEGERE WERKLOZEN 
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN) IN HET KADER VAN
DE MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DOELSTELLING 1

N/0203/95 12.04.1995 STEUNPROGRAMMA VAN HET LAND THÜRINGEN TEN
BEHOEVE VAN DE SCHEPPING VAN OPLEIDINGSPLAATSEN

N/0204/95 12.04.1995 PROGRAMMA'S VAN HET LAND NOORDRIJNLAND-WESTFALEN
BETREFFENDE "TRAINING ON THE JOB" - MAATREGELEN
IN HET KADER VAN MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN DE
DOELSTELLINGEN 2 EN 5B

N/0205/95 12.04.1995 PROGRAMMA'S VAN HET LAND NOORDRIJNLAND-WESTFALEN
BETREFFENDE OPLEIDINGSMAATREGELEN IN HET MKB
IN HET KADER VAN MAATREGELEN UIT HOOFDE VAN 
DOELSTELLING 5B

N/0227/95 12.04.1995 WETGEVING OP HET GEBIED VAN DE PB C 267 van 
BEHANDELING VAN AFVALWATER (THÜRINGEN) 14.10.1995
 

N/0127/95 03.05.1995 STEUN IN DE SECTOR BOUWELEMENTEN TEN PB C 272 van 
BEHOEVE VAN BRANDENBURGER BAUELEMENTE 18.10.1995

N/0240/95 03.05.1995 STEUN VOOR DE SCHEPPING VAN OPLEIDINGSPLAATSEN
IN HET MKB (SAKSEN-ANHALT)

N/0305/95 03.05.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN EEN ONDERNEMING
IN TECHNISCH MATERIEEL (SAKSEN-ANHALT)

N/0308/95 03.05.1995 STEUN VOOR HET MILIEU: BEROEPSOPLEIDING
(NEDERSAKSEN)

N/0345/95 03.05.1995 STEUN TER BEVORDERING VAN DE VERKOOP
VAN CONSUMPTIEGOEDEREN (EX-DDR)

N/0074/95 10.05.1995 CONSOLIDERINGSFONDS VAN HET LAND PB C 295 van 
IP(95)460 SAKSEN-ANHALT 10.11.1995

N/0355/95 18.05.1995 STEUN IN DE SECTOR HANDEL IN
 LANDBOUWPRODUKTEN TEN BEHOEVE VAN 
B&K SCHIELKE ROSTOCK

N/0356/95 18.05.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN KUAGTEXTIL GMBH
(KONZ)
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N/0075/95 23.05.1995 CONSOLIDERINGSFONDS VAN HET LAND PB C 295 van 
IP(95)503 MECKLENBURG-VOORPOMMEREN 10.11.1995

NN/073/95 23.05.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN HET MKB PB C 324 van 
IP(95)508 (BERLIJN) 05.12.1995

N/0663/94 06.06.1995 O&O-STEUN (NEDERSAKSEN) PB C 324 van
05.12.1995

N/0036/95 06.06.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN PB C 290 van 
RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK EN 01.11.1995
HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

N/0371/95 06.06.1995 DUITS ONDERZOEKSNETWERK PB C 324 van
 05.12.1995

N/0181/95 07.06.1995 CONSOLIDERINGSFONDS VAN HET LAND PB C 295 van 
IP(95)561 BRANDENBURG 10.11.1995

N/0376/95 07.06.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE PB C 343 van 
IP(95)565 VAN WERFT JOS L. MEYER GMBH 21.12.1995

(INDONESIË )

NN/001/95 07.06.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET MKB PB C 276 van 
IP(95)566 [ZACHTE STEUN] (HESSEN) 21.10.1995

NN/002/95 07.06.1995 STEUN IN DE CHEMISCHE SECTOR TEN BEHOEVE
IP(95)567 VAN BUNA GMBH

NN/003/95 07.06.1995 STEUN IN DE CHEMISCHE SECTOR TEN BEHOEVE
IP(95)567 VAN SACHSISCHE OLEFINWERKE

N/0019/95 27.06.1995 INVESTERINGSSTEUN TEN BEHOEVE VAN
NIET-UNIVERSITAIRE ONDERZOEKSCENTRA
(SAKSEN)

N/0084/95 21.06.1995 STEUN VOOR DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE PB C 343 van 
IP(95)622 VAN VOLKSWERFT 21.12.1995

N/0306/95 28.06.1995 FONDS VOOR STEUN AAN DE ECONOMIE OP
MILIEUGEBIED - RICHTLIJN "NIEUWE 
MILIEUTECHNOLOGIE" (NEDERSAKSEN)

N/0307/95 28.06.1995 FONDS VOOR STEUN AAN DE ECONOMIE OP
MILIEUGEBIED - RICHTLIJN "ECONOMIE EN
MILIEU" (NEDERSAKSEN)
 

N/0340/95 28.06.1995 PROEFPROJECT TEN BEHOEVE VAN HET MKB PB C 295 van 
 (BEIEREN) 10.11.1995
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N/0458/95 04.07.1995 PROGRAMMA VOOR DE SCHEPPING VAN PB C 290 van 
AANVULLENDE BEROEPSOPLEIDING IN 01.11.1995
MECKLENBURG-VOORPOMMEREN

N/0344/95 05.07.1995 PROGRAMMA VOOR REGIONALE ECONOMISCHE
ONTWIKKELING (NOORDRIJNLAND-WESTFALEN)

N/0071/95 06.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 276 van 
ONTWIKKELING VAN DE INDUSTRIËLE 21.10.1995
TECHNOLOGIE (BERLIJN)

N/0377/95 06.07.1995 INNOVATIEPROGRAMMA PB C 335 van 
( BADEN-WURTEMBERG) 13.12.1995

N/0169/95 19.07.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)773  [EGKS] TEN BEHOEVE VAN KRUPP HOESCH STAHL AG

N/0170/95 19.07.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)773 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN THYSSEN STAHL AG

N/0470/95 24.07.1995 PROGRAMMA VAN HET LAND PB C 290 van
01.11.1995

BEIEREN VOOR KREDIETVERLENING AAN
DE MIDDENSTAND

N/0549/95 24.07.1995 PROGRAMMA MKB - BEURZEN PB C 276 van 
(SAKSEN-ANHALT) 21.10.1995

N/0555/95 24.07.1995 STEUN IN DE SECTOR AFVALBEHANDELING PB C 276 van 
ABFALL-BEHANDLUNGSGESELLSCHAFT 21.10.1995

N/0381/95 26.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN O&O PB C 290 van 
IP(95)836 01.11.1995

N/0453/95 26.07.1995 STAATSSTEUN TEN BEHOEVE VAN DE BROUWERIJ PB C 276 van 
BRAUEREI GOTHA 21.10.1995

N/0510/95 26.07.1995 STEUNPROGRAMMA VOOR DE VORMING VAN EIGEN
IP(95)839 KAPITAAL IN DE NIEUWE LÄNDER

N/0309/95 01.08.1995 BEIERS PROGRAMMA VAN LENINGEN VOOR PB C 318 van
29.11.1995

MAATREGELEN TEGEN GELUIDSOVERLAST
EN VOOR AFVALBEHEER
VAN PARTICULIERE ONDERNEMINGEN

N/0540/95 01.08.1995 STEUN IN DE SECTOR MACHINEBOUW TEN PB C 295 van 
BEHOEVE VAN OBT MANAGEMENT 10.11.1995

N/0380/95 05.09.1995 GARANTIES VAN DE DEELSTAAT TEN PB C 318 van 
BEHOEVE VAN DE LANDESKREDITBANK 29.11.1995
(BADEN-WURTEMBERG)
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N/0590/95 05.09.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 324 van 
MICRO-ELECTRONIKA 05.12.1995

N/0663/95 05.09.1995 STAATSSTEUN IN DE SECTOR BOUWNIJVERHEID PB C 298 van 
TEN BEHOEVE VAN JANEBA BAU GMBH 11.11.1995

N/0559/95 12.09.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN PB C 324 van 
KEIPER RECARO REMSCHELD 05.12.1995

N/0588/95 12.09.1995 O&O-STEUN: VERWEZENLIJKING EN INNOVATIE PB C 290 van 
BIJ HET TELEWERKEN (BEIEREN) 01.11.1995

N/0591/95 12.09.1995 STEUN AAN DE MICRO-ELECTRONIKA- PB C 298 van 
INDUSTRIE 11.11.1995

N/0572/95 20.09.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE
IP(95)1009 VAN MTW SCHIFFSWERFT GMBH

N/0637/95 20.09.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE
IP(95)1010 VAN KVAERNER WARNOWWERFT

N/0650/95 20.09.1995 STEUN AAN DE CERAMICASECTOR TEN PB C 298 van 
IP(95)1011 BEHOEVE VAN WINTERLING PORZELLAN AG 11.11.1995

N/0700/95 20.09.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE
IP(95)1013 VAN ELBEWERFT BOIZENBURG

N/0740/95 02.10.1995 RICHTSNOEREN IN DE ENERGIESECTOR 
(NEDERSAKSEN)

N/0748/95 02.10.1995 STEUN AAN HET MKB (HAMBURG) PB C 335 van
 13.12.1995

N/646/A/95 04.10.1995 FONDS VOOR LENINGEN TEN BEHOEVE VAN HET
EIGEN VERMOGEN VAN ONDERNEMINGEN IN
DE NIEUWE LÄNDER: PROGRAMMA
VAN DE KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU

N/646/B/95 04.10.1995 FONDS VOOR LENINGEN TEN BEHOEVE VAN HET
EIGEN VERMOGEN VAN ONDERNEMINGEN IN
DE NIEUWE LÄNDER: PROGRAMMA VOOR
LENINGEN MET RENTESUBSIDIE VAN DE
DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK

N/0742/95 09.10.1995 INVESTERINGEN TEN BEHOEVE VAN KLEINE 
WATERKRACHTCENTRALES (BEIEREN)

N/0573/95 13.10.1995 RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK EN HERNIEUWBARE
ENERGIEBRONNEN (BADEN-WURTEMBERG)

N/0717/95 13.10.1995 MAATREGEL TEN BEHOEVE VAN HET HERGEBRUIK
VAN ENERGIE
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N/0688/95 18.10.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW
IP(95)1142 [ARTIKEL 4, LID 7, ZEVENDE RICHTLIJN] TEN

BEHOEVE VAN CHINA

N/0747/95 18.10.1995 STEUN IN DE BOUWNIJVERHEID TEN BEHOEVE PB C 335 van 
IP(95)1143 VAN BRANDEBURGER TIEFBAU GMBH 13.12.1995

N/0627/95 06.11.1995 INVESTERINGSPROGRAMMA VAN HET LAND
MECKLENBURG-VO0RPOMMEREN TEN BEHOEVE
VAN HET MKB

N/0628/95 06.11.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN INITIATIEVEN VOOR DE
SCHEPPING VAN EERSTE ARBEIDSPLAATSEN IN
MECKLENBURG-VOORPOMMEREN

N/0845/95 06.11.1995 STEUN VOOR DE SCHEPPING EN DE CERTIFICERING
VAN KWALITEITSSYSTEMEN IN HET MKB
 (NIEUWE LÄNDER)

N/0801/95 14.11.1995 STEUN VOOR DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE
IP(95)1253 VAN VOLKSWERFT STRALSUND

N/0773/95 16.11.1995 ONDERZOEKSPROGRAMMA VOOR NIEUWE MATERIALEN
(BEIEREN)

N/0827/95 16.11.1995 STEUN AAN DE BOUWNIJVERHEID TEN BEHOEVE
VAN AHG BAUSTOFFELATZ STACHE GMBH
 (BRANDENBURG)

N/0638/95 21.11.1995 TECHNOLOGISCH PROGRAMMA VAN HET LAND SAKSEN

N/0709/95 21.11.1995 STEUN AAN HET MKB DOOR BEMIDDELING VAN
DE MITTELSTÄNDISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
(SAKSEN- ANHALT)

N/0769/95 21.11.1995 STEUNMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE INFORMATIE
MET BETREKKING TOT DE COMMUNICATIETECHNOLOGIE

N/0770/95 23.11.1995 STEUNMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN NIEUW OPGERICHTE
BEDRIJVEN IN DE TECHNOLOGISCHE SECTOR (BEIEREN)

N/494/A/95 29.11.1995 VERLENGING/WIJZIGING VAN DE FISCALE INVESTERINGSPREMIE
TEN BEHOEVE VAN NIEUWE LÄNDER

N/0536/95 29.11.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE SCHEEPSBOUW
IP(95)1326 IN DUITSLAND 1995

N/710/C/95 29.11.1995 VERLENGING VAN DE FISCALE INVESTERINGSPREMIE
TEN BEHOEVE VAN NIEUWE LÄNDER VOOR 
ONDERNEMINGEN IN DE COMMERCIËLE SECTOR

N/0767/95 29.11.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN DE HERSTRUCTURERING VAN
KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN (SAKSEN)
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N/0797/95 29.11.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE
VAN KVAERNER WARNOWWERFT

N/837/95 29.11.1995 TECHNISCHE AANVULLING IN DE REGIONALE
ONTWIKKELINGSZONE ENNSHAFEN

N/0928/95 04.12.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN NIEUWE PRODUKTEN
EN PROCEDES (SAKSEN)

N/0929/95 04.12.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN OP 
INNOVATIETECHNOLOGIEËN GERICHTE PROJECTEN 
(SAKSEN)

N/0660/95 06.12.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR TEN BEHOEVE VAN
DAIMLER BENZ (BERLIJN)

N/0867/95 06.12.1995 STAATSSTEUN IN DE BOUWNIJVERHEID TEN BEHOEVE
VAN GLASWERK SCHONBORN GMBH

N/0896/95 06.12.1995 STEUN AAN HET MKB VOOR DE VERKOOP VAN
LOCALE PRODUKTEN

N/0053/95 07.12.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN HET GEBRUIK VAN
BIO-BRANDSTOFFEN (MECKLENBURG-VOORPOMMEREN)

NN/074/95 20.12.1995 CONSOLIDERINGSFONDS VOOR BEDRIJVEN
(THURINGEN)

N/0362/95 20.12.1995 STAATSGARANTIES VAN HET LAND NEDERSAKSEN
TEN BEHOEVE VAN ONDERNEMINGEN UIT MIDDEN-
EN OOST-EUROPA, ALSMEDE ZUIDOOST-AZIË

N/0621/95 20.12.1995 STEUN IN DE SECTOR SYNTHETISCHE VEZELS TEN BEHOEVE
VAN TEXTURGARNE GMBH

N/0805/95 20.12.1995 STEUN IN DE SECTOR MACHINEBOUW TEN BEHOEVE VAN
WILHELM MASCHINENFABRIK GMBH

N/0828/95 20.12.1995 STEUN IN DE BOUWNIJVERHEID TEN BEHOEVE VAN
MUHL PRODUCT & SERVICE EN THÜRINGER
BAUSTOFFHANDEL AG

N/0842/95 20.12.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW

N//0846/95 20.12.1995 STEUN IN DE SECTOR MACHINEBOUW TEN BEHOEVE
VAN GRAFF GMBH

N/0883/95 20.12.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW [ARTIKEL 4, LID 5,
VAN DE ZEVENDE RICHTLIJN]

N/0868/95 21.12.1995 STEUN IN DE BOUWNIJVERHEID TEN BEHOEVE VAN
BETONWERK MUNK UND SCHROEDER GMBH
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N/0869/95 21.12.1995 STEUN IN DE BOUWNIJVERHEID TEN BEHOEVE VAN
BAUTON RATIONNELLES BAUEN GMBH

N/0918/95 21.12.1995 STEUN IN DE SECTOR PRODUKTEN OP BASIS VAN 
NON-FERROMETALEN TEN BEHOEVE VAN ALUHETT
ALUMINIUMWERK GMBH

N/0960/95 21.12.1995 PROGRAMMA VAN DE BONDSREGERING TEN BEHOEVE
VAN DE BEVORDERING VAN DE VERKOPEN VAN OOSTDUITSE
ONDERNEMINGEN OP BEPAALDE MARKTEN IN HET WESTEN

Oostenrijk

N/0318/95 06.06.1995 TECHNOLOGISCH ERP-PROGRAMMA VOOR PB C 290 van 
HET MKB 01.11.1995

N/0315/95 07.06.1995 REGIONAAL ERP-PROGRAMMA PB C 295 van 
IP(95)563 10.11.1995

N/0347/95 20.06.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN PB C 324 van 
INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN O&O 05.12.1995

N/0216/95 28.06.1995 ALGEMENE STEUNVERLENINGSMODALITEITEN
VAN HET LAND NEDER-OOSTENRIJK

N/226/A/95 28.06.1995 INVESTERINGSPREMIE VAN HET LAND 
NIEDER-ÖSTERREICH

N/226/B/95 28.06.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE 
VESTIGING VAN ONDERNEMINGEN VAN HET
LAND NIEDER-ÖSTERREICH

N/0164/95 28.06.1995 INVESTERINGSSTEUNMAATREGELEN VAN HET
LAND NEDER-OOSTENRIJK

N/0319/95 04.07.1995 TECHNOLOGISCH PROGRAMMA ERP PB C 324 van
 05.12.1995

N/0135/95 26.07.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR TEN PB C 310 van 
IP(95)833 BEHOEVE VAN OPEL AUSTRIA: O&O-REGELING 22.11.1995

VAN DE STAD WENEN; GARANTIEWET 1977

N/0580/95 01.08.1995 ERP-PROGRAMMA IN DE TOERISTISCHE SECTOR

N/0582/95 01.08.1995 PROGRAMMA VAN HET LAND BURGENLAND
 IN DE TOERISTISCHE SECTOR

N/0589/95 01.08.1995 PROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN 
INVESTERINGSPREMIES VAN HET LAND BURGENLAND
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N/0837/95 29.11.1995 TECHNISCHE WIJZIGING VAN DE INDELING VAN DE
OOSTENRIJKSE STEUNZONES 
REGIONALE ONTWIKKELING ENNSHAFEN

N/0104/95 06.12.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN TOERISTISCHE
INFRASTRUCTUREN

N/0105/95 06.12.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE
BEVORDERING VAN HET KWALITEITSTOERISME

België

N/0727/94 23.01.1995 STEUN VOOR DE BEVORDERING VAN DE
BUITENLANDSE HANDEL [ORDONNANTIE VAN 
13.01.94] (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)

N/0321/95 12.04.1995 STEUN IN DE TEXTIELSECTOR TEN BEHOEVE PB C 267 van 
IP(95)383 VAN EM-FILATURE 14.10.1995

N/0298/95 06.06.1995 STEUN AAN ONDERNEMINGEN DIE SCHADE PB C 272 van 
HEBBEN GELEDEN TEN GEVOLGE VAN 18.10.1995
OVERSTROMINGEN

N/0285/95 05.07.1995 STEUN IN DE STAALSECTOR TEN BEHOEVE VAN
ALZ GENK

N/0297/95 05.07.1995 STEUN IN DE STAALSECTOR [ARTIKEL 3, EGKS] 
TEN BEHOEVE VAN SIDMAR

N/307/B/93 05.07.1995 HERZIENING VAN ONTWIKKELINGSZONES PB C 318 van 
IP(95)697 (EXCLUSIEF HENEGOUWEN) 29.11.1995

N/0241/95 19.07.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR TEN BEHOEVE PB C 5 van 
IP(95)774 VAN FORD WERKE AG 10.01.1996

N/0605/95 26.07.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE
IP(95)842 VAN VLAAMSE SCHEEPSBOUW MAATSCHAPPIJ N.V.(VSM)

N/0569/95 29.11.1995 MAATREGEL "NIVELINVEST" COMMUNAUTAIR
IP(95)1326 INITIATIEF RESIDER (WAALS GEWEST)

N/0766/94 29.11.1995 MAATREGEL "INVEST" IN HET INDUSTRIEBEKKEN
IP(95)1326 MEUSE-VESDRE (DOELSTELLING 2) - (WAALS GEWEST)

N/0372/94 29.11.1995 STEUNMAATREGELEN "A.I.D.E" AAN ONDERNEMINGEN
IN HET BEKKEN MEUSE-VESDRE (DOELSTELLING 2) -
(WAALS GEWEST)

N/0361/94 29.11.1995 STEUNMAATREGELEN "A.I.D.E." AAN ONDERNEMINGEN
(DOELSTELLING 5B) - (WAALS GEWEST)
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NN/057/95 20.12.1995 STEUN IN DE STAALSECTOR TEN BEHOEVE VAN
COCKERIL SAMBRE

Denemarken

N/0605/94 13.01.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN INDUSTRIE EN HANDEL PB C 265 van
12.10.1995

N/0002/95 01.02.1995 VERLENGING VAN DE STEUNREGELING VOOR PB C 265 van 
IP(95)79 SCHEEPSWERVEN 12.10.1995

N/778/A/94 23.03.1995 STEUN VOOR O&O: FISCALE REGELING PB C 266 van
13.10.1995

N/778/B/94 23.03.1995 STEUN VOOR O&O: VERLENGING VAN DE PB C 266 van 
BELASTINGWET VOOR 1995 13.10.1995

N/0698/94 12.04.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 267 van 
ENERGIEPRODUKTIE 14.10.1995

N/0714/94 03.05.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET PB C 272 van 
TOERISME 18.10.1995

N/0528/94 23.05.1995 PROGRAMMA "ENERGIE 2000" : PB C 290 van 
IP (95)502 NIEUWE ENERGIETECHNIEKEN 01.11.1995

N/0391/95 21.06.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN GARANTIEFONDSEN PB C 343 van 
IP(95)625 21.12.1995

N/0155/95 28.06.1995 DEENS FONDS VOOR INDUSTRIËLE ONTWIKKEING PB C 272 van
18.10.1995

N/0459/95 19.07.1995 STELSEL VAN MILIEUHEFFINGEN EN PB C 324 van 
IP(95)777 -VRIJSTELLINGEN 05.12.1995

N/0471/95 01.08.1995 STEUN VOOR BONTFOKKERS PB C 318 van
29.11.1995

N/0460/94 01.08.1995 RENOVATIEPROJECT EN DEMONSTRATIEPROJECTEN PB C 324 van 
IN HET BUITENLAND 05.12.1995

N/0538/95 12.09.1995 STEUN VOOR LASER-TOEPASSINGEN IN PB C 324 van 
DE ZWARE INDUSTRIE 05.12.1995

N/0541/95 02.10.1995 MAATREGELEN IN DE TOERISTISCHE SECTOR PB C 335 van
13.12.1995
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Spanje

N/0696/93 17.01.1995 STEUN VAN HET IFA VOOR 1993 (ANDALUSIË)
IP(95)33

N/0462/94 17.01.1995 STEUN VOOR DE PROMOTIE VAN ANDALUSIË
IP(95)33

N/0106/94 23.01.1995 STEUN VOOR DE ONTWIKKELING VAN IN HET PB C 058 van 
"PARK CARTUJA 93" (ANDALUSIË) GEVESTIGDE 08.03.1995
BEDRIJVEN

N/0551/94 23.01.1995 INVESTERINGSSTEUN TEN BEHOEVE VAN HET
MKB (CASTILIË-LA MANCHA)

N/0628/94 01.02.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN BOSBOUWBEDRIJVEN
(BALEAREN)

N/0665/94 07.02.1995 STEUN VOOR BEROEPSOPLEIDING PB C 265 van 
(CANARISCHE EILANDEN) 12.10.1995

N/0721/94 07.02.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN COÖPERATIES PB C 265 van 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN (CATALONIË) 12.10.1995

N/0448/94 09.02.1995 6 PROGRAMMA'S TEN BEHOEVE VAN HET MKB PB C 265 van
(ASTURIË) 12.10.1995

N/0033/95 09.02.1995 STEUN IN DE TOERISTISCHE SECTOR
(CATALONIË)

N/260/A/94 13.02.1995 ONDERLING AFGESTEMDE PROJECTEN I + D:
RENTELOZE LENINGEN

N/0067/95 20.02.1995 STEUN VOOR INNOVATIE EN TECHNOLOGISCHE 
ONTWIKKELING [PRIB] (BALEAREN)

N/0450/94 28.02.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN DE WERKGELEGENHEID PB C 265 van 
(CANARISCHE EILANDEN) 12.10.1995

N/0445/94 01.03.1995 STEUNPROGRAMMA VOOR O&O (LA RIOJA)

N/0068/95 13.03.1995 MAATREGELEN IN DE REGIO VAN ECONOMISCHE PB C 266 van 
ONTWIKKELING (VALENCIA) 13.10.1995

N/0080/95 13.03.1995 STEUN VOOR DE OPLEIDING PB C 266 van 
IN DE TOERISTISCHE SECTOR (VALENCIA) 13.10.1995

N/0046/95 21.03.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN HET TOERISME PB C 266 van 
(VALENCIA) 13.10.1995

N/0066/95 21.03.1995 MAATREGELEN OP ENERGIEGEBIED PB C 266 van 
(VALENCIA) 13.10.1995

MEDEDINGINSVERSLAG 1995



TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE 283

N/0079/95 21.03.1995 STEUN VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN PB C 266 van 
PROJECTEN OP MILIEU- EN 13.10.1995
ENERGIEGEBIED (BALEAREN)

N/0078/95 21.03.1995 ECONOMISCHE STEUN VOOR DE BEVORDERING PB C 266 van 
VAN HET BEDRIJFSLEVEN [PRIB] (BALEAREN) 13.10.1995

N/0138/95 21.03.1995 STEUN VOOR DE INDUSTRIE, DE HANDEL PB C 266 van 
EN DE DIENSTENSECTOR 13.10.1995
(BALEAREN)

N/0235/95 03.04.1995 MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE PB C 267 van 
WERKGELEGENHEID VOOR JONGEREN (GALICIË) 14.10.1995

N/0233/95 03.04.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN
HET MKB (MADRID)

N/0215/95 03.04.1995 STEUN VOOR DE INDIENSTNEMING PB C 267 van 
VOOR LANGDURIG WERKLOZEN (GALICIË) 14.10.1995

N/0234/95 03.04.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE 
BEROEPSOPLEIDING (BALEAREN)

N/0020/95 03.04.1995 STEUN IN DE INDUSTRIESECTOR TER PB C 267 van 
BEVORDERING VAN DE KWALITEIT VAN DE 14.10.1995
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (LA RIOJA)

N/0039/95 04.04.1995 STEUN VOOR DE BOUW VAN SCHEPEN VOOR PB C 295 van 
IP(95)353 KAMEROEN, LEDEN VAN ASEGA (GALICIË) 10.11.1995

N/0083/95 12.04.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR TEN BEHOEVE PB C 267 van 
VAN FASA-RENAULT SA 14.10.1995

N/0174/95 12.04.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET TOERISME PB C 267 van
 14.10.1995

N/0178/95 12.04.1995 STEUN TER BEVORDERING VAN DE PB C 267 van 
BEROEPSOPLEIDING (GALICIË) 14.10.1995

N/0250/95 12.04.1995 RENOVATIE VAN ONROEREND GOED OP HET PB C 276 van 
PLATTELAND 21.10.1995

N/0251/95 12.04.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN RECREATIEVE PB C 276 van 
VOORZIENINGEN (CANARISCHE EILANDEN) 21.10.1995

N/0252/95 12.04.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN TOERISTISCHE PB C 276 van 
ONDERNEMINGEN, VRIJETIJDSVOORZIENINGEN EN 21.10.1995
RESTAURANTBEDRIJVEN (CANARISCHE EILANDEN)

N/0253/95 12.04.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 276 van
VERBETERING VAN DE ACCOMMODATIE VOOR 21.10.1995
TOERISTEN
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N/0023/95 26.04.1995 PROGRAMMA PITMA II PB C 267 van 
IP(95)398 14.10.1995

N/0065/95 03.05.1995 SUBSIDIES IN HET AMBACHT PB C 272 van 
(EXTREMADURA) 18.10.1995

N/0072/95 03.05.1995 INVESTERINGSSTEUN (VALENCIA) PB C 276 van
21.10.1995

N/0092/95 03.05.1995 MILIEUSTEUN (VALENCIA) PB C 276 van
21.10.1995

N/0275/95 03.05.1995 MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE
WERKGELEGENHEID (MADRID)

N/0343/95 03.05.1995 STEUN IN DE TOERISTISCHE SECTOR TEN
BEHOEVE VAN TOERISTISCHE VOORZIENINGEN

N/0782/94 18.05.1995 STEUN VOOR DE TOERISTISCHE PB C 276 van 
INFRASTRUCTUUR IN DONANA (ANDALUSIË) 21.10.1995

N/0329/95 18.05.1995 STEUN VOOR DE UITBREIDING VAN HET GASNET PB C 276 van 
(ASTURIË) 21.10.1995

N/0341/95 18.05.1995 O&O-STEUN VOOR EEN TECHNOLOGISCH
ACTIEPROGRAMMA [PCTI]

N/0351/95 18.05.1995 REGIONAAL PROGRAMMA VOOR DE PB C 276 van 
ONDERNEMINGEN (CANTABRIË) 21.10.1995

N/0552/94 06.06.1995 ONDERZOEKSSTEUN: DIVERSIFICATIE EN
INNOVATIE (VALENCIA)

N/0401/95 21.06.1995 PROGRAMMA TOT BEVORDERING VAN DE PB C 276 van 
IP(95)626 BEROEPSOPLEIDING (MURCIA) 21.10.1995

N/0402/95 21.06.1995 MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN DE PB C 276 van 
IP(95)626 BEROEPSOPLEIDING (VALENCIA) 21.10.1995

N/0522/95 04.07.1995 O&O-STEUN: TECHNOLOGISCHE INNOVATIE
(CATALONIË)

N/230/A/95 04.07.1995 STEUNKADER VOOR HET COMMUNAUTAIR PB C 335 van 
INITIATIEF LEADER II 13.12.1995

N/0382/95 04.07.1995 STEUN AAN DE INDUSTRIE PB C 276 van 
(ANDALUSIË) 21.10.1995

N/0021/95 05.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 298 van 
ONTWIKKELING VAN DE ECONOMISCHE 11.11.1995
ACTIVITEIT (GALICIË)

N/0404/95 05.07.1995 MAATREGELEN VOOR DE WERKGELEGENHEID PB C 276 van 
IP(95)705 (ARAGON) 21.10.1995
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N/0342/95 11.07.1995 STEUN IN DE TOERISTISCHE SECTOR TEN PB C 324 van 
BEHOEVE VAN NIEUWE TOERISTISCHE 05.12.1995
INFRASTRUCTUREN

N/0410/95 11.07.1995 STEUN IN DE TELECOMMUNICATIESECTOR PB C 324 van
 05.12.1995

N/0413/95 19.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN PB C 318 van 
IP(95)775 DAGBLADBEDRIJVEN (GALICIË) 29.11.1995

N/0432/95 19.07.1995 WERKGELEGENHEIDSSTEUN VOOR PB C 324 van 
IP(95)776 1995 (MURCIA) 05.12.1995

N/0444/94 24.07.1995 STEUN VOOR HET MKB (ARAGON) PB C 276 van
21.10.1995

N/0326/95 24.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET PB C 324 van 
TOERISME (CANTABRIË) 05.12.1995

N/0328/95 24.07.1995 PROGRAMMA VOOR ONDERZOEKSSTEUN PB C 290 van 
(ASTURIË) 01.11.1995

N/0350/95 26.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN PB C 298 van 
IP(95)834 WERKGELEGENHEID EN OPLEIDING (CANTABRIË) 11.11.1995

N/0379/95 26.07.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE PB C 343 van 
IP(95)835 VAN ASTILLEROS ESPAGNOLES 21.12.1995

N/0403/95 26.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 335 van 
IP(95)834 WERKGELEGENHEID (VALENCIA) 13.12.1995

N/0532/95 26.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 298 van 
IP(95)834 WERKGELEGENHEID VOOR 1995 (ANDALUSIË) 11.11.1995

N/0553/95 26.07.1995 MAATREGELEN VOOR DE BEROEPSOPLEIDING PB C 290 van 
IP(95)834 (ARAGON) 01.11.1995

N/0269/95 01.08.1995 MAATREGELEN IN DE COMMERCIËLE SECTOR PB C 298 van 
TEN BEHOEVE VAN HET MKB (CASTILIË-LEON) 11.11.1995

N/0270/95 01.08.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN PB C 298 van 
COMMERCIËLE ASSOCIATIES (CASTILIË-LEON) 11.11.1995

N/0313/95 01.08.1995 MAATREGELEN VOOR HET MKB (EXTREMADURA)

N/0349/95 01.08.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET AMBACHT PB C 298 van 
(CANTABRIË) 11.11.1995

N/0417/95 01.08.1995 STEUN IN DE SECTOR AUTO-ONDERDELEN TEN PB C 295 van 
BEHOEVE VAN DE GROEP ESPAÑA SA 10.11.1995
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N/0576/95 01.08.1995 STEUN IN HET AMBACHT (ARAGON) PB C 290 van
01.11.1995

N/0581/95 01.08.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET MKB
(BASKENLAND)

N/0145/95 05.09.1995 STEUN IN DE AARDGASSECTOR: TWEEDE FASE PB C 290 van 
VAN DE VERLENGING VAN DE GASLEIDING 01.11.1995
VALENCIA-ORIHUELA

N/0412/95 12.09.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 290 van 
INDUSTRIE (BALEAREN) 01.11.1995

N/0422/95 12.09.1995 PROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN DE PB C 290 van 
WERKGELEGENHEID VOOR JONGEREN 01.11.1995
(MURCIA)

N/0630/95 12.09.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 290 van 
WERKGELEGENHEID (ANDALUSIË) 01.11.1995

NN/080/95 20.09.1995 STEUN VOOR ONDERNEMINGEN MET HET OOG OP PB C 298 van 
IP(95)1016 DE VERBETERING VAN HET MILIEU 11.11.1995

 (CASTILIË-LEON)

N/0606/95 02.10.1995 VERLENGING VAN HET PROGRAMMA VOOR DE
VERBETERING VAN HET TECHNOLOGISCH EN
INNOVATIEF VERMOGEN VAN HET BEDRIJFSLEVEN
(BASKENLAND)

N/0607/95 02.10.1995 FINANCIËLE STEUN VOOR INDUSTRIËLE
INVESTERINGEN

E/0012/91 04.10.1995 NATIONAAL PROGRAMMA VOOR DE ONTWIKKELING
VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

N/0732/95 04.10.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE
BOUWNIJVERHEID

N/0545/95 09.10.1995 MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN HET MKB PB C 335 van 
(ARAGON) 13.12.1995

N/0564//95 13.10.1995 INVESTERINGEN IN DE SECTOR COMMERCIËLE 
DISTRIBUTIE (BASKENLAND)

N/0378/95 18.10.1995 STEUN TER VERBETERING VAN DE VOORWAARDEN
IP(95)1141 VOOR DE VERWERKING VAN BOSBOUWPRODUKTEN

N/0640/95 16.11.1995 STEUN CIRIT-CIDEM VOOR O&O TEN BEHOEVE VAN
 DE WERKGELEGENHEID VOOR UNIVERSITAIR OPGELEIDE
JONGEREN (CATALONIË)

N/0312/95 29.11.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN 
BOSBOUWPRODUKTEN (GALICIË)
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N/0421/95 05.12.1995 PROGRAMMA VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
(MURCIA)

N/0831/95 06.12.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN NIEUWE 
ONDERNEMINGEN (ANDALUSIË)

N/500/C/95 07.12.1995 VERBETERING EN VERHANDELING VAN GRANEN,
MINERAALWATER, INDUSTRIËLE BAKKERSWAREN,
CHOCOLADE, KARAMELS EN SORBETS

N/0895/95 07.12.1995 STEUN VOOR DE SCHEPPING VAN VASTE 
ARBEIDSPLAATSEN IN ALS STRATEGISCH
BESCHOUWDE ACTIVITEITEN EN SECTOREN (CEUTA)

N/0348/95 20.12.1995 STEUN VOOR DE BEVORDERING VAN HET BEDRIJFSLEVEN

N/538/95 20.12.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR TEN BEHOEVE VAN
IP(95)1444 FORD ESPANA

N/0924/95 20.12.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR TEN BEHOEVE VAN
ZELFSTANDIGEN (CEUTA)

N/0925/95 20.12.1995 STEUN VOOR LANGDURIG WERKLOZEN

N/0420/95 21.12.1995 MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE 
WERKGELEGENHEID (MURCIA)

Finland

N/0115/95 14.03.1995 REGELING WERKGELEGENHEIDSSUBSIDIES PB C 266 van 
IP(95)252 13.10.1995

N/0857/95 29.11.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING 
VAN HET MKB

Frankrijk

N/0708/94 10.01.1995 STEUNREGELING VOOR LA REUNION PB C 062 van
11.03.1995

N/0712/94 10.01.1995 OPZET VAN EEN REGELING VOOR DE OMSCHAKELING
VAN HET KALIMIJNBEKKEN VAN DE ELZAS

N/0425/94 13.01.1995 KAPITAALINBRENG UIT HOOFDE VAN 1994 PB C 215 van 
TEN BEHOEVE VAN VENNOOTSCHAPPEN TER 19.08.1995
OMSCHAKELING VAN DE STEENKOLENBEKKENS IN
FRANKRIJK "SOFIREM" EN "FINORPA"

N/0716/94 26.01.1995 STEUN VOOR DE VERBETERING VAN DE PB C 324 van 
FINANCIËLE STRUCTUUR VAN ONDERNEMINGEN 05.12.1995
(GUADELOUPE)
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N/0715/94 30.01.1995 STEUN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE PB C 324 van 
TOERISTISCHE INDUSTRIE (GUADELOUPE) 05.12.1995

N/0717/94 30.01.1995 STEUN VOOR DE RISICOKAPITAALACTIVITEITEN PB C 324 van 
VAN SAGIPAR (GUADELOUPE) 05.12.1995

N/0027/94 01.02.1995 ONTWIKKELINGSFONDS PME-PMI

N/0758/94 13.02.1995 WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN PB C 215 van 
STEUNVERLENING VAN SOFIREM 19.08.1995

N/0762/94 13.02.1995 ONDERNEMING VOOR DE HERSTRUCTURERING PB C 215 van 
VAN STAALONDERNEMINGEN SODIE: 19.08.1995
FINANCIERING BEGROTING 1993

N/0004/95 23.02.1995 HERFINANCIERING VAN DE REGELING
ATOUT-PUMA VOOR 1995

N/0005/95 23.02.1995 HERFINANCIERING VAN DE REGELING GROTE PB C 265 van 
INNOVATIEVE PROJECTEN VOOR 1995 12.10.1995

N/0637/94 28.02.1995 PARAFISCALE HEFFING OP VOORSTELLINGEN PB C 324 van
05.12.1995

N/0063/95 01.03.1995 OPZET VAN EEN STRATEGIEFONDS PB C 324 van 
VOOR GUYANA 05.12.1995

N/0124/95 03.03.1995 RAMING VAN INTERVENTIEMIDDELEN VOOR 1995
VAN INDUSTRIËLE OPENBARE CONCERNS 
EXCLUSIEF IJZER- EN STAALINDUSTRIE 
KOLENMIJNEN

N/0064/95 14.03.1995 OPZET VAN EEN GARANTIEFONDS VOOR PB C 324 van 
GUYANA 05.12.1995

N/0724/94 14.03.1995 PREMIE VOOR DE SCHEPPING VAN PB C 324 van 
ARBEIDSPLAATSEN IN DE 05.12.1995
OVERZEESE GEBIEDSDELEN

N/0030/95 22.03.1995 HERNIEUWING VAN DE PARAFISCALE HEFFING PB C 266 van 
OP LUCHTVERONTREINIGING 13.10.1995

N/0070/95 12.04.1995 REGELINGEN "FACT" EN "ACE" : FONDS VOOR PB C 276 van 
DE VERBETERING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN 21.10.1995
EN STEUN VOOR ADVIESVERLENING AAN BEDRIJVEN

NN/070/94 23.05.1995 STEUN IN DE TEXTIELSECTOR TEN BEHOEVE VAN PB C 272 van 
IP(95)505 FABERTEX"(INSENHEIM) 18.10.1995

NN/0111/93 21.06.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW VOOR DE BOUW
VAN MOTORZEILSCHEPEN

N/0365/95 21.06.1995 STEUN VOOR DE SCHEEPSBOUW
IP(95)624
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N/0501/95 04.07.1995 NIEUWE INBRENG IN "SODIE" VOOR DE PB C 276 van 
UITBREIDING VAN ZIJN INTERVENTIERAAM 21.10.1995
(LORIENT, MARSEILLE)

NN/084/95 19.07.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN "MARELLI PB C 290 van 
IP(95)771 AUTRONICA S.A.": PROJECT EU 265 PLANET 01.11.1995

N/0462/95 19.07.1995 PARAFISCALE HEFFING OP PRODUKTEN VAN BETON
EN TERRACOTTA

NN/085/95 19.07.1995 O&O-STEUN: PROJECT EU 624 GENELEX PB C 290 van 
IP(95)781 01.11.1995

N/0461/95 26.07.1995 PARAFISCALE HEFFINGEN TEN BEHOEVE VAN PB C 276 van 
DE KLEDING-, TEXTIEL- EN BREIWARENINDUSTRIE 21.10.1995

N/0447/95 26.07.1995 PARAFISCALE HEFFING OP LEERVERWERKENDE PB C 276 van 
INDUSTRIEËN 21.10.1995

NN/086/95 20.09.1995 O&O-STEUN: EUREKA EU 205 - EXIMER PB C 324 van 
IP(95)1017  SOPRA EN LASERDOT 05.12.1995

N/0516/95 20.09.1995 PARAFISCALE HEFFING OP DE UURWERKEN- EN PB C 295 van 
IP(95)1008 SIERRADENINDUSTRIE 10.11.1995

NN/123/95 04.10.1995 O&O-STEUN: EUREKA EU 863 -CAS.CAD PB C 324 van 
IP(95)1081 05.12.1995

NN/124/95 04.10.1995 O&O-STEUN: EUREKA EU 815 - INTEC PB C 324 van 
IP(95)1081 [GENERALE DES EAUX] 05.12.1995

NN/125//95 04.10.1995 O&O-STEUN: EUREKA EU 228 SOLID
IP(95)1081 (SOLID, QUANTEL EN ANDERE)

NN/126/95 04.10.1995 O&O-STEUN: EUREKA EU 68 FIELDBUS
(CEGELEC EN MERLIN GERIN)

N/0651/95 04.10.1995 PARAFISCALE HEFFING OP DE MEUBELINDUSTRIE PB C 335 van
13.12.1995

N/0763/95 13.10.1995 UITBREIDING VAN DE INTERVENTIEZONES VAN
SOFIREM EN HET FIBM IN HET KANTON GRAUHET

NN/135/95 18.10.1995 O&O-STEUN: EUREKA EU 676 - EUROLANG PB C 335 van 
IP(95)1145 13.12.1995

N/0799/95 23.11.1995 UITZONDERLIJKE STEUN IN VERBAND MET DE PB C 335 van 
OVERSTROMINGEN IN DE ARDENNEN 13.12.1995

E/010//90 29.11.1995 REGIONALE STEUN IN EUROPEES FRANKRIJK

N/0493/95 29.11.1995 ORIËNTATIEWET VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING
IP(95)1326  
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NN/130/95 20.12.1995 O&O-STEUN: EU 1187 ADTT

NN/131/95 20.12.1995 O&O-STEUN: EU 606 ACROPOL

Griekenland

N/0302/94 01.02.1995 INVESTERINGSSTEUN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 265 van 
IP(95)76 SCHEEPSWERF ELEFSIS SA 12.10.1995

[MINISTERIEEL BESLUIT 30512 VAN 13.9.1991]

NN/014/95 03.05.1995 WET 2234/94 TOT WIJZIGING VAN DE
IP(95)435 GRIEKSE REGIONALE STEUNREGELING

N/0337/95 28.06.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN TOERISME
EN AMBACHT

N/0728/95 20.09.1995 STEUNREGELING VOOR DE SCHEEPSBOUW
IP(95)1014 (7DE RICHTLIJN)

N/0418/95 29.11.1995 INVESTERINGSSTEUN VOOR DE SCHEEPSBOUW
IP(95)1326 TEN BEHOEVE VAN NEORION SHIPYARDSYROU SA

Ierland

N/0509/95 04.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET KLEINBEDRIJF
TOEGANG TOT FINANCIERING

Italië

N/0163/94 10.01.1995 DRIEJARENPROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN PB C 265 van 
DE WERKGELEGENHEID (FRIULI-VENEZIA GIULIA) 12.10.1995

N/0338/94 10.01.1995 DRIEJARENPROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN PB C 265 van 
DE WERKGELEGENHEID [REGIONALE WET 32/85] 12.10.1995
(FRIULI-VENEZIA GIULIA)

N/0718/94 10.01.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 265 van 
TOERISTISCHE INDUSTRIE (CALABRIË) 12.10.1995

N/0598/94 17.01.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN ALCATEL PB C 265 van 
IP(95)34 ITALIA SPA: EUREKA EU 481 - JESSI 12.10.1995

N/0651/94 09.02.1995 MAATREGELEN TOT HERSTRUCTURERING PB C 265 van 
VAN DE DISTRIBUTIESECTOR (LIGURIË) 12.10.1995

N/0295/94 16.02.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN PB C 276 van 
ONDERNEMINGEN (PROVINCIE BELLUNO) 21.10.1995

N/0040/95 01.03.1995 REGIONALE STEUNMAATREGELEN PB C 184 van 
IP(95)187 18.07.1995
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N/0091/95 08.03.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN PB C 266 van 
SLACHTOFFERS VAN NATUURRAMPEN 13.10.1995

NN/112/94 14.03.1995 FINANCIËLE MAATREGEL TEN BEHOEVE PB C 266 van 
IP(95)259 VAN DE OVERHEIDSHOLDING IRI SPA 13.10.1995

N/0050/95 14.03.1995 STEUNMAATREGELEN VOOR DE SCHEEPSBOUW
IP(95)251

N/0365/94 21.03.1995 INTERVENTIES TER BEVORDERING VAN PB C 266 van 
NIEUWE ONDERNEMINGEN EN INNOVATIE 13.10.1995
(EMILIA ROMAGNA)

N/0742/94 21.03.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET PB C 290 van 
ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND, DE 01.11.1995
SAMENWERKING EN DE TECHNISCHE BIJSTAND
(EMILIA ROMAGNA)

N/0056/95 21.03.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET AMBACHT PB C 266 van
13.10.1995

N/0055/95 27.03.1995 REGIONAAL FONDS VOOR DE BEVORDERING PB C 266 van
13.10.1995

VAN DE WERKGELEGENHEID VOOR JONGEREN
EN DE AANMOEDIGING TOT OPRICHTING VAN
BEDRIJVEN [WET 61/94]

N/0267/95 27.03.1995 WIJZIGING VAN DE INDELING VAN DE ZONES
VOOR DE AFWIJKING VAN ARTIKEL 92, LID 3, 
SUB C), VAN HET VERDRAG VOOR REGIONALE
STEUNMAATREGELEN 

N/0291/94 11.04.1995 MAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN PB C 267 van 
[L.R. N31] (VENETIË) 14.10.1995

N/0769/94 26.04.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN ANSALDO PB C 267 van 
IP(95)397 GIE SRL 14.10.1995

NN/014/94 03.05.1995 VERWERVING VAN EEN MINDERHEIDSDEELNEMING PB C 295 van 
IP(95)434 IN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VAN 10.11.1995

FERRIERE NORD" DOOR DE ITALIAANSE HOLDING
FRIULIA

N/0183/95 03.05.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN DE TERUGBRENGING PB C 272 van 
VAN ASBESTVERONTREINIGING 18.10.1995

N/0595/94 10.05.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN FINMECCANIA PB C 272 van 
IP(95)459 (ALENIA )SPA: 18.10.1995

EUREKA EU 127 AE/36 - JESSI

N/0596/94 10.05.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN BULL HN: PB C 272 van 
IP(95)459 EUREKA EU 127 AC/5 -JESSI 18.10.1995
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N/0597/94 10.05.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN ITALTEL PB C 272 van 
IP(95)459 SPA: EUREKA EU 127 AC/5 - JESSI 18.10.1995

N/0732/94 10.05.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN STET PA, PB C 272 van 
IP(95)458 FIAT CEI SPA, ZELTRON SPA, CENTRO 18.10.1995

RICHERCHE FIAT PA : EUREKA EU 45 -
PROMETHEUS

N/0734/94 10.05.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN S.G.S. PB C 272 van 
IP(95)459 THOMSON SRL: EUREKA EU 127 T22 - JESSI 18.10.1995

N/0142/94 23.05.1995 HERFINANCIERING VAN DE WETTEN NRS. 41 PB C 272 van 
VAN 3.2.89 EN 221 VAN 30.7.90 TEN BEHOEVE 18.10.1995
VAN DE OMSCHAKELING IN DE MIJNBOUW

NN/093/94 23.05.1995 HEFFINGEN OP DE VERKOOP VAN PLASTIC
IP(95)506 DRAAGTASSEN EN DE PRODUKTIE EN DE VERKOOP

VAN POLYETHYLEEN

N/338/A/95 27.06.1995 MAATREGELEN VOOR DE CERTIFICERING PB C 324 van 
VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 05.12.1995

N/338/B/95 27.06.1995 RENOUVELLEREND FONDS VOOR HET
OPSTARTEN VAN KLEINE EN MIDDELGROTE
ONDERNEMINGEN (LIGURIË)

N/140/A/95 06.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 324 van 
WERKGELEGENHEID VOOR JONGEREN 05.12.1995
[WET 431] (MARCHE)

N/0487/95 06.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET MKB

NN/132/93 19.07.1995 REGIONALE WET 51/93 HOUDENDE STEUN
TEN BEHOEVE VAN HET AMBACHT IN SARDINIË

N/0731/94 19.07.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN MARELLI AUTRONICA: PB C 290 van 
IP(95)771 PROJECT EU 265 PLANET 01.11.1995

N/0143/94 26.07.1995 STEUN VOOR DE SOCIALE KOSTEN IN VERBAND PB C 343 van 
IP(95)832 MET DE HERSTRUCTURERING VAN DE ILVA-GROEP 21.12.1995

N/0204/94 01.08.1995 WET 15/94 HOUDENDE MAATREGELEN TEN
BEHOEVE VAN INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN

N/0389/95 14.08.1995 DRIEJARENPROGRAMMA 1995-1997 TEN PB C 298 van 
BEHOEVE VAN DE WERKGELEGENHEID 11.11.1995
(FRIULI VENEZIA GIULIA)

N/0472/94 05.09.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN AMBACHT PB C 335 van 
EN HANDEL (SICILIË) 13.12.1995

N/0662/95 06.09.1995 GARANTIEFONDS TEN BEHOEVE VAN HET MKB PB C 343 van 
VAN DOELSTELLING 1 21.12.1995
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N/367/A/94 12.09.1995 WET 11/94 HOUDENDE MAATREGELEN TEN PB C 343 van 
BEHOEVE VAN JONGE ONDERNEMERS (SICILIË) 21.12.1995

N/0730/95 12.09.1995 MAATREGELEN VAN DE REGIO SICILIË TEN PB C 343 van 
BEHOEVE VAN INDUSTRIEBEDRIJVEN 21.12.1995

N/0273/95 02.10.1995 STEUN AAN ONDERNEMINGEN NAAR PB C 343 van 
AANLEIDING VAN DE OVERSTROMINGEN VAN 21.12.1995
OKTOBER 91: PL N 649 VAN FEBRUARI 1994
(SICILIË)

N/324/B/95 02.10.1995 NATIONAAL PROGRAMMA EIMA: STEUN BIJ
AANKOOP EN VERKOOP VAN BRANDEWIJN

N/0528/95 02.10.1995 STEUN VOOR DE BEVORDERING PB C 335 van 
VAN HET PLATTELANDSTOERISME 13.12.1995

NN/069/95 04.10.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET AMBACHT, PB C 335 van 
HET TOERISME EN DE HANDEL (BOLZANO) 13.12.1995

N/0231/95 09.10.1995 STEUN IN DE SECTOR PLATTELANDSTOERISME PB C 335 van 
(MOLISE) 13.12.1995

NN/091/A/95 18.10.1995 MAATREGELEN TER BEVORDERING AAN DE PB C 343 van 
IP(95)1144 WERKGELEGENHEID (SICILIË) 21.12.1995

N/0815/95 31.10.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN "SGS THOMSON
MICROELECTRONICS": JESSI-PROJECT

N/0546/95 14.11.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE
IP(95)1252 VAN DE COÖPERATIE LUIGI ORLANDO DI LIVORNO

N/0903/95 14.11.1995 REGIONALE STEUN: HERZIENING VAN DE
BUDGETTAIRE LIMIET ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5
VAN BESCHIKKING EEG VAN 9.12.92

N/0595/95 23.11.1995 O&O-STEUN IN DE INDUSTRIESECTOR
(AUTONOME REGIO VAL D'AOSTA)

N/0784/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
[EGKS] TEN BEHOEVE VAN FERRIERA ACCIAERIA
DEL CAFFARO SPA

N/0774/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN FERRIERA SAN CARLOSPA

N/0775/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN FERRIERA VALCHIESESPA

N/0776/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN FERRIERA TREVALI SPA
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N/0778/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN AFIM SPA

N/0779/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN ACCIERIA DI CIVIDATEAL PIANO

N/0781/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN ACCIERIA SAN MARCO SPA

N/0782/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN ACCIERRIA E FERRIERA DI CREMA SPA

N/0783/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN ACCIERIA DI LONATOSPA

N/0785/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN ACCIAIERE DI CALVISANO SPA

N/0786/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN ACCIAIERA DIBARGHE SRL

N/0787/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN SO. LA. FER. SPA

N/0788/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN SIDERURGICA

 F.LLI PASINI DI ALESSIO SPA

N/0789/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN S.I.S.V.A. SPA

N/0792/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN MONTELLO SPA

N/0795/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 [EGKS] TEN BEHOEVE VAN ILFO SPA

N/0808/95 29.11.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN ITALTEL SPA:
PROJECT UT-B-ISDN

N/0809/95 29.11.1995 STAATSSTEUN TEN BEHOEVE VAN ITALTEL SPA:
 PROJECT - REMAT 2

N/0810/95 29.11.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN ITALTEL SPA:
TAG-PROJECT

N/0908/95 20.12.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
[EGKS] TEN BEHOEVE VAN ACCIAIRIE FERREROSPA

N/0909/95 20.12.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
[EGKS] TEN BEHOEVE VAN O.L.M.A. SPA
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N/0910/95 20.12.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
[EGKS] TEN BEHOEVE VAN O.M.V. SPA

N/0911/95 20.12.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
[EGKS] TEN BEHOEVE VAN FERRIERA PONTECHIESE SPA

Luxemburg

N/0060/95 05.07.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
TEN BEHOEVE VAN PROFILARBED SA

Nederland

N/0531/94 13.01.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN DE PB C 062 van 
HERFINANCIERING VAN HET PHILIPS-PROJECT 11.03.1995
VOOR 1994

N/0743/94 14.02.1995 VOORTZETTING VAN HET BELEID TER
VERBETERING VAN HET ONDERNEMINGSKLIMAAT
VOOR 1995

N/0017/95 23.02.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN UNIVERSITY PB C 265 van 
CLUSTERS PHILIPS 12.10.1995

N/0760/94 28.02.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN PB C 265 van 
ENERGIEBESPARINGEN VOOR 1995 12.10.1995

N/0048/95 01.03.1995 REGIONALE STEUNKAART PB C 298 van 
IP(95)188 VOOR 1995-1999 11.11.1995

N/0015/95 14.03.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE PB C 295 van 
IP(95)250 VAN DAMEN SHIPYARDS LTD 10.11.1995

N/0106/95 16.03.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN PHILIPS VOOR HET PB C 266 van 
ECODESIGN-PROJECT 13.10.1995

N/0143/95 21.03.1995 STEUNREGELING BETREFFENDE WATERSCHADE PB C 266 van
 13.10.1995

N/0242/95 03.04.1995 HERFINANCIERING VOOR 1995 VAN DE STEUN
AAN BEDRIJVEN MET BETREKKING TOT HUN
DEELNEMING AAN HET EUREKA/JESSI-PROJECT:
FLANKEREND BELEID

NN/065/93 04.04.1995 SUBSIDIES TEN BEHOEVE VAN HET PB C 267 van 
IP(95)356 MILIEUBEHEER VOOR DE PRODUKTIE ZONDER CFK 14.10.1995

N/0171/95 04.04.1995 SUBSIDIEREGELING ZEESCHEEPSNIEUWBOUW PB C 267 van 
IP(95)354 14.10.1995
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N/0636/94 12.04.1995 INVESTERINGSPREMIEREGELING PB C 295 van 
IP(95)381 [IPR] (NOORDEN DES LANDS) 10.11.1995

N/0642/94 12.04.1995 INVESTERINGSPREMIEREGELING PB C 295 van 
IP(95)381 [IPR] (TWENTE) 10.11.1995

N/0643/94 12.04.1995 INVESTERINGSPREMIEREGELING PB C 295 van 
IP(95)381 [IPR] (ZUID-LIMBURG) 10.11.1995

N/0302/95 19.05.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET PB C 276 van 
AT-T-PROJECT 21.10.1995

NN/013/95 23.05.1995 MILIEUSTEUN: WIJZIGING VAN DE PB C 272 van 
IP(95)516 BELASTINGWETGEVING 18.10.1995

N/0419/95 06.06.1995 SUBSIDIEREGELING VOOR DE ONTWIKKELING VAN PB C 272 van 
MILIEUGERICHTE TECHNOLOGIE 18.10.1995

N/0263/95 07.06.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW [ART. 7, PB C 343 van 
IP(95)562 7E RICHTLIJN] TEN BEHOEVE VAN DAMEN 21.12.1995

SHIPYARDS LTD

N/0325/95 27.06.1995 BEDRIJFSGERICHTE STIMULERING PB C 276 van 
NOORD-NEDERLAND 21.10.1995

N/0457/95 05.07.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE PB C 343 van 
VAN DAMEN (YEMEN) 21.12.1995

N/0363/95 05.09.1995 O&O-STEUN TEN BEHOEVE VAN HET PB C 324 van 
TOK-PROJECT VAN OCE 05.12.1995

N/0655/95 12.09.1995 AUTOMATISERING VAN VARKENSSLACHTLIJNEN: PB C 324 van 
SAMENWERKING TUSSEN 05.12.1995
STORK N.V. EN ONDERZOEKSINSTELLINGEN

NN/099/95 04.10.1995 STEUN VOOR DE SCHEPPING VAN
ARBEIDSPLAATSEN IN DE REGIO FLEVOLAND

N/0629/95 31.10.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE
VAN NEDERLANDSE SCHEEPSWERVEN

N/0674/95 31.10.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE
VAN DAMEN

N/0759/95 06.11.1995 STEUNMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN EEN
NIEUW STELSEL IN DE ENERGIESECTOR

N/0682/95 16.11.1995 MILIEUMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET
 PROEFPROJECT IMZ (ARNHEM-NOORD)

N/0762/95 16.11.1995 KIC-PROJECT
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N/0841/95 21.11.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN INDUSTRIEËN
UIT DE ZEEVAARTSECTOR

N/0850/95 21.11.1995 MAATREGELEN TER VERMINDERING
VAN DE KOSTEN VAN ONDERZOEKPERSONEEL

N/0936/95 29.11.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW
IP(95)1207

N/760/95 20.12.1995 ENERGIEVERBRUIKSHEFFING
IP (95)1446

Portugal

N/0656/94 13.01.1995 STEUNSTELSEL SIRA (AZOREN)

E/0019/94 17.01.1995 VRIJE ZONE VAN MADEIRA
IP(95)39

N/0759/94 16.02.1995 SIR - SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONAIS

N/0232/95 26.04.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW
IP(95)399

N/0375/95 07.06.1995 BELASTINGFACILITEITEN VOOR HET MKB PB C 295 van 
IP(95)564 10.11.1995

N/0096/95 21.06.1995 STEUN VOOR DE SCHEEPSBOUW EN DE
IP¨(95)623 SCHEEPSREPARATIE LISNAVE

N/0441/95 11.07.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET MKB PB C 290 van
01.11.1995

N/0686/95 04.10.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET CNP
IP(95)1076 IN HET KADER VAN HET PRIVATISERINGSPROCES

N/0823/95 06.12.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING
VAN HET MKB (MADEIRA)

N/0657/94 20.12.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR TEN
BEHOEVE VAN DAF TRUCKS NV

N/0760/95 20.12.1995 STEUNMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE
ENERGIE EN DE GLASTUINBOUW

N/0943/95 20.12.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW TEN
BEHOEVE VAN TUGBOAT
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Verenigd Koninkrijk

N/0648/94 13.01.1995 PROJECT VOOR DE RENOVATIE VAN
FABRIEKSGEBOUWEN [HARLESDEN CITY CHALLENGE]

N/0246/94 01.02.1995 STEUN VAN SCOTTISH ENTREPRISE TEN PB C 058 van 
IP(95)75 BEHOEVE VAN INTERNATIONAL DRILLING 08.03.1995

AND TECHNOLOGY CENTER [IDDTC]
(ABERDEEN; SCHOTLAND)

NN/134/94 01.02.1995 STEUN VAN DE GRAPIAM REGIONAL COUNCIL TEN PB C 058 van 
IP(95)75 BEHOEVE VAN INTERNATIONAL DRILLING 08.03.1995

AND DOWNHOLE TECHNOLOGY CENTER
(ABERDEEN; SCHOTLAND)

N/0749/94 14.02.1995 O&O-PROGRAMMA: SPUR EN SMART PB C 265 van
12.10.1995

N/0003/95 14.02.1995 O&O-STEUN: OSO OIL AND GAS PB C 265 van
12.10.1995

N/0061/95 28.02.1995 STRATEGISCHE ONTWIKKELING VAN BEDRIJVEN

N/0085/95 28.02.1995 HIGHLAND OPPORTUNITY LTD

N/0028/95 13.03.1995 HIGHLAND PROSPECT LTD PB C 266 van
13.10.1995

N/0032/95 13.03.1995 FLEXIBELE STEUN VOOR PB C 266 van 
BEDRIJFSONTWIKKELING (WANSBECK) 13.10.1995

N/0129/95 21.03.1995 MAATSCHAPPIJ VOOR DE ONTWIKKELING VAN PB C 266 van 
DE BAAI VAN CARDIFF 13.10.1995

N/0120/95 03.04.1995 REGELING VOOR ADVIES EN CONSULTANCY PB C 267 van 
(SCHOTLAND) 14.10.1995

N/0220/95 03.04.1995 INITIATIEF VOOR ONDERNEMINGSBIJSTAND
(HAMILTON)

N/0016/95 04.04.1995 INVESTERINGSSTEUN VOOR DE SCHEEPSWERF PB C 295 van 
IP(95)352 A&P APPLEDORE (TYNE) 10.11.1995

N/0031/95 03.05.1995 SINGLE REGENERATION BUDGET

N/0088/95 03.05.1995 BRITISH NATIONAL SPACE CENTRE PB C 272 van
18.10.1995

N/0311/95 03.05.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN ADVIESVERLENING PB C 276 van 
AAN HET MKB OP HET GEBIED VAN 21.10.1995
MILIEU EN ENERGIEBESPARINGEN

NN/023/95 10.05.1995 FINANCIËLE STEUN VOOR KLEINE PB C 272 van 
ONDERNEMINGEN (WANSBECK) 18.10.1995
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N/0366/95 27.06.1995 STEUN VOOR DE ONTWIKKELING VAN PB C 272 van 
HET HANDELSVERKEER (NOORD-IERLAND) 18.10.1995

N/0237/95 06.07.1995 O&O-STEUN: KREDIETREGELING VOOR
INNOVATIE (SCHOTLAND)

N/0364/95 06.07.1995 PROGRAMMA VOOR DE OPTIMALISERING VAN PB C 324 van 
HET ENERGIERENDEMENT 05.12.1995

N/0142/95 19.07.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW

NN/092/95 26.07.1995 O&O-STEUN: COMPETE-PROGRAMMA PB C 324 van 
 (VROEGER "IRTU") 05.12.1995

N/0449/95 01.08.1995 VERHOGING VAN STEUNINTENSITEIT VAN PB C 324 van 
DE SPUR-REGELING 05.12.1995

N/0213/95 05.09.1995 STEUN AAN HET MKB PB C 335 van 
(ENGELAND, SCHOTLAND, WALES) 13.12.1995

N/0583/95 05.09.1995 GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE-PROGRAMMA'S PB C 324 van
05.12.1995

N/0585/95 05.09.1995 LINK-INITIATIEF PB C 324 van
05.12.1995

N/0584/95 05.09.1995 EUREKA-INITIATIEF PB C 324 van
05.12.1995

N/0586/95 05.09.1995 ALGEMENE INDUSTRIËLE PB C 324 van 
SAMENWERKINGSPROJECTEN [GICP] 05.12.1995

N/0601/95 05.09.1995 HAMILTON FONDS VOOR RISICODRAGEND
KAPITAAL

NN/098/94 20.09.1995 ECONOMISCHE SUBSIDIES VAN DE PB C 335 van 
COMMISSIE VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING 13.12.1995

N/0665/95 02.10.1995 SCHEPPING VAN EEN ZONE VOOR BEDRIJVEN
IN TYNE RIVERSIDE

N/0661/95 31.10.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1208 [NIET EGKS] TEN BEHOEVE VAN STERLING TUBES LTD

N/0839/95 06.11.1995 STEUN TER BEVORDERING VAN HET
HANDELSVERKEER

N/0144/95 04.12.1995 FINANCIËLE STEUN TEN BEHOEVE VAN
INFRASTRUCTUREN IN DE ZONE VAN CLEVELAND
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Zweden

N/0165/95 14.03.1995 MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE PB C 290 van 
IP(95)252 WERKGELEGENHEID 01.11.1995

N/0126/95 03.04.1995 PROGRAMMA VOOR DE INDUSTRIËLE PB C 267 van 
ONTWIKKELING VAN PRIORITAIRE REGIO'S VAN 14.10.1995
REGIONAAL BELEID

N/0460/95 04.08.1995 INVESTERING VOOR DE ONTWIKKELING PB C 318 van 
VAN MILIEUVRIENDELIJKE PRODUKTEN 29.11.1995

N/0544/95 04.08.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET MKB PB C 318 van
29.11.1995

N/0664/95 20.09.1995 STEUN IN DE TURFSECTOR VAN PB C 298 van 
IP(95)1012 HARJEDALENS AB 11.11.1995

N/0370/95 04.10.1995 FINANCIERINGSKREDIET VOOR DE
SCHEEPSBOUW

3. Gevallen waarin de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het
EG-Verdrag heeft ingeleid of een reeds bestaande procedure heeft voortgezet

Duitsland

C/0004/94 01.02.1995 STEUN IN DE CHEMISCHE SECTOR TEN PB C 227 van
 IP(95)84 BEHOEVE VAN BSL OLEFINVERBUND (BUNA, 01.09.1995

SOW, LEUNA) [THA]

N/0412/94 01.02.1995 STEUN IN DE MACHINEBOUW TEN BEHOEVE PB C 262 van
 IP(95)77 VAN DE MACHINENFABRIEK SANGER- 07.10.1995

-HAUSEN (SACHSEN-ANHALT)

NN/050/94 14.03.1995 STEUN IN DE SECTOR MACHINEBOUW PB C 215 van
IP(95)255 TEN BEHOEVE VAN SKET 19.08.1995

SCHWERMASCHINENBAU MAGDEBURG GMBH

E/0005/94 14.03.1995 RICHTSNOEREN BETREFFENDE DE PB C 242 van
WERKGELEGENHEID 19.09.1995

IP(95)260 OVERHEIDSGARANTIES VAN HET LAND 
SACHSEN-ANHALT

E/0006/94 14.03.1995 RICHTSNOEREN BETREFFENDE DE PB C 242 van
WERKGELEGENHEID 19.09.1995

IP(95)260 OVERHEIDSGARANTIES VAN HET LAND 
NEDERSAKSEN
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E/0007/94 14.03.1995 RICHTSNOEREN BETREFFENDE DE PB C 242 van
WERKGELEGENHEID 19.09.1995

IP(95)260 OVERHEIDSGARANTIES VAN HET LAND 
NOORDRIJNLAND-WESTFALEN

E/0008/94 14.03.1995 RICHTSNOEREN BETREFFENDE DE PB C 242 van
WERKGELEGENHEID 19.09.1995

IP(95)260 OVERHEIDSGARANTIES VAN HET LAND 
RIJNLAND-PALTS

E/0009/94 14.03.1994 RICHTSNOEREN VAN HET LAND BEIEREN PB C 242 van
IP(95)260 BETREFFENDE DE VERLENING VAN 19.09.1995

OVERHEIDSGARANTIES

E/0013/94 14.03.1995 RICHTSNOEREN BETREFFENDE DE PB C 242 van
WERKGELEGENHEID 19.09.1995

IP(95)260 OVERHEIDSGARANTIES VAN HET LAND BREMEN

E/0014/94 14.03.1995 RICHTSNOEREN BETREFFENDE DE PB C 242 van
WERKGELEGENHEID 19.09.1995

IP(95)260 OVERHEIDSGARANTIES VAN HET LAND 
MECKLENBURG-VORPOMMERN

E/0015/94 14.03.1995 RICHTSNOEREN BETREFFENDE DE PB C 242 van
WERKGELEGENHEID 19.09.1995

IP(95)260 OVERHEIDSGARANTIES VAN HET LAND 
SLEESWIJK-HOLSTEIN

E/0016/94 14.03.1995 RICHTSNOEREN BETREFFENDE DE PB C 242 van
WERKGELEGENHEID 19.09.1995

IP(95)260 OVERHEIDSGARANTIES VAN HET LAND SACHSEN

N/0682/93 12.04.1995 GARANTIEPROGRAMMA VAN HET LAND PB C 294 van
 SAARLAND 09.11.1995

NN/059/95 23.05.1995 STEUN IN DE LUCHTVAARTINDUSTRIE TEN PB C 295 van
IP(95)507 BEHOEVE VAN ASL LEMWERDER 10.11.1995

NN/002/95 07.06.1995 STEUN IN DE CHEMISCHE SECTOR TEN PB C 203 van
IP(95)567 BEHOEVE VAN SÄCHSISCHE OLEFINWERKE [THA] 08.08.1995

NN/003/95 07.06.1995 STEUN IN DE CHEMISCHE SECTOR TEN PB C 203 van
IP(95)567 BEHOEVE VAN BUNA GMBH 08.08.1995
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C/0004/94 07.06.1995 STEUN IN DE CHEMISCHE SECTOR TEN PB C 203 van
C/0061et 0062/94 BEHOEVE VAN BSL OLEFINVERBUND (BUNA, 08.08.1995
NN/056/94 SOW, LEUNA) [THA]
N/0467/95
IP(95)567

N/0353/95 05.07.1995 STEUN IN DE HOUTVERWERKENDE SECTOR PB C 295 van
TEN BEHOEVE VAN GLUNZ AG 10.11.1995

N/0076/95 31.10.1995 MAATREGELEN VAN HET LAND BRANDEBURG 
VOOR INVESTERINGSPROJECTEN IN POLEN

NN/69/94 13..12.1995 STEUN IN DE SECTOR GEREEDSCHAPSMACHINES
IP(95)1392 TEN BEHOEVE VAN GILDEMEISTER AG

NN/067/95 20.12.1995 STEUN IN DE SECTOR SPAANPLAAT- EN
VEZELPLAATPRODUKTEN TEN BEHOEVE VAN
BESTWOOD E.F. KINDER GMBH

NN/072/95 20.12.1995 STEUN IN DE SECTOR AFVALRECYCLAGE

Oostenrijk

N/0317/95 31.10.1995 INTERNATIONAAL ERP-PROGRAMMA

N/0320/95 31.10.1995 ERP-PROGRAMMA VOOR OOST-EUROPA

NN/169/95 20.12.1995 STEUN IN DE SECTOR SPORTARTIKELEN
IP(95)1443 TEN BEHOEVE VAN HET HEAD TYROLIA MARES

Spanje

NN/144/94 11.01.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR PB C 144 van
TEN BEHOEVE VAN SUZUKI SANTANAMOTOR 10.06.1995

NN/032/94 11.01.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR PB C 144 van
TEN BEHOEVE VAN SUZUKI 10.06.1995

NN/121/94 14.02.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE PB C 282 van
[EGKS EN NIET-EGKS TEN BEHOEVE VAN TUBACEX) 26.10.1995

N/0222/95 13.06.1995 STEUN IN DE SECTOR MOTORVOERTUIGEN PB C 237 van
IP(95)433 TEN BEHOEVE VAN SEAT 12.09.1995

NN/063/94 13.06.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR TEN PB C 237 van
IP(95)433 BEHOEVE VAN SEAT 12.09.1995

E/0016/95 20.09.1995 KADERREGELING IN DE SECTOR PB C 304 van
IP(95)1007 MOTORVOERTUIGEN 15.11.1995
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NN/143/95 14.11.1995 STEUN IN DE KERAMISCHE SECTOR
IP(95)1255 TEN BEHOEVE VAN DE ONDERNEMING

ALVAREZ (VIGO)

N/0941/95 20.12.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN LOS ASTILLEROS 
IP(95)1447 PUBLICOS ESPANOLES

Frankrijk

NN/111/93 08.02.1995 STEUN AAN DE SCHEEPSBOUW VOOR DE PB C 279 van
IP(95)112 en 21.06.1995 BOUW VAN MOTORZEILSCHEPEN 25.10.1995

NN/052/95 12.04.1995 FINANCIELE ONDERSTEUNINGS- PB C 121 van
MAATREGELEN IN DE BANCAIRE 17.05.1995
SECTOR TEN BEHOEVE VAN DE
HERSTRUCTURERING VAN CREDIT LYONNAIS

NN/045/95 26.04.1995 STEUN IN DE SECTOR SYNTHETISCHE PB C 284 van
IP(95)400 VEZELS TEN HOEVE VAN BEAULIEU 28.10.1995

GROUP (NORD-PAS DE CALAIS)

Griekenland

C/0002/88 14.11.1995 KAPITAALVERHOGING VAN HERACLES
IP(95)1250 GENERAL CEMENT CIE

Italië

NN/009/95 14.02.1995 STEUN AAN BREDAFUCINE MERIDIONALI : PB C 293 van
IP(95)129 -KLACHT VAN DE ONDERNEMING MANOIR 08.11.1995

INDUSTRIES

NN/059/94 04.04.1995 STEUN IN DE SCHOENENINDUSTRIE PB C 271 van
IP(95)357 TEN BEHOEVE VAN DE VRIJSTELLING 17.10.1995

VAN LASTEN BIJ AANWERVING VAN
PERSONEEL

NN/093/94 23.05.1995 BELASTINGEN OP DE HANDEL IN PLASTIC PB C 290 van
IP(95)506 DRAAGTASSEN EN DE PRODUKTIE EN HET IN DE 01.11.1995

HANDEL BRENGEN VAN POLYETHYLEEN

NN/046/95 20.12.1995 STEUN AAN ENIRISORSE
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4. Gevallen waarin de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4, van
Beschikking 91/3855/EGKS heeft ingeleid of een reeds bestaande procedure heeft
voortgezet

Duitsland

NN/137/94 17.01.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE PB C 283 van
IP(95)38 TEN BEHOEVE VAN WERKSTOFF-UNION 27.10.1995

 GMBH (LIPPENDORF)

N/0775/94 17.01.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE PB C 271 van
IP(95)37 TEN BEHOEVE VAN REINWALD 17.10.1995

RECYCLING GMBH

N/0776/94 17.01.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE PB C 271 van
IP(95)37 TEN BEHOEVE VAN HANSA CHEMIE 17.10.1995

ABBRUCH UND RECYCLING GMBH

N/0777/94 14.02.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE PB C 289 van
IP(95)95 TEN BEHOEVE VAN WALZWERK 31.10.1995

ILSENBURG GMBH

NN/083/95 19.07.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE PB C 312 van
IP(95)780 TEN BEHOEVE VAN NEUE MAXHÜTTE 23.11.1995

STAHLWERKE GMBH

Spanje

NN/121/94 14.02.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE  PB C 282 van
[EGKS EN NIET-EGKS] TEN BEHOEVE VAN 26.10.1995
TUBACEX

Griekenland

N/0167/95 23.05.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE PB C 284 van
IP(95)504 TEN BEHOEVE VAN HALYVOURGIA THESSALIAS SA 28.10.1995

Ierland

N/0219/95 04.04.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)355 TEN BEHOEVE VAN IRISH STEEL 

Italië

NN/047/95 05.07.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE PB C 344 van
TEN BEHOEVE VAN FALK ACCIAIERIE DI BOLZANO  22.12.1995 

N/0777/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 TEN BEHOEVE VAN FERRIERA ACCIAIERIA CASILINA SPA
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N/0780/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 TEN BEHOEVE VAN ACCIAIERIA DEL SUD

N/0790/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 TEN BEHOEVE VAN O.L.S. SPA 

N/0791/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 TEN BEHOEVE VAN MONTIFER SRL

N/0793/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 TEN BEHOEVE VAN MOCCIA IRME SPA

N/0794/95 29.11.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1304 TEN BEHOEVE VAN MINI ACCIAIERIA ODOLESE SPA

5. Gevallen waarin de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het
EG-Verdrag heeft beëindigd

Duitsland

C/0028/93 01.02.1995 STEUN IN DE TEXTIELSECTOR TEN BEHOEVE VAN PB C 327 van
IP(95)82 NINO AG NORDHORN 07.12.1995

C/0029/93 14.03.1995 STEUN IN DE ALUMINIUMSECTOR TEN BEHOEVE
IP(95)258 VAN GIESSEREI VILINGEN GMBH

C/0004/94 07.06.1995 STEUN IN DE CHEMISCHE SECTOT TEN BEHOEVE PB C 203 van
C/0061/94 VAN BSL OLEFINVERBUND 08.08.1995
C/0062/94 (BUNA, SOW, LEUNA) [THA]
IP(95)567

C/0004/93 20.09.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1006 (NIET-EGKS) TEN BEHOEVE VAN FA. BERG SPEZIALROHR

C/0032/94 18.10.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE OPRICHTING 
IP(95)1140 VAN EEN PROEFFABRIEK VOOR METHYLESTER

UIT RAAPZAADOLIE

België

C/0022/94 26.04.1995 STEUN IN DE SECTOR SYNTHETISCHE VEZELS TEN PB C 263 van
IP(95)401 BEHOEVE VAN DS PROFIL BVBA (VLAANDEREN) 10.10.1995

Spanje

C/0037/94 26.07.1995 STEUN IN DE SECTOR MOTOREN TEN BEHOEVE PB C 313 van
VAN GUASCOR SA 24.11.1995

C/0034/95 31.10.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR TEN BEHOEVE
IP(95)769 VAN SEAT
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Frankrijk

C/0020/94 01.02.1995 STEUN VOOR DE INRICHTING VAN DE VESTIGINGS- PB C 283 van
IP(95)85 PLAATS VAN DE ONDERNEMING KIMBERLEY 27.10.1995

TE TOUL/VILLEY ST ETIENNE
(MEURTHE ET MOSELLE)

C/0043/93 04.04.1995 STEUN IN DE DRUKKERIJSECTOR TEN BEHOEVE PB C 309 van
IP(95)358 VAN AVENIR GRAPHIQUE  21.11.1995

C/0026/95 26.07.1995 FINANCIËLE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN PB L 308 van
IP(95)829 IN DE BANCAIRE SECTOR TEN BEHOEVE VAN 21.12.1995

DE HERSTRUCTURERING VAN CREDIT LYONNAIS

Griekenland

C/0010/94 31.10.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN DE SCHEEPSWERF
NEORION IN DE VORM VAN DE AFSTAND VAN VORDERINGEN
TEN BELOPE VAN 16,5 MILJARD GRIEKSE DRACHME

Italië

C/0033/94 01.02.1995 STEUN IN DE PAPIERSECTOR TEN BEHOEVE VAN PB C 294 van
IP(95)86 CARTIERE DEL GARDA SPA  09.11.1995

C/0034/92 01.03.1995 HERFINANCIERING VAN MAATREGELEN TER PB C 265 van
IP(95)187 VERMINDERING VAN SOCIALE LASTEN IN DE 08.11.1995

MEZZOGIORNO

C/0006/92 14.03.1995 STEUN IN DE SECTOR MACHINEBOUW VOOR PB C 120 van
IP(95)256 KAPITAALINBRENG TEN BEHOEVE VAN 16.05.1995

CMF SUD SPA EN CMF CPA

C/0035/92 12.04.1995 WET 19/91 BETREFFENDE DE ONTWIKKELING PB C 264 van
IP(95)385 VAN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN EN DE 07.11.1995

INTERNATIONALE SAMENWERKING

C/0039/94 07.06.1995 STEUN IN DE SECTOR BOUW VAN PB C 300 van
IP(95)568 BEDRIJFSINSTALLATIES, CIVIELE WERKEN EN 13.12.1995

INFRASTRUCTUREN TEN BEHOEVE VAN 
IRITECNA SPA

C/0013/94 21.06.1995 STEUN IN DE MESTSTOFFENSECTOR TEN BEHOEVE PB L 28 van
IP(95)620 VAN ENICHEM AGRICOLTURA 06.02.1996

C/0017/94 21.06.1995 GEVAL VAN TOEPASSING ILVA: PB C 309 van
IP(95)621 WET 181/89 30.11.1995
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6. Gevallen waarin de Commissie de procedure van artikel 6, lid  4, van
Beschikking 91/3855/EGKS heeft beëindigd

Duitsland

C/0046/93 01.02.1995 O & O-STEUN TEN BEHOEVE VAN PB C 257 van
IP(95)83 GEORGSMARIENHÜTTE GMBH 27.10.1995

(NEDERSAKSEN)

C/0029/94 01.03.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE PB C 294 van
IP(95)194 TEN BEHOEVE VAN EKO STAHL GMBH 09.11.1995

C/0028/94 31.10.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1215 TEN BEHOEVE VAN HAMBURGER 

STAHLWERKE GMBH (HAMBURG)

7. Gevallen waarin de Commissie een voorwaardelijke beslissing heeft genomen in de
zin van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag

Duitsland

C/0004/94 08.11.1995 STEUN IN DE CHEMISCHE SECTOR TEN BEHOEVE VAN
C/0061/94 BSL OLEFINVERBUND (BUNA; SOW; 
C/0062/94 LEUNA) [THA]
IP(95)1189

Frankrijk

C/0026/95 26.07.1995 FINANCIËLE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN PB L 308 van
IP(95)829 IN DE BANCAIRE SECTOR TEN BEHOEVE VAN 21.12.1995

DE HERSTRUCTURERING VAN CREDIT LYONNAIS

Italië

C/0013/94 29.06.1995 STEUN IN DE MESTSTOFFENSECTOR
IP(95)620 TEN BEHOEVE VAN ENICHEM AGRICOLTURA

C/0039/94 07.06.1995 STEUN IN DE SECTOR BOUW VAN BEDRIJFS- PB C 300 van
IP(95)568 INSTALLATIES, CIVIELE WERKEN EN 13.12.1995

INFRASTRUCTUREN TEN BEHOEVE VAN
IRITECNA SPA

Spanje

C/0034/95 31.10.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR
IP(95)1188 TEN BEHOEVE VAN SEAT
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8. Gevallen waarin de Commissie een negatieve of gedeeltelijke negatieve eindbeslissing
heeft genomen op grond van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag

België

C/0036/93 04.10.1995 STEUN IN DE VRACHTWAGENSECTOR TEN BEHOEVE VAN
IP(95)1086 DAF TRUCKS NV

Spanje

C/0025/93 14.03.1995 STEUN IN DE GIETERIJSECTOR TEN BEHOEVE PB L 257 van
IP(95)257 VAN PIEZAS Y RODAJES SA (PYRSA) 27.10.1995

C/0044/95 21.12.1995 KADERREGELING VOOR STEUN IN DE 
IP(95)1442 AUTOMOBIELSECTOR

Griekenland

C/0001/92 01.03.1995 STEUN IN DE SECTOR FARMACEUTISCHE PB L 265 van
IP(95)193 PRODUKTEN 08.11.1995

Nederland

C/0038/93 04.10.1995 STEUN IN DE VRACHTWAGENSECTOR TEN
IP(95)1086 BEHOEVE VAN DAF TRUCKS NV

& VAN DOORNE DAF

Frankrijk

C/0016/93 17.01.1995 STEUN IN DE SECTOR SYNTHETISCHE VEZELS PB L 159 van
TEN BEHOEVE VAN ALLIED SIGNAL FIBERS 11.07.1995
EUROPE SA (MEURTHE-ET-MOSELLE)

9. Gevallen waarin de Commissie een negatieve of gedeeltelijk negatieve eindbeslissing
heeft genomen op grond van artikel 6, lid 4, van Beschikking 3855/91 van het
EGKS-Verdrag

Duitsland

C/0042/94 04.04.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE TEN BEHOEVE
IP(95)359 VAN NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

C/0055/94 18.10.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE TEN BEHOEVE
IP(95)1137 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

(SULZBACH-ROSENBERG; BEIEREN) 

C/0028/94 31.10.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE TEN BEHOEVE
IP(95)1215 VAN HAMBURGER STAHLWERKE GMBH (HAMBURG)
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10. Gevallen waarin de Commissie dienstige maatregelen heeft voorgesteld in de zin
van artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag

Duitsland

E/0003/95 01.03.1995 PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN DE ECONOMISCHE
ONTWIKKELING VAN HET LAND BADEN-WÜRTTEMBERG;
RICHTSNOEREN BETREFFENDE DE VERLENING VAN 
OVERHEIDSGARANTIES

E/0004/95 01.03.1995 PROGRAMMA VOOR DE BEVORDERING VAN DE
ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN HET LAND
BADEN-WÜRTTEMBERG : RICHTSNOEREN
BETREFFENDE DE VERSTREKKING VAN LENINGEN EN
DE VERLENING VAN OVERHEIDSGARANTIES DIE DE
LIQUIDITEIT VAN BEDRIJVEN MOETEN VERZEKEREN

E/0005/95 14.03.1995 RICHTSNOEREN VAN HET LAND HAMBURG
BETREFFENDE DE VERLENING VAN OVERHEIDSGARANTIES

Oostenrijk

N/837/95 29.11.1995 TECHNISCHE AANVULLING IN DE REGIONALE 
ONTWIKKELINGSZONE ENNSHAFEN

Spanje

N/463/94 26.07.1995 DIENSTIGE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE 
SPAANSE INDELING VAN STEUNZONES 
TEN BEHOEVE VAN DE VERLENING VAN REGIONALE
STEUN

E/12/91 04.10.1995 NATIONAAL PROGRAMMA VOOR HERNIEUWBARE 
ENERGIEBRONNEN

11. Gevallen waarin de Commissie zich tot de Raad heeft gewend krachtens artikel 95,
van het EGKS-Verdrag

Oostenrijk

N/0095/95 04.10.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
TEN BEHOEVE VAN VOEST ALPINE ERZBERG GMBH

Ierland

C/0022/95 11.10.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
IP(95)1101 TEN BEHOEVE VAN IRISH STEEL
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12. Gevallen waarin de Commissie een beslissing heeft genomen na het bij
eenstemmigheid bepaalde advies van de Raad krachtens artikel 95, van het
EGKS-Verdrag

Oostenrijk

N/0095/95 29.11.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN VOEST
IP(95)1305 ALPINE ERZBERG GMBH

13. Overige beschikkingen van de Commissie

Duitsland

C/0011/89 01.02.1995 DOOR DE STAD HAMBURG VERLEENDE PB C 251 van
STEUN (Intrekking van de beschikking) 27.09.1995

NN/113/94 20.09.1995 RICHTSNOEREN BETREFFENDE DE (92, lid 1 niet van toepassing)
IP(95)1015 FINANCIELE STEUN VAN OVERHEIDS-

AUTORITEITEN TEN BEHOEVE VAN 
MAATREGELEN VOOR AFVALBEHEER

C/0062/91 31.10.1995 STEUN IN DE AUTOMOBIELSECTOR TEN (Voorlopige beschikking)
IP(95)1187 BEHOEVE VAN VOLKSWAGEN AG

(SACHSEN; THÜRINGEN)

E/0020/94 29.11.1995 STEUN IN DE OPTIEKSECTOR TEN (seponering)
BEHOEVE VAN CARL ZEISS JENA

Oostenrijk

N/316/95 12.09.1995 INFRASTRUCTUURPROGRAMMA ERP (92, lid 1 niet van toepassing)

Denemarken

N/0763/94 04.04.1995 WIJZIGING VAN DE WET INZAKE (92, lid 1 niet van toepassing)
IP(95)349 ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIE PB C 267 van 14.10.1995 

N/0393/95 20.12.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN (92, lid 1 niet van toepassing)
DE SOCIALE WONINGBOUW

N/0539/95 29.11.1995 STEUNMAATREGELEN BETREFFENDE (92, lid 1 niet van toepassing)
IP(95)1326 BATTERIJEN EN ACCUMULATOREN

Spanje

C/0044/95 20.12.1995 COMMUNAUTAIRE KADERREGELING (Aanmeldingsverplichting)
IP(95)1442 INZAKE STAATSSTEUN AAN DE

AUTOMOBIELINDUSTRIE
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Frankrijk

NN/135/92 08.02.1995 CONCURRENTIËLE ACTIVITEITEN PB C 262 van
IP(95)111 VAN FRANSEPOSTERIJEN 07.10.1995

(92, lid 1 niet van toepassing)

Italië

N/477/94 07.06.1995 STEUN AAN DE IJZER- EN (92, lid 1 niet van toepassing)
IP(95)560 STAALINDUSTRIE

(AUTONOME REGIO VALLE D'AOSTA)

Nederland

NN/093/95 14.11.1995 MILIEUVRIENDELIJKE OPRUIMING (92, lid 1 niet van toepassing)
IP(95)1254 VAN AUTOWRAKKEN

Verenigd Koninkrijk

N/0721/95 04.10.1995 STEUNVERLENING AAN DE (92, lid 1 niet van toepassing)
IP(95)1077 SCHEEPSBOUW TEN BEHOEVE 

VAN MCTAY MARINE

14. Arresten van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap

a) Gerecht van eerste aanleg

Zaak Partijen Datum Publikatie

T-490/93 Bremer Vulkan Verbund AG tegen
Europese Commissie

23.02.95 JUR II-469

T-488/93 Hanseatische Industrie-Beteiligungen
GmbH tegen Europese Commissie

23.02.95 JUR II-479

T-442/93 Association des amidonneries de
céréales de la CEE (AAC) en anderen
tegen Europese Commissie

27.04.95 JUR II-1333

T-435/93 Association of Sorbitol Producers in de
EG (ASPEC) en anderen tegen de
Europese Commissie

27.04.95 JUR II-1285

T-471/93 Tiercé Ladbroke SA tegen Europese
Commissie

18.09.95

T-95/94 Chambre syndicale nationale des
entreprises de transport de fonds et
valeurs (Sytraval) tegen Europese
Commissie

28.09.95
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b) Hof van Justitie

Zaak Partijen Datum Publikatie

C-135/93 Koninkrijk Spanje tegen Europese
Commissie

29.06.95 JUR I-1673

C - Lijst van steunmaatregelen van de Staten in andere sectoren

1. in de landbouwsector

1.1. Gevallen ten aanzien waarvan de Commissie geen bezwaar maakt

Oostenrijk

27.7.1995 STEUN VOOR BOSBOUWMAATREGELEN IN DE LANDBOUWSECTOR
3.8.1995 MAATREGELEN OP HET GEBIED VAN HET LANDBOUWKREDIET
16.8.1995 ADVISERINGS- EN BEROEPSOPLEIDINGSREGELINGEN
22.8.1995 ERP-PROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUWSECTOR
22.8.1995 SALZBURG: MAATREGELEN TEGEN HET AFSTERVEN VAN BOSSEN
28.11.1995 NEDEROOSTENRIJK: INVESTERINGEN IN DE LANDBOUWSECTOR
7.12.1995 PRODUKTIEGEBONDEN MAATREGELEN
7.12.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE WIJNSECTOR OVER DE

JAREN 1995-1997
11.12.1995 KWALITEITSPRODUKTIE

België

31.3.1995 DECREET INZAKE INVESTERINGEN IN DE PB C 93 van 
LANDBOUW 27.7.1995

14.6.1995 PROJECT IN DE SECTOR GROENTEN
8.11.1995 VLAAMS GEWEST: STEUN AAN BEDRIJVEN DIE

GESPECIALISEERD ZIJN IN DE GLASTUINBOUW EN IN
DE WITLOOFTEELT

Denemarken

13.2.1995 STEUN VOOR MILIEU-INVESTERINGEN
7.3.1995 VERBETERING VAN DE PRODUKTIE EN DE PB C 38 van 

VERWERKING VAN LANDBOUWPRODUKTEN 12.2.1993
20.3.1995 BEROEPSFONDSEN VOOR DE AARDAPPELSECTOR
4.4.1995 ONTWIKKELING VAN LANDBOUW- EN BOSBOUWPRODUKTEN
24.8.1995 MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN JONGE LANDBOUWERS
30.8.1995 STEUN VOOR LANDBOUWSTRUCTUREN EN BIOLOGISCHE

LANDBOUW
30.8.1995 STEUN VOOR LANDBOUWSTRUCTUREN EN BIOLOGISCHE

LANDBOUW
4.11.1995 ONTWIKKELING VAN BEHEERSSTRUCTUREN VOOR

ECOLOGISCHE DOELEINDEN
7.12.1995 STEUN EN HEFFINGEN OP PESTICIDEN
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Duitsland

23.1.1995 THURINGEN: MAATREGELEN TOT PB C 251 van 
BEVORDERING VAN HET GEBRUIK VAN 27.9.1995
LANDBOUWMACHINES

3.2.1995 SAKSEN: PROGRAMMA TOT
VERBETERING VAN DE LANDBOUW PB C 251 van

27.9.1995

14.3.1995 THURINGEN: MAATREGELEN TOT BEVORDERING PB C 251 van 
VAN DE PRODUKTIE EN HET GEBRUIK VAN 27.9.1995
BOSBOUWPRODUKTEN

16.3.1995 SAKSEN: BEVORDERING VAN MAATREGELEN TOT PB C 251 van 
BESCHERMING VAN NATUUR EN LANDSCHAP 27.9.1995

20.3.1995 THURINGEN: MAATREGELEN TOT BEVORDERING
VAN DE WEDEROPBOUW EN MODERNISERING VAN DE
MARKTEN

20.3.1995 BEIEREN: PROGRAMMA VOOR DE STRUCTURELE PB C 251 van 
ONTWIKKELING VAN DE LANDBOUW 27.9.1995

28.3.1995 BADEN-WURTEMBERG: MAATREGELEN TOT 
BESTRIJDING VAN DRUIVEZIEKTE

4.4.1995 RIJNLAND-PALTS: VLEESVERWERKINGSBEDRIJF
JOSEF KALNIK IN ALFTER PB C 251van

27.9.1995
6.4.1995 BRANDENBURG: STEUN VOOR DE PRODUKTIE VAN

LANDBOUWPRODUKTEN
20.4.1995 THURINGEN: MAATREGELEN TOT VERMINDERING PB C 343 van 

VAN DE KOSTEN VAN BODEMONDERZOEK 21.12.1995
26.4.1995 SLEESWIJK-HOLSTEIN: MAATREGELEN TOT PB C 343 van 

BEVORDERING VAN HET GEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN 21.12.1995
17.5.1995 MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN

DIE IN MOEILIJKHEDEN VERKEREN ALS GEVOLG VAN
NATUURRAMPEN

23.5.1995 BRANDENBURG: MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE
AARDAPPELSECTOR

29.5.1995 MECKLENBURG-VOORPOMMEREN: MAATREGELEN TEN GUNSTE
VAN LANDBOUWBEDRIJVEN

29.5.1995 BEIEREN: MAATREGELEN TER WAARBORGING VAN DE
VLEESVOORZIENING

31.5.1995 SAKSEN-ANHALT: MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN
DE OMSCHAKELING OP ANDERE HOPRASSEN

8.6.1995 SAKSEN: MAATREGELEN TOT BESCHERMING VAN DE BOSSEN
9.6.1995 NEDERSAKSEN: MODERNISERING VAN EEN SLACHTHUIS
9.6.1194 BADEN-WURTEMBERG: MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN RAAPZAADOLIE
5.7.1995 BRANDENBURG: VERBETERING VAN DE LANDBOUWSTRUCTUREN
5.7.1995 SAKSEN-ANHALT: MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN

LANDBOUWBEDRIJVEN DIE DOOR NATUURRAMPEN ZIJN GETROFFEN
20.7.1995 THURINGEN: COMMUNAUTAIR INITIATIEF LEADER II
26.7.1995 NOORDRIJN-WESTFALEN: BOSBOUWMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN

PARTICULIERE BOSSEN
27.7.1995 SAKSEN: STEUN AAN DE AARDAPPELSECTOR
27.7.1995 SAKSEN: MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN HET

GEBRUIK VAN LANDBOUWMACHINES
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16.8.1995 BADEN-WURTEMBERG: PROGRAMMA TOT VERBETERING
VAN DE LANDBOUWSTRUCTUREN

21.8.1995 STEUN VOOR DE VERBETERING VAN DE LANDBOUWSTRUCTUREN
22.8.1995 SAKSEN: DORPSONTWIKKELING EN VERBETERING VAN DE

PLATTELANDSSTRUCTUREN
6.9.1995 MECKLENBURG-VOORPOMMEREN: STEUN VOOR DE AARDAPPELTEELT
18.9.1995 BEIEREN: MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN FOKVERENIGINGEN
18.9.1995 SAKSEN-ANHALT: COMMUNAUTAIR INITIATIEF LEADER II
21.9.1995 SAKSEN-ANHALT: STEUN VOOR MAATREGELEN TOT BESCHERMING

EN ONTWIKKELING VAN NATUUR EN LANDSCHAP
21.9.1995 NOORDRIJN-WESTFALEN: STEUN TER COMPENSATIE VAN

WATERSCHADE
25.9.1995 SAKSEN-ANHALT: MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN DE

BIOLOGISCHE TEELT VAN LANDBOUWPRODUKTEN
26.9.1995 SAKSEN: INKOMENSSTEUN VOOR IN MOEILIJKHEDEN

VERKERENDE GEZINSBEDRIJVEN IN DE LANDBOUW
28.9.1995 HESSEN: MAATREGELEN TOT VERMINDERING VAN DE

VERVUILING IN DE LANDBOUWSECTOR
2.10.1995 MECKLENBURG-VOORPOMMEREN: MAATREGELEN TOT BEVORDERING

VAN ECOLOGISCHE OPSLAG VAN MEST
4.10.1995 SAKSEN: MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWMETHODEN
4.10.1995 MECKLENBURG-VOORPOMMEREN: STEUN VOOR DE AANKOOP

VAN VAARZEN
6.11.1995 NEDERSAKSEN: MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN DE

AFZET VAN LANDBOUWPRODUKTEN IN HET KADER VAN
PROEFPROJECTEN

21.11.1995 NEDERSAKSEN: STEUN VOOR HET VOEDEREN VAN VOGELS
UIT HET HOGE NOORDEN

21.11.1995 SAKSEN-ANHALT: AFZET VAN LANDBOUWPRODUKTEN
21.11.1995 BRANDENBURG: COMMUNAUTAIR INITIATIEF LEADER II
21.11.1995 BREMEN: MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN EEN

MILIEUVRIENDELIJKE LANDINRICHTING
28.11.1995 NOORDRIJN-WESTFALEN: STEUNMAATREGELEN TEN BEHOEVE

VAN DE LANDBOUWSECTOR
28.11.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE BOSBOUW
7.12.1995 SAARLAND: BEVORDERING VAN PARTICULIERE ADVIESORGANEN

OP HET GEBIED VAN DE LANDBOUW
7.12.1995 NEDERSAKSEN: BOUW VAN EEN ZUIVERINGSINSTALLATIE

VOOR EEN CONSERVENFABRIEK
7.12.1995 THURINGEN: MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN

Griekenland

21.3.1995 AANWENDING VAN MODERNE FYTOSANITAIRE BESTRIJDINGSMETHODEN
8.5.1995 GENETISCHE VERBETERING VAN DE VEESTAPEL
8.5.1995 VERBETERING EN BEHOUD VAN INHEEMSE RASSEN
8.5.1995 BOUW VAN EEN PROEFSTATION VOOR BEREN (MANNELIJKE VARKENS)
19.7.1995 VERPLAATSING VAN FOKBEDRIJVEN EN BOUW VAN NIEUWE BEDRIJVEN
20.7.1995 BESCHERMING VAN BOSSEN TEGEN BRAND
27.7.1995 VERBETERING VAN DE WIJNBOUWSTRUCTUREN
22.8.1995 REGIONALE STEUN VOOR DE SANERING VAN DE VEESTAPEL
24.8.1995 REGIONALE STEUN VOOR DE AANKOOP VAN SPERMA
24.8.1995 AANKOOP VAN SPERMA EN MANNELIJKE FOKDIEREN
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24.8.1995 BIOLOGISCHE BESTRIJDING VAN ZIEKTEN IN DE
DENNENBOSSENBIJENTEELT

29.8.1995 STEUN VOOR LANDBOUWBEDRIJVEN DIE GETROFFEN ZIJN
DOOR DE BRANDEN VAN 1994

29.8.1995 PRODUKTIE EN AFZET VAN VERMEERDERINGSMATERIAAL

Spanje

23.1.1995 CATALONIË: MAATREGELEN OM VERONTREINIGING PB C 251 van
DOOR OLIEFABRIEKEN TE VOORKOMEN  27.9.1995

13.2.1995 GALICIË: LA CORUÑA, STEUN VOOR 
TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

13.2.1995 MADRID: AFZET VAN LANDBOUWPRODUKTEN
1.3.1995 AFZET VAN LANDBOUWPRODUKTEN PB C 251van

27.9.1995
20.3.1995 GALICIË: AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTING PB C 251 van

VOOR DE BESCHERMING TEGEN BOSBRAND 27.9.1995
 21.3.1995 CASTILIË-LEON: MAATREGELEN TEN BEHOEVE

VAN DE TELERS VAN VOOR INVRIEZEN BESTEMDE
SPERZIEBONEN

24.3.1995 LA RIOJA: STEUN AAN DE VEETEELT
10.4.1995 GALICIË: MAATREGELEN VOOR DE ONTWIKKELING PB C 343 van

VAN DE BOSBOUW 21.12.1995
12.4.1995 VALENCIA: STEUN VOOR DE SANERING VAN PB C 343 van

DE CITRUSCULTUUR 21.12.1995
17.5.1995 VALENCIA: STEUN VOOR LANDBOUWBEDRIJVEN
17.5.1995 GALICIË: MAATREGELEN TOT BESCHERMING VAN

HET INHEEMSE RUNDERRAS
17.5.1995 BASKENLAND: MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW
13.6.1995 EXTREMADURA: FINANCIËLE STEUN VOOR DE UITOEFENING

VAN HET BEROEP VAN DIERENARTS
16.6.1995 ANDALUSIË : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE AGRO-

LEVENSMIDDELENINDUSTRIE
16.6.1995 MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN DE PLATTELANDSONTWIKKELING
19.6.1995 CANARISCHE EILANDEN: VERBETERING VAN DE LANDBOUWSTRUCTUREN
19.6.1995 MAATRGELEN TOT BEVORDERING VAN DE VERKOOP VAN AGRO-

LEVENSMIDDELEN
26.6.1995 EXTREMADURA : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE RUNDVEE-,

SCHAPEN- EN GEITENSTAPEL
26.6.1995 EXTREMADURA : STEUN AAN ATRIAS

(VERENIGING VOOR DE BESCHERMING VAN DE VEGETATIE)
30.6.1995 EXTREMADURA : STEUN VOOR DE BOUW VAN CENTRA VOOR

DE VEEHOUDERIJ
13.7.1995 CATALONIË : STEUN VOOR DE AGRO-LEVENSMIDDELENINDUSTRIE
28.7.1995 NAVARRA: MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN DE AFZET VAN

LANDBOUWPRODUKTEN
31.7.1995 STEUNMAATREGELEN UIT HOOFDE VAN LEADER II
31.7.1995 ANDALUSIË : STEUNMAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE BOSBOUW
3.8.1995 CASTILIË-LEON : OVERSCHAKELING OP ANDERE HOPRASSEN
3.8.1995 CASTILIË-LA MANCHA: STEUN AAN VEEHOUDERSBEDRIJVEN
3.8.1995 EXTREMADURA : MAATREGELEN TOT VERBETERING VAN DE

LANDBOUWINFRASTRUCTUUR
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16.8.1995 MAATREGELEN TER COMPENSATIE VAN DE GEVOLGEN VAN
DE DROOGTE VOOR LANDBOUWBEDRIJVEN

16.8.1995 CANARISCHE EILANDEN : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE
BANANENSECTOR

28.9.1995 LA RIOJA : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN LANDBOUWCOÖPERATIES
4.10.1995 VERBETERING VAN DE AFZET VAN LANDBOUWPRODUKTEN
4.10.1995 EXTREMADURA : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE RUNDVEEHOUDERIJ
4.10.1995 VALENCIA : VERBETERING VAN DE EXPLOITATIE VAN

LANDBOUWBEDRIJVEN
31.10.1995 GALICIË : STEUN AAN BOSBOUWONDERNEMINGEN JO C 19 van

23.1.1996
6.11.1995 ANDALUSIË : PROGRAMMA TOT BEVORDERING VAN ONDERZOEK

EN ONTWIKKELING IN DE AGRO-LEVENSMIDDELENINDUSTRIE
21.11.1995 CASTILIË-LEON : STEUN AAN DE VEEHOUDERIJ
21.11.1995 LA RIOJA : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE VEEHOUDERIJ
21.11.1995 ANDALUSIË : VERBETERING VAN DE VERWERKING EN AFZET

VAN LANDBOUWPRODUKTEN
28.11.1995 CASTILIË-LEON : STEUN VOOR DE KOSTEN IN VERBAND MET

BEPAALDE OVERDRACHTEN VAN EIGENDOM OP HET PLATTELAND
28.11.1995 ASTURIË : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN VERENIGINGEN IN 

DE LANDBOUWSECTOR
28.11.1995 CASTILIË-LEON : STEUN AAN IMKERS
28.11.1995 CASTILIË-LEON : STEUN VOOR IRRIGATIE
28.11.1995 CASTILIË-LEON : STEUN TOT VERMINDERING VAN DE KOSTEN

VAN HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK VAN IRRIGATIESYSTEMEN
28.11.1995 CASTILIË-LEON : STEUN VOOR DE EXTENSIEVE VEEHOUDERIJ
28.11.1995 CASTILIË-LEON: STEUN VOOR DE HOUDERS VAN KLEINVEE
28.11.1995 ASTURIË : STEUN VOOR DE APPELTEELT
12.12.1995 VALENCIA : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN

AGRO-LEVENSMIDDELEN
13.12.1995 MADRID : STEUN TEN BEHOEVE VAN INHEEMSE RASSEN EN 

FOKVERENIGINGEN
15.12.1995 EXTREMADURA : MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE VEETEELT
15.12.1995 GALICIË : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE AKKERBOUW VOOR 1995

Finland

26.6.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE APPELTEELT
3.8.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE BIJENTEELT
3.8.1995 MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN AARDAPPELTELERS
28.9.1995 GARANTIES TEN BEHOEVE VAN DE GRAANSECTOR

(ONDERNEMING AVENA LTD)
13.10.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN DE TUINBOUW
13.10.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW
15.11.1995 VERBETERING EN AFZET VAN LANDBOUWPRODUKTEN
28.11.1995 KREDIETEN AAN DE LANDBOUWSECTOR
5.12.1995 STEUN AAN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

Frankrijk

2.2.1995 WIJZIGING VAN DE BESTAANDE STEUN VOOR DE JO C 251 van
AANPLANT VAN BETERE WIJNSTOKRASSEN 27.9.1995
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20.3.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFINGEN VAN HET
INSTITUT DES CORPS GRAS (ITERG) (INSTITUUT
VOOR VETSTOFFEN)

20.3.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFINGEN VAN DE 
GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES
SEMENCES,GRAINES ET PLANTS (GNIS) (PRODUKTSCHAP JO C 251 van
ZADEN EN PLANTEN) 27.9.1995

20.3.1995 SCHADELOOSSTELLING VAN BOOMKWEKERS -
SHARKAVIRUS

26.4.1995 STEUN AAN DE REGIO ILE DE FRANCE
ALS AANVULLING OP DE STEUN VOOR LANDBOUW EN JO C 343 van
MILIEUBESCHERMING 21.12.1995

26.4.1995 NATIONALE STEUN VOOR INVESTERINGEN IN DE JO C 343 van
LANDBOUW TOT BESCHERMING VAN HET MILIEU 21.12.1995

30.5.1995 RENTESUBSIDIE VOOR LENINGEN JO C 343 van
21.12.1995

5.7.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFINGEN OP DE SUIKERBIET
(ANDA)

5.7.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFING OP GRANEN EN RIJST
(ANDA)

5.7.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFINGEN OP OLIEHOUDENDE
ZADEN EN EIWITHOUDENDE GEWASSEN (ANDA)

5.7.1995 VERLENGING VAN DE STEUNREGELING VOOR DE AANPLANT
VAN BETERE WIJNSTOKRASSEN

22.8.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFINGEN VAN DE GROUPEMENT
NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES, GRAINES
ET PLANTS (GNIS) (PRODUKTSCHAP ZADEN EN PLANTEN)

24.8.1995 STEUN TOT VERBETERING VAN WEIDEGRONDEN
18.9.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFING VAN HET CENTRE

TECHNIQUE INTER-PROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX
METROPOLITAINS (CTIOM - INHEEMSE OLIEHOUDENDE ZADEN)

20.9.1995 STEUN TOT VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN VARKENSVLEES
IN BERGGEBIEDEN

16.10.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFING VOOR DE ONTWIKKELING VAN
DE LANDBOUW

16.10.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFING OP SCHAPEN- EN GEITENMELK
14.11.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFING VAN DE CENTRES

TECHNIQUES INTERPROFESSIONNELS DE LA CANNE JO C 343 van
ET DU SUCRE (SUIKERRIET EN SUIKER) 21.12.1995

21.11.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFING OP FRUIT EN GROENTEN
TEN GUNSTE VAN DE NATIONALE ORGANISATIE VOOR DE
ONTWIKKELING VAN DE LANDBOUW (ANDA)

21.11.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFING OP WIJN
21.11.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFING OP KOEIENMELK EN ROOM
21.11.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFING OP DE PRODUKTEN VAN

DE BLOEMEN- EN SIERTEELT
21.11.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFINGEN VAN HET ONIC EN

HET ITCF VOOR DE FINANCIERING IN DE GRAANSECTOR
21.11.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFING OP VLEES
21.11.1995 STEUN TEN GUNSTE VAN HET COMITE NATIONAL

INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE (TUINBOUW)
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21.11.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFINGEN VAN HET CENTRE 
TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS ET LEGUMES
(CTIFL) (GROENTEN EN FRUIT)

21.11.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFING VAN HET CENTRE
TECHNIQUE DE LA CONSERVATION DES PRODUITS
AGRICOLES (BEWARING LANDBOUWPRODUKTEN)

11.12.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN KALVERMESTERS DIE GETROFFEN
ZIJN DOOR MONETAIRE SCHOMMELINGEN

11.12.1995 STEUNMAATREGELEN IN DE RUNDVLEESSECTOR - COMPENSATIE
VAN INKOMSTENDERVING ALS GEVOLG VAN MONETAIRE
SCHOMMELINGEN

Italië

3.2.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE SUIKERSECTOR - PB C 251 van
MINERBIO 27.9.1995

3.2.1995 WIJZIGING VAN HET NATIONAAL PROGRAMMA AIMA PB C 251 van
VOOR DE RUNDVEESECTOR 27.9.1995

8.2.1995 ABRUZZEN : PROGRAMMA VOOR HET KREDIET AAN DE
LANDBOUW

23.2.1995 EMILIA-ROMAGNA : BUITENGEWONE INTERVENTIE IN PB C 251 van
DE SECTOR VLEESVERWERKING 27.9.1995

20.3.1995 SARDINIË : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE
KURKEIKTEELT

30.3.1995 CAMPANIA : CITROENTEELT PB C 251van
27.9.1995

26.4.1995 EMILIA-ROMAGNA : PROMOTIE VAN REGIONALE PB C 343 van
LANDBOUWPRODUKTEN EN LEVENSMIDDELEN 21.12.1995

26.4.1995 ABRUZZEN : MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET PB C 343 van
BOSAREAAL EN HET MILIEU 21.12.1995

29.5.1995 ABRUZZEN : VERLENGING VAN REGIONALE WET 
     NR. 31 VAN 3.6.82 
29.5.1995 NATIONAAL PROGRAMMA EIMA VOOR STEUNVERLENING

VOOR DE AANKOOP VAN ETHYLALCOHOL
16.6.1995 PIEMONTE : MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE

AGRARISCHE INDUSTRIE
20.6.1995 NATIONAAL PROGRAMMA EIMA: STEUN VOOR DE

AARDAPPELSECTOR
26.6.1995 EIMA-PROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN DE VERKOOP VAN

ALCOHOL
30.6.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE SUIKERSECTOR -

OSTELLATO
3.8.1995 MARCHE : MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN WIJNBOUW-

PRODUKTEN EN AGRO-LEVENSMIDDELEN
22.8.1995 SICILIË : REGIONALE WET 27/95

MET UITZONDERING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE
VOORTZETTING VAN DE FINANCIERING VAN REGIONALE
WET 13/86 

22.8.1995 STEUN VOOR DE PRODUCENTEN VAN OLIEHOUDENDE ZADEN
- VERKOOPBEVORDERING EN ONDERZOEK

18.9.1995 SICILIË : MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN VEEHOUDERS WAARVAN
DE VEESTAPEL GETROFFEN IS DOOR BESMETTELIJKE ZIEKTEN
(ARTIKELEN 1, 2 EN 8 VAN WET 28/95)

MEDEDINGINSVERSLAG 1995



TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE 319

25.9.1995 VAL D'AOSTA : RUILVERKAVELING
25.9.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE SINAASAPPELSECTOR
25.9.1995 VAL D'AOSTA : REGIONALE STEUNMAATREGEL
21.11.1995 CAMPOVERDE-PROJECT: MEZZOGIORNO
28.11.1995 VENETO : MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW
28.11.1995 NATIONAAL PROGRAMMA AIMA TEN BEHOEVE VAN DE

AANKOOP VAN UIT FRUIT BEREIDE ALCOHOL

Luxemburg

30.8.1995 STEUN TEN BEHOEVE VAN DE AARDAPPELSECTOR

Nederland

17.1.1995 STEUN VOOR MILIEUBESCHERMING EN VOOR DE PB C 251 van
BIOLOGISCHE TEELT 27.9.1995

2.2.1995 STEUN OP HET GEBIED VAN DE LANDBOUW
8.3.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFINGEN TEN GUNSTE VAN DE PB C 251 van

RUNDVEESECTOR 27.9.1995 
20.3.1995 AARDGASTARIEF VOOR DE TUINBOUW PB C 251 van

27.9.1995
26.4.1995 MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWMETHODEN PB C 343 van

21.12.1995
17.5.1995 STEUN EN PARAFISCALE HEFFINGEN IN DE

AARDAPPELSECTOR
13.7.1995 KWALITEITSCONTROLE IN DE VLEESSECTOR
31.7.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE VLEESSECTOR
1.8.1995 MAATREGELEN IN DE VLEESSECTOR
30.8.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN

DIE SCHADE HEBBEN OPGELOPEN DOOR OVERSTROMINGEN
14.9.1995 ONTWIKKELING VAN INFORMATICATOEPASSINGEN IN DE

BOSBOUWSECTOR
14.11.1995 VERBETERING VAN DE EXPLOITATIE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN
14.11.1995 STEUN VOOR GROENTEN EN FRUIT
14.11.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE SECTOR GROENTEN

EN FRUIT
14.11.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE TUINBOUW
15.11.1995 STEUNMAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN DE

GEZONDHEID VAN DIEREN
21.11.1995 STEUN VOOR DE AFZET VAN CHAMPIGNONS
21.11.1995 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE BOSSEN
21.11.1995 STEUNMAATREGELEN IN DE VLEESSECTOR-SPOM
12.12.1995 STEUNMAATREGELEN TEN GUNSTE VAN

PLATTELANDSORGANISATIES DIE BELAST ZIJN MET
BEDRIJFSVERZORGINGSDIENSTEN

Portugal

16.8.1994 COMMUNAUTAIR INITIATIEF LEADER II
27.11.1995 MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN DE AFZET VAN

LANDBOUWPRODUKTEN
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Verenigd Koninkrijk

27.1.1995 NOORD-IERLAND: MILK MARKETING BOARD PB C 251 van
27.9.1995

3.2.1995 STEUN VOOR DE OVERNAME VAN KLEINE BEDRIJVEN
DOOR JONGEREN

14.2.1995 FARM CAPITAL GRANTS
20.3.1995 EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE AFVLOEIING

VAN HET PERSONEEL VAN DE MEAT AND LIVESTOCK PB 251 van
COMMISSION 27.9.1995

21.3.1995 KOSTEN VAN RECLAMECAMPAGNE VOOR MILK MARQUE PB C 402 van
31.12.1994

30.3.1995 PROGRAMMA VOOR LANDBOUWBEDRIJVEN EN KLEINE
PACHTBOERDERIJEN

26.4.1995 KANAALEILANDEN (GUERNSEY): STEUN AAN DE TUIN- PB C 343 van
BOUWSECTOR 21.12.1995

11.7.1995 NOORD-IERLAND: MOZZARELLA-PROJECT
21.8.1995 MILIEUGEVOELIGE GEBIEDEN: WIJZIGINGEN OP

"CONSERVATION PLANS"
30.8.1995 REGELING VOOR BEGINNENDE PACHTBOEREN IN 

LOCHABER EN ARGYLL
25.9.1995 ONDERZOEK- EN SCHOLINGSPROGRAMMA VOOR DE

SUIKERBIETENTEELT: HEFFINGSBEDRAGEN 1995-1996
10.11.1995 HEFFINGEN VAN DE HOME GROWN CEREALS AUTHORITY
14.11.1995 REGELING VOOR NITRAATGEVOELIGE GEBIEDEN
21.11.1995 VEEQUOTA-COMPENSATIEREGELINGEN

1.2. Gevallen waarin de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag
heeft ingeleid

België

20.3.1995 VLAAMS GEWEST : BIOBRANDSTOFFEN - ACTIEPLAN VOOR
VLAANDEREN

20.3.1995 TOEKENNING VAN EEN REGIONALE PREMIE VOOR DE TEELT VAN
WINTERKOOLZAAD DIE NIET VOOR CONSUMPTIE BESTEMD IS 

14.7.1995 WAALS GEWEST: INVESTERINGS- EN VESTIGINGSSTEUN PB C 294 van
IN DE LANDBOUWSECTOR  9.11.1995

24.11.1995 WAALS GEWEST: VASTE VERPLICHTE BIJDRAGEN VOOR
DE PLUIMVEESECTOR - STEUN EN RETRIBUTIES VAN
ZUIVELBEDRIJVEN

Duitsland

7.4.1995 RIJNLAND-PALTS: MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN PB C 169 van
WIJNGAARDEN 5.7.1995

Griekenland

27.1.1995 GREEK COTTON BOARD (GRIEKSE DIENST VOOR KATOEN) PB C 278 van
24.10.1995
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Spanje

26.7.1995 NAVARRA : STEUN VOOR DE ONDERNEMING PB C 293 van
PAMPLONICA S.A. 8.11.1995

Frankrijk

20.3.1995 STEUN VOOR DE BEHEERSING VAN DE WIJNBOUWPRODUKTIE
29.3.1995 STEUNMAATREGELEN IN DE BEDRIJFSKOLOM PB C 289 van

SCHAPENHOUDERIJ 31.10.1995

Italië

2.3.1995 SICILIË : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN ONDERNEMINGEN PB C 295 van
DIE SCHADE HEBBEN GELEDEN DOOR NATUURRAMPEN 10.11.1995

21.3.1995 LATIUM : MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE LANDBOUW PB C 267 van
(WETTEN 44/89 en 57/92) 14.10.1995

3.5.1995 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: REGIONAAL FONDS IN PB C 342 van
DE LANDBOUWSECTOR 20.12.1995

3.5.1995 ABRUZZEN : WET INZAKE DE ONTWIKKELING VAN PB C 289 van
DE LANDBOUW VOOR DE PERIODE 1995-97 31.10.1995

27.7.1995 OVEREENKOMST TOT BEVORDERING VAN HET GEBRUIK VAN PB C 294 van
KENAF VOOR DE PRODUKTIE VAN CELLULOSE 09.11.1995

27.7.1995 CAMPANIA : REGIONALE WET NR. 24 VAN 12/8/1993 PB C 292 van
INZAKE DE BIOLOGISCHE LANDBOUW 07.11.1995

27.7.1995 SARDINIË : REGIONALE WET VAN PB C 294 van 
19 JANUARI 1994 - NORMEN VOOR HET STIMULEREN 09.11.1995
EN VALORISEREN VAN DE BIOLOGISCHE LANDBOUW

31.7.1995 SICILIË : REGIONALE WET VAN 14.8.1993: PB C 295 van
BUITENGEWONE WERKGELEGENHEIDSMAATREGELEN 10.11.1995

7.11.1995 LATIUM : LANDBOUWCOÖPERATIE PB C 327 van
 7.12.1995
21.11.1995 SICILIË : SANERING VAN COÖPERATIES

1.3. Gevallen waarin de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag
heeft beëindigd met een positieve eindbeschikking

Spanje

20.3.1995 ARAGON : STEUN TEN BEHOEVE VAN LANDBOUW- PB C 157 van 23.6.1995
COÖPERATIES

20.3.1995 STEUNMAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE ONDERNEMING
PULEVA PB C 142 VAN 8.6.1995

1.4. Gevallen waarin de Commissie een negatieve eindbeschikking heeft gegeven op grond van
artikel 93, lid 2, eerste alinea, van het EG-Verdrag

België

4.1.1995 PLUIMVEEHOUDERIJ EN SECTOR KLEINVEE:
ONTWERP VAN EEN KONINKLIJK BESLUIT PB L 277 VAN 21.11.1995

4.1.1995 CONSULTATIEVE AFDELING "GROENTEN EN FRUIT" en
"PLUIMVEE, EIEREN EN KLEINVEE" PB L 277 VAN 21.11.1995
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4.1.1995 VERPLICHTE BIJDRAGE TER BEVORDERING VAN DE AFZET
VAN PRODUKTEN VAN DE PLUIMVEEHOUDERIJ EN DE
SECTOR KLEINVEE PB L 277 VAN 21.11.1995

Frankrijk

28.11.1995 STEUN VOOR DE FRANSE VARKENSHOUDERS IN DE VORM VAN
EEN STAATSGARANTIE

28.11.1995 MAATREGELEN TOT VERMINDERING VAN DE SOCIALE LASTEN
EN SCHADELOOSSTELLING VOOR DE WEGBLOKKADE VAN 1992

Italië

4.4.1995 SARDINIË: MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW
(REGIONALE WET NR. 17 VAN 27.7.1992) PB L 218 VAN 14.9.1995

1.5. Gevallen waarin de Commissie uit hoofde van artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag, is
overgegaan tot de toetsing van een bestaande steunregeling

Italië

31.7.1995 SICILIË: ARTIKEL 1 VAN REGIONALE WET NR. 13/88

1.6. Beschikkingen van de Raad op grond van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag

BESCHIKKINGEN VAN DE RAAD VAN 22.6.1995 INZAKE DE TOEKENNING VAN BUITENGEWONE
STEUN AAN DE PRODUCENTEN VAN TAFELWIJN IN FRANKRIJK

1.7. Arresten van het Hof van Justitie

ARREST VAN HET GERECHT VAN 27.4.1995 IN ZAAK T-435/93 - ASSOCIATION OF SORBITOL
PRODUCERS WITHIN THE EC (ASPEC), CERESTAR HOLDING BV, ROQUETTE FRERES SA, EN
MERCK OHG TEGEN COMMISSIE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING
91/474/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 16.8.1991 INZAKE DE STEUN VAN DE ITALIAANSE
REGERING AAN ITALGRANI SPA VOOR DE VESTIGING VAN AGRO-INDUSTRIËLE BEDRIJVEN IN
DE MEZZOGIORNO.

ARREST VAN HET GERECHT VAN 27.4.1995 IN ZAAK T/442/93 - ZEVEN ONDERNEMINGEN IN DE
ZETMEELINDUSTRIE TEGEN DE COMMISSIE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN
BESCHIKKING 91/474/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 16.8.1991 INZAKE DE STEUN VAN DE
ITALIAANSE REGERING AAN ITALGRANI SPA VOOR DE VESTIGING VAN AGRO-INDUSTRIËLE
BEDRIJVEN IN DE MEZZOGIORNO.

ARREST VAN HET GERECHT VAN 27.4.1995 IN ZAAK T/443/93 - CASILLO GRANI SNC TEGEN
COMMISSIE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING 91/474/EEG VAN DE
COMMISSIE VAN 16.8.1991 INZAKE DE STEUN VAN DE ITALIAANSE REGERING AAN ITALGRANI
SPA VOOR DE VESTIGING VAN AGRO-INDUSTRIËLE BEDRIJVEN IN DE MEZZOGIORNO.
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2. in de visserijsector

2.1. Gevallen waarin de Commissie geen bezwaar heeft aangetekend zonder de
onderzoeksprocedure in te leiden (1995)

Oostenrijk

N/445/D/95 09.10.95 RICHTSNOEREN VOOR DE
DIENSTENSECTOR

PB C 6 van 11.01.96, blz. 6

Denemarken

N/526/95 16.05.95 VISSERIJBANK PB (wordt gepubliceerd)

Duitsland

N/13/95 11.01.95 MAATREGELEN OP GEBIED VAN
VISSERIJ EN AQUACULTUUR

PB C 192 van 26.07.95

N/37/95 11.01.95 MAATREGELEN TEN BEHOEVE
VAN DE VERWERKING EN DE
AFZET VAN VISSERIJPRODUKTEN

PB C 192 van 26.07.95

N/472/95 16.05.95 AANPASSINGSMAATREGELEN IN
DE ZEEVISSERIJ

PB C 290 van 01.11.95

Griekenland

N/34/95 18.01.95 STEUN TEN BEHOEVE VAN DE
VISSERIJSECTOR

PB C 272 van 18.10.95, blz. 7

Spanje

N/86/95 27.01.95 STEUN TEN BEHOEVE VAN DE
TIJDELIJKE STILLEGGING VAN 
DE VISSERSVLOOT. VALENCIA.

PB C 335 van 13.12.95

N/236/95 07.03.95 MAATREGELEN TEN BEHOEVE
VAN DE OPLEIDING

PB C 343 van 21.12.95

N/245/95 08.03.95 STEUNMAATREGELEN IN DE
VISSERIJ- EN
AQUACULTUURSECTOR OP DE
CANARISCHE EILANDEN

PB C 192 van 26.07.95

N/247/95 08.03.95 PESCA CANARIAS-PROGRAMMA PB C 6 van 11.01.96, blz. 6

N334/b/95 29.03.95 MAATREGELEN TEN FAVEURE
VAN DE VISSERIJSECTOR

PB C 192 van 26.07.95
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N/497/95 30.05.95 STEUNMAATREGELEN TEN
BEHOEVE VAN HET DEFINITIEF
UIT DE VAART NEMEN VAN
VISSERSBOTEN. CANTABRIA.

PB C 343 van 21.12.95

N/520/95 08.06.95 STRUCTURELE
STEUNMAATREGELEN IN DE
VISSERIJSECTOR. ANDALUSIË.

PB C 276 van 21.10.95

N/608/95 05.07.95 STEUNMAATREGELEN OP GEBIED
VAN ONTWIKKELING EN
AQUACULTUUR

PB C 343 van 21.12.95

N/246/95 08.03.95 MODERNISERING EN
RECONVERSIE VAN DE VLOOT.
CANARISCHE EILANDEN

PB C 272 van 18.10.95, blz. 8

N/390/95 04.04.95 STEUNMAATREGELEN TEN
FAVEURE VAN DE VISSERIJ

PB C 272 van 18.10.95, blz. 9

Frankrijk

N/157/95 21.02.95 STEUNMAATREGELEN TEN
BEHOEVE VAN HET DEFINITIEF
UIT DE VAART NEMEN VAN
VISSERSVAARTUIGEN

PB C 149 van 16.06.95, blz. 1

Nederland

N/535/94 08.09.94 ONDERZOEKFONDS
GROOTHANDELSSECTOR

PB C 6 van 11.01.96, blz. 6

Portugal

N/438/95 10.05.95 PEDRAA II-PROGRAMMA
PESCARAA ACORES

PB C 272 van 18.10.95, blz. 10

NN/51/95 21.02.95 PROGRAMMA VOOR DE
ONTWIKKELING VAN MARITIEME
ACTIVITEITEN OP MADEIRA

PB C 192 van 26.07.95

Verenigd Koninkrijk

N/43/95 20.01.95 LENINGEN TEN BEHOEVE VAN DE
VISSERSVAARTUIGEN EN DE
AQUACULTUUR

PB C 192 van 26.07.95

N/44/95 20.01.95 LENINGEN TEN FAVEURE VAN DE
VERWERKING EN DE
AQUACULTUUR

PB C 272 van 18.10.95, blz. 9
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2.2. Gevallen waarin de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag
heeft ingeleid, dan wel een reeds ingeleide procedure heeft voortgezet (1995)

Duitsland
C/6/95 03.02.95 STEUN TEN BEHOEVE VAN

FA. JADEKOST
PB...

Italië
C/10/95 14.02.95 STEUN TEN BEHOEVE VAN DE

VISSERIJSECTOR
PB C 157 van 23.06.95, blz. 8

2.3. Gevallen waarin de Commissie de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag
heeft beëindigd

Italië
C/21/94 03.05.94 ABBRUZEN. MAATREGELEN TEN

FAVEURE VAN DE
VISSERIJSECTOR

PB...

C/65/91 24.9.91 MAATREGELEN MET BETREKKING
TOT DE TIJDELIJKE STILLEGGING
VAN VAARTUIGEN. ITALIË
(SARDINIË)

PB L 126 van 9.6.95, blz. 32

2.4. Beschikkingen van de Commissie - evolutie

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de evolutie van het aantal steunregelingen in de sector
visserij en aquacultuur welke door de Commissie zijn onderzocht alsook het aantal beschikkingen die
de Commissie heeft vastgesteld ten aanzien van de verenigbaarheid van deze regelingen met de op de
visserij toepasselijke mededingingsvoorschriften. De cijfers stemmen overeen met de gegevens welke
bekend zijn op de datum waarop de beschikking is vastgesteld en komen niet noodzakelijkerwijze
overeen met het aantal ingeschreven of onderzochte zaken.

JAAR TOTAAL

BESLUITEN VAN DE COMMISSIE

GEEN
BEZWAAR

INLEIDING
VAN DE

PROCEDURE
VAN ARTIKEL

93, LID 2 

BEËINDIGING
VAN DE

PROCEDURE

NEGATIEVE
VERKLARING

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. in de transportsector

3.1. Gevallen waarin de Commissie geen bezwaar heeft aangetekend

Denemarken

01.02.1995 Ontwikkeling van een visuele scheepsbrugsimulator 
IP(95)90 voor de opleiding van scheepsbemanningen

Duitsland

10.05.1995 Privatisering van Lufthansa A.G.
IP(95)456
26.07.1995 Maatregelen ten faveure van de PB C 343 van 21.12.1995
IP(95)859 binnenvaart

Frankrijk

12.07.1995 Steun voor vrijwillige bedrijfsbeëindiging JO C 312 van 23.11.1995
18.10.1995 Moderniseringsplan voor het wegvervoer JO C 335 van 13.12.1995
IP(95)1131
14.11.1995 Economisch en sociaal plan ter bevordering
IP(95)1193 van de binnenscheepvaart

Ierland

20.12.1995 Maatregelen ten gunste van Aer Lingus JO L 54 van 25.02.1994
IP(95)1431

Nederland

26.07.1995 Telematica in de vervoerssector JO C 298 van 11.11.1995
IP(95)838
20.09.1995 Investeringen in materiaal voor 

gecombineerd vervoer
20.09.1995 Subsidiemaatregelen ten faveure van het

gecombineerde rail/wegvervoer
IP(95)1002 voor de jaren 1995-1996
18.10.1995 Maatregelen ten gunste van de vervoerssector
IP(95)1130

Portugal

04.04.1995 Steunverlening ten gunste van de Portugese JO L 279 van 28.10.1994
IP(95)341 luchtvaartmaatschappij TAP
26.04.1995 Maatregelen op het gebied van het JO C 276 van 21.10.1995

wegvervoer
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Verenigd Koninkrijk

16.01.1995 Overheidsgarantie voor het leasen van
Europese slaapwagens JO C 318 van 29.11.1995

16.05.1995 Steunverlening ten behoeve van
Union Railways Ltd JO C 6 van 11.01.1996

18.10.1995 Belastingaftrek voor reders
IP(95)1132

3.2. Gevallen waarin de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag is ingeleid

Spanje

01.03.1995 Steunregeling ten gunste van "IBERIA" JO C 114 van 06.05.1995
IP(95)195

Frankrijk

31.10.1995 Niet-aangemelde steun in de vorm van een 
IP(95)1159 kapitaalinbreng in de 
IP(95)1432 compagnie générale maritime (CGM)

Italië

04.10.1995 Belastingkrediet voor Italiaanse JO C 3 van 06.01.1996
IP(95)1091 wegvervoerders
14.11.1995 Friuli Venezia Giulia, artikel 3 van het 

regionale wetsontwerp N 422/92 in de JO C 2 van 05.01.1996
transportsector

3.3. Gevallen waarin de procedure van artikel 93, lid 2, van het Verdrag is beëindigd

Spanje

07.06.1995 Baskenland: steun ten gunste van JO C 321 van 01.12.1995
IP(95)579 Ferries Golfo de Vizcaya S.A.
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V - Internationale activiteiten

A - Nieuwe wettelijke bepalingen en bekendmakingen die door de
Commissie werden goedgekeurd of voorgesteld

COM(95)157 def., voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie inzake het standpunt dat
de Gemeenschap zal innemen in de Associatieraad die is ingesteld bij de Europa-Overeenkomst tussen
de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tsjechië, anderzijds,
inzake de vaststelling van de nodige voorschriften voor de tenuitvoerlegging van artikel 64, lid 1,
onder i) en ii), en lid 2 van voornoemde Europa-Overeenkomst, van 18 mei 1995.

COM(95)156 def., voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie inzake het standpunt dat
de Gemeenschap zal innemen in de Associatieraad die is ingesteld bij de Europa-Overeenkomst tussen
de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Slovakije, anderzijds,
inzake de vaststelling van de nodige voorschriften voor de tenuitvoerlegging van artikel 64, lid 1,
onder i) en ii), en lid 2 van voornoemde Europa-Overeenkomst, van 18 mei 1995.

COM(95)528 def., voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie inzake het standpunt dat
de Gemeenschap zal innemen in de Associatieraad die is ingesteld bij de Europa-Overeenkomst tussen
de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Bulgarije, anderzijds, inzake de
vaststelling van de nodige voorschriften voor de tenuitvoerlegging van artikel 64, lid 1, onder i) en
ii), en lid 2 van voornoemde Europa-Overeenkomst, van 22 november 1995.
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VI - De toepassing van de mededingingsvoorschriften in de Lid-Staten

A. Ontwikkelingen inzake wetgeving en beleid

Het belang van het mededingingsbeleid in de Lid-Staten is in 1995 toegenomen. Denemarken en
Nederland hebben ontwerp-wetgeving op mededingingsgebied voorbereid in overeenstemming met het
Gemeenschapsrecht en in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt over dusdanige wetgeving van
gedachten gewisseld. Griekenland heeft het rechtskader voor het mededingingsbeleid op nationaal
niveau aanzienlijk verbeterd en de bevoegdheden van het Mededingingscomité met betrekking tot de
toepassing van artikel 85, lid 1, en artikel 86 verduidelijkt. Een gelijkaardige ontwikkeling vond plaats
in Italië waar voor het eerst artikel 14, lid 6, van Verordening nr. 17 en vergelijkbare bepalingen in
andere procedureverordeningen ten uitvoer zijn gelegd. Wat de nieuwe Lid-Staten betreft hadden
Finland en Zweden hun mededingingsrecht reeds in overeenstemming gebracht met het
Gemeenschapsrecht alvorens toe te treden. Oostenrijk had dit zijdelings gedaan door de
EER-mededingingsvoorschriften in te voeren.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de bijdragen welke door de nationale autoriteiten zijn vertrekt. Voor
meer bijzonderheden wordt verwezen naar de nationale verslagen van de bevoegde autoriteiten.

Oostenrijk

De toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften in Oostenrijk

De EER-mededingingswet55, die meer bepaald de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de
federale minister van Economische Zaken als bevoegde federale autoriteit regelt, werd voor de tweede
maal gewijzigd. Nadat in 1994 de voorafgaande voorwaarden om de nodige bijstand te verlenen met
betrekking tot verificaties in de zin van artikel 14, lid 6, van Verordening nr. 1756 tot stand waren
gebracht, zijn de formele aanpassingen welke noodzakelijk waren wegens de toetreding tot de
Europese Unie, nu ten uitvoer gelegd en is aan de wet een nieuwe naam gegeven57.

Wet inzake concurrentiebeperkende handelspraktijken58

Vóór de wijziging van de wet inzake concurrentiebeperkende handelspraktijken59 waren twee
bijzondere rechtbanken bevoegd ter zake van concurrentiebeperkende praktijken, meer bepaald de bij
het Hoger Provinciaal Gerecht van Wenen gevoegde rechtbank inzake concurrentiebeperkende
praktijken, die in eerste aanleg bevoegd was, en de bij het Hof van Beroep gevoegde hogere rechtbank
inzake concurrentiebeperkende praktijken, die in tweede en laatste aanleg bevoegd was. Via de

                                                            

55 Federale wet inzake de toepassing van de mededingingsvoorschriften in de Europese Economische Ruimte
(EER-mededingingswet), Oostenrijks Staatsblad 125/1993.

56 Federale wet tot wijziging van de EER-mededingingswet, Oostenrijks Staatsblad 627/1994.
57 Federale wet houdende wijziging van de EER-mededingingswet, Oostenrijks Staatsblad 175/1995. Nieuwe benaming:

federale wet inzake de toepassing van de mededingingsvoorschriften in de Europese Unie (EU-mededingingswet).
58 Oorspronkelijke versie: federale wet van 19 oktober 1988 inzake concurrentiebeperkende handelspraktijken en andere

beperkingen van de mededinging (wet inzake concurrentiebeperkende handelspraktijken van 1988), Oostenrijks
Staatsblad 600/1988.

59 Federale wet houdende wijziging van de wet inzake concurrentiebeperkende handelsprakijken van 1988, Oostenrijks
Staatsblad 520/1995.
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wijziging beoogde de wetgever de moeilijkheden welke in het verleden ontstonden ingevolge de
gerechtelijke organisatie, weg te werken door de bevoegdheid in dergelijke zaken over te dragen aan
de gewone hoven en rechtbanken60.

Verticale distributieovereenkomsten

De wijziging van de wet inzake concurrentiebeperkende handelspraktijken van 1993 heeft geleid tot
afzonderlijke wettelijke regelingen voor verticale distributieovereenkomsten. Sindsdien zijn ongeveer
600 modelovereenkomsten geregistreerd en getoetst aan het communautaire mededingingsrecht.
De federale minister van Justitie heeft in overeenstemming met de federale minister van Economische
Zaken krachtens de wet inzake de concurrentiebeperkende handelspraktijken een besluit
bekendgemaakt houdende invoering van de relevante communautaire wetgeving in het nationale
Oostenrijkse recht ten gevolge waarvan het vermoeden dat er geen redenen zijn om een verbod op te
leggen, gerechtvaardigd is ingeval overeenkomsten voldoen aan de vereisten van de
groepsvrijstellingsverordeningen61.

België

De wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging die in werking is
getreden op 1 april 1993 heeft België, op het gebied van mededingingspolitiek, een wetgeving
verschaft, die in ruime mate is gebaseerd op de regels en beginselen van het Gemeenschapsrecht.
Fusies moeten vooraf worden aangemeld wanneer twee drempels met betrekking tot omzet en
marktaandeel overschreden worden. Initieel waren de drempels een gezamenlijke wereldwijde omzet
van 1 miljard BFR en een gezamenlijk marktaandeel van 20% van de betrokken markt. Een belangrijke
wijziging met betrekking tot deze drempels is in 1995 ingevoerd bij Koninklijk Besluit van
31 maart 1995 tot verhoging van de drempels bedoeld in artikel 11, lid 1, van de wet van
5 augustus 1991. De desbetreffende drempels worden, wat de criteria van omzet en marktaandeel
betreft, respectievelijk verhoogd tot meer dan 3 miljard BFR en 25%.

Denemarken

De Deense mededingingswet die op 1 januari 1990 in werking trad, werd in 1995 gewijzigd in die zin
dat bij de bevoegde beroepsinstantie hoger beroep kan worden ingesteld tegen besluiten van de
Mededingingsraad inzake bekendmaking/vertrouwelijkheid van gegevens. De Mededingingsraad is nog
steeds niet bevoegd om artikel 85, lid 1, of artikel 86 van het Verdrag rechtstreeks toe te passen. Het
Comité inzake de mededingingswet, dat werd opgericht onder auspiciën van het Ministerie van Handel
en Industrie, publiceerde begin augustus 1995 Verslag nr. 1297. Het comité werd in 1993 opgericht
met als oogmerk het mededingingsrecht in Denemarken door te lichten inzonderheid ten einde te
garanderen dat het in overeenstemming is met de communautaire mededingingsvoorschriften. De
belangrijkste opmerking van het in het Verslag vervatte wetsontwerp is dat het Deense
mededingingsrecht op één lijn moet worden gebracht met het communautaire mededingingsrecht en
dat aandacht moet worden besteed aan de structuur van het bedrijfsleven in Denemarken; er zijn meer

                                                            

60 Het Hoger Provinciaal Gerecht van Wenen treedt nu op als rechtbank inzake concurrentiebeperkende gedragingen
en het Hof van Beroep treedt op als hogere rechtbank op dit gebied.

61 Besluit van de nationale minister van Justitie van 28 februari 1995 inzake de vrijstelling van verticale
distributieovereenkomsten, Oostenrijks Staatsblad 148/1995.
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bepaald een klein aantal grote ondernemingen en een groot aantal kleine ondernemingen. Het comité
is van mening dat de Deense autoriteiten moeten afzien van behandeling van een zaak zodra de
Commissie onderzoekt of in deze zaak een verbod moet worden opgelegd dan wel vrijstelling worden
verleend, behalve wanneer er sprake is van geheel uitzonderlijke omstandigheden op de Deense markt.
Het verslag is toegestuurd aan ministeries, organisaties, enz.

Duitsland

De wet houdende verbod op concurrentiebeperkingen (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen -
GWB) werd niet gewijzigd tijdens de besproken periode (1995). In het economisch jaarverslag van
1995 kondigde de federale regering evenwel aan dat zij voornemens is de bedoelde wet te wijzigen
ten einde hem in overeenstemming te brengen met het Europese mededingingsrecht. Met het oog op
de voorbereiding van de zesde wijziging van de GWB heeft het federale Ministerie van Economische
Zaken een werkgroep opgericht waaraan vertegenwoordigers van het Bundeskartelamt zullen
deelnemen.

Griekenland

In 1995 is de Griekse mededingingswetgeving (wet nr. 703/77 inzake het toezicht op monopolies en
oligopolies en inzake de bescherming van de vrije medediging) aangevuld met wet nr. 2296/95 die op
24 februari 1995 in werking is getreden. De bij wet nr. 2296/95 ingevoerde wijzigingen vullen het
rechtskader inzake de bescherming van de mededinging aan en verbeteren het. Tevens brengen zij een
institutionele context tot stand die de snelle en doelmatige toepassing van dit rechtskader bevordert
dank zij onder meer de volgende maatregelen:

- een algemeen preventief toezicht op concentratieverrichtingen is ingesteld voor alle sectoren van
de economie voor zover de voorwaarden van de wet zijn nageleefd (omzet van minstens
50 miljoen ecu of een marktaandeel van minstens 25%);

- een mechanisme van negatieve verklaring is ingevoerd ten einde de ondernemingen
rechtszekerheid te bieden;

- de geldboeten wegens schending van de wetsbepalingen zijn herzien en de oplegging van
dwangsommen is ingevoerd ten einde het ontradingseffect ervan te versterken zonder afbreuk te
doen aan het evenredigheidsbeginsel;

- het Mededingingscomité is georganiseerd als onafhankelijk administratief college met een eigen
administratieve infrastructuur en organisatorische autonomie; parallel daarmee is een secretariaat
opgericht dat de bevoegdheden en functies uitoefent die tot de goedkeuring van de wet werden
uitgeoefend door de directie "Marktstudie-mededinging";

- de bevoegdheden van het Mededingingscomité zijn uitgebreid: exclusieve bevoegdheid om
bewarende maatregelen te treffen, bevoegdheid om geldboeten en dwangsommen op te leggen bij
schending van de wet of niet-naleving van de besluiten en uitgebreide raadgevende bevoegdheden.

In het kader van de genoemde wijzigingen is het intern reglement van het Mededingingscomité
vastgesteld en zijn formulieren met betrekking tot de aanmelding van concentratieverrichtingen
opgesteld. Het presidentieel besluit inzake de organisatie van het secretariaat is nog niet genomen
zodat het personeelsbestand ervan nog niet is samengesteld. De recente wijzigingen hebben geleid tot
een wezenlijke wetgevende ontwikkeling inzake de bevoegdheid van de Griekse mededingingsautoriteit
om artikel 85, lid 1, en artikel 86 toe te passen. Deze bevoegdheid is in concreto toegelicht in
artikel 4, lid 12, van wet nr. 2296/96.
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Spanje

Een ontwerp van Koninklijk Besluit houdende wijziging van het vigerende Koninklijk Besluit inzake
de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag in Spanje, wordt momenteel onderzocht.
Het nieuwe Koninklijk Besluit zal voorzien in de rechtsgrondslag voor de samenwerking tussen de
Europese Commissie en de Spaanse mededingingsautoriteiten krachtens de communautaire
instrumenten welke zijn bekendgemaakt na het vigerende Koninklijk Besluit.

Finland

De Finse mededingingswet

In een arrest van 30 november 1995 heeft de hoogste administratieve rechterlijke instantie erkend dat
de communautaire mededingingsvoorschriften rechtstreeks kunnen worden toegepast door de bevoegde
Finse autoriteiten. In de Finse nationale mededingingswetgeving is evenwel niet voorzien in een
bepaling die de Finse mededingingsautoriteiten rechtstreeks de bevoegdheid toekent om artikel 85,
lid 1, en artikel 86 van het Verdrag van Rome toe te passen. De wet inzake concurrentiebeperkingen
(nr. 480/92) en de wet inzake de Mededingingsraad (nr. 481/92) traden in werking op
1 september 1992. De huidige wet inzake concurrentiebeperkingen stemt grotendeels overeen met de
communautaire mededingingsvoorschriften. De wet is voornamelijk gebaseerd op het verbodsbeginsel
volgens hetwelk kartels en misbruik van machtspositie verboden zijn. Er bestaan geen eigenlijke
voorschriften inzake toezicht op concentraties.
Het Ministerie van Handel en Industrie richtte op 18 december 1995 een werkgroep op met als taak
mogelijke wijzigingen van de wet inzake concurrentiebeperkingen te onderzoeken en voor te stellen
tegen 31 december 1996. De onderstaande onderwerpen worden inzonderheid onderzocht:
- de versterking van de mededingingswetgeving ten einde monopolievorming te voorkomen;
- de mogelijkheid om zaken van gering belang te onttrekken aan de bevoegdheid van het

Mededingingsbureau;
- de mogelijkheid dat ondernemingen eventueel een negatieve verklaring wordt toegekend door het

Mededingingsbureau;
- de eventuele invoering in de mededingingswetgeving van een bepaling inzake de rechtstreekse

toepassing van artikel 85, lid 1, en artikel 86 van het EG-Verdrag.

Tenuitvoerlegging van de verificatiebevoegdheden van de Commissie

Artikel 20, leden 1 en 2, van de wet inzake concurrentiebeperkingen zijn gewijzigd met ingang van
1 juli 1995 in die zin dat het Mededingingsbureau voortaan ertoe verplicht is verificaties te verrichten
op verzoek van de Europese Commissie. Het Mededingingsbureau en de provinciale diensten moeten
de ambtenaren van de Commissie bijstaan bij het verrichten van dusdanige verificaties.

Frankrijk

Wet nr. 95-127 van 8 februari 1995 inzake overheidsopdrachten en delegatie van openbare
dienstverlening bevat nieuwe voorschriften welke gericht zijn op een grotere doorzichtigheid van deze
overeenkomsten. De wet vult tevens artikel 53 van ordonnantie nr. 86-1243 van 1 december 1986
inzake vrijheid van prijzen en mededinging aan. Dit artikel bepaalt dat de in de ordonnantie
vastgestelde voorschriften van toepassing zijn op alle produktie-, distributie-, en dienstenactiviteiten
inclusief die welke door publiekrechtelijke personen zijn verricht. De ordonnantie is tevens aangevuld
met de woorden "meer bepaald in het kader van overeenkomsten houdende delegatie van openbare
dienstverlening". Deze toevoeging bevestigt dat de mededingingsvoorschriften van toepassing zijn op
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de totstandkoming van deze overeenkomsten, ongeacht of deze voorschriften ten uitvoer worden gelegd
door de Mededingingsraad in het kader van het toezicht op de gedragingen van de gegadigde
ondernemingen dan wel door de administratieve rechter in het kader van het toezicht op de
desbetreffende administratieve handelingen.

Ierland

In de Parlementaire Commissie wordt van gedachten gewisseld over een wetsvoorstel houdende
wijziging van de mededingingswet van 1994. Het voorstel zou de inzake mededinging bevoegde
instantie tenuitvoerleggingsbevoegdheden toekennen op burgerrechtelijk (door middel van een verzoek
aan de rechterlijke instanties om een injunctie) en strafrechtelijk gebied (gevangenisstraffen of
geldboeten van hoogstens 10% van de omzet). De burgerrechtelijke en strafrechtelijke overtredingen
zijn gedefinieerd in bewoordingen die bijna identiek zijn aan de artikelen 85 en 86 van het Verdrag.
In 1991 was in de nationale wetgeving reeds voorzien in burgerrechtelijke vorderingen. Er zijn geen
wetgevende ontwikkelingen inzake de bevoegdheid van de nationale overheid om de artikelen 85,
lid 1, en 86 toe te passen.

Italië

De goedkeuring door het Italiaanse Parlement van de noodzakelijke maatregelen met het oog op
de tenuitvoerlegging van communautaire voorschriften op mededingingsgebied.

Het Italiaanse Parlement heeft de "communautaire wet" voor 1994 goedgekeurd waarin voorzien is in
uiteenlopende maatregelen welke gericht zijn op de naleving van de verplichtingen welke voortvloeien
uit het lidmaatschap van de Europese Unie. Bepaalde van deze maatregelen betreffen de samenwerking
met de Commissie op mededingingsgebied. In artikel 54, lid 5, van de wet wordt aan de Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato de bevoegdheid toegekend om artikel 85, lid 1, en artikel 86
van het EG-Verdrag toe te passen door gebruik te maken van de bevoegdheden waarover de instantie
beschikt bij de toepassing van de Italiaanse mededingingswet. De drie eerste leden van hetzelfde
artikel behelzen de tenuitvoerlegging van bepalingen van uiteenlopende communautaire verordeningen
die de Lid-Staten ertoe verplichten bestuursrechtelijke maatregelen in te voeren ten einde de
ambtenaren van de Commissie de nodige bijstand te garanderen om hen in staat te stellen hun
verificatieopdracht te verrichten.

Mededinging en reglementering op gebied van de openbare diensten

Wet nr. 481 van 14 november 1995 inzake maatregelen betreffende de mededinging en de
reglementering op gebied van de openbare diensten voert reguleerders in met betrekking tot de
sectoren gas en elektriciteit en telecommunicatie. De Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato
blijft toezicht houden op de toepassing van de mededingingsvoorschriften in de sectoren waarop deze
nieuwe reguleerders betrekking hebben.

Nederland

In het voorjaar van 1995 is een ontwerp voor een geheel nieuwe mededingingswet voorbereid. Dit
voorstel is in juni door de Ministerraad voorgelegd aan de Raad van State.
Doel van het wetsvoorstel is het nationale mededingingsrecht te harmoniseren met het Europese. Het
wetsvoorstel houdt een verbod in voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke
gedragingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de concurrentie op de Nederlandse markt
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of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Verboden overeenkomsten zullen van
rechtswege nietig zijn. Daarnaast is voorzien in de mogelijkheid om ontheffing van het verbod te
verlenen, alsook om generieke vrijstellingen tot stand te brengen. De criteria hiervoor zijn gelijk aan
die van artikel 85, lid 3, van het EG-Verdrag. Ook voor gedragingen van ondernemingen met een
economische machtspositie, die als misbruik gekwalificeerd kunnen worden, zal een verbodsysteem
gelden. Tenslotte is voorgesteld preventieve concentratiecontrole in te voeren voor concentraties die
een bepaalde omzetdrempel overschrijden. De uitvoering van de nieuwe wet zou worden opgedragen
aan een ambtelijke dienst met bij wet geattribueerde taken, maar hiërarchisch ondergeschikt aan de
minister van Economische Zaken.

Zweden

Op 1 juli 1993 werd de vigerende mededingingswet nr. 20/1993 van kracht. De wet is voornamelijk
gebaseerd op de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag en op de voorschriften inzake verwervingen
en concentraties welke van toepassing zijn in de Europese Unie. De communautaire praktijk levert
richtsnoeren voor de toepassing van de wet.

Op 9 november 1995 besloot de regering een comité op te richten dat de toepassing van de nieuwe
mededingingswet (bij de invoering van de wet werd immers aangegeven dat het bedoelde comité zou
worden opgericht) moet onderzoeken en beoordelen. Het comité, dat zijn verslag tegen eind 1996
voltooid zou hebben, moet de voor- en nadelen onderzoeken van de toepassing van wetgeving op
nationaal niveau welke voornamelijk dezelfde inhoud heeft als de communautaire
mededingingsvoorschriften.

In 1993 verleende de regering eveneens negen algemene nationale groepsvrijstellingen waarvan acht
overeenstemden met communautaire groepsvrijstellingen. Er werd tevens een groepsvrijstelling
verleend voor winkelketens. De nationale groepsvrijstellingen stemmen enigszins overeen met de
bijzondere kenmerken van de Zweedse markt; de beperkingen welke van toepassing zijn op de omzet
in communautaire vrijstellingen gelden op een lager niveau en in bepaalde groepsvrijstellingen zijn
beperkingen inzake marktaandelen ingevoerd.

De geldigheidsduur van de groepsvrijstellingen is beperkt zodat zij bij het verstrijken van de
overeenkomstige groepsvrijstellingen in de EG herzien kunnen worden. Aldus besloot de regering in
november 1995 de groepsvrijstelling voor octrooilicentieovereenkomsten te verlengen hangende de
invoering van de communautaire groepsvrijstelling voor technologieoverdrachtovereenkomsten. Zij
besloot tevens de groepsvrijstelling voor afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake
motorvoertuigen te verlengen.

In de herfst van 1995 besloot de regering dat Zweedse groepsvrijstellingen moeten worden onderzocht
in het licht van de sinds 1993 opgedane ervaringen, inzonderheid de ontwikkelingen van de
groepsvrijstellingen met betrekking tot het communautaire mededingingsrecht en hun bruikbaarheid.

B. Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften door de
nationale autoriteiten

De nationale mededingingsautoriteiten van sommige Lid-Staten ontberen nog steeds de bevoegdheid
om artikel 85, lid 1, en artikel 86 van het Verdrag toe te passen (het betreft Denemarken, Ierland,
Finland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). In de landen waar een
overheidsdienst op grond van het nationale recht de communautaire mededingingsvoorschriften kan
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toepassen, is een toename vastgesteld van de toepassing van deze voorschriften op nationaal niveau.
De belangrijkste ontwikkelingen kunnen als volgt worden samengevat.

België

In de eerste drie kwartalen van 1995 heeft de Raad voor de mededinging geen besluiten getroffen op
grond van artikel 85, lid 1 en artikel 86 van het EG-Verdrag. De voorzitter van de Raad voor de
mededinging nam in 1995 evenwel een belangrijk besluit dat betrekking had op het toekennen van
voorlopige maatregelen. De nationale orde van architecten diende de toepassing stop te zetten van een
bepaling houdende vaststelling van minimumtarieven van het reglement op de beroepsplichten van de
architect, alsook van de deontologische norm nr. 2. De Raad voor de mededinging verwees in deze
beslissing naar de beschikking van de Commissie van 30 januari 1995 inzake de zaak COAPI62. Tegen
de beslissing van de Raad voor de mededinging is beroep ingesteld.

Denemarken

Met betrekking tot de werkzaamheden inzake de vaste verbinding over de Øresund heeft de
Mededingingsraad twee besluiten getroffen betreffende overeenkomsten waarbij twee consortia
betrokken zijn die aanbieden cement en stortklaar beton te leveren. De overeenkomsten werden
eveneens aangemeld bij de Zweedse mededingingsautoriteit en de Commissie. Deze drie instanties
hebben vervolgens samengewerkt bij deze zaken.

De eerste overeenkomst werd gesloten tussen Aalborg Portland A/S en de Zweedse onderneming
Cementa AB, waarbij een gemeenschappelijke onderneming werd opgericht, meer bepaald
Øresundscement I/S, welke grijs cement zou leveren voor de Øresund-verbinding. De Raad verzocht
erom dat de overeenkomst zou worden aangemeld maar was van mening dat er geen redenen waren
om op te treden. De Zweedse mededingingsautoriteit verbood evenwel de overeenkomst terwijl de
Commissie een negatieve verklaring verleende63.  

De tweede overeenkomst werd gesloten tussen twee Deense ondernemingen (Unicon Beton I/S en 4K-
beton A/S) en twee Zweedse ondernemingen (Betongindustri AB en AB Sydsten), die stortklaar beton
produceren. Krachtens de overeenkomst werd een gemeenschappelijke onderneming, Øresundsbeton
I/S, opgericht zodat de vier ondernemingen gezamenlijke offertes zouden kunnen indienen voor
leveranties ten behoeve van de Øresund-verbinding. De Mededingingsraad besloot dat de overeenkomst
diende te worden beëindigd aangezien zij alle bekende producenten van stortklaar beton omvatte die
offertes kunnen indienen met betrekking tot leveranties ten behoeve van de Øresund-verbinding. Het
besluit van de Mededingingsraad luidens hetwelk de overeenkomst moest worden beëindigd, werd
verbroken door de bevoegde beroepsinstantie die belang hechtte aan het feit dat het bij een belangrijk
brugproject zoals de Øresund-verbinding hoogst ongebruikelijk is dat de belangrijkste aannemer zijn
eigen cementbevoorrading organiseert. De beroepsinstantie aanvaardde het argument van de partijen
bij de overeenkomst dat het van cruciaal belang was om een concurrentieel alternatief tot stand te
brengen voor de produktie welke de drie hoofdaannemers misschien voor zichzelf tot stand zouden
willen brengen. De beroepsinstantie was tevens van mening dat de mededinging tussen elk van de
hoofdaannemers enerzijds en de partijen bij de overeenkomst anderzijds niet was uitgeschakeld. De
Commissie verleende in dit geval eveneens een negatieve verklaring.

                                                            

62 PB L 122 van 2.6.1995, blz. 37.
63 Zie onderstaand punt toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften in Zweden.
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Duitsland

In de betrokken periode paste het Bundeskartelamt de communautaire mededingingsvoorschriften toe
in drie gevallen:

(a) Het verbood de tenuitvoerlegging van de statuten van autoverhuurbedrijf carpartner
Autovermietung GmbH (cp) en van de samenwerkingsovereenkomsten tussen het bedoelde bedrijf
en 42 motorvoertuigaansprakelijkheidsverzekeraars wegens schending van het verbod op
concurrentiebeperkende praktijken van §1 van het GWB en artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag.
Cp is een gemeenschappelijke onderneming van verschillende Duitse verzekeraars waarvan twee
in handen zijn van een Franse verzekeringsmaatschappij. Cp is werkzaam op het gebied van het
verschaffen van huurwagens in het kader van schadeloosstelling bij ongeval en heeft
raamovereenkomsten gesloten met 42 verzekeraars welke actief zijn op het gebied van de
motorvoertuigaansprakelijkheid, betreffende procedures voor de regeling van autohuurkosten in
verband met vorderingen op het gebied van motorvoertuigaansprakelijkheid. Het Bundeskartelamt
is van mening dat cp is opgezet door zijn aandeelhouders en andere verzekeraars op gebied van
motorvoertuigaansprakelijkheid om via collusie aan de vraagzijde de prijzen voor
schadeloosstelling bij ongeval te drukken tot een niveau dat voor de verzekeraars aanvaardbaar
is. De betrokken verzekeraars in de sector motorvoertuigaansprakelijkheid hebben een totaal
marktaandeel van meer dan 50%, de aandeelhouders van cp alleen hebben een marktaandeel van
bijna 20%. Om die reden is het Bundeskartelamt van mening dat de cp-regeling het
intracommunautaire handelsverkeer in verzekeringsdiensten waarschijnlijk zal beïnvloeden. Alle
samenwerkingsovereenkomsten tussen cp en verzekeraars in de sector
motorvoertuigaansprakelijkheid zijn sindsdien beëindigd en de procedure is nu uitsluitend gericht
tegen cp en zijn zes aandeelhouders. Deze hebben tegen het verbod beroep aangetekend bij de
Hogere Regionale Rechtbank van Berlijn.

(b) Het Bundeskartelamt verbood de afbakeningsovereenkomst tussen Ruhrgas AG en Thyssen GmbH
op grond van artikel 85, lid 1. De overeenkomst voorziet in een afbakening van de leveringszone
van elke partij en in de gezamenlijke bevoorrading van vier grote gemeentelijke
elektriciteitscentrales (Duisburg, Düsseldorf, Keulen en Oberhausen). Volgens het
Bundeskartelamt schakelt deze overeenkomst de mededinging uit tussen twee toonaangevende
leveranciers van afstandsgas. De beperking van de mededinging heeft ongunstige gevolgen voor
de intracommunautaire gashandel aangezien beide maatschappijen gas invoeren uit andere
Europese landen. Het Bundeskartelamt had eerder een eerste verbod dat in 1994 was opgelegd,
opgeschort. De schorsing was alleen bedoeld om de energiecontroleurs van de 12 deelstaten op
wie de afbakeningsovereenkomst betrekking heeft, de gelegenheid te bieden hun opmerkingen te
maken inzake de procedure bij het Bundeskartelamt in deze zaak. De maatschappijen hebben
beroep aangetekend tegen het nieuwe verbod bij de Hogere Regionale Rechtbank van Berlijn.

(c) Het Bundeskartelamt gaf een waarschuwing ten aanzien van de concessieovereenkomst tussen
RWE Energie AG en de gemeente Nordhorn bij de Duits/Nederlandse grens. Volgens het
Bundeskartelamt is de bepaling in de overeenkomst die de gemeente Nordhorn verbiedt een
andere maatschappij het recht te verlenen om openbare elektriciteitsbevoorrading in de streek op
te starten, strijdig met artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag. Buitenlandse aanbieders uit andere
Lid-Staten, inzonderheid Nederland, worden op die wijze verhinderd om te leveren aan potentiële
klanten in Nordhorn. Dientengevolge hebben de partijen de overeenkomst aangemeld bij de
Europese Commissie met het oog op het verkrijgen van een negatieve verklaring of een
vrijstelling krachtens artikel 85, lid 3. De Commissie heeft het Bundeskartelamt ervan in kennis
gesteld dat zij geen bezwaren heeft tegen een hervatting van de procedure. 
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Het verbod dat door het Bundeskartelamt krachtens de Duitse wet inzake toezicht op concentraties en
artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag is opgelegd ten aanzien van de oprichting van een
gemeenschappelijke onderneming die voor de helft in handen is van respectievelijk ATG
Automobiltransportlogistikgesellschaft mbH, Menke Holding GmbH & Co. KG, en Silcock and
Colling Ltd, werd definitief ingevolge de intrekking van het door de ondernemingen ingestelde beroep.

De Hoger Regionale Rechtbank van Berlijn bevestigde het verbod van het Bundeskartelamt krachtens
artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag ten aanzien van de exclusieve distributieovereenkomsten tussen
Touristik Union International GmbH & Co. KG en NUR Touristik GmbH en 15 Spaanse hotelhouders
voor de afname van bedden voor het winterseizoen 1994/95 en alle daaropvolgende seizoenen. Er werd
toestemming verleend om beroep aan te tekenen bij het Bundesgerichthof inzake een rechtsvraag.

Spanje

Het TDC (Tribunal de Defensa de la Competencia - rechterlijke instantie bevoegd in
mededingingszaken) stelde op 16 januari 1995 een besluit vast (Zaak R98/94 inzake
verzekeringspolissen voor transportfirma's) ingevolge een klacht bij het SDC (Servicio de Defensa de
la Competencia - mededingingsautoriteit) vanwege het Consejo General de Colegios Oficiales de
Gestores Administrativos (algemene beheersraad) volgens dewelke een aantal
verzekeringsmaatschappijen ieder dezelfde verzekeringspremie aanrekenden. 

In dit besluit onderzocht het TDC de marktpositie van de verzekeringsmaatschappijen ten einde vast
te stellen of de overeenkomst tussen de verzekeraars strijdig was met artikel 1, lid 1, van de
mededingingswet (LDC; wet nr. 16/1989 van 17 juli 1989) dan wel met de artikelen 85 en 86 van het
EG-Verdrag en of, indien nodig, een individuele goedkeuring of vrijstelling overeenkomstig artikel 85,
lid 3, van het Verdrag kon worden verleend.

In het besluit van 1 februari 1995 (zaak 350/94. Telefoondiensten in luchthavens) onderzocht de inzake
mededinging bevoegde rechterlijke instantie na klacht van 3C Communications España SA tegen
Telefónica de España SA een zaak waarin Telefónica had geweigerd de klager telefoonlijnen te
verstrekken voor het leveren van telefoondiensten die de gebruikers zouden betalen via credit card of
telefoonkaart. TDC was van mening dat Telefónica misbruik had gemaakt van haar machtspositie op
de Spaanse telecommunicatiemarkt door te proberen de activiteiten van een kleinere concurrent te
beperken. Dusdanig gedrag is strijdig met artikel 6, lid 2, van de LDC en artikel 86 van het
EG-Verdrag. Telefónica de España werd een geldboete van 124 miljoen PTA opgelegd. 

Frankrijk

De Conseil de la Concurrence verwees naar het Gemeenschapsrecht in een zaak betreffende de handel
in brandbusapparaten. De algemene vergadering van schadeverzekeraars (Assemblée plénière des
sociétés d'assurances dommages, APSAD), die de meeste Franse en buitenlandse
verzekeringsmaatschappijen vertegenwoordigt, behandelt ten behoeve van haar leden onder meer
preventieaangelegenheden. In die hoedanigheid treedt zij op als door de minister van Industrie erkend
certificatieorganisatie met betrekking tot brandbeveiligings- en diefstalbeveiligingssystemen die niet
het voorwerp zijn van normalisatie. Zij verleent certificatie voor deze produkten op grond van door
haar gedefinieerde specificaties en criteria. Tevens stelt zij de installatievoorschriften vast met
betrekking tot de plaatsing en het onderhoud van brandblusapparaten en met betrekking tot de
kwalificatie van de installateurs. In dit kader heeft zij een aantal voorschriften vastgesteld, de
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zogenaamde "règle R4", voor de installatie van mobiele brandblusapparaten die is aangevuld met een
"règlement de qualification d'installateurs d'extincteurs mobiles".

De Conseil de la Concurrence heeft erop gewezen dat één van de voorwaarden die in deze regeling
zijn opgelegd, de gegadigde ondernemingen ertoe verplicht hun maatschappelijke zetel in Frankrijk
te hebben. De Raad is van mening dat deze clausule artikel 85, lid 1, van het Verdrag schendt. Hij
verwierp de argumenten van APSAD volgens dewelke deze verplichting, die overigens uit de
vigerende regeling is geschrapt, geen concurrentiebeperkende gevolgen kon sorteren aangezien in elke
Lid-Staat bijzondere veiligheidsvoorschriften bestaan en aangezien niet is bewezen dat buitenlandse
ondernemingen zich niet zouden hebben kunnen voegen naar de voorwaarden van de Franse markt.

Ierland

In antwoord op een verzoek van de minister van Economie en Werkgelegenheid krachtens artikel 11
van de mededingingswet, bracht de bevoegde autoriteit de minister ervan in kennis dat Britse kranten
geen afbraakprijzen hanteren bij de verkoop van kranten in Ierland. De bevoegde autoriteit verwierp
de aanmelding krachtens het nationale recht van een overeenkomst met betrekking tot de
gemeenschappelijke afname van Poolse steenkool op grond van het feit dat de Commissie de
overeenkomst had goedgekeurd krachtens artikel 65 van het EGKS-Verdrag.

Nederland

In april 1995 heeft de minister van Economische Zaken namens de Nederlandse regering de Europese
Commissie gevraagd de oprichting van Holland Media Groep (HMG) te toetsen aan de Europese
concentratieverordening. Bij beschikking van 20 september heeft de Europese Commissie de
concentratie onverenigbaar verklaard met de gemeenschappelijke markt en de partijen uitgenodigd om
binnen drie maanden met voorstellen te komen om de door de concentratie nadelig beïnvloede
concurrentie op de markten voor TV-reclame en Nederlandstalige TV-produktie te herstellen. Met dit
verzoek is door Nederland voor het eerst gebruikgemaakt van artikel 22, lid 3, van de Europese
concentratieverordening.

Op grond van het in 1993 in werking getreden besluit houdende verbod van horizontale prijsregelingen
en het in 1994 in werking getrede besluit marktverdelingsregelingen is een aantal beschikkingen
genomen tot weigering van de gevraagde ontheffing van het verbod. In vier van deze gevallen ging
het om overeenkomsten waarop ook het communautaire mededingingsrecht van toepassing was. Deze
beschikkingen zijn daarom na overleg met de Europese Commissie vastgesteld.

Portugal

De Mededingingsraad heeft in 1995 geen rechtstreekse toepassing gemaakt van de communautaire
mededingingsvoorschriften. In twee gevallen (Iglo (impulsijs) en Lactogal (concentratie in de
melksector)) is de wettelijkheid van het betrokken gedrag evenwel getoetst aan de relevante bepalingen
van Verordeningen nr. 1983/83 en nr. 4064/89.

Zweden

Voorbeelden van zaken met communautaire relevantie betreffen een gemeenschappelijke onderneming
en een overeenkomst inzake credit cards. De eerste zaak betrof een verzoek om een negatieve
verklaring die werd voorgelegd aan de mededingingsautoriteit en de Commissie door de grootste
cementproducenten van Zweden en Denemarken, die voorstelden een gemeenschappelijke onderneming
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op te richten voor de levering van cement met het oog op de bouw van de Øresund-verbinding. De
Commissie liet bij administratief schrijven weten dat een uitvoeriger onderzoek niet gerechtvaardigd
was in het licht van het geringe gevolg voor het handelsverkeer tussen de Lid-Staten. De Zweedse
mededingingsautoriteit was van mening dat de overeenkomst strijdig was met de Zweedse
mededingingswet en stelde beroep in tegen dat besluit bij de rechterlijke instanties in Stockholm. De
Deense mededingingsautoriteiten, die de zaak eveneens onderzochten, ondernamen geen verdere
stappen64.

De tweede zaak betrof een overeenkomst tussen banken in Zweden en Europa betreffende de uitgifte
van aan Visa card gerelateerde credit cards. De mededingingsautoriteit was van mening dat de
overeenkomst een aantal beperkingen van de mededinging bevatte, onder meer een
niet-mededingingsbeding waarbij de banken kleinhandelaars konden verbieden een vergoeding af te
trekken wanneer hun klanten de kaart gebruiken. 

Verenigd Koninkrijk

Hoewel in de Britse wetgeving niet is toegestaan dat de nationale mededingingsautoriteit artikel 85,
lid 1, en artikel 86 toepast, zijn er in het Verenigd Koninkrijk sommige ontwikkelingen op
mededingingsgebied die van belang zijn voor de Gemeenschap. Het betreft inzonderheid twee besluiten
van het Restrictive Practices Court van 1995 welke betrekking hebben op zaken die bij deze instantie
zijn ingeleid en tegelijkertijd door de Commissie worden getoetst aan artikel 85 en een onderzoek van
bierprijzen door OFT.

British Sugar

De eerste zaak betrof het verzoek van British Sugar om de procedure bij het Restrictive Practices
Court op te schorten tot in de procedure bij de Commissie over dezelfde zaak een conclusie is bereikt.
De Restrictive Practices Court was van mening dat de Europese Commissie en de Britse Restrictive
Practices Court krachtens de Restrictive Trade Practices Act zeer uiteenlopende verplichtingen hebben.
Het verzoek werd afgewezen.

Net Book Agreement

De tweede zaak hield verband met het Net Book Agreement. De rechter werd verzocht toestemming
te verlenen voor een verzoek tot herziening van het besluit van de rechter van 1962 om de Net Book
Agreement te handhaven op grond van het feit dat het uitgeversbedrijf sinds 1962 wezenlijk is
gewijzigd. De Publishers Association verzocht om een opschorting van de procedure hangende het
besluit van de Europese Commissie inzake een vrijstelling krachtens artikel 85, lid 3. Het verzoek voor
een opschorting van de procedure werd geweigerd. De rechter was van mening dat de vraag of de
relevante omstandigheden wezenlijk zijn gewijzigd werd gesteld op grond van het nationale recht en
niet op grond van het Gemeenschapsrecht. Met het oog op de verdere geldigheid van het besluit van
de rechter van 1962, dient het de nationale rechter toe te komen te besluiten op welke wijze hij
toezicht houdt op zijn eigen procedures. Dientengevolge verleende de rechter op 6 december 1995
toestemming ten aanzien van een verzoek tot herziening van het besluit van 1962.

                                                            

64 Zie bovenstaand punt : Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften in Denemarken.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



342 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

Bier

In 1995 onderzocht de Office of Fair Trading het groothandelsprijsbeleid van brouwerijen. Het
onderzoek geschiedde omdat de Europese Commissie bij het onderzoek van een verzoek om
vrijstelling krachtens artikel 85, lid 3, bezorgd was over de verschillende prijzen welke werden
aangerekend aan door brouwerijcontracten gebonden uitbaters en onafhankelijke uitbaters. Het OFT
concludeerde dat door brouwerijcontracten gebonden uitbaters in het algemeen verschillende voordelen
genoten die opwogen tegen de hogere prijzen die zij betaalden voor het bier en dat de zaak geen
verwijzing naar de Monopolies and Mergers Commission rechtvaardigde.

C. Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften door de
rechterlijke instanties in de Lid-Staten

Artikel 85, lid 1, en artikel 86 van het EG-Verdrag zijn verder toegepast door de gewone rechterlijke
instanties in de Lid-Staten hoewel de meeste Lid-Staten (inclusief nieuwe Lid-Staten) geen melding
maken van dusdanige zaken. De toestand in de zes landen waar de communautaire
mededingingsvoorschriften zijn toegepast, kan als volgt worden samengevat.

België

In 1995 zijn een aantal vonnissen waarin is verwezen naar artikel 85, lid 1, en artikel 86 van het
EG-Verdrag, medegedeeld aan de Raad voor de Mededinging. De vonnissen betroffen selectieve
distributie in de parfumsector, parallelle verkoop en selectieve distributie in de parfumsector, misbruik
van machtspositie in de sector kabeldistributie, misbruik van machtspositie in de sector
spraaktelefoniediensten en kartelvorming in de verzekeringssector met betrekking tot de vaststelling
van tarieven en polisvoorwaarden inzake gezondheidszorg en hospitalisatieverzekeringen.

Duitsland

De regionale rechterlijke instanties (Landgerichte) hebben de communautaire
mededingingsvoorschriften herhaaldelijk toegepast voornamelijk om na te gaan of artikel 85 of een
specifieke groepsvrijstellingsverordening van toepassing was in de door hen onderzochte zaken. In
andere zaken werden de onderstaande vonnissen gewezen:

Regionale rechtbank van Frankfurt am Main, vonnis van 18 januari 1995, ref.: 3/8 O 142/91,
(P-203/95). Een exclusieve distributieovereenkomst waarin een exportverbod is opgenomen dat strijdig
is met artikel 85 van het EG-Verdrag, geeft geen aanleiding tot schadevordering.

Hogere regionale rechterlijke instantie van Stuttgart, vonnis van 17 maart 1995, ref.: 2 U 130/94,
(P-100/95). Gedeeltelijke nietigheid van een distributieovereenkomst wegens schending van artikel 15
van het GWB (clausule inzake prijsverschillen) en artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag (exclusieve
verkoopclausule).

Hogere regionale rechterlijke instantie van Stuttgart, vonnis van 19 mei 1995, ref.: 2 U (Kart) 28/95,
(P-035/95). Geen schending van het mededingingsrecht door carpartner Autovermietung GmbH
inzonderheid omdat de op grond van artikel 1 van het GWB noodzakelijke beperking van de
mededinging onder de aandeelhouders niet is bewezen en omdat er geen merbare gevolgen zijn voor
de handel tussen de Lid-Staten als bedoeld in artikel 85 van het EG-Verdrag (tevens: §§25, lid 2 en
26, lid 4, van het GWB).
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Frankrijk

De onderstaande zaken zijn de belangrijkste van de meer dan 30 zaken waarin de Cours suprêmes en
Cours d'Appel uitspraak hebben gedaan:

1) Cour d'Appel van Paris, Eerste Kamer, 27/01/95, C.M.S. DENTAL en BRASSELER GmbH. In
deze zaak is het Cour d'Appel van mening dat de bewering van de eisers dat de intracommunautaire
handel geen gevolgen zou ondervinden van het alleenverkooprecht dat door een Franse onderneming
is tegengeworpen aan een andere Franse onderneming, niet ernstig is aangezien de uitsluiting
betrekking heeft op produkten die in Duitsland zijn gefabriceeerd door BRASSELER, die een
machtspositie inneemt op een wezenlijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap en zich
toespitst op postorderbedrijven welke 15% in handen hebben van de Franse markt voor roterende
diamantinstrumenten.

2) Cour d'Appel van Paris, Eerste Kamer, 03/02/95, ASIA MOTOR FRANCE en anderen. De
ondernemingen welke zijn uitgesloten van de quota die betrekking hebben op de invoer van Japanse
voertuigen, waaronder Asia Motor, hebben beroep ingesteld tegen het besluit van de mededingingsraad
van 18 januari 1994 voor zover in het besluit het bestaan van overeenkomsten tussen invoerders niet
wordt erkend. Deze ondernemingen vechten meer bepaald het feit aan dat de Raad, die zich baseert
op de bepaling van artikel 9, lid 3, van Verordening nr. 17/62, geweigerd heeft de feiten met
betrekking tot de invoerquota te onderzoeken en slechts de uitsluitingspraktijken heeft onderzocht van
de autosalons. Subsidiair vroegen zij een opschorting van de uitspraak in afwachting van een
eindbeslissing van TPI en de CJCE in deze zaak. De rechter heeft het besluit van de Mededingingsraad
gegrond verklaard en erop gewezen dat de procedure niet is beëindigd aangezien ingevolge het arrest
BEUC van 18 mei 199465 het besluit van de Commissie om de klacht te verwerpen is vernietigd. Het
feit dat de Commissie nog geen mededeling van punten van bezwaar heeft doen toekomen is in dit
opzicht van geen belang.

3) Hof van Cassatie, Handelskamer, 14/02/95, Labinal tegen Cour d'Appel van Paris. Het Hof van
Cassatie heeft in dit arrest meer bepaald geoordeeld dat hoewel voorstellen inzake voordelen, premies
of kortingen welke verband houden met de verkoop van een bepaald produkt niet noodzakelijkerwijze
als onrechtmatige praktijken kunnen worden aangemerkt, deze voordelen toch onrechtmatig zijn
wanneer zij, zoals blijkt uit het arrest van het Cour d'Appel, bijzonder gevarieerd en belangrijk zijn
en worden toegekend door een onderneming die een zeer enge markt domineert waardoor
concurrerende ondernemingen niet de mogelijkheid hebben om het hoofd te bieden aan deze praktijken
door dezelfde voordelen toe te kennen; dat het Cour d'Appel dat zijn oordeel met redenen heeft
omkleed in het licht van deze uiteenzettingen en vaststellingen kon oordelen dat Labinal misbruik had
gemaakt van zijn machtspositie in de zin van artikel 86 van het Verdrag van Rome.

Ierland

In de zaak O'Neill tegen de minister van Landbouw werd de klacht van een dierenarts tegen de
licentieregeling van de minister van Landbouw met betrekking tot kunstmatige inseminatie van
runderen op grond van artikel 90 van het Verdrag afgewezen. In het geval van de dierenarts, dat
vergelijkbaar is met de La Crespelle-zaak,66 werd beweerd dat de minister door het creëren van

                                                            

65 Zaak T-37/92, Jurispr. blz. II-285.
66 Zaak C-323/93, Jurispr. 1994, I-5077.
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geografische monopoliezones waarbinnen slechts een licentiehoudende onderneming kan optreden, een
machtspositie tot stand bracht waarvan de betrokken ondernemingen alleen misbruik konden maken.
Er werd betoogd dat de door de licentiehouders aangeboden dienst niet was toegesneden op de
vereisten van de klanten. De klager heeft hoger beroep aangetekend.

Italië

Slechts in één zaak, meer bepaald in een uitspraak van de Eerste Kamer van het Hof van Beroep van
28 juli 1995, werd door de nationale rechter verwezen naar communautaire mededingingsvoorschriften.
Het Hof verklaarde dat Verordening (EEG) nr. 123/85 van de Commissie inzake de toepassing van
artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake
motorvoertuigen alleen van toepassing was op overeenkomsten tussen leveranciers en distributeurs en
niet op overeenkomsten tussen twee distributeurs.

Nederland

In een arrest van 22 december 1995 heeft de Hoge Raad een arrest van het Hof van Den Bosch
verbroken en de zaak verwezen naar Den Haag. Het Hof van Den Bosch was van oordeel dat het
boekenkartel niet in aanmerking komt voor een voorlopige geldigheid die van toepassing is op
behoorlijk aangemelde overeenkomsten welke zijn gesloten voor de inwerkingtreding van Verordening
nr. 17. Het Hof kwam tot dit besluit omdat het boekenkartel ondertussen herhaaldelijk ingrijpend is
gewijzigd. Dit standpunt is niet betwist in cassatie. De Hoge Raad heeft opgemerkt dat het
uitgangspunt geldig blijft na verwijzing. Derhalve moest het Hof van Den Bosch oordelen of
artikel 85, lid 1, van toepassing is op dit punt. Aangezien uit de argumentatie van het Hof niet bleek
op welke gronden het Hof deze vaststelling had gedaan, concludeerde de Hoge Raad dat het Hof tekort
is geschoten aan zijn motiveringsplicht, dan wel het recht verkeerd heeft uitgelegd. De Hoge Raad
heeft verduidelijkt dat het in deze zaak, die voor de nationale rechter behandeld wordt, dienstig is zich
rechtstreeks te richten tot de Europese Commissie alvorens prejudiciële vragen te stellen aan het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
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VII - Statistieken

A - Artikelen 85 en 86

1. Werkzaamheden in 1995

1.1. In 1995 ingeleide zaken

Soort Aantal %

Aanmeldingen 368 65

Klachten 145 26

Ambtshalve ingeleide zaken67 46 8

Totaal 559

1.2. In 1995 afgesloten zaken

Bij formele beschikking Bij wege van een informele procedure

Verbod artikel 85, lid 1 5 Gunstige administratieve brief
("comfort letter") artikel 85, lid 1

82

Verbod artikel 86 Gunstige administratieve brief
("comfort letter") artikel 85, lid 3

89

Negatieve verklaring artikel 85, lid 1,
of artikel 86

1 Afwijzing van de klacht
(artikel-6-brief of
pre-artikel-6-brief)68

29

Vrijstelling artikel 85, lid 3 3 Administratieve afsluiting van het
dossier69

212

Afwijzing van de klacht 5 Ongunstige "administratieve brief
("discomfort letter")

7

Totaal70 14 Totaal 419

                                                            

67 "Ambtshalve ingeleid" betekent ingeleid door de Commissie op eigen initiatief.
68 Bedoeld wordt artikel 6 van Verordening nr. 99/63 van 25 juli 1963.
69 Er is sprake van administratieve afsluiting van het dossier wanneer de behandeling van de zaak wordt stopgezet omdat

de aangemelde overeenkomst niet langer van kracht is, omdat de gevolgen te miniem zijn om verder onderzoek te
rechtvaardigen, omdat de klacht zonder voorwerp geraakt of wordt ingetrokken of omdat het eerste onderzoek geen
concurrentiebeperkende gedraging aan het licht brengt.

70 Het totale aantal zaken dat bij formele beschikking wordt afgesloten, stemt niet overeen met het totale aantal
beschikkingen dat de Commissie geeft. Procedurele beschikkingen (zoals beschikkingen ex artikel 11 of artikel 14 van

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



346 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

2. Overzicht van de voorbije acht jaar

2.1. Ontwikkeling van het aantal openstaande zaken

Aan het einde van het kalenderjaar openstaande zaken

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Aanmeldingen 2909 2669 2145 1732 1064  754  604 709

Klachten  357  359  345  328  287  306  332 351

Ambtshalve
ingeleide zaken

 185  211  244  227  211  158  116 117

Totaal 3451 3239 2734 2287 1562 1218 1052 1178

2.2. Ontwikkeling van het aantal nieuwe zaken

Tijdens het jaar geregistreerde nieuwe zaken

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Aanmeldingen  376  206  201  282  246  266  236 368

Klachten   83   93   97   83  110  111  140 145

Ambtshalve
ingeleide zaken

  44   67   75   23   43   27   16  46

Totaal  503  366  373  388  399  404  392 559

                                                            

Verordening nr. 17/62) en voorlopige maatregelen worden niet meegerekend, terwijl het ook mogelijk is dat
verschillende zaken bij een en dezelfde beschikking worden afgesloten.
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2.3. Ontwikkeling van het aantal afgesloten zaken

Tijdens het jaar afgesloten zaken

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Bij formele
beschikking

  25   11   13   21   34   14   33  14

Bij wege van een
informele
procedure

 455  567  864  814 1090  734  525 419

Totaal  480  578  877  835 1124  748  558 433

3. Overige statistieken

3.1. Procedurebesluiten

In 1995 werd in tien gevallen bij beschikking een verificatie gelast. Er werden in totaal 91 verificaties
verricht, waarvan 87 op grond van artikel 14, lid 3, en 4 op grond van artikel 14, lid 2, van
Verordening nr. 17/62.

Op 6 september 1995 richtte de Commissie bij beschikking een formeel verzoek om inlichtingen op
grond van artikel 11 van Verordening nr. 17/62 tot de Regie der Luchtwegen. Een deel van de
gevraagde inlichtingen was van commerciële aard. De Regie had drie keer geweigerd in te gaan op
het verzoek van de Commissie om haar de inlichtingen te verstrekken die zij nodig had ten einde de
gegrondheid van een door de Board of Airlines Representatives in Belgium tegen de Regie ingediende
klacht te kunnen beoordelen.

3.2. Structurele samenwerkings-GO's

In 1992 maakte de Commissie haar voornemen kenbaar om onder artikel 85, lid 1, vallende zaken die
betrekking hebben op de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming, voortaan binnen een
vastgestelde termijn af te handelen, indien ten gevolge van zo'n operatie de structuur van de
oprichtende ondernemingen wordt gewijzigd. Zij verklaarde dat zij haar best zou doen om de
ondernemingen die zulk een operatie bij haar aanmelden, binnen twee maanden na de ontvangst van
de aanmelding hetzij een gunstige administratieve brief ("comfort letter"), hetzij een
waarschuwingsbrief toe te zenden. Ofschoon deze termijn niet verbindend is voor de Commissie, hecht
zij er groot belang aan dat haar diensten de ondernemingen die belangrijke investeringen in dergelijke
projecten doen, snel een antwoord geven op de vraag of hun project met de mededingingsregels
verenigbaar is. 
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Aantal aangemelde zaken 15

Aantal zaken die binnen de termijn van twee maanden met een gunstige
administratieve brief ("comfort letter") werden afgehandeld

 2

Aantal zaken die binnen de termijn van twee maanden met een
waarschuwingsbrief werden afgehandeld

 5

Aantal zaken waarin de termijn van twee maanden niet werd toegepast  871

3.3. In 1995 met een gunstige administratieve brief ("comfort letter") afgesloten zaken

Nummer
van de
zaak

Naam Datum van
afsluiting

Publikatie72 Soort
admini-

stra-
tieve

brief73

35035 HAMECH + CROWN 03.01.1995 -2

35197 FOUR D RUBBER+MEDISPORT
 INTERNATIONAL

04.01.1995 -3

34943 FLOGAS 05.01.1995 -3

35190 LOEWE BINATONE 12.01.1995 -3

34440 UPJOHN + SOLVAY + 3 16.01.1995 -1

34954 MONSANTO+KUREHA+SYNEXUS 16.01.1995 -1

35004 TRITECH + 2 16.01.1995 -1

35115 FRANCE FONDANTS+3 16.01.1995 -2

34861 UNITED AIRBAG SYSTEMS + 2 17.01.1995 -1

34855 ETS 19.01.1995 -1

34491 COSTAIN 24.01.1995 -1

33828 HACHETTE+OXFORD UNIVERSITY 24.01.1995 -2

35287 SIDMAR+RHEINMETALL+2 25.01.1995 -1

35038 JETHONE 27.01.1995 -2

34802 CHARNWOOD + PIZZA HUT 01.02.1995 -1

35226 TI + SAMSUNG 01.02.1995 PB C 330 van
26.11.1994

-1

                                                            

71 Redenen waarom de termijn van twee maanden niet werd toegepast: de versnelde procedure was niet toepasselijk (3);
de aanmelding was onvolledig (2); er trad een administratieve vertraging op (2); de procedure werd geschorst (1).

72 Verwijzing naar de bekendmaking in het Publikatieblad ("Carlsberg-bekendmaking" - zie XXIIIe Verslag over het
mededingingsbeleid, punt 196 - en/of bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17/62).

73 -1 = negatieve verklaring artikel 85, lid 1, of artikel 86
-2 = vrijstelling artikel 85, lid 3
-3 = toepassing groepsvrijstelling.
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35188 TREFILARBED
BISSEN+GRIPPLE+FACEY

02.02.1995 -2

35210 NORTHERN ELECTRIC+NESTE
PRODUCTION+NORTHGAS+SOV.

07.02.1995 -1

35056 CB+FRANCE TELECOM 09.02.1995 -1

35122 MONSANTO+BAYER 09.02.1995 -1

35154 EUPC 10.02.1995 -1

34170 FRIGA-BOHN+HEATCRAFT 10.02.1995 -2

34630 BWEL + 5 13.02.1995 -2

34974 SYNON 16.02.1995 -2

35244 VERBOND VAN VERZEKERAARS 21.02.1995 -1

34005 BEIERSDORF+HERLITZ 21.02.1995 -2

35074 SVENSKA+MONDI+9 28.02.1995 -2

35303 RENAULT+MATRA 03.03.1995 -1

34693 UNIPART + ROVER (EX CI 213) 03.03.1995 -2

35291 SMMT 03.03.1995 -2

34793 ARC 07.03.1995 -1

31412 GARANTIEFONDS-REISGELDEN 09.03.1995 -2

32680 IATA 10.03.1995 -3

33611 NATIONAL RID (SCOTTISH
 INTERCONNECTOR)

13.03.1995 -1

35220 COMITAL + SCHUR 13.03.1995 -2

34885 PEEK + COMBITECH 16.03.1995 -3

35157 MAMMOET
STOOF+ECONOFREIGHT+SARENS+
VAN
SEUMEREN

20.03.1995 -1

35228 CARLSBERG + INTERBREW 28.03.1995 -2

35229 TUBORG + INTERBREW 28.03.1995 -2

33024 AIR TRANSPORT ASSOCIATION 29.03.1995 -3

34355 SNAT+SEALINK 30.03.1995 PB C 82 van
19.03.1994

-2

32385 SEALINK + SNCF 30.03.1995 -2

35345 DKV+BUNDESVERBANDE+14 31.03.1995 -1

35310 WARDLE+ ROVER 01.04.1995 -2

34960 MERCURY PERSONAL 04.04.1995 -1

35206 SIEMENS + CASCADE 04.04.1995 -2

35390 FETTINDUSTRIE+VEGETABILE+2 05.04.1995 -1

35343 ROHM+CIBA-GEIGY+1 05.04.1995 -2
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35091 BRITISH COAL+SCOTTISH POWER 06.04.1995 PB C 223 van
11.08.1994

-1

35092 BRITISH COAL+SCOTTISH
POWER+SCOTTISH HYDRO

06.04.1995 PB C 223 van
11.08.1994

-1

35138 EXXON+HOECHST 06.04.1995 -1

35166 PHILIPS INT.+BAYERISCHE
RUNDFUNKWERBUNG+2

10.04.1995 -3

33329 CHOSEN HERITAGE+SIMPLICITY
FUNERALS

11.04.1995 -1

33970 KANZAN+4 11.04.1995 -1

35462 ABB+NOKIA+1 (EX EFTA 66) 12.04.1995 -3

34328 AEROSPATIALE + ALENIA 17.04.1995 -2

34329 AEROSPATIALE + ALENIA +2 17.04.1995 -2

34417 SWISSAIR+AUSTRIAN AIRLINES 19.04.1995 -1

35384 THOMAS COOK+RYDER 19.04.1995 -1

35289 LONDON BRICK+BUTTERLEY+2 24.04.1995 -3

34172 BOSCH 25.04.1995 -2

33961 REUTERS+EFFIX 26.04.1995 -1

34614 REUTERS+BIGT+EFFIX 26.04.1995 -2

35349 DAF+VIALLE 03.05.1995 -2

35430 IBM + HAVANT 10.05.1995 -3

35299 DE SPAARBELEGGER 12.05.1995 -1

35454 CARADON +SCHNEIDER+2 12.05.1995 -2

35411 LOGICA+BIWATER 15.05.1995 -1

35312 HORSERACE+BASS LEISURE+1 17.05.1995 -2

34970 DANAEG 18.05.1995 -1

34416 MACCORMAC+PENATE+1 18.05.1995 -2

35198 CARLSBERG+CONAGRA
EUROPE+DANISH MALTING GROUP

19.05.1995 -1

35292 RABOBANK+ROBECO 22.05.1995 -1

35352 FINANCIAL TIMES+GOLDMAN+3 23.05.1995 -1

35360 BASF GE SCHARZHEIDE 24.05.1995 PB C 23 van
28.01.1995

-2

35205 LUPACK + STORK 29.05.1995 -1

35254 EXALOID - SUD-CHEMIE + 2 29.05.1995 -1

35440 HIMSA+4 30.05.1995 -1

35321 UNION CARBIDE+ATOCHEM+1 30.05.1995 PB C 377 van
31.12.1994

-2

34804 M D FOODS + FDB 31.05.1995 -1

34956 DEGREMONT + RASCHKA 01.06.1995 -2

35373 RAM+ERICSSON 07.06.1995 -2

MEDEDINGINSVERSLAG 1995



TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE 351

35469 SYLVANIA+OSRAM 08.06.1995 -2

35030 GPTCSL 12.06.1995 -1

35186 GROLSCH + DBH 13.06.1995 -1

35132 LUNDBECK+PROMONTA+4 13.06.1995 -2

34849 KELSEN + HAVNEMOLLERNE 14.06.1995 -1

35029 SCHADEGARANT + 14 15.06.1995 -2

35414 TELECOM ITALIA+BELL 16.06.1995 -1

33052 DANSKE LANDBRUGS
G R O V V A R E L S E S K A B + 3 9 0
ADHERENTS

20.06.1995 -1

34931 CYANAMID+MACK 20.06.1995 -1

35400 BOCO+ECOLINGE 22.06.1995 -1

35404 GUSMER+EDULAN+3 22.06.1995 -2

35363 INTERCONNECTOR UK+11 23.06.1995 PB C 73 van
25.03.1995

-2

34860 AUTOCARE EUROPE + 4 27.06.1995 PB C 130 van
12.05.1994

-2

34156 MOLNLYCKE + PWA 28.06.1995 -1

35484 T O Y O T A I N D U S T R I A L
EQUIPMENT+3 

28.06.1995 PB C 107 van
28.04.1995

-2

35521 BROWNING + ZEBCO 29.06.1995 -2

35207 SONY (MINIDISCS) 05.07.1995 -2

35421 IBM+PHILIPS SEMICONDUCTORS+1 05.07.1995 PB C 117 van
12.05.1995

-2

35156 CEMBUREAU 06.07.1995 -1

33661 GLAVERBEL+SCHOTT 06.07.1995 -2

35272 ASECA 12.07.1995 -1

33583 FFSA+GAP+APSAD 13.07.1995 -1

34656 EIBA + 71 13.07.1995 -1

34631 SONY EUROPA+10 14.07.1995 PB C 321 van
27.11.1993

-1

35423 ELKJOP NORGE AS/SONY (ESA
0111)

14.07.1995 -1

35369 MODELIA 19.07.1995 -3

35162 SCANIA+GEISSLER+WIEGELE 20.07.1995 -3

35108 CANTAB+BAXTER 24.07.1995 -1

35279 DELTA
BIOTECHNOLOGY+PHARMACEUTI
CAL
PROJECTS+5

24.07.1995 -1

35359 SWISHER + IMPERIAL 24.07.1995 -2
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35502 OAKLEY EUROPE HEADQUATERS 26.07.1995 -2

35347 AALBORG PORTLAND+CEMENTA 28.07.1995 -1

35537 4K BETON+BETONGINDUSTRI+3 28.07.1995 -1

35412 KODAK+LINOTYPE 31.07.1995 -2

35356 DTZ+CB+29 01.08.1995 -1

35158 RE FRANCE HAAGEN-DAZS 07.08.1995 -1

35497 CHAFFOTEAUX+BAXI 07.08.1995 -2

35638 PFEIFFER+KHD HUMBOLDT 28.08.1995 -1

34932 VAN MELLE + PERFETTI 29.08.1995 -1

34927 NFC + 5 31.08.1995 -2

34945 SRC 31.08.1995 -2

35233 ENS 31.08.1995 -2

35319 BASF+11 01.09.1995 -1

35560 RIVELLA+ECKES GRANINI 04.09.1995 -1

35043 DUFALCO + 5 05.09.1995 -1

34105 VERENIGING VAN
PAPIERGROOTHANDELAREN + 8

06.09.1995 -1

34564 VVE 06.09.1995 -1

35606 TETRA MOU 07.09.1995 -1

35655 ANDRITZ+1 (EX RFTA 0096) 07.09.1995 -1

35682 CAT-LINK SHIPPING + DSB 08.09.1995 -1

35654 HOLMSUND GOLV+3 (EX EFTA
0018)

09.09.1995 -2

35593 S C O T T I S H &
NEWCASTLE+FOSTER'S+4

11.09.1995 -2

35450 ROSSIGNOL OSTERREICH 12.09.1995 -1

35391 SIEMENS NIXDORF+ESCOM 13.09.1995 -2

35600 AUSTRIAN COTTONWEAVERS
CARTEL+8 (EX EFTA 0001)

13.09.1995 -2

34334 EUREKO + 5 (EX M.207) 14.09.1995 -2

35425 SURGICAL VISION + SOLID VISION 18.09.1995 -3

35021 JSJ+THORITE 21.09.1995 -3

35178 POLOCO 25.09.1995 -3

35037 LUCAS + ALLIED SIGNAL
AUTOMOTIVE

27.09.1995 -2

35006 ETSI 02.10.1995 PB C 76 van
28.03.1995

-1

35315 WELLCOME+THERAPLIX 02.10.1995 -1

35542 FEV+DSP 02.10.1995 -3

34935 TUBORG+AEGEAN 02.10.1995 -2

35386 TUBORG+CARLSBERG IMPORTERS 02.10.1995 -2
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35387 C A R L S B E R G + C A R L S B E R G
IMPORTERS 

02.10.1995 -2

35409 APPLEBEE'S+WESLY+1 04.10.1995 -1

33738 STENA+SEA CONTAINERS+3 13.10.1995 -1

35649 CONFERN MOBELTRANSPORT 23.10.1995 -2

35625 SAAB+BRITISH AEROSPACE 27.10.1995 PB C 217 van
22.08.1995

-1

35496 OPTECH+SAAB 27.10.1995 -2

35723 DRAHTSEILVERBAND+2 27.10.1995 -2

35615 PHI+BRISTOW HELICOPTERS+2 08.11.1995 -1

35318 PPG INDUSTRIES+AKZO COATINGS
INTERNATIONAL

13.11.1995 -1

35817 SRR +2 (CECA NR 1178) 14.11.1995 -1

35818 ODS + 2 (CECA NR 1166 ET EX-
M578)

14.11.1995 -1

35478 CENTOCOR+ELI LILLY 14.11.1995 -2

34799 CBA + 3 22.11.1995 PB C 211 van
15.08.1995

-1

35344 RECTICEL+TOSCANA GOMMA+1 22.11.1995 PB C 23 van
28.01.1995

-2

35350 RAPALA+SHIMANO+2 22.11.1995 -2

35736 CARLSBERG+SINEBRYCHOFF+3 23.11.1995 -2

35211 B Y K G U L D E N L O M B E R G
CHEMISCHE
FABRIK+SCHWARZ PHAR

27.11.1995 -1

35554 HARTMANN+GOSSEN 27.11.1995 -2

35677 NOVADIGM + AMDAHL 27.11.1995 -2

35443 NESTLE UK+BLUECREST+3 28.11.1995 -1

181 C.E.M.A.T.E.X. 30.11.1995 -2

35640 CUMMINS+WARTSILA+2 07.12.1995 PB C 200 van
04.08.1995

-2

35515 A.C.NIELSEN+THE NPD GROUP
WORLDWIDE

12.12.1995 -3

35632 NORWEB+TDSI 15.12.1995 -2
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B - Concentratieverordening

1. Ontvangen aanmeldingen

1991 1992 1993 1994 1995

Aanmeldingen 63 60 58 95 110

Ingetrokken aanmeldingen 0 3 2 5 4

Aanmeldingen die tot een eindbeschikking
hebben geleid

60 59 57 88 109

2. Beschikkingen ex artikel 6

1991 1992 1993 1994 1995

Artikel 6, lid 1, onder
a)

5 8% 9 15% 4 7% 5 5% 9 8%

Artikel 6, lid 1, onder
b)

50 82% 47 78% 49 85% 80 88% 93 85%

Artikel 6, lid 1, onder
c)

6 10% 4 7% 4 7% 6 7% 7 7%

Totaal 61 100% 60 100% 57 100% 91 100% 109 100%

Aanvaarding van
verbintenissen in fase I

3 4 0 2 2

3. Beschikkingen ex artikel 8

1991 1992 1993 1994 1995

Artikel 8, lid 2, met
voorwaarden en
verplichtingen

3 60% 3 75% 2 67% 2 40% 3 42%

Artikel 8, lid 2, zonder
voorwaarden en
verplichtingen

1 20% 1 25% 1 33% 2 40% 2 29%

Artikel 8, lid 3, - verbod 1 20% 1 20% 2 29%

Totaal 5 100% 4 100% 3 100% 5 100% 7 100%

Artikel 8, lid 4 -bevel tot
ontbinding

Article 8, lid 5 -intrekking
van eerdere beschikking
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4. Verwijzingsbeschikkingen

1991 1992 1993 1994 1995

Artikel 9 (verwijzing naar een Lid-Staat) 1 1 1

Article 22, lid 3 (verwijzing naar de
Commissie)

1 1

5. Procedurebeschikkingen

1991 1992 1993 1994 1995

Artikel 7, lid 2 - verlenging van schorsing 4 3 3 12 12

Artikel 7, lid 4 - ontheffing van
verplichting tot schorsing

1 2 3 0 3

Article 4, lid 2, van Verordening nr.
2367/90 - aanmelding onvolledig verklaard

2 2

C - Artikelen 65 en 66 van het EGKS-Verdrag

1. In 1995 ingeleide zaken

In 1995 ingeleide zaken

Aanmeldingen 35

Klachten 1

Ambtshalve ingeleide zaken -

Totaal 36
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2. Aan het einde van het jaar openstaande zaken

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Aanmeldingen 12 6 1

Klachten 6 10 5

Ambtshalve
ingeleide zaken

4 2 1

Totaal 14 15 38 47 42 22 18 7

3. Ontwikkeling van het aantal nieuwe zaken

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Aanmeldingen 36 70 93 106 56 40 44 35

Klachten 1 5 7 7 3 3 12 1

Ambtshalve ingeleide
zaken

1 4 6 7 1 3 7 -

Totaal 38 79 106 120 60 46 63 36

4. Ontwikkeling van het aantal afgesloten zaken

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Bij formele
beschikking

18 12 33 31 10 6 13 7

Bij wege van een
informele
beschikking74

19 44 64 94 70 48 46 37

Totaal 37 56 97 125 80 54 59 45

                                                            

74 Onder een "informele" procedure wordt verstaan het toezenden van een vrijstellingsbrief op grond van Beschikking
nr. 25/67/EGKS, waarbij een aangemelde zaak wordt geacht formeel te zijn afgesloten, of het toezenden van een
administratieve brief ("comfort letter") op grond van artikel 65 van het EGKS-Verdrag.
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D - EGKS-inspecties - Controle op de aan heffingen onderworpen kolen-
en staalproduktie (artikelen 49 en 50 van het EGKS-Verdrag)

1991 1992 1993 1994 1995

Controle op de produktie 110 76 103 71 114

E - Steunmaatregelen van de Staten

1. In 1995 geregistreerde nieuwe zaken

Aangemelde
steunmaat-regelen

N 680 85%

Niet-aange-melde
steunmaat-regelen

NN 113 14%

Onderzoek van
bestaande steun-
regelingen

E 10 1%

Totaal 803 100%

2. Zaken in behandeling op 31 december 1995

Aangemelde
steunmaat-regelen

N 219 58%

Niet-aange-melde
steunmaat-regelen

NN 99 26%

Onderzoek van
bestaande steun-
regelingen

E 18 5%

Ingeleide procedures C 39 11%

Totaal 375 100%
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3. In 1995 afgesloten zaken

Bij beschikking van de Commissie Door doorhaling in het register

Aangemelde
steunmaatregelen

N 493 81% Op verzoek van de
Lid-Staat 48 79%

Niet-aangemelde
steunmaatregelen

NN 58 9%

Onderzoek van bestaande
steunregelingen

E 16 3% "De minimis"-zaken 13 21%

Ingeleide procedures C 40 7%

Totaal75 607 100% Totaal 61 100
%

4. Besluiten van de Commissie in 199576

Geen bezwaar 504 81.8%

Procedure ex artikel 93, lid 2, van
het EG-Verdrag of ex artikel 6,
lid 4, van Beschikking
nr. 3855/91/EGKS

Inleiding van een
procedure77

57 9%

Beëindiging van de
procedure

22 3.5%

Negatieve eindbeschik-
king78

9 1.5%

Voorwaardelijke
eindbeschikking

5 1%

Andere besluiten79 22 3.5%

Totaal 619 100%

                                                            

75 Het aantal afgesloten zaken is kleiner dan het aantal beschikkingen van de Commissie, omdat in één zaak meerdere
beschikkingen kunnen worden gegeven.

76 Exclusief beschikkingen van de Raad op grond van artikel 93, lid 2, derde alinea, van het EG-Verdrag of op grond
van artikel 95 van het EGKS-Verdrag.

77 Inclusief de uitbreiding van een reeds ingeleide procedure.
78 Inclusief ten dele negatieve beslissingen.
79 Nl. voorstellen voor dienstige maatregelen op grond van artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag en met instemming van

de Raad gegeven beschikkingen op grond van artikel 95 van het EGKS-Verdrag.
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5. Samenvatting

Besluiten van de Commissie in 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Geen bezwaar 303 259 415 493 473 399 440 504

Procedure
ex artikel 93, lid 2,
van het EG-Verdrag
of ex artikel 6, lid 4,
van Beschikking
nr. 3855/91/EGKS

Inleiding van
een
procedure80

36 36 34 54 30 32 40 57

Beëindi-ging
van de
proce-dure

20 21 20 28 25 19 15 22

Negatieve
eindbe-
schikking81

14 16 14 7 8 6 3 9

Voorwaar-
delijke
eindbe-
schikking

9 0 0 2 7 1 2 5

Andere besluiten82 28 11 9 13 9 10 27 22

Totaal 410 343 492 597 552 467 527 619

                                                            

80 Inclusief de uitbreiding van een reeds ingeleide procedure.
81 Inclusief ten dele negatieve beschikkingen.
82 Nl. voorstellen voor dienstige maatregelen op grond van artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag en met instemming van

de Raad gegeven beschikkingen op grond van artikel 95 van het EGKS-Verdrag.
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6. Samenvatting: besluiten per Lid-Staat

Besluiten van de Commissie in83 A B DK D GR E Fi F IR I L NL P Sv UK EU

Geen bezwaar 15 13 14 163 5 93 2 41 1 72 1 32 12 6 34 504

Procedure
ex artikel 93, lid 2,
van het
EG-Verdrag of
ex artikel 6, lid 4,
van Beschikking
nr 3855/91/EGKS

Inleiding van
een procedure84

3 0 0 27 2 9 0 4 1 11 0 0 0 0 0 57

Beëindiging van
de procedure

0 1 0 8 1 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 22

Negatieve eind-
beschikking85

0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9

Voorwaarde-
lijke eind-
beschikking

0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5

Andere besluiten86 4 0 3 7 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 22

Totaal 22 15 17 209 9 110 2 51 3 93 1 34 12 6 35 619

                                                            

83 Exclusief beschikkingen van de Raad op grond van artikel 93, lid 2, derde alinea, van het EG-Verdrag of op grond
van artikel 95 van het EGKS-Verdrag.

84 Inclusief de uitbreiding van een reeds ingeleide procedure.
85 Inclusief ten dele negatieve beschikkingen.
86 Nl. voorstellen voor dienstige maatregelen op grond van artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag en met instemming van

de Raad gegeven beschikkingen op grond van artikel 95 van het EGKS-Verdrag.
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VIII - Studies

In de loop van 1995 gaf DG IV opdracht tot het uitvoeren van 25 studies. Achttien studies zijn
beëindigd. Daarvan hadden er zes betrekking op individuele gevallen en moeten daarom vertrouwelijk
blijven. De publikatie van de volgende drie studies heeft reeds plaatsgevonden of zal binnenkort
plaatsvinden.

Mededingingsaspecten van interconnectie-overeenkomsten in de sector telecommunicatie
(Franse titel : Aspects concurrentiels des accords d'interconnexion dans le secteur des
télécommunications)

De studie had tot doel de rechtsgrondslagen in het Europese mededingingsrecht te identificeren die nu
en in de afzienbare toekomst van toepassing (zullen) zijn op interconnectie-overeenkomsten tussen
telecommunicatie-exploitanten en/of dienstverrichters, met het oog op de opstelling van een
bekendmaking en/of een groepsvrijstellingsverordening voor dit type overeenkomsten;

De voornaamste conclusies van de studie zijn :
- Het is dringend noodzakelijk dat de Commissie een formeel kader vaststelt voor de toepassing

van de mededingingsregels op interconnectie-overeenkomsten. Dit kader kan in twee fasen zijn
beslag krijgen : een bekendmaking van de Commissie in samenhang met de ONP-
interconnectierichtlijn, gevolgd door een verordening van de Raad;

- In de meeste gevallen zijn de mededingingsregels van toepassing op interconnectie-
overeenkomsten, omdat de huidige exploitanten een machtspositie innemen, en op termijn omdat
nieuwe marktdeelnemers een aanzienlijke invloed op de markt kunnen verwerven;

- voor een beoordeling van interconnectie-overeenkomsten zijn twee markten relevant : de markt
voor de toegang tot klanten, en de markt voor de verrichting van diensten aan deze zelfde klanten.
Dit is van bijzonder belang voor de vraag of de marktdeelnemers zonder machtspositie op de
markt voor diensten ertoe verplicht worden interconnectie-overeenkomsten te sluiten met
concurrenten die de toegang willen verwerven tot hun klantenbestanden. Deze markten, en de
daarmee verbonden criteria voor machtsposities, vormen het voornaamste bestanddeel van het
toekomstige formele kader;

- op termijn zou het ontstaan van mededinging op de markt een strikte toepassing van de
mededingingsregels minder noodzakelijk moeten maken en zouden arbitrageregelingen de
voorkeur genieten boven een optreden van de Commissie of van de mededingingsautoriteiten.

Deze studie is in 1995 gepubliceerd onder ref. nr. CM-90-95-801-EN-C.

Mededingingsaspecten van de toegang van dienstverrichters tot de hulpmiddelen van
exploitanten van telecommunicatienetten
(Franse titel : Aspects concurrentiels de l'accès de prestataires de services aux ressources des
opérateurs de réseaux de télécommunications)

Deze studie is erop gericht :
- de rechtsgrondslagen in het Europese mededingingsrecht te identificeren die nu en in de

afzienbare toekomst van toepassing (zullen) zijn op overeenkomsten tussen telecommunicatie-
exploitanten en dienstverrichters, met het oog op de opstelling van een bekendmaking en/of een
groepsvrijstellingsverordening voor dit type overeenkomst;
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- te bepalen of de conclusies van de studie ook opgaan voor de toegang tot de hulpmiddelen van
dienstverrichters, en met name tot de inhoud van multimediadiensten;

- het regelgevingskader voldoende bij de ondernemingen bekend te maken, zodat de markt zich kan
ontwikkelen.

De studie is gebaseerd op een analyse van vier scenario's voor de toegang door dienstverrichters en
op het recht dat in elk afzonderlijk geval van toepassing is.

De voornaamste conclusies van de studie zijn :
- Het is dringend noodzakelijk dat de Commissie een formeel kader vaststelt voor de toepassing

van de mededingingsregels op overeenkomsten inzake toegang. Dit kader kan in twee fasen zijn
beslag krijgen : een bekendmaking van de Commissie in samenhang met de ONP-
interconnectierichtlijn, gevolgd door een verordening van de Raad. Het is met name noodzakelijk
om nader te definiëren wat voor de dienstverrichters de "essentiële hulpmiddelen" en de
"relevante markten" zijn;

- Bovendien is het niet uitgesloten dat de ONP-interconnectierichtlijn moet worden aangevuld met
een richtlijn waarin aan de huidige exploitanten bepaalde verplichtingen wordt opgelegd jegens
dienstverrichters die niet over een eigen net beschikken. Artikel 90 is mogelijk een geschikte
rechtsbasis voor een dergelijke richtlijn;

- De mededingingsregels zijn in de meeste gevallen op dezelfde wijze van toepassing op
interconnectie-overeenkomsten als op overeenkomsten inzake toegang.

Doelmatige samenwerking met nationale telecommunicatie-autoriteiten
(Franse titel : Coopération efficace avec les autorités nationales de télécommunications)

De studie heeft de volgende doelstellingen :
- het bevorderen van de toepassing van het communautaire mededingingsbeleid op nationaal niveau

is een van de doelstellingen van de Commissie. In dit verband zijn algemene voorstellen gedaan
om een zekere mate van decentralisatie te bewerkstelligen. Deze moeten worden onderzocht om
zeker te stellen dat voldoende rekening gehouden wordt met de rechten en behoeften van de
marktdeelnemers en de consumenten. Aangezien in de sector telecommunicatie nationale
regelgevende instanties bestaan, moet worden nagegaan in hoeverre deze autoriteiten kunnen
worden betrokken bij het proces van decentralisatie van de toepassing van de mededingingsregels.
Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de regels die de communautaire
mededingingsvoorschriften aanvullen (ONP-principes);

- gelet op de beperkingen van de rechtsmacht van de nationale regelgevende instanties moet worden
nagegaan of de instelling van een communautaire regelgevende instantie noodzakelijk is, en hoe
de werkzaamheden daarvan zich zouden verhouden tot die van DG IV;

- het is noodzakelijk een beginselstandpunt te bepalen voor de intergoevernementele conferentie
van 1996, en meer in het bijzonder voor de interconnectie tussen exploitanten van
telecommunicatienetten.

De voornaamste conclusies van de studie zijn :
- het vraagstuk van de doelmatige samenwerking met de nationale regelgevende instanties en

mededingingsautoriteiten houdt nauw verband met de mogelijkheid om duurzaam inlichtingen uit
te wisselen. Deze mogelijkheid is weer afhankelijk van een aanpassing van het Verdrag en van
een aantal verordeningen;

- vier mogelijkheden zijn denkbaar :
- de oprichting van een onafhankelijke regelgevende instantie op Europees niveau;
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- de oprichting van een instituut dat tot taak heeft de werkzaamheden van de bestaande
autoriteiten te coördineren;

- een versterking van de bestaande comités;
- de instelling van een task force binnen DG IV. Deze mogelijkheden vullen elkaar aan en

maken een voortvarende aanpak mogelijk van het probleem van de uitwisseling van
inlichtingen met het oog op een betere samenwerking, zonder dat het Verdrag behoeft te
worden herzien.

Momenteel zijn er geen plannen voor publikatie van de volgende negen studies, omdat het belang
daarvan voor anderen dan de Commissie beperkt is.

De steuncode voor de synthetische-vezelindustrie
(Franse titel : Le code des aides à l'industrie des fibres synthétiques)

De twee belangrijkste doelstellingen van de studie waren :

- de doelmatigheid van de Code te beoordelen (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
C 346 van 30.12.1992, zoals verlengd - zie C 224 van 12.04.1994 en C 142 van 08.06.1995) als
een instrument van mededingingsbeleid en in het licht van de gevolgen daarvan in ruimer verband
sinds 1977;

- te bepalen of er, gelet op de veranderingen in de structuur van de sector en op de markten voor
de vezels die momenteel onder de Code vallen, voldoende aanleiding is om enige vorm van
aanvullende controle op overheidssteun aan de sector synthetische vezels te handhaven.

De conclusies in dit verband waren dat :
- de Code in het verleden effectief is geweest voor het herstellen van een zekere stabiliteit in de

vezelsector en voor het verhinderen van vervalsing van de mededinging, omdat het leidde tot een
afname van het groeitempo van de vezelproduktiecapaciteit in een periode van crisis binnen de
EER;

- aanvullende controle moet worden gehandhaafd, omdat de beëindiging daarvan op een moment
waarop doelmatige niet-sectorale alternatieven ontbreken, waarschijnlijk zou leiden tot een
herhaling van de problemen die aanleiding waren voor de invoering van de Code in 1977.

De controle op staatssteun aan de sector synthetische vezels in de toekomst
(Franse titel : Le futur contrôle des aides d'Etat à l'industrie des fibres synthétiques)

Met betrekking tot de toekomstige vorm van de maatregelen waarmee de Commissie beperkingen zou
moeten blijven stellen aan de vrijheid van de Lid-Staten om staatssteun te verlenen voor de uitbreiding
van de produktie van vezels en garen die van bepaalde polymeren zijn afgeleid, wordt aanbevolen dat
de Commissie slechts steun dient goed te keuren wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan (welke
verband houden met de gevolgen die de steun zou hebben voor de relevante markten en voor de
uitbreidingscapaciteit van de begunstigde onderneming, de omvang van die onderneming en het
innovatieve karakter van haar produkten).
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Studie inzake de Nederlandse tv-markt.
(Franse titel : Etude sur le marché de la télévision néerlandaise)

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het onderzoek in zaak IV/M553
RTL/VERONICA/ENDEMOL.

Het doel van de studie was het verkrijgen van gegevens en informatie voor de Commissie over de
toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse televisiemarkten (met name de kijkersmarkt en de
televisiereclamemarkt). De structuur van de studie was als volgt :
- kort overzicht van de Nederlandse televisiemarkt in de afgelopen zes jaar;
- bepalen van de belangrijkste variabelen om de toekomstige ontwikkeling van de marktaandelen

op de televisiereclamemarkt te kunnen verklaren;
- verklaring van het econometrisch model dat voor de studie is ontwikkeld om de toekomstige

ontwikkeling van de marktaandelen op de televisiereclamemarkt te voorspellen, alsmede van de
hiervoor gebruikte veronderstellingen;

- resultaten van de toepassing van het model, ofwel de voorspelde marktaandelen van HMG op de
televisiereclamemarkt, en een korte interpretatie van de resultaten. Voornamelijk uitgaande van
de meest realistische positie van HMG op de kijkersmarkt, zou de joint venture een marktaandeel
van ten minste 60 % op de televisiereclamemarkt verwerven.

Studie inzake overheidssteun aan de textiel- en confectie-industrie
(Franse titel : Etude sur les aides d'Etat à l'industrie du textile et de l'habillement)

De doelstellingen van de studie waren :
- het evalueren van de huidige situatie van de structuur van de textiel- en confectie-industrie,

alsmede van de ontwikkeling daarvan sinds 1971;
- de Commissie in staat te stellen te beoordelen of er, gelet op de veranderingen in de structuur van

de sector en op de markten voor textiel die onder de mededelingen vallen, voldoende aanleiding
is om niet alleen met de middelen die in het algemeen gelden voor alle industriesectoren, maar
ook met aanvullende middelen beperkingen te blijven stellen aan de vrijheid van de Lid-Staten
om staatssteun aan deze sector te verlenen.

De belangrijkste resultaten van de studie waren :
- de structurele moeilijkheden die de sector in de jaren zeventig ondervond, zijn voor het merendeel

overwonnen;
- het belang van de sector ten opzichte van de algemene industrie is in de afgelopen twee decennia

afgenomen;
- de bezettingsgraad is vrijwel gelijk aan of hoger dan die van de algemene industrie;
- de sector bestaat voornamelijk uit KMO's;
- het effect van de "Communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de textielindustrie" kan

nauwelijks worden gemeten.

In de studie wordt aanbevolen :
- de kaderregeling af te schaffen;
- de horizontale richtsnoeren te versterken.
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Gevolgen van regionale investeringssteun
(Franse titel : Impact des aides régionales à l'investissement)

De studie omvat een onderzoek van Engelse, Franse en Duitse artikelen die theoretische
ontwikkelingen en/of empirische resultaten bevatten, welke de Commissie behulpzaam kunnen zijn bij
het ontwikkelen van een methodologie voor de beoordeling van regionale steun. De studie geeft een
beschrijving en een beoordeling van de artikelen die van belang kunnen zijn, alsmede een lijst van
overige artikelen en een samenvatting van de nuttige informatie.

Ondernemingsgedrag en marktevenwicht : een benadering vanuit mededingingsoogpunt
(Franse titel : Le comportement des entreprises et l'équilibre du marché : une approche du point de
vue de la concurrence)

De studie omvat een economische beschrijving van de diverse mededingingsproblemen. De benadering
is didactisch : elke situatie wordt grafisch weergegeven, waarna een uitleg van de grafieken volgt. Het
aanvankelijke doel was het bieden van ondersteunend materiaal aan ambtenaren die het verzoek kregen
de basistheorie uit te leggen (de behoefte die daaraan bestond bij de LMOE was de aanleiding voor
deze studie).

Studie inzake de internationale mededinging (3 fasen)
(Franse titel : Etude sur la concurrence internationale (3 phases))

Fase 1 : : Vergelijkende studie van bilaterale overeenkomsten voor de uitwisseling van vertrouwelijke
informatie (Etude comparative des accords bilatéraux pour l'échange d'informations confidentielles)

Het onderzoek van de kwesties waartoe de uitwisseling van inlichtingen tussen de
mededingingsautoriteiten aanleiding geven, dat verricht is met het oog op het opstellen van een
discussiestuk voor bespreking in de OESO-vergadering, heeft aangetoond dat de definitie en het
gebruik van verschillende soorten vertrouwelijke informatie in de Gemeenschap verre van duidelijk
zijn. Deze kwesties zijn van aanzienlijk belang voor een mogelijke tweede-generatie-overeenkomst met
de mededingingsautoriteiten van de VS, omdat de Commissie de grenzen van de mogelijkheid tot
uitwisseling van informatie moet kennen voordat de onderhandelingen beginnen. In de studie worden
de regels onderzocht die besproken zijn in de jurisprudentie van het Hof en in voorgaande jaarlijkse
verslagen van DG IV.

Fase 2 : Vergelijkende analyse van de sanctiebevoegdheden, de onderzoeksbevoegdheden en de
internationale overeenkomsten van de mededingingsautoriteiten van de Lid-Staten (Analyse
comparative des pouvoirs de sanctions des autorités compétentes en matière de concurrence dans les
Etats membres, de leurs pouvoirs d'investigation et de leurs accords internationaux)

Een samenvatting van deze fase van de studie is gepubliceerd in de "Competition Policy Newsletter"
Deel 1 - nummer 4 - lente 1995.

Fase 3 : Uitwerking van het verslag over het Europees Forum voor de Mededinging (Elaboration du
rapport sur le Forum européen de la Concurrence)

Een samenvatting van deze fase van de studie is gepubliceerd in de "Competition Policy Newsletter"
Deel 1 - nummer 5 - lente 1995.
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Levensvatbaarheid van de Oostduitse chemische industrie
(Franse titel : Viabilité de l'industrie chimique est-allemande)

De studie richtte zich aanvankelijk op de levensvatbaarheid van de Oostduitse chemische industrie.
Kort nadat met de studie was begonnen, werden de drie ondernemingen Buna, SOW en een onderdeel
van Leuna (BSL) geprivatiseerd en verkocht aan Dow Chemical, met behulp van aanzienlijke bijdragen
van de Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) (een van de ondernemingen die
de Treuhandanstalt (THA) hebben opgevolgd). Hierdoor was het voor de met de studie belaste
contractant niet alleen noodzakelijk, maar ook passend om met name de levensvatbaarheid van de
nieuw opgerichte onderneming BSL te bestuderen.

Na een beschrijving van de geschiedenis van de betrokken ondernemingen heeft de contractant de
geschiktheid van Dow als industriële partner onderzocht en met name het ondernemingsplan van Dow
voor investeringen in de drie bedrijfslokaties van Buna, SOW en Leuna aan een nader onderzoek
onderworpen. De commerciële en exploitatie-aspecten daarvan, zoals het perfectioneren van het nieuwe
constructieprogramma, leidde tot de conclusie dat de door Dow gekozen benadering optimaal is. De
totale door BvS gefinancierde investeringen en de bijkomende kosten en financiële bijstand door BvS
werden in verband gebracht met de volgens de contractant aanzienlijke en onvermijdelijke kosten voor
BvS in het geval van een volledige sluiting. Het investeringsprogramma werd ook gezien als
goedkoper dan een volledig nieuwe constructie.

De haalbaarheid van het project werd onderzocht uit het oogpunt van marketing en aan de hand van
een economische beoordeling, met inbegrip van een analyse van de verwachte cash-flow en de cash-
flow in het verleden, alsmede een analyse uit mededingingsoogpunt (in vergelijking met concurrenten).
Deze significante-vergelijkingsbenadering leidde tot de conclusie dat het geherstructureerde bedrijf zelf
en de belangrijkste kostenelementen daarvan concurrerend zullen zijn en garant zullen staan voor een
grotere produktiviteit en doelmatigheid en lagere vaste kosten. Het onderzoek wees uit dat alle
levensvatbaarheidstests positief uitvallen.

De studie bevestigde dat de omvangrijke bijdragen van BvS aan de privatisering en herstructurering
van BSL, dat over een groot aantal onderling afhankelijke, verouderde en milieu-onvriendelijke
produktie-installaties met hoge exploitatiekosten beschikt, na de herstructurering en de uitvoering van
het ondernemingsplan van Dow zullen leiden tot een grotere produktiviteit en doelmatigheid en tot
algemene levensvatbaarheid. Dit plan herstelt het evenwicht tussen de produktie en het verbruik van
de belangrijkste grondstoffen en optimaliseert de logistiek, dank zij de gemoderniseerde en deels
nieuwe fabrieken voor de derivaten, terwijl de bijdragen desalniettemin beperkt blijven tot het
minimum noodzakelijke.

Ex-post evaluatie van het ontwerp van de horizontale kaderregeling aan de hand van een
selectie van belangrijke gevallen van staatssteun in het verleden
(Franse titel : Evaluation ex-post du projet d'encadrement horizontal au moyen d'une sélection de cas
importants d'aides d'Etat)

De Europese Gemeenschap onderzoekt voortdurend steunregelingen en gevallen van steunverlening
in het licht van de verschillende communautaire kaderregelingen, waarin de regels voor steun per
sector zijn vervat.

Momenteel wordt binnen de Commissie een voorstel besproken om deze sectorale regels te vervangen
door een horizontale benadering, waarbij voor alle sectoren identieke beoordelingsregels worden
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vastgesteld voor investeringen boven 50 miljoen ecu. Alvorens dit voorstel kon worden uitgevoerd,
moest het nader worden beoordeeld door de effecten te onderzoeken die het voorstel zou hebben op
een beperkt aantal oude gevallen.

In de studie werd dus nagegaan welke gevolgen de voorgestelde regels zouden hebben gehad voor de
aanvaardbare steunintensiteit in een geselecteerd aantal typische grote zaken. In samenwerking met de
verantwoordelijke diensten van de Commissie werden zeventien zaken in diverse sectoren in acht
Lid-Staten gekozen, waarin regionale steun was toegekend. In de studie worden de regels van het
ontwerp van de horizontale kaderregeling toegepast op deze gevallen. De Commissie heeft een aantal
gegevens verstrekt, die bekend waren uit de aanmeldingen. De consultant heeft met de hulp van de
diensten van de Commissie verdere informatie moeten verzamelen van de Lid-Staten, van
ondernemingen of van andere bronnen waarover deze beschikt. De voor de beoordeling relevante
gegevens hadden betrekking op de aard van het project (greenfield, brownfield), de omvang van de
investering, de overcapaciteit op de relevante markt en een eventuele machtspositie van de
steunontvangende onderneming. Met name de laatstgenoemde gegevens dienden in de studie te worden
beoordeld aan de hand van onafhankelijke informatie en de kennis van de markt waarover de
contractant beschikt.

Uit het eindverslag blijkt dat de kapitaal/arbeid-ratio leidt tot een aanzienlijke vermindering van de
toelaatbare steunintensiteit en dat het element van overcapaciteit een rol gaat spelen in de factor
mededinging. In het algemeen levert de toepassing van de formule in de zeventien gevallen een
steunintensiteit op die aanzienlijk lager is dan de respectieve regionale plafonds. Het verslag bevat ook
opmerkingen over de wijze waarop de verscheidene factoren zijn gedefinieerd.

In 1995 zijn ook zeven studies beëindigd die in het jaar daarvoor waren begonnen. Een van deze
studies is gepubliceerd. Drie andere studies zullen eventueel later worden gepubliceerd, en de drie
overige hadden betrekking op afzonderlijke gevallen en moeten derhalve vertrouwelijk blijven.

Mededingingsaspecten van de prijsstelling voor de toegang tot netwerken
(Franse titel : Aspects concurrentiels de la tarification de l'accès aux réseaux)

De studie beschrijft de recente ontwikkelingen van de economische doctrine en met name van de
theorie van de regulering van de systemen voor de vaststelling van de tarieven voor de toegang tot
netwerken (telecommunicatienetwerken,elektriciteitsnetwerken, enzovoorts).

In de studie wordt uitgegaan van het standpunt van een mededingingsautoriteit. In het licht van de
huidige economische theorie wordt onderzocht welke benadering in theoretische en praktische zin het
meest geschikt is om het mededingingsbeperkende karakter van de door de netwerkexploitanten
vastgestelde tarieven te beoordelen.

Hierbij wordt rekening gehouden met het communautaire rechtskader (de artikelen 86, 85, 90,
enzovoorts) om conclusies te kunnen trekken die juridisch verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht
zoals dat geïnterpreteerd wordt door het Hof van Justitie.

Inhoudelijk bespreekt de studie de voor- en nadelen van de "efficient component pricing"-theorie
(Baumol-Willig) en de varianten daarvan (Laffont-Tirole).

De studie eindigt met een aanbeveling voor een benadering waarbij uitgegaan wordt van een plafond
dat wordt berekend aan de hand van de "Average Incremental Cost", vermeerderd met een forfaitaire
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opslag (50 %, 100 %, enzovoorts) die omgekeerd evenredig is met het eindmarktaandeel dat de
exploitant van het netwerk bezit.

De studie benadrukt dat het belangrijk is dat aan de mededingingsautoriteit een toereikende
beslissingsmarge wordt toegekend bij de toepassing van artikel 86 op problemen betreffende de
toegangstarieven, zonder welke de invoering van mededinging in praktisch opzicht onmogelijk zou
worden gemaakt door bewijsproblemen en de onevenwichtige verdeling van informatie.

De nieuwe industriële economie en de praktijk van de controle op concentraties - nieuwe
lessen over collectieve machtsposities?
(Franse titel : La nouvelle économie industrielle et la pratique du contrôle des concentrations - de
nouvelles leçons à propos de la domination collective ?)

Deze studie actualiseert een eerdere studie, die in 1987 was gepubliceerd onder de titel "Kollektive
Marktbeherrschung. Das Konzept und seine Anwendbarkeit fur die Wettbewerbspolitik". Deze eerdere
studie analyseerde factoren die wijzen op oligopolide machtsvorming en pleitte voor controle op
concentraties op communautair niveau, als onderdeel van het mededingingsbeleid. De vervolgstudie
onderzoekt de controle van de Commissie op oligopolies met een machtspositie in de praktijk.
Bovendien wordt in de nieuwe studie de recente economische literatuur over oligopolies met een
machtspositie onderzocht, met name wat betreft de speltheorie. De studie bevestigt grotendeels de
conclusies van de vorige studie en de huidige praktijk van de Commissie, maar suggereert dat meer
nadruk dient te worden gelegd op aspecten als onherroepelijke factoren (bij de analyse van
kostenstructuren) en raakpunten met meerdere markten. Bovendien dient niet alleen - of voornamelijk -
 rekening te worden gehouden met stilzwijgende afspraken over de prijs, maar ook met andere vormen
van stilzwijgende afspraken, met name over marktsegmenten.

Gepubliceerd in 1995 - ref. nr. CM-89-95-737-EN-C

Gevolgen van concentraties voor de communautaire markt van synthetische tapijtvezels
(Franse titel : Impact des concentrations dans le marché communautaire des fibres synthétiques pour
tapis)

De studie omvat een statistische en kwalitatieve analyse van de ontwikkeling van de communautaire
markt voor synthetische tapijtvezels gedurende de periode 1991-1994.

Doel van de studie was het analyseren van de gevolgen van de herstructurering van de sector, die de
aanmelding met zich meebracht van diverse overnames en nieuwe gemeenschappelijke ondernemingen,
en met name van de overname door Du Pont van de nylonactiviteiten van ICI.

De studie biedt uitgebreide informatie over de ontwikkeling van de markt in termen van hoeveelheden
en prijs, de tendens tot verticale integratie, technologische ontwikkelingen, de produktiecapaciteit,
enzovoorts.

De voornaamste conclusie van de studie is dat de concurrentie ten aanzien van de prijs en de kwaliteit
ondanks de sterke concentratie van het aanbod op deze markt aanzienlijk blijft.
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Gevolgen van concentraties op de Franse mineraalwatermarkt
(Franse titel : L'impact des concentrations sur le marché français des eaux minérales)

De studie omvat een statistische en kwalitatieve analyse van de ontwikkeling van de markt voor
mineraalwater in Frankrijk gedurende de periode 1991-1994, en met name in de periode volgend op
de overname van Perrier S.A. door Nestlé en BSN.

Doel van de studie was het analyseren van de gevolgen van deze verwerving na de beschikking die
de Commissie ten aanzien hiervan heeft genomen.

In de studie worden gedetailleerde analysevoorstellen gedaan met betrekking tot : de strategieën van
de leveranciers van mineraalwater, de ontwikkeling van de vraag, de betrekkingen tussen leveranciers
en grootwinkelbedrijven, de schaaleffecten op deze markt en de gevolgen van algemene economische
ontwikkelingen voor de concentraties en de marktstructuren die daarvan het gevolg zijn.
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IX - Reacties op het XXVe Verslag

A - Europees Parlement

1. Resolutie over het XXVe Verslag over het mededingingsbeleid van de Commissie van
de Europese Gemeenschappen (PB C 65 van 4.3.1996, blz. 90)87

A4-0327/95

Resolutie over het 24ste verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid

Het Europees Parlement,

- gezien het XX1Vste verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid - 1994 (COM(95)0142
- C4-0165/95),

- gezien het antwoord van de Commissie op de resolutie van het Parlement van 16 maart 1995 over
het XX11Iste verslag88,

- gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en de
adviezen van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger en de Commissie externe
economische betrekkingen (A4-0327/95),

A. gelet op de verdergaande liberalisering van het handels- en dienstenverkeer in het kader van de
tenuitvoerlegging van de resultaten van de Uruguay-Ronde waardoor de mogelijkheden van
internationaal opererende ondernemingen mundiaal gezien steeds groter worden,

B. overwegende dat het nastreven van een vrije en eerlijke concurrentie door midde 1 van een aantal
regelingen een van de hoekstenen van het vrije-marktproject en van de Europese integratie als
zodanig is,

C. overwegende dat het mededingingsbeleid gericht moet zijn op de bevordering van de
doeltreffendheid en het concurrentievermogen van produktie en distributie, zodat aldus een bijdrage
aan het scheppen van werkgelegenheid wordt geleverd terwijl de belangen worden beschermd van
al degenen die bij de produktie- en distributieprocessen zijn betrokken (eigenaren en werknemers,
consumenten) en ook het milieu wordt ontzien,

1. is ingenomen met dit 24ste verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid en de in grote
lijnen juiste uitvoering van de mededingingsregels van de Gemeenschap waarvan het getuigt, en tevens
met het afzonderlijke boekje dat in gemakkelijk verteerbare vorm een samenvatting bevat van de
besluiten en ontwikkelingen van het jaar;

                                                            

87 Het antwoord van de Commissie op de resolutie is nog niet beschikbaar in alle talen van de Gemeenschap op het
ogenblik van deze publikatie. Het zal in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden opgenomen.

88  PB C 89 van 10.4.1995, blz. 146.
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2. juicht het feit toe dat het aantal hangende zaken overeenkomstig de artikelen 85 en 86 in
vergelijking met 1993 aanzienlijk is gedaald en stemt in met de krachtige maatregelen die de
Commissie heeft genomen tegen bepaalde grote kartels in belangrijke economische sectoren;

3. stelt vast dat de taak van de Commissie steeds ingewikkelder wordt door de explosieve ontwikkeling
van het aantal strategische overeenkomsten, en de moeilijkheden die zich voordoen bij het afwegen
van de positieve uitwerkingen daarvan tegen de noodzaak de vrije concurrentie te behouden;

4. stelt eveneens vast dat het aantal meldingen van concentraties aanzienlijk is gestegen, en dat
daaronder meer gevallen zijn die grondiger moeten worden onderzocht;

De mededingingsautoriteit

5. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over de grote achterstand aan ongepubliceerde besluiten in DG IV,
die blijkbaar gedeeltelijk te wijten is aan vertalingsachterstanden; verzoekt meer middelen aan het DG
toe te wijzen en aandacht te besteden aan de verbetering van de organisatiestructuur en aan toegang
tot informatietechnologieën; spreekt echter lof uit over de snelheid en doeltreffendheid waarmee met
name de fusie-task force tot besluiten komt;

6. betreurt ten zeerste de verdeling van bevoegdheden tussen de directoraten-generaal van de
Commissie, hetgeen betekent dat bepaalde gevallen van steunmaatregelen van staten door andere DG's
dan het DG IV worden onderzocht en stelt voor alle gevallen van staatssteun in handen van DG IV
te geven, zodat dit zich tot de werkelijke autoriteit van de EU op rnededingingsgebied kan
ontwikkelen;

Doorzichtigheid en subsidiariteit

7. acht openheid en doorzichtigheid van vitaal belang voor de aanvaarding door het publiek van het
mededingingsbeleid; verwelkomt in dit verband het Commissie-initiatief van het Directoraat-generaal
mededinging regelmatig een nieuwsbrief te publiceren over de vooruitgang bij mededingingszaken,
maar verzoekt het Directoraat-generaal mededinging zijn voorlichting, met name over zaken in verband
met staatssteun, verder te verbeteren;

8. is van mening dat kleine en middelgrote bedrijven veelal niet beschikken over informatie, en
problemen hebben bij het verkrijgen van informatie, over besluiten die voor hen van belang zijn, en
stelt een soort directe telefoonverbinding met DG IV voor die het MKB kan bellen om dit soort ter
zake dienende infonnatie te verkrijgen;

9. is het eens met pogingen ter bevordering van de decentralisering van de toepassing van de
rnededingingsregels zo lang het essentiële evenwicht tussen subsidiariteit en de behoefte aan een "level
playing field" (gelijke voorwaarden voor alle concurrenten) gewaarborgd is; waarschuwt echter ten
stelligste tegen enigerlei tendens tot hernationalisering van het mededingingsbeleid;

10. dringt aan op versteviging van de democratische controle op het mededingingsbeleid van de
Europese Unie en verzoekt het voor mededinging verantwoordelijke lid van de Europese Commissie
met het oog hierop de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid van het
Europees Parlement persoonlijk op de hoogte te komen stellen van de jongste besluiten en
ontwikkelingen op het gebied van het concurrentiebeleid; deze gegevens dienen op regelmatige basis
en met in overleg met de desbetreffende commissie vast te stellen tussenpozen te worden verstrekt;
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11. gelast zijn bevoegde commissie de ontwikkeling van het coneurrentiebeleid eens per jaar onder de
loep te nemen, met name bij gelegenheid van het debat over het door de Commissie
ingediendejaarverslag over het concurrentiebeleid, en zijn politieke evaluatie in dit opzicht ter plenaire
vergadering bekend te maken;

12. verzoekt de Commissie een jaarverslag over het industriebeleid op te stellen dat in samenhang met
de jaarverslagen over het mededingingsbeleid en de interne markt moet worden bekeken;

13. wenst dat er in het kader van het jaarverslag meer moeite wordt gedaan om de gevolgen van het
mededingingsbeleid voor andere beleidsterreinen te evalueren, zoals met name het sociaal, regionaal
en milieubeleid:

Uitdagingen waarmee het mededingingsbeleid wordt geconfronteerd

14. is van oordeel dat met de Economische en Monetaire Unie een geheel nieuw rnededingingsklimaat
zal ontstaan waar devaluatie niet langer als economisch beleidsinstrument te hanteren is; verzoekt de
Commissie ervoor te zorgen dat staatssteun niet als alternatief voor devaluatie wordt beschouwd en
als middel ter begunstiging van bepaalde industrieën of sectoren, maar dat integendeel budgettaire
restricties bepalend zullen zijn voor de beperking van de mogelijkheden van de lid-staten om
staatssteun te verlenen;

15. wijst er nogmaals op dat in het Witboek over groei, coneurrentievermogen en werkgelegenheid met
nadruk werd gewezen op de belangrijke rol die het coneurrentiebeleid moet spelen bij de
herstructurering van de industrie en dringt erop aan dat mededingingszaken die bij de Commissie in
behandeling zijn en die de schepping van werkgelegenheid tot gevolg hebben, in dat licht worden
gezien;

16. is van mening dat de Commissie zich welwillender zou kunnen opstellen ten aanzien van
overeenkomsten tussen ondernemingen op dezelfde markt, zoals telecommunicatie en informatietechno-
logie, die het hoofd moeten bieden aan liberalisering en globaliscring, en ten aanzien van
overeenkomsten die het onderzoek- en ontwikkelingspotentieel van bedrijven aanmerkelijk kunnen
verbeteren;

17. dringt erop aan dat verordening EEG 17162 van de Raad over de toepassing van de artikelen 85
en 8689 grondig wordt herzien en stelt voor dat de Commissie zich in dit verband soepeler opstelt ten
aanzien van verticale overeenkomsten binnen sectoren, die in het algemeen doorzichtiger zijn dan
horizontale overeenkomsten, en die met de voltooiing van de interne markt ongetwijfeld gebruikelijker
zullen worden;

18. wijst er opnieuw op dat vooruitgang nodig is bij de verlaging van de omzetdrempels waarboven
een concentratie geacht moet worden een communautaire dimensie te hebben en constateert dat met
het oog op de vergevorderde staat van de integratie van de interne markt lagere drempels noodzakelijk
zijn;

                                                            

89 PB 13 van 21.02.1962, blz. 204.
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19. juicht de oprichting toe van een gespecialiseerde karteldienst binnen DG IV van de Commissie,
wiens enige taak eruit bestaat kartels op te sporen en besluiten voor te bereiden die tot hun verbod en
beboeting leiden;

20. is verheugd over de reeds genomen stappen naar de invoering van mededinging in sectoren die
tot dusverre door de nationale regeringen werden beschermd; dringt aan op voortzetting van dit proces,
maar herinnert aan de noodzaak van een regelgeving om de openbare belangen te verdedigen en om
in de sectoren telecommunicatie en energie de beginselen universaliteit, continuïteit en doorzichtigheid
in acht te nemen, die van fundamenteel belang zijn voor de openbare dienstverlening;

21. verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen over de definitie en financiering van openbare
diensten en wenst dat tijdens de IGC van 1996 een definitie van de openbare diensten in het Verdrag
wordt opgenomen;

22. is tegen het gebruik van artikel 90, lid 3 van het EG-Verdrag als de Commissie een richtlijn heeft
goedgekeurd zonder dat het Europees Parlement hierop democratische controle heeft kunnen
uitoefenen;

23. wenst dat in het concurrentiebeleid voldoende rekening wordt gehouden met het proces van
structurele verandering van de openbare dienstverlening, met inachtneming van de beginselen die het
begrip openbare dienstverlening kenmerken;

24. wijst erop dat het mededingingsbeleid vergezeld moet gaan van een doeltreffend beleid voor de
financiering en exacte omschrijving van een universeel dienstenaanbod, dat alle Europese burgers,
ongeacht hun woonplaats of maatschappelijke positie, de verlening van bepaalde diensten waarborgt,
en verzoekt om hierbij niet langer gebruik te maken aavan artikel 90, lid 3;

25. verzoekt de Commissie andere beleidsterreinen, zoals de ontwikkeling van de interne markt en
economische groei, werkgelegenheid en het internationale coneurrentievermogen van de Europese Unie
in de uitvoering van het mededingingsbeleid op te nemen;

26. betreurt dat tot nu toe geen herziening van verordening EEG 4064/89 over de controle op
concentraties van ondernemingen90 heeft plaatsgevonden en pleit ervoor hiertoe onmiddellijk over te
gaan;

27. verzoekt de Commissie de voorschriften inzake de verlening van staatssteun rigoureus toe te passen
en een en ander in het kader van haar regionale beleid af te stemmen op de beginselen van
economische en sociale samenhang en behartiging van de communautaire belangen;

28. verzoekt de Commissie de telecommunicatie- en postsector volledig open te stellen voor
mededinging en daarbij toch te waarborgen dat de consumenten in alle delen van de Gemeenschap een
efficiënte dienstverlening blijven genieten;

29. erkent dat hetzelfde niveau van dienstverlening dat de burgers van de Unie gerechtigd zijn te
verwachten, gehandhaafd moet blijven, terwijl de toepassing van de mededingingsvoorschriften op
openbare diensten voortdurend gecontroleerd dient te worden;

                                                            

90 PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1.
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30. verzoekt de Commissie nauw samen te werken met de nationale autoriteiten van de lid-staten en
met andere instanties, zoals de autoriteiten van de VS en de Wereldhandelsorganisatie, om een
mondiaal kader voor duurzame ontwikkeling en eerlijke concurrentie te ontwikkelen en terzelfder tijd
haar taak te vervullen bij het behartigen op internationaal niveau van de belangen van het
communautaire mededingingsbeleid;

Verband tussen concurrentiebeleid, concurrentievermogen en werkgelegenheid

31. constateert dat de interne markt - met het verdwijnen van de handelsbelemmeringen tussen de lid-
staten en in combinatie met een krachtig mededingingsbeleid - weliswaar grote voordelen heeft
opgeleverd, maar de werkelijke problemen van de Unie, zoals het gebrek aan concurrentievermogen
en de structurele werkloosheid, niet heeft opgelost;

32. verzoekt derhalve een grondig onderzoek in te stellen naar de relatie tussen mededingingsbeleid,
concurrentievermogen en werkgelegenheid;
33. verzoekt de Commissie alle beschikbare instrumenten van het Verdrag te gebruiken om een
dynamisch industriebeleid op poten te zetten ten einde een evenwichtige combinatie van de diverse
beleidslijnen op Europees niveau te bereiken;

34. juicht het toe dat in het jaarverslag wordt erkend dat bij de bepaling van belangrijke markten,
huidige of potentiële concurrenten, gezien de toenemende mondialisering, rekening met derde landen
moet worden gehouden;

35. juicht het tevens toe dat de Commissie zich positief opstelt jegens samenwerkingsvormen die de
doeltreffendheid en derhalve het coneurrentievermogen van de betrokken bedrijven vergroten;

36. staat positief tegenover pogingen om de overdracht van technologieën te bevorderen door de
wettelijke kaderregeling voor octrooi- en know-how-licentieovereenkomsten te vereenvoudigen;

37. wenst meer duidelijkheid over de reikwijdte van de samenwerking tussen de KMO's in het kader
van het mededingingsbeleid;

Overheidssteun

38. is in het bijzonder verontrust over het niveau van staatssteun aan de Europese luchtvaartmaat-
schappijen en dringt aan op strikte toepassing van het "one time, last time"-beginsel (eenmalige
steunverlening);

39. wenst echter dat overheidssteun voor de industrieën die structurele veranderingen ondergaan en
overgangssteun voor de getroffen werknemers tot de moeilijkheden blijven behoren;

40. is het ermee eens dat overheidssteun niet alleen moet worden verleend om nationale belangen te
verdedigen maar ook om de belangen van de Gemeenschap te dienen, en is van oordeel dat de beste
plaats voor doeltreffend ingrijpen in zekere zin het Europees niveau geworden is;

41. is van mening dat bedrijven het fundamentele recht hebben zich te beschermen tegen willekeurige
overheidsbemoeienis die ten gevolge van concuitentievervalsingen eigendomsrechten te niet kan doen.
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De rechten van derden dienen te worden geconsolideerd om een nieuwe cultuur tot stand te brengen
die gebaseerd is op-.

- het recht op informatie,

- het recht gehoord te worden,

- het recht opmerkingen te maken alvorens besluiten worden genomen,

- het recht op vergoeding van rechtsbijstand;

42. juicht het toe dat de Commissie beseft dat steun voor 0 & 0 en het MKB niet kan worden
verminderd, en wenst meer duidelijkheid omtrent de steunverlening voor de werkgelegenheid, vooral
gezien het actieve arbeidsmarktbeleid waarvoor in het Witboek over groei, concurrentievermogen en
werkgelegenheid wordt gepleit (COM(93)0700 - C3-0509/93);

43. benadrukt dat overnames en fusies voor de werknemers in de betrokken bedrijven ernstige
gevolgen kunnen hebben en wenst dat het mededingingsbeleid opnieuw wordt geformuleerd om met
de sociale factoren rekening te houden;

44. stelt vast dat uit richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van
een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een
communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers91 blijkt dat de Commissie
vastbesloten is het recht van werknemers op een onafhankelijke vertegenwoordiging in
grensoverschrijdende Europese bedrijven te beschermen;

45. verzoekt de Commissie alle mogelijke stappen te ondernemen om erop toe te zien dat dit essentiële
democratische beginsel ook in acht wordt genomen als fusies of overnames plaatsvinden tussen EU-
bedrijven en bedrijven daarbuiten;

Internationale aspecten

46. juicht het streven van de Commissie toe met betrekking tot de concurrentie op internationaal
niveau gedragsregels in te voeren, en beschouwt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de
Europese Unie en de Verenigde Staten, alsook de OESO-overeenkomst inzake steun aan
scheepswerven, als belangrijke stappen op weg naar nauwere internationale samenwerking;

47. wijst erop dat deze liberalisering slechts dan ten goede zal komen aan de samenleving in het
algemeen, en met name de consument, wanneer tegelijkertijd op internationaal vlak uniforme en
bindende voorschriften voor het gedrag van ondernemingen worden vastgelegd;

48. pleit daarom voor een spoedig begin van onderhandelingen in het kader van de Werelhandels-
organisatie die erop gericht zijn minimumnormen inzake het mededingingsbeleid en de sociale en
milieubescherming in het multilaterale wereldhandelsstelsel te integreren;

49. dringt er bij de Commissie op aan de Raad een ontwerp-onderhandelingsmandaat ter zake voor te
leggen;

                                                            

91 PB L 254 van 30.9.1994, blz. 64.
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50. beschouwt een verbod op mededingingsbelemmerende afspraken tussen ondernemingen (kartels),
controle op grensoverschrijdende fusies evenals een codex voor overheidssteun als de belangrijkste
elementen van een internationale mededingingsorde, waarbij speciale aandacht moet worden besteed
aan de in het kader van de Wereldhandelsorganisatie vastgelegde overgangstermijnen en
uitzonderingsbepalingen voor ontwikkelingslanden;

51. verwijst met name naar het belang van de uitwisseling van vertrouwelijke informatie tussen de met
de mededinging belaste instanties van de EU en van derde landen - een conditio sine qua non voor
een doeltreffende toepassing van mededingingsvoorschriften;

52. erkent dat de tussen de EU en een groot aantal derde landen gesloten bilaterale samenwerkings-
overeenkomsten op het gebied van het mededingingsbeleid een zinvolle bijdrage tot de verbetering van
de internationale mededinging leveren, maar is van mening dat een dergelijk netwerk geen vervanging
kan bieden voor een multilaterale mededingingsorde;

53. is ervan overtuigd dat een multilaterale overeenkomst ertoe zal bijdragen dat minder vaak gebruik
wordt gemaakt van handelspolitieke beschermingsmaatregelen, zoals antidumping-maatregelen;

54. benadrukt dat de nagestreefde liberalisering van de internationale directe investeringen uniforme
voorschriften in het mededingingsbeleid nog dringender noodzakelijk maken en herinnert er in dit
verband aan dat de lid-staten van de WHO zich er in het kader van de Overeenkomst inzake aan de
handel verbonden investeringsmaatregelen toe verplicht hebben bij de herziening van deze
overeenkomst te overwegen of hierin ook mededingingsvoorschriften moeten worden opgenomen;

55. wijst erop dat voor een versoepeling van de handelsbetrekkingen met de landen van Midden- en
Oost-Europa een zorgvuldige coördinatie van de mededingingsregels tussen de Europese Unie en de
betrokken landen vereist zal zijn, opdat ondernemingen in de Europese Unie niet te maken krijgen met
oneerlijke concurrentie van bedrijven in landen met minder strenge mededingingsregels;

56. benadrukt dat de voltooiing van de interne markt zonder grenzen voor de landen van Midden- en
Oost-Europa bijna alle mogelijkheden voor lange overgangsperioden en uitzonderingsmaatregelen om
snel te kunnen toetreden, heeft weggenomen en is van mening dat deze landen eerst moeten voldoen
aan de wetgeving inzake de interne markt, met inbegrip van de mededingingsregels, om te voorkomen
dat de Unie haar eigen fundament ondermijnt;

57. is het ermee eens dat op internationaal niveau een nieuwe reeks mededingingsregels noodzakelijk
is om de handelsbelemmeringen in de openbare en particuliere sector uit de weg te ruimen; benadrukt
dat dergelijke internationale mededingingsregels rekening moeten houden met sociale en ecologische
factoren;

***

58. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad, de
bevoegde autoriteiten in de lid-staten en EVA-landen, alsmede de regeringen en parlementen van de
lid-staten en de EVA-landen.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



378 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

B - Economisch en Sociaal Comité

1. Advies inzake het XXVe Verslag over het mededingingsbeleid (PB C 39 van
12.2.1996, blz. 79)

Advies over het XXIVe verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid (1994)
(96/C 39/14)

De Commissie heeft op 23 mei 1995 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 198 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te
raadplegen over het XXIVe verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid (1994).

De Afdeling voor industrie, handel, ambacht en diensten, die met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 18 oktober 1995 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Sepi.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 330e Zitting (vergadering van 22 november 1995)
het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

1. Achtergrond

1.1. Het Comité constateert tot zijn voldoening dat het verslag over het mededingingsbeleid dit jaar
veel overzichtelijker en rationeler is, hetgeen de leesbaarheid en het begrip ervan zeker ten goede
komt.

1.2. In de voorgaande adviezen heeft het Comité keer op keer gepleit voor een betere leesbaarheid;
dit verslag blijft immers één van de belangrijkste bakens voor evaluatie, niet alleen van het
mededingingsbeleid, maar van het economisch beleid van de EU in het algemeen.

1.3. Het beleid heeft verder aan doorzichtigheid gewonnen dankzij de recente publikatie van een
samenvatting van het verslag „Het mededingingsbeleid in de Europese Gemeenschap”, dat voor een
veel groter publiek bestemd is dan de officiële verslagen.

1.4. Desondanks, en in weerwil van de belangrijke vooruitgang die is geboekt, wil het Comité toch
opmerken dat het XXIVe verslag op bepaalde punten zeer ingewikkeld is en in herhaling vervalt, en
dat de samenvatting nog voor verbetering vatbaar is, zodat de lezer vlot inzicht in de beleidskoers van
de EU kan krijgen.
1.5. Terwille van de doorzichtigheid dient op dezelfde weg te worden voortgegaan en zou voor de
volgende uitgave van het verslag voor een thematische indeling kunnen worden gekozen92.

                                                            

92 Het zou bijvoorbeeld als volgt kunnen worden ingedeeld: 1. Samenvatting; 2. Kartels en fusies; 3.
Steunmaatregelen van de staten; 4. Bijlagen.
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2. De context

2.1. Het XXIVe verslag over het mededingingsbeleid situeert zich in een snel veranderende context.

2.2. Zo zijn na enkele jaren van recessie de eerste tekenen van heropleving van de economie
waarneembaar.
Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor nieuwe verschijnselen, waarvoor beoordelingscriteria en
bijzondere aandacht van DG IV nodig zijn.
Deze nieuwe economische dynamiek vraagt om een aanpassing van het optreden, zodat in deze nieuwe
fase het nodige toezicht wordt uitgeoefend.

2.3. De Commissie en de EU in haar geheel zetten zich in voor de verwezenlijking van de in het
Witboek „Groei, Concurrentievermogen, Werkgelegenheid” neergelegde economische en sociale
doelstellingen; het Comité acht het zaak dat ook het mededingingsbeleid meer op die doelstellingen
wordt afgestemd.

2.4. Met de geleidelijke openstelling van de markten - die bij de afsluiting van de Uruguay-ronde haar
beslag kreeg in de oprichting van de WTO - is een totaal ander referentiekader ontstaan. De impact
hiervan wordt nog verhoogd door de associatie -overeenkomsten, de oprichting van de EER, de
toetreding van nieuwe landen als volwaardig lid en door de associatie-overeenkomsten met de landen
van Midden- en Oost-Europa.
Dit beïnvloedt de functie van concurrentie niet alleen in kwantitatieve, maar ook in kwalitatieve zin.

3. Activiteiten van de Commissie

3.1. Het jaar 1994 werd gekenmerkt door een sterk regulerend optreden, hetgeen heeft geleid tot een
groot aantal nieuwe wetsteksten met algemene strekking en een stijging van de administratieve
voorzieningen. Het Comité spoort de Commissie aan dit beleid - vaststelling van gedragsregels voor
ondernemingen en van op economische en sociale actoren van toepassing zijnde beginselen -voort te
zetten. Dit dient zowel om institutionele redenen te geschieden als om DG IV te ontlasten bij het
administratieve onderzoek van individuele gevallen.

3.2. Met voldoening moet worden opgemerkt dat de Commissie het mededingingsbeleid wil laten
aansluiten bij de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de EU, zoals overigens door het
Comité bepleit is in zijn advies over het XXIIIe verslag93.

Zoals regelmatig uit het verslag kan worden opgemaakt, is de Commissie zich ervan bewust dat dit
aanleiding zal geven tot grondige wijzigingen in haar taken en haar rol.

3.3. Het Comité acht een grotere samenhang tussen het mededingingsbeleid en de overige
beleidssectoren van de EU evenwel noodzakelijk, en denkt daarbij vooral aan het industrie -, het
handels- en het werkgelegenheidsbeleid, het beleid inzake sociale samenhang en concurrentievermogen,
en het beleid inzake inflatiebestrijding en consumentenbescherming.

                                                            

93 PB C 397 van 31.12.1994.
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3.4. Het Comité is van mening dat in het handelsbeleid en de samenwerkingsinitiatieven als vastgelegd
in de overeenkomsten voor industriële samenwerking met de landen van Midden- en Oost-Europa
bepaalde sociale parameters in acht dienen te worden genomen, om te verhinderen dat de concurrentie
wordt verstoord en verplaatsing van industriële ondernemingen in de hand wordt gewerkt, waarvan
een negatieve economische en sociale uitwerking op de EU kan uitgaan.

3.5. Op het eigenlijke terrein van het mededingingsbeleid dient de Commissie, mede in de lijn van het
Witboek, een op de nieuwe situatie toegesneden interpretatie te geven en meer rekening te houden met
de economische en sociale gevolgen van de besluiten.

3.6. Het Comité is voorts van oordeel dat coöperaties die in de marktsector werkzaam zijn, non-
profitorganisaties, kortom ondernemingen die zich in de sfeer van de „sociale economie” bewegen en
zich verre van ondernemingsbelangen houden, niet mogen worden gehinderd en dat hiervoor daarom
een specifieke mededingingsregeling dient te worden getroffen. Met name uit maatschappelijke
solidariteit voortvloeiende initiatieven en vrijwilligerswerk ten behoeve van randgroepen moeten in
aanmerking kunnen komen voor overheidssteun en specifieke ontheffingen van wetgeving zonder door
een verbodsbepaling te worden getroffen.

3.7. De Commissie heeft een bekendmaking over de toepassing van de communautaire
mededingingsregels op grensoverschrijdende creditoverschrijvingen doen uitgaan94.

Hierin wordt aangegeven hoe de Commissie wil nagaan of de betalingssystemen met de
mededingingsregels van het Verdrag te verenigen zijn.
Deze mededeling dient grondig te worden bestudeerd en het ESC dient hierover een advies op te
stellen als vervolg op het tijdens de Zitting van mei en juni 1995 uitgebrachte advies over het
„Overschrijven van geld in de Economische Unie: doorzichtigheid, kwaliteit en stabiliteit”.

3.8. Het Comité beseft dat strikte handhaving van de regels en tegelijkertijd het bevorderen van
structurele veranderingen en produktiegroei in de EU moeilijk met elkaar te rijmen zijn. Toch acht het
het van belang dat de met het uitvaardigen van beginselen uitgezette koers ook in de praktijk wordt
aangehouden.

4. Kartels

4.1. Bij haar beoordeling van kartels maakt de Commissie, met name in aansluiting op het Witboek
„Groei, Concurrentievermogen, Werkgelegenheid”, een duidelijk onderscheid tussen „defensieve”
kartels (afscherming van de markt door concurrentiebeperking), en kartels die beogen het
concurrentievermogen van de ondernemingen via intensievere samenwerking op te voeren. De eerste
soort kartels worden bestraft, de tweede toegestaan.

4.2. Hoewel het onderscheid duidelijk is, is toepassing in de praktijk moeilijker. Zo heeft het Comité
onlangs nog een aantal vraagtekens geplaatst bij enkele punten in het voorstel voor een verordening
inzake de overdracht van technologie.

4.3. Wat de praktische toepassing van deze regels betreft, moeten nog de volgende twee
kanttekeningen worden geplaatst:

                                                            

94 PB C 251 van 27.9.1995.
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a) de sancties tegen kartels dienen te worden bepaald afhankelijk van het gewicht van de inzet van
elke deelnemer;

b) bij ondernemersverenigingen dient duidelijk te worden vastgesteld of sancties op de vereniging dan
wel op de afzonderlijke deelnemers worden toegepast om te vermijden dat een sanctie twee maal
voor hetzelfde feit wordt uitgedeeld.

Bij uitwisseling van informatie over prijzen blijkt het soms zeer moeilijk om uit te maken of werkelijk
sprake is van een intentie om de concurrentie te beperken. In elk geval dienen ondernemingen en
ondernemingsverenigingen uiterst nauwkeurig te zijn in het opgeven van middelen, methoden en te
bereiken doelstellingen.

4.4. In het Witboek wordt uitvoerig ingegaan op de noodzaak voor het MKB om tot samenwerking
te komen, terwille van de dynamiek van de markt, de concurrentiekracht en de werkgelegenheid.
Voor deze sector dient ook vanuit het mededingingsbeleid een duidelijker referentiekader te worden
vastgesteld met specifieke vrijstellingen voor deze ondernemingscategorie en een controle op de
mechanismen ter bevordering van de samenwerking binnen deze bedrijfscategorie. In het verslag wordt
in verschillende hoofdstukken de samenwerking op het gebied van onderzoek en opleiding belicht,
maar daarnaast zouden de invoering van specifieke financiële instrumenten en de totstandbrenging van
gemeenschappelijke handels- en inkoopstructuren moeten worden aangemoedigd, waarbij steeds voorop
moet staan dat de marktaandelen redelijk moeten blijven.

5. Concentraties

5.1. Wat concentraties betreft, is in 1994 door de diensten van de Commissie zowel op het stuk van
herstructureringsprocessen als op het stuk van globalisering van de markt een grote hoeveelheid werk
verzet.

5.2. Met beschikkingen in individuele gevallen worden mogelijke machtsposities tegengegaan, maar
kunnen concentraties ook verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden verklaard indien deze
de concurrentie in de sector, het ondernemingsstelsel en de openheid van de markt ten goede komen
en niet tot verstoring van de concurrentie - dikwijls in algemene zin opgevat - leiden (BT/MCI en
Olivetti/Digital).

5.3. Desondanks is haast geboden bij het definiëren van nieuwe criteria die zijn afgestemd op de
nieuwe dimensie die de concurrentie heeft aangenomen en die van het Europees bedrijfsleven met het
oog op de voortschrijdende globalisering van de markten een groter concurrentievermogen verlangt.

5.4. Het Comité dringt er daarom bij de Commissie op aan, uitgaande van de inspanningen en
ervaringen van de task force bij haar marktevaluatie de internationale dimensie steeds zwaarder te laten
meewegen, waarbij ook moet worden gelet op deloyale praktijken die door uit derde landen afkomstige
ondernemingen in sommige strategische sectoren worden gehanteerd.

5.5. Het Comité maakt zich voorts zorgen over het feit dat concentraties niet aan de hand van uniforme
criteria worden beoordeeld als gevolg van de bevoegdheid van de nationale autoriteiten. In een onlangs
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uitgebracht advies95 wordt bijgevolg aangedrongen op een verlaging van de omzetdrempels en op
uitbreiding van de bevoegdheid van de organen van de Commissie.

6. Overheidssteun

6.1. De controle op overheidssteun is van fundamenteel belang voor een adequaat mededingingsbeleid
en voor versterking van de convergentie tussen de nationale volkshuishoudingen. Voor de goedkeuring
van steunmaatregelen zijn overwegingen van sociaal of regionaal belang doorslaggevend. Bij steun aan
ondernemingen in moeilijkheden staat vooral de geloofwaardigheid van de herstructureringsplannen
centraal, waarbij steun niet tot overcapaciteit mag leiden.

6.2. Uit dit alles komt een duidelijke tegenstelling naar voren tussen de idee van echte concurrentie
en het verlenen van financiële steun om politieke of sociale redenen, tussen de verschillende visies
t.a.v. de wijze waarop de economie moet worden bestuurd en tussen de structureel uiteenlopende
sociale en economische realiteiten binnen de EU. Het lijdt geen twijfel dat met liberalisering van de
markten alleen de ernstige en nog toenemende sociale divergentie in en tussen de lid-staten niet kan
worden tegengegaan. Dit vraagstuk dient mede tegen de achtergrond van het Witboek nader te worden
onderzocht. De Commissie heeft hiermee dit jaar al een begin gemaakt wat betreft steun voor de
werkgelegenheid en voor O& O.

6.3. De nationale bestuursstructuren en financieringsmechanismen lopen sterk uiteen. Dit vereist een
grote inspanning ten behoeve van transparantie en een inventarisering van alle steunmaatregelen en
van de economische gevolgen hiervan.

6.4. Het onlangs door de Commissie gepubliceerde vierde verslag over overheidssteun bevat zeer
nuttige analyses en informatie. Het Comité is ermee ingenomen dat het totale jaarlijks aan
overheidssteun uitgegeven bedrag t.o.v. de vorige verslagperiode met 8,5% is verminderd; daarentegen
is het bestede bedrag (93,8 miljard ecu) nog steeds zeer hoog, waarbij men zich dient te realiseren dat
het leeuwedeel van de overheidssteun aan het bedrijfsleven (84%) voor rekening van de grootste vier
lid-staten van de EU komt. Het Comité pleit dan ook voor een verdere vermindering van dat bedrag
in de voor ons liggende referentieperiode. Het blijft erop hameren dat verschillen qua steunverlening
tussen de lid-staten onderling en tussen de regio's binnen de lid-staten tot scheeftrekking van de
concurrentie kunnen leiden en doet derhalve een dringend beroep op de Commissie om erop toe te zien
dat de voorschriften voor de toekenning van overheidssteun strikt worden nageleefd.
Volgens het Comité moet de gedragslijn zijn dat de directe en indirecte overheidssteun van de lid-
staten geleidelijk wordt teruggedrongen en dat daarentegen de EU-middelen die zijn bestemd voor het
verkleinen van de territoriale en maatschappelijke onevenwichtigheden, worden opgetrokken.

6.5. In het bijzonder zouden de nieuwe gedragsregels bij indirecte steun moeten worden behandeld en
zouden nieuwe richtsnoeren voor overheidssteun bij herstructureringen of reddingsoperaties van
ondernemingen moeten worden uitgewerkt. Het gevaar bestaat immers dat dergelijke maatregelen
indirect worden gebruikt om de draagwijdte van een adequaat mededingingsbeleid te beperken.

6.6. De laatste jaren is de rechtstreeks door de EU toegekende steun qua volume toegenomen. Het
Comité acht het zinvol dat deze maatregelen in het nieuwe verslag naast de andere steunmaatregelen
van overheidswege worden vermeld.

                                                            

95 PB C 388 van 31.12.1994.
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6.7. De sociale partners en het ESC dienen te worden geïnformeerd over het resultaat van de officiële
enquêtes die onderweg zijn, zonder dat hierover nu formeel advies behoeft te worden aangevraagd.

7. Liberalisering in de openbare sector

7.1. In het Witboek wordt bepleit alle sectoren voor concurrentie open te stellen. Dit berust mede op
de constatering dat de openbare sector in tal van Europese industrielanden, in weerwil van een aantal
privatiseringen waaraan in de media veel ruchtbaarheid is gegeven, in de afgelopen decennia nog is
blijven doorgroeien. De lid-staten kennen echter bepalingen en regels die monopolies op bepaalde
diensten waarmee traditioneel de overheid is belast, verankeren; dit bemoeilijkt de invoering van
concurrentieverhoudingen, ook al omdat achter nationaal beleid verschillen in waarden, gewoonten en
juridische en sociale culturen schuilgaan, of omdat een monopolie van de overheid niet altijd gelijk
staat aan inefficiëntie.

7.2. Het Comité beseft dat liberalisering in deze sectoren voordeel voor de consument kan opleveren
in termen van prijsverlaging en betere dienstverlening, maar dit is zeker geen wetmatigheid. Met veel
omzichtigheid moet, per geval, beoordeeld worden waar en hoe dergelijke positieve effecten zich
kunnen voordoen, teneinde te voorkomen dat liberalisering averechtse effecten heeft. Het Comité dringt
er bij de Commissie op aan, een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van invoering van
concurrentieregelingen.

7.3. Het Comité is voorts van oordeel dat aan de idee van universele dienstverlening, die thans wordt
gegarandeerd doordat dit het terrein van de overheid is, moet worden vastgehouden en dat moet
worden vermeden dat liberalisering en invoering van concurrentie leiden tot beperkingen die bepaalde
categorieën of gebieden de toegang tot dergelijke diensten onmogelijk maken omdat hiervan misschien
onvoldoende opbrengst te verwachten is. De openbare dienst was wellicht niet zeer efficiënt of
goedkoop, maar zorgde wel voor een zekere mate van solidariteit tussen mensen in uiteenlopende
situaties. Het Comité is van mening dat de toegang van alle burgers tot deze diensten in elk geval
moet worden gegarandeerd, ook na invoering van concurrentieverhoudingen.

7.4. Enkele van deze staatsmonopolies zijn gevormd ter ondersteuning van investeringen waarvoor het
particuliere bedrijfsleven niet erg warm liep omdat ze pas op veel langere termijn vruchten zouden
afwerpen. Bij liberalisering dient derhalve ook dit gegeven in overweging te worden genomen.

7.5. Ook al hebben liberaliseringsprocessen niet per definitie een structurele inkrimping van het aantal
werknemers tot gevolg, toch kunnen op korte termijn sociale problemen ontstaan. Dit vereist de grootst
mogelijke aandacht en de inzet van alle mogelijke communautaire instrumenten.

8. Het subsidiariteitsbeginsel

8.1. De Commissie wil de uitvoering van de mededingingsregels ter dele aan de nationale autoriteiten
toevertrouwen. Het Comité wees reeds in zijn advies over het XXIIIe verslag op de risico's die aan
dit voornemen kleven. Desondanks lijkt de Commissie naar een nauwkeurige afbakening van
bevoegdheden te streven. Hiermee is echter het probleem van „gediversifieerde toepassing” niet uit
de wereld geholpen indien aan één interventieniveau wordt vastgehouden, evenmin als het
belangenconflict met de nationale autoriteiten, waarover het Comité in zijn advies over het XXIIIe
verslag een uitspraak heeft gedaan.
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8.2. In deze situatie is een toenemend regulerend optreden van de EG-instellingen - m.n. van de
Commissie - vereist, waarbij nauw met de nationale autoriteiten - voor zover aanwezig - dient te
worden samengewerkt.

8.3. Het Comité zal dieper op deze materie ingaan zodra de al door de Commissie aangekondigde
mededeling het licht ziet.

9. Globalisering en mededingingsbeleid

9.1. De komende jaren zullen, om de in paragraaf 2.4 genoemde redenen, de continentale en
intercontinentale markten in sneller tempo worden opengesteld. Vandaar dat er in het XXIVe verslag
wordt gesteld dat het „wenselijk is dat in internationaal verband een werkelijk geheel van
mededingingsregels ontwikkeld wordt”, waarvoor vervolgens effectieve uitvoeringsinstrumenten
moeten worden gevonden.

9.2. Dit streven van de Commissie verdient alle instemming. Wel moet, in afwachting van de
vaststelling van gedetailleerde regels - waarmee nog veel tijd zal heengaan -, consensus bereikt worden
op basis van enkele mededingingsregels.

9.3. Deze regels, met name op het werkterrein van de WTO, moeten een minimum aan bepalingen
inzake rechten van werknemers en vakverenigingen bevatten (uitgaande van de IAO-verdragen); niet
vanuit protectionistische overwegingen, maar terwille van de in het slotdocument van de VN-
Conferentie in Kopenhagen bepleite maatschappelijke vooruitgang en het behoud van het Europees
sociaal model. Immers, uit bovengenoemde internationale overeenkomsten en documenten blijkt
duidelijk dat maatregelen en regelingen waarbij de grondrechten van de werkenden worden aangetast,
niets anders zijn dan gevallen waarin de regels voor de mededinging tussen ondernemingen worden
scheefgetrokken.

9.4. Bijzondere aandacht moet in dit verband uitgaan naar de associatieverdragen met en het EU-
handelsbeleid t.o.v. de landen van Midden- en Oost-Europa; voorkomen moet worden dat de correcte
toepassing van de mededingingsregels in de weg wordt gestaan doordat van de institutionele structuren,
de instrumenten van het industriebeleid en de regulering van de arbeidsmarkt in die landen een
storende werking uitgaat.

9.5. Intussen moet verder worden gewerkt aan bilaterale afspraken met de mededingingsautoriteiten
in de landen die belangrijke economische banden met de EU hebben. In het bijzonder dringt het
Comité er bij de Commissie op aan, de samenwerking met de antitrustautoriteiten van de VS, Canada
en Australië voort te zetten. Ook moet meer druk worden uitgeoefend op de Japanse regering, met wie
de dialoog momenteel zeer stroef lijkt te verlopen.

9.6. In elk geval dient het gedrag van de voornaamste handelspartners van de EU nauwgezet te worden
gevolgd door in de bilaterale overeenkomsten de mogelijkheid van toezicht op concrete gedragingen
vast te leggen.
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10. Raadplegingsmechanismen

10.1. Het Comité heeft alle waardering voor het voornemen van de Commissie de doorzichtigheid van
en de mogelijkheid tot participatie in de besluitvorming te vergroten; dat de adviezen van het ESC
deze besluitvorming hebben beïnvloed, staat buiten kijf.

10.2. Twee kanttekeningen zijn echter op hun plaats: ten eerste zou de Commissie niet alleen BEUC
en UNICE, die hiertoe de wens te kennen hebben gegeven, maar ook Europese vakbonden en alle
andere belanghebbende economische en sociale organisaties van de EU over het mededingingsbeleid
dienen te raadplegen.

10.3. Ten tweede zou de lopende dialoog tussen de Commissie en het Comité kunnen worden
verbeterd, met name door, nog vóórdat besluiten worden genomen en gepubliceerd, vaker gebruik te
maken van de mogelijkheid het Comité te informeren van de hoofdlijnen waardoor DG IV zich wil
laten leiden.

10.4. Verder zou het op het gebied van herstructureringssteun aan het bedrijfsleven nuttig zijn,
systematisch het advies van organisaties die de werknemers, respectievelijk de toeleverende bedrijven
vertegenwoordigen, in te winnen - en dat niet alleen in hun hoedanigheid van „belanghebbende
derden”. De Commissie kan zo immers het standpunt van een essentiële partij bij het
herstructureringsproces vernemen, en zich tegelijkertijd een beter oordeel vormen aan de hand van de
aldus verkregen informatie.

10.5. Het Comité betreurt dat bij het sluiten van de recente overeenkomst tussen de Commissie en het
Amerikaanse antitrustbureau zowel het Comité als de sociale partners onvoldoende zijn geraadpleegd.

11. Efficiënte uitvoering

11.1. Vaak trad de Commissie te traag op om de belangen van de betrokken sociaal-economische
kringen te kunnen behartigen. Het Comité dringt er bij de Commissie op aan, de doorzichtigheid van
haar optreden te vergroten en sneller in actie te komen. De Commissie vraagt in dit verband om meer
middelen ten einde vlotter en op een breder terrein maatregelen te kunnen nemen.

11.2. De Commissie heeft ontegenzeglijk kwantitatieve en kwalitatieve vooruitgang op dit gebied
geboekt. De toetreding van nieuwe lid-staten, de nieuwe regelgeving en de globalisering van de
markten vragen dan ook om meer inspanningen.
Door vereenvoudiging van de regels en toepassing van het subsidiariteitsbeginsel met adequate
oplossingen voor het drempelwaardeprobleem kan althans ten dele aan de behoeften tegemoet worden
gekomen.

11.3. Een en ander vooronderstelt dat er in alle lid-staten efficiënt werkende mededingingsinstanties
werkzaam zijn die moeten toezien op de toepassing van de richtlijnen van DG IV.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1995



386 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

12. Autonome toepassing van het mededingingsrecht

12.1. DG IV is niet alleen met controle en onderzoek belast, maar vaardigt ook - zij het alleen in de
administratieve sfeer - beschikkingen uit. In sommige Europese landen zijn de
mededingingsautoriteiten echter onafhankelijk van de uitvoerende macht.

12.2. Het Comité neemt kennis van de binnen de Europese instellingen gaande discussie en van een
door een van de lid-staten ingediend voorstel om ook de Europese mededingingsautoriteit een zelfde
onafhankelijke status te geven.

12.3. Toch blijft het Comité ook in dit advies trouw aan zijn in het verleden ter zake ingenomen
standpunt dat het mededingingsbeleid afgestemd moet worden op de andere beleidsterreinen en dient
te stroken met de nieuwe strategische doelstellingen van de EU.
Het voorstel om van de administratieve toelaatbaarheidsbeoordeling een autonome functie te maken,
staat derhalve haaks op de uitgangspunten van het Comité in dezen.

13. Andere concurrentieverstoringen

13.1. Nieuwe storende factoren dreigen een doeltreffend mededingingsbeleid momenteel te
doorkruisen. De Commissie dient derhalve na te denken over beleidsinstrumenten waarmee de nadelige
invloed van deze factoren kan worden beperkt of ondervangen.

13.2. Het Comité is van oordeel dat de Commissie op ten minste twee van die storende factoren
bijzonder attent dient te zijn:

a) de destabiliserende invloed van speculatie op de financiële markten op de rentestand en de
valutakoersen;

b) het feit dat gevallen van sociale dumping die bij ontbreken van minimumvoorschriften voor de
arbeidsmarkt tussen „zwakke” en „sterke” gebieden kunnen worden waargenomen, niet van het
taakgebied van het mededingingsbeleid mogen worden uitgesloten, met name met het oog op
verdere uitbreiding van de EU. Hiertoe is het zaak, de hoofdstukken over sociaal beleid op elkaar
te laten aansluiten en in het Verdrag zelf op te nemen, zodat zij in alle lid-staten van toepassing
zijn. Deze gedachte heeft het Comité opgetekend in de adviezen over sociaal beleid die het na het
Verdrag van Maastricht heeft uitgebracht.

Brussel, 22 november 1995.

De voorzitter van het Economisch en Sociaal Comité

C. FERRER
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2. Antwoord op het advies over het XXVe Verslag over het mededingingsbeleid

De belangrijkste punten van het advies van
het  ESC

1. Inleiding

1.1 tot 1.5 Het Comité constateert tot zijn
voldoening dat het verslag over het
mededingingsbeleid dit jaar wordt
gekenmerkt door een veel betere
leesbaarheid. Volgens het Comité vormt de
publikatie van een samenvatting van het
verslag "Het mededingingsbeleid in de
Europese Gemeenschap" een belangrijke stap
naar een grotere doorzichtigheid.

Desondanks merkt het Comité op dat het
verslag op bepaalde punten zeer ingewikkeld
is, en het Comité stelt voor om voor de
volgende uitgave van het verslag voor een
thematische indeling te kiezen.

Standpunt  van  de  Commissie

De Commissie is het met het Comité eens dat
haar jaar l i jks vers lag over het
mededingingsbeleid te uitgebreid is
geworden. Tussen 1989 en 1993 is de
omvang van het verslag, in de versie die in
boekvorm wordt uitgegeven, immers bijna
verdubbeld.

Het is duidelijk dat die omvang allerlei
moeilijkheden met zich mee brengt: voor DG
IV is het een zware taak, de publikatie loopt
vertraging op, met name wegens de
vertalingen, het is een document dat voor de
lezer moeilijk te doorlopen is en waardoor
daarenboven het gevaar bestaat dat de
boodschap niet duidelijk genoeg overkomt.

Het succes van de brochure "Het
mededingingsbeleid in de Europese
Gemeenschap", die voor een groot publiek is
bestemd en door de Commissie samen met
het jaarlijks verslag werd gepubliceerd,
alsmede de vaststelling dat verschillende
nationale mededingings-autoriteiten een
jaarlijks verslag van minder dan
100 bladzijden publiceren, tonen aan dat de
transparantie ook zou kunnen worden gediend
met een vermindering van het volume.
Terzelfdertijd blijkt het noodzakelijk om de
structuur en de organisatie van het jaarlijks
verslag te herzien. Het jaarlijks verslag van
de Commissie moet in de eerste plaats een
politiek document zijn waarin, aan de hand
van de voornaamste ontwikkelingen op
wetgevend, administratief en gerechtelijk
gebied, de grote lijnen worden besproken van
het mededingingsbeleid dat door de Europese
Unie - inzonderheid door de Commissie -
wordt gevoerd, binnen het kader van de
overige fundamentele doelstellingen van de
Unie.
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Afgezien hiervan, is het belangrijk dat de
practici en de specialisten inzake
mededingingsrecht de beschikking krijgen
over meer uitgebreide en systematische
informatie betreffende de wijze waarop de
Commissie in de loop van een jaar de
mededingingsregels heeft toegepast.

Derhalve heeft de Commissie beslist om voor
1995 een jaarverslag samen te stellen van
minder dan 100 bladzijden, met daarin een
behoorlijke synthese van de voornaamste
ontwikkelingen in de verschillende sectoren
van het mededingingsbeleid (de artikelen
85/86, artikel 90 en artikel 37, concentraties,
overheidssteun en internationale activiteiten)
en waarbij de nadruk wordt gelegd op de
beleidskeuzes en het kader waarin het
mededingingsbeleid op het niveau van de
Europese Unie moet worden gesitueerd. 

Daarnaast zal een activiteitenverslag worden
opgesteld, onder de verantwoordelijkheid van
DG IV alleen, dat uitgebreider en meer
technisch is. Dit document van de diensten
zal een samenvatting bevatten van de
belangrijkste individuele zaken die door de
Commissie werden behandeld, alsmede lijsten
met verwijzingen naar de beslissingen van de
Commissie, de nieuwe wetteksten, de arresten
van het Hof van Justitie en de
persmededelingen, en tenslotte de
gedetailleerde statistieken.

2. De context

2.1 en 2.2 Het XXIVe Verslag van de
Commissie situeert zich in een context van
economische veranderingen.

Na enkele jaren van recessie lijkt de
economie herop te leven. Hierdoor ontstaat
een nieuwe economische dynamiek die om
een aanpassing van het optreden vraagt en
waarvoor bijzondere aandacht van DG IV
nodig is.

De Commissie heeft bijzondere aandacht voor
de veranderingen en de, soms moeilijke,
feitelijke omstandigheden op sociaal-
economisch gebied in de Lid-Staten.
Ofschoon wij een heropleving van onze
economie hebben gekend, kennen de
Europese landen nog steeds een zeer wankele
sociaal-economische situatie, waarvoor
bijzondere aandacht is vereist en die slechts
op middellange of lange termijn kan worden
beheersd. In het XXIVe Verslag over het
Mededingingsbeleid worden meerdere
bladzijden gewijd aan het mededingingsbeleid
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en de economische heropleving die de
industrie tot herstructureringen noopt.

Aldus heeft de Commissie zich op basis van
verschillende inlichtingen gunstig
uitgesproken ten opzichte van de
samenwerkingsvormen die leiden tot een
betere efficiëntie en dus een verbetering van
de concurrentiekracht van de partijen, waarbij
ook rekening wordt gehouden met de
noodzaak om een betere verspreiding te
verzekeren van de technologie via know-how-
en octrooilicentie-overeenkomsten.

Daarentegen blijft de Commissie nauwlettend
toezien op de samenwerkingsvormen die
vermomde kartels zijn of die leiden tot een
sterke vermindering of een uitsluiting van de
mededinging van buitenaf.

De Commissie heeft ook een gunstig oordeel
over de typische samenwerkingsvormen van
het MKB.
Wat betreft de steun heeft de Commissie
richtsnoeren vastgesteld inzake reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in
moeilijkheden.

2.3 Het Comité acht het noodzakelijk dat ook
het mededingingsbeleid wordt afgestemd op
de doelstellingen van het Witboek "Groei,
Concurrentievermogen, Werkgelegenheid".

De Commissie heeft het in haar XXIIIe
Verslag over het Mededingingsbeleid
uitvoerig gehad over de relatie tussen het
Witboek en het mededingingsbeleid. Bij de
toepassing van de communautaire
mededingingsregels op particuliere en
overheidsgedragingen, heeft zij er rekening
mee gehouden dat de herstructurering van de
communautaire industrie gepaard moet gaan
m e t e e n v e r h o g i n g v a n h e t
concurrentievermogen. In 1994 waren de
activiteiten van de Europese Unie
geconcentreerd rond de uitvoering van het
Witboek "Groei, Concurrentievermogen,
Werkgelegen-heid". In het Witboek wordt het
belang onderstreept van controle op
overheidssteun, met het oog op de
totstandbrenging van een gunstig klimaat
voor het concurrentievermogen van de
ondernemingen en wordt benadrukt dat het
nodig is de overheidstekorten te
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verminderen : hierdoor pleit het Witboek voor
een vermindering van de overheidssteun die
ertoe heeft geleid overheidstekorten te creëren
waarbij de voor het concurrentievermogen
van de Europese industrie noodzakelijke
structurele aanpassingen werden vertraagd.

Aldus heeft de Commissie een kaderregeling
goedgekeurd voor de reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in
moeilijkheden, met het oogmerk de steun te
beperken tot het noodzakelijke minimum,
waarbij de goedkeuring van de steun
afhankelijk is van een herstructureringsplan
dat de levensvatbaarheid op lange termijn van
de onderneming verzekert en, eventueel, een
bijdrage levert tot de vermindering van de
overcapaciteit op de betrokken markt. Zoals
aangekondigd in haar mededeling over het
beleid inzake concurrentievermogen in de
Europese Unie, heeft de Commissie haar
werkzaamheden voortgezet met het oog op
een globale vermindering van de steun en een
nieuw onderzoek van de criteria voor
aanvaarding van de steun. De Commissie zal
de strengheid, de efficiëntie en de neutraliteit
van de controle op de overheidssteun nog
versterken. Parallel daarmee worden de
inspanningen voortgezet om de procedures
voor de dossiers van minder belang te
verlichten en te versnellen. Met betrekking tot
de aanmoediging van de immateriële
investeringen, zoals aangekondigd in het
Witboek, heeft de Commissie aan de
Lid-Staten een ontwerp voorgelegd voor een
kaderregeling voor de steun ten behoeve van
de werkgelegenheid, alsmede een herziening
van de kaderregeling voor staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling.

2.4 Met de oprichting van de WTO, waarvan
de impact nog wordt verhoogd door de
associatieovereenkomsten en door de
oprichting van de EER, is een totaal ander
referentiekader ontstaan en is de functie van
concurrentie niet alleen in kwantitatieve,
maar ook in kwalitatieve zin gewijzigd.

De Commissie is het eens met de zienswijze
van het ESC betreffende de wijziging van het
referentiekader. Dit leidt tot een
mondialisering van bepaalde markten en
maakt het tevens noodzakelijk om samen te
werken met de mededingingsautoriteiten van
derde landen.
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3. Activiteiten van de Commissie

3.1 Het jaar 1994 werd gekenmerkt door een
sterk regulerend optreden. Het Comité spoort
de Commissie aan dit beleid - vaststelling
van gedragsregels voor ondernemingen en
van op economische en sociale actoren van
toepassing zijnde beginselen - voort te zetten.
Dit dient zowel om institutionele redenen te
geschieden als om DG IV te ontlasten bij het
administratieve onderzoek van individuele
gevallen.

De Commissie verheugt er zich over dat de
inspanningen die zij heeft ondernomen om
voor de economische en sociale partners een
betrouwbaar juridisch kader tot stand te
brengen, met name in de vorm van
groepsvrijstellingsverordeningen en
i n t e r p r e t a t i e v e  medede l ingen o f
oriëntatiemededelingen, worden beschouwd
als positieve elementen bij de beoordeling
van het communautaire mededingingsbeleid.
Zij zal haar inspanningen voortzetten met het
oog op een zo groot mogelijke transparantie
en flexibiliteit van haar optreden.

3.2 en 3.3 Het Comité stelt met voldoening
v a s t d a t d e C o m m i s s i e h e t
mededingingsbeleid wil laten aansluiten bij
de globale richtsnoeren voor het economisch
beleid van de EU. Het Comité acht evenwel
een grotere samenhang tussen het
mededingingsbeleid en de overige
beleidssectoren van de EU noodzakelijk, en
denkt daarbij vooral aan het industrie-, het
handels- en het werkgelegenheidsbeleid, het
beleid inzake sociale samenhang en
concurrentievermogen, en het beleid inzake
i n f l a t i e b e s t r i j d i n g e n
consumentenbescherming.

Samen met de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke markt vormt het
mededingingsbeleid een van de twee
hoofdinstrumenten die werden voorzien in het
Verdrag van Rome met het oog op de
verwezenlijking van de fundamentele
doelstellingen van de Gemeenschap, zoals de
bevordering van een harmonische en
evenwichtige ontwikkeling van de
economische activiteit binnen de gehele
Gemeenschap, een verbetering van de
levensstandaard en nauwere betrekkingen
tussen de Lid-Staten. Het mededingingsbeleid
kan dus niet worden uitgevoerd als een
doelstelling die losstaat van de juridische,
economische, politieke en sociale context. 

In de praktijk draagt het mededingingsbeleid
bij tot de totstandkoming van een werkelijke
ruimte zonder binnengrenzen en tot de
economische en sociale samenhang, door de
opening van markten die door uitsluitende
rechten worden beschermd, de beteugeling
van kartels en misbruiken van machtspositie
of door het toezicht op overheidssteun. Aldus
maakt het mededingingsbeleid de verbetering
mogelijk van de Europese economie, en dat
betekent een bron van groei en een betere
voldoening van de consument.

Meer rechtstreeks in verband met de
betrekking tussen het industriële beleid en het
mededingingsbeleid, wordt in het verslag van
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de Europese Raad van Corfoe over Europa en
de globale informatiemaatschappij en in de
mededeling van de Commissie over een
concurrentiëel industrieel beleid voor de
Europese Unie, die in de lijn liggen van het
Witboek van december 1993, de
fundamentele rol onderstreept van het
mededingingsbeleid. Voor de Europese Unie
kan het industrieel beleid niet een
interventionistisch beleid zijn. Het initiatief
moet aan de ondernemingen worden gelaten.
De taak van de overheid is beperkt tot de
totstandbrenging van een dynamische
omgeving die gunstig is voor de industriële
ontwikkeling. Aldus begrepen is het
industrieel beleid niet in strijd met het
mededingingsbeleid. Wel integendeel, door
het accent dat op de verantwoordelijkheden
van de industrie wordt gelegd, blijkt het
mededingingsbeleid een onmisbaar werktuig
van het industrieel beleid.

Wat betreft de banden tussen het
mededingingsbeleid en de overige
communautaire beleidssectoren, kan ook
worden verwezen naar de antwoorden van de
Commissie op de verschillende andere punten
van dit advies. Tenslotte wenst de Commissie
te onderstrepen dat zij steeds bijzondere
aandacht heeft voor de banden tussen het
mededingingsbeleid en de ontwikkelingen in
de andere sociaal-economische domeinen. Zo
zal het XXVe Jaarlijks Verslag overwegingen
bevatten over de banden tussen het
mededingingsbeleid en het beleid inzake
milieubescherming.

3.4 Het Comité is van mening dat in het
h a n d e l s b e l e i d e n d e
samenwerkingsinitiatieven met de landen van
Midden- en Oost-Europa bepaalde sociale
parameters in acht dienen te worden
genomen, om te verhinderen dat de
concurrentie wordt verstoord en verplaatsing
van industriële ondernemingen in de hand
wordt gewerkt.

De Commissie deelt deze mening van het
Comité en wenst eraan te herinneren dat, met
betrekking tot het mededingingsbeleid, het
probleem van de verplaatsing van
ondernemingen slechts kan worden aangepakt
door onderzoek van overheidssteun. De
Europese overeenkomsten en de regels tot
toepassing ervan voorzien in een grondige
analyse van de gevolgen van de steun (op
basis van artikel 92).

3.5 In de lijn van het Witboek dient de
Commissie de mededingingsregels te

Zie de antwoorden op de punten 2.1 en 2.2,
2.3, 6.1 en 6.5.
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interpreteren op een wijze die meer rekening
houdt met de economische en sociale
gevolgen van de besluiten.

3.6 Het Comité is van oordeel dat voor
coöperaties en non-profit-organisaties een
specifieke mededingingsregeling dient te
worden getroffen. 

Met name uit maatschappelijke solidariteit
voortvloeiende initiatieven moeten in
aanmerk ing kunnen komen voor
overheidssteun en specifieke ontheffingen van
wetgeving zonder door een verbodsbepaling
te worden getroffen.

De Commissie begrijpt de bezorgdheid van
het Comité maar zij wenst eraan te herinneren
dat dit soort activiteiten vaak uit de aard
ervan zelfs niet onder de toepassing valt van
artikel 85. In het geval dat dergelijke
activiteiten daadwerkelijke beperkingen van
de mededinging zouden opleveren, kan op
grond van artikel 85, lid 3, de nodige
soepelheid worden gehanteerd bij het
onderzoek van die overeenkomsten. Wat het
probleem van de steun betreft, heeft de
Commissie in haar in 1995 goedgekeurde
richtsnoeren betreffende steun voor de
werkgelegenheid onderstreept dat tal van
sociale maatregelen niet onder de toepassing
van de steunregels vallen, met name die
welke betrekking hebben op activiteiten
waarbij geen handelsverkeer tussen de
Lid-Staten plaatsvindt (bij voorbeeld
buurtvoorzieningen en bepaalde lokale
werkgelegenheidsinitiatieven). De Commissie
neemt overigens in het algemeen een gunstig
standpunt in ten opzichte van sociale
maatregelen wanneer deze onder de
toepassing van artikel 92, lid 1, vallen.

3.8 Het Comité beseft dat strikte handhaving
van de regels en tegelijkertijd het bevorderen
van structureel veranderingen en
produktiegroei in de EU moeilijk met elkaar
te rijmen zijn. Toch acht het het van belang
dat de met het uitvaardigen van beginselen
uitgezette koers ook in de praktijk wordt
aangehouden.

De Commissie deelt deze mening van het
Comité. Het optreden van de Commissie
beantwoordt trouwens reeds aan de wens om
de specifieke gevallen te onderzoeken op
basis van de fundamentele richtsnoeren van
haar beleid.

4. Kartels

4.1 en 4.2 Volgens het Comité is er een
duidelijk onderscheid tussen "defensieve"
kartels die de mededinging beperken en
kartels die beogen het concurrentievermogen
van de ondernemingen op te voeren, doch de
toepassing lijkt in de praktijk moeilijker te
zijn.

Voor grensgevallen zal het onderscheid tussen
slechte en derhalve te veroordelen kartels en
voor de economie gunstige kartels die
bijgevolg een vrijstelling kunnen verkrijgen
steeds moeilijk zijn. Op grond van artikel 85,
lid 3, kan een vrijstelling worden verleend
voor overeenkomsten of besluiten die
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bijdragen tot verbetering van de produktie of
van de verdeling der produkten of tot
verbetering van de technische of economische
vooruitgang, en in dit verband beschikt de
Commissie over een beoordelingsmarge. Zij
kan evenwel geen toestemming verlenen voor
aan de partijen opgelegde beperkingen die
niet onmisbaar zijn en zij dient de
goedkeuring te weigeren voor samenwerking
tussen grote ondernemingen die de
ontwikkeling van een daadwerkelijke
mededinging op de betrokken markten in
gevaar zou brengen.

4.3 Volgens het Comité dienen de sancties
tegen kartels evenredig te zijn met het
gewicht van de inzet van elke deelnemer;
- bij ondernemersverenigingen dient duidelijk
te worden vastgesteld of sancties op de
vereniging dan wel op de afzonderlijke
deelnemers worden toegepast.

Bij uitwisseling van informatie over prijzen
blijkt het soms zeer moeilijk om uit te maken
of werkelijk sprake is van een intentie om de
concurrentie te beperken. In elk geval dienen
ondernemingen en ondernemersverenigingen
uiterst nauwkeurig te zijn in het opgeven van
methoden en te bereiken doelstellingen.

Het beleid van de Commissie inzake sancties
beantwoordt reeds volledig aan de
bekommernissen van het Comité.

De toepassing van het mededingingsbeleid op
overeenkomsten met betrekking tot de
uitwisseling van informatie is in het algemeen
een moeilijke zaak. Dit wordt ook benadrukt
in een onderzoek dat onlangs voor de
Commissie werd gemaakt ("Information
Exchanges Among Firms and their Impact on
Competition", Europese Commissie, juni
1994, herziene versie februari 1995).
Niettemin heeft de Commissie reeds in haar
Zevende Verslag over het mededingingsbeleid
bepaalde principes vastgesteld. De
mededinging zal normalerwijs niet worden
verstoord door de uitwisseling van statistische
of algemene informatie. Wanneer echter uit
de informatie de gedragingen of posities van
de individuele bedrijven kan worden afgeleid
en met name wanneer dit gebeurt in een
oligopolistische markt, kan die uitwisseling
geheime afspraken mogelijk maken of
versterken. De praktijk van de Commissie en
de rechtspraak van het Hof zijn
overeenkomstig deze standpunten geëvolueerd
en hebben duidelijk gemaakt dat het
onderzoek hetzij kan worden gebaseerd op de
bedoelingen van de partijen om de
mededinging te beperken, hetzij op de
mededingingsbeperkende gevolgen.

4.4 Met betrekking tot het MKB is het ESC
v a n m e n i n g d a t v o o r d e z e
o n d e r n e m i n g s c a t e g o r i e s p e c i f i e k e

De aanmoediging van de samenwerking
tussen het MKB is steeds een zorg van de
Commissie geweest. Het is mogelijk dat dit
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vrijstellingen mogelijk moeten zijn en
mechanismen ter bevordering van de
samenwerking. Met name zouden de
invoering van specifieke financiële
instrumenten en de totstandbrenging van
g e m e e n s c h a p p e l i j k e h a n d e l s - e n
inkoops t ruc turen moeten worden
aangemoedigd, waarbij steeds voorop moet
staan dat de marktaandelen redelijk moeten
blijven.

beleid moet worden versterkt om beter
gebruik te maken van het potentieel van deze
sector inzake de schepping van
werkgelegenheid en met betrekking tot hun
vermogen om zich snel aan nieuwe en
innoverende technologieën aan te passen. Dit
doel heeft aan belang gewonnen bij de
tenuitvoerlegging van het beleid zoals
vastgelegd in het Witboek. Ten einde voor
het MKB een duidelijk juridisch kader tot
stand te brengen denkt de Commissie eraan
een nieuwe mededeling over de
overeenkomsten van minder belang vast te
stellen en de toepassingssfeer uit te breiden
van haar groepsvrijstellingsverordeningen. Op
die manier zou zij het kartelverbod buiten
toepassing willen stellen voor de
samenwerking binnen het MKB die de
concurrentie bevordert. 

5. Concentraties

5.1 tot 5.5 In zijn advies met betrekking tot
de ontwikkelingen inzake de controle op
concentraties laat het Economisch en Sociaal
Comité een zekere verwarring blijken tussen
de concentraties die onder de toepassing
vallen van Verordening nr. 4064/89 van de
R a a d e n a n d e r e v o r m e n v a n
ondernemersverenigingen die onder de
toepassing van artikel 85 van het Verdrag
vallen.

Zo worden in punt 5.2 twee zaken geciteerd
die niet werden onderzocht in het kader van
de concentratieverordening.

Daarnaast vraagt het Comité de Commissie
"bij haar marktevaluatie de internationale
dimensie steeds zwaarder te laten meewegen,
waarbij ook moet worden gelet op deloyale
praktijken die door uit derde landen
afkomstige ondernemingen in sommige
strategische sectoren worden gehanteerd".

Bij haar beoordeling van de geografische
markt dient de Commissie zich te houden aan
de strikte onderzoekscriteria en moet zij zich
baseren op feitelijke elementen.

Ofschoon er een tendens is naar
mondialisering, kan deze tendens niet worden
veralgemeend en kan zij niet worden gebruikt
als marktomschrijving voor de evaluatie van
individuele gevallen. De omschrijving van de
relevante markt heeft tot doel de
daadwerkelijke concurrentiebeperkingen te
beoordelen die de betrokken ondernemingen
moeten verduren. Het onderzoek van de
feitelijke elementen in individuele gevallen
kan leiden tot het besluit dat voor bepaalde
produkten wereldwijde markten bestaan, zoals
in de door het Comité vermelde zaken
("BT/MCI" en "Digital/Olivetti", die in feite
wegens hun samenwerkingsverband werden
onderzocht uit hoofde van artikel 85 en niet
uit hoofde van de concentratieverordening).
Voor vele andere produktmarkten echter blijkt
na onderzoek van de feiten dat er geen
wereldwijde markten maar wel Europese,
nationale of zelfs lokale markten zijn.
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Met betrekking tot de verlaging van de
omzetdrempels is de Commissie het met het
Comité eens dat het voor een consistente
toepassing van de controle op concentraties
binnen de EU goed zou zijn om de
werkingssfeer van de concentratieverordening
uit te breiden. In dit verband wordt een
groenboek voorbereid over de herziening van
de concentratieverordening waarin in dit
verband verschillende keuzemogelijkheden
worden voorgesteld.

6. Overheidssteun

6.1 Het Comité onderstreept dat voor de
goedkeuring van steunmaatregelen
overwegingen van sociaal of regionaal
belang doorslaggevend zijn en dat de nadruk
werd gelegd op de noodzaak om te vermijden
dat steunmaatregelen tot overcapaciteit
leiden.

De steunmaatregelen kunnen door de
Commissie worden goedgekeurd op basis van
andere overwegingen dan enkel die van
"sociaal of regionaal belang". Zo voorziet
artikel 2 van het Verdrag, zoals gewijzigd
door het Verdrag betreffende de Europese
Unie, de economische en sociale samenhang
uitdrukkelijk als een doelstelling van de EG.
Daarenboven kan met talrijke andere
overwegingen rekening worden gehouden
(onderzoek en ontwikkeling, bescherming van
het milieu, bevordering van het MKB,
bevordering van de cultuur en de
instandhouding van het nationaal erfgoed,
steun aan bepaalde sectoren, enz.).

6.2 Volgens het Comité blijkt uit de
overwegingen die aan de basis liggen van het
steunbeleid een duidelijke tegenstelling tussen
de idee van echte concurrentie en het
verlenen van financiële steun door de
verschillende Lid-Staten. Het Comité denkt
ook dat het geen twijfel lijdt dat met de
liberalisering van de markten alleen de
ernstige en nog toenemende sociale
divergentie niet kan worden tegengegaan. Dit
vraagstuk dient mede tegen de achtergrond
van het Witboek nader te worden onderzocht.

Indien men kan zeggen dat er een "duidelijke
tegenstelling" bestaat tussen de idee van echte
concurrentie en de interventies van de
verschillende Lid-Staten, dan moet deze
verklaring echter worden gerelativeerd binnen
haar context, aangezien het Verdrag van
Rome veeleer een gematigd neo-liberaal
systeem invoert waarin de Lid-Staten hun
traditionele rol kunnen bewaren (gemengde
economie) binnen de grenzen van een goede
werking van de gemeenschappelijke markt
(zie met name artikel 222 EG-Verdrag). De
Commissie houdt rekening met de
aanbevelingen van het Witboek bij de
herziening van de bestaande kaderregelingen
(O&O en MKB) en bij de voorbereiding van
nieuwe teksten.
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6.3 De nationale bestuursstructuren en
financieringsmechanismen lopen sterk uiteen,
hetwelk een grote inspanning vereist ten
behoeve van transparantie en een
inventarisering van alle steunmaatregelen en
van de economische gevolgen hiervan.

De afgelopen jaren heeft de Commissie haar
inspanningen voortgezet met het oog op een
grotere transparantie inzake steunmaatregelen.
Zo kan men, zonder hiermee een volledig
overzicht te ambiëren, vermelden : de
uitbreiding van de publikaties in het
Publikatieblad met betrekking tot deze
aangelegenheden, de invoering van een
"Competition policy Newsletter" die gratis
wordt verspreid en waarin de belangrijkste
evoluties ter zake worden vermeld, de betere
mogelijkheden om de economische gevolgen
van de steun te controleren dank zij de
mededeling betreffende de genormaliseerde
aanmeldingen en verslagen, de inspanningen
op het gebied van informatie die in het kader
van de jaarlijkse mededingingsverslagen
worden gedaan, het voortzetten en de
voortdurende verbetering van de verslagen
inzake de overheidssteun, de periodieke
samenvattingen die in het Bulletin van de EG
worden gepubliceerd, enz. Het vierde verslag
over de overheidssteun in de EU werd
gepubliceerd in juli 1995.

De Commissie stelt met spijt vast dat voor
het jaar 1996 het Begrotingscomité van het
Parlement heeft beslist om de omschrijving
van begrotingspost 133-306 volledig te
wijzigen; hierdoor bestaat het gevaar dat het
voor DG IV budgettair onmogelijk is om de
EC Competition Policy Newsletter verder in
zijn huidige vorm te verspreiden en dat het
Programma inzake informatie en
communicatie over het mededingingsbeleid
drastisch moet worden beperkt.

De Commissie zal echter de inspanningen
verderzetten om een budgettaire oplossing te
vinden ten einde verder de informatie te
kunnen bezorgen die van vitaal belang is om
het concurrentiebeleid te laten aanvaarden
door het grote publiek.

6.4. Het Comité is ermee ingenomen dat het
totale jaarlijks aan overheidssteun uitgegeven
bedrag met 8,5% is verminderd in 1994,
maar het stelt vast dat het bestede bedrag
van 93,8 miljard ecu nog steeds zeer hoog is,

De Commissie zet haar inspanningen voort
met het oog op de vermindering van
overheidssteun. In dit verband werden
onlangs alle kaarten voor regionale steun
binnen de Unie herzien, waarbij het voor
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waarbij het leeuwedeel van de overheidssteun
aan het bedrijfsleven (84%) voor rekening
van de vier grootste Lid-Staten van de EU
komt. Het Comité blijft erop hameren dat
verschillen qua steunverlening tussen de
Lid-Staten onderling tot scheeftrekking van de
concurrentie kunnen leiden.

Volgens het Comité moet de gedragslijn zijn
dat de directe en indirecte overheidssteun van
de L id -S ta t en ge le ide l i j k wordt
teruggedrongen en dat daarentegen de
communautaire middelen die zijn bestemd
voor het verkleinen van de territoriale en
maatschappelijke onevenwichtigheden,
worden opgetrokken.

s t e u n i n a a n m e r k i n g k o m e n d
bevolkingspercentage en de maximale
steunintensiteit in de voor steun in
aanmerking komende regio's werd
verminderd, werden nauwkeuriger criteria
goedgekeurd met betrekking tot onderzoek en
ontwikkeling en tewerkstellingssteun, werd
streng toegezien op de terugbetaling van de in
strijd met het Verdrag betaalde steun, enz.
Het feit dat voor steeds meer sectoren
kaderregelingen worden goedgekeurd,
signaleert de wil van de Commissie om de
regels voor overheidssteun te systematiseren,
met het oog op een betere controle en een
meer gelijkwaardige behandeling tussen de
Lid-Staten en tussen de regio's. Ook moet
worden onderstreept dat de communautaire
fondsen (Structuur- en Cohesiefonds) die zijn
bestemd voor de ontwikkeling van de armste
regio's, aanzienlijk zijn verhoogd.

6.5 In het bijzonder zouden de nieuwe
gedragsregels bij indirecte steun moeten
worden behandeld en zouden nieuwe
richtsnoeren voor overheidssteun bij
herstructureringen of reddingsoperaties van
ondernemingen moeten worden uitgewerkt,
ten einde de draagwijdte ervan te beperken.

Het gaat hier om een bijzonder gevoelig
gebied waarvoor de Commissie bijzondere
aandacht heeft. In 1994 heeft zij nieuwe
richtsnoeren goedgekeurd voor de reddings-
en herstructureringssteun (Publikatieblad C
368 van 23.12.1994, blz. 12). Aan de hand
van een nauwgezet onderzoek van de
gevolgen van die nieuwe richtsnoeren zal
kunnen worden beoordeeld of het nodig is
om nog andere wijzigingen voor te stellen.

6.6 De laatste jaren is de rechtstreeks door
de EU toegekende steun qua volume
toegenomen. Het Comité acht het zinvol dat
deze maatregelen in het nieuwe verslag naast
de andere steunmaatregelen van
overheidswege worden vermeld.

De Commissie onderstreept dat de steun die
door de structuurfondsen wordt uitgekeerd
niet in het mededingingsverslag wordt
vermeld maar wel in het vierde verslag over
de overheidssteun dat tweejaarlijks door
DG IV wordt gepubliceerd.

6.7 De sociale partners en het ESC dienen te
worden geïnformeerd over het resultaat van
de officiële enquêtes die onderweg zijn,
zonder dat hierover formeel advies behoeft te
worden aangevraagd.

Indien het ESC onder "officiële enquêtes" de
procedures op grond van artikel 93, lid 2,
bedoeld en vraagt om hiervan op de hoogte te
worden gesteld, zij eraan herinnerd dat alle
procedures (inleidingen en beëindigingen) in
het publikatieblad worden gepubliceerd ten
einde alle belanghebbende partijen ervan in
kennis te stellen en eventueel hun
opmerkingen in te winnen.
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7. Liberalisering in de openbare sector

7.2 Het Comité is van mening dat de
positieve effecten van de liberalisering per
geval moet worden beoordeeld, zonder te
vertrekken van dogmatische begrippen. Er
moet een onderzoek worden ingesteld naar de
g e v o l g e n v a n i n v o e r i n g v a n
concurrentieregelingen.

De Commissie is het eens met het ESC. Zij is
van mening dat de benadering, de reikwijdte
en het ritme van de liberalisering rekening
moeten houden met de werkelijkheid van elke
sector. Dit verklaart waarom op het gebied
van de post en de telecommunicatie
verschillende benaderingen werden gevolgd.
Volgens de Commissie moet de sectoriële
benadering die zij steeds heeft gevolgd,
gehandhaafd blijven.

De Commissie is het er ook over eens dat het
noodzakelijk is om een voorbeeld te nemen
aan de ervaringen met liberalisering, zowel
binnen als buiten de Gemeenschap.

7.3 Het Comité is van oordeel dat aan de
idee van universele dienstverlening, die thans
wordt gegarandeerd doordat dit het terrein
van de overheid is, moet worden
vastgehouden.

De garantie van een degelijke universele
dienstverlening vormt de kern van het
liberaliseringsbeleid van de Commissie. De
o r g a n i s a t i e i n d e v o r m v a n
overheidsmonopolies is niet altijd het enige
noch het beste middel om een degelijke
openbare dienstverlening te verzekeren. Deze
kan ook worden geleverd in een
concurrentiële omgeving en zowel door
openbare als door particuliere exploitanten. Er
moet worden benadrukt dat, over het
algemeen, wanneer een liberalisering
vergezeld gaat van adequate begeleidende
maatregelen, de universele dienstverlening
niet in gevaar wordt gebracht maar zelfs in
belangrijke mate wordt verbeterd doordat de
verhouding kwaliteit/prijs in het voordeel van
de consumenten wordt gewijzigd. Dit wordt
duidelijk aangetoond door de lopende
communautaire initiatieven inzake
liberalisering (telecommunicatie, het
luchtvervoer).

7.4 Bij liberalisering dient rekening te
worden gehouden met de noodzaak de
investeringen te ondersteunen die pas op
langere termijn vruchten afwerpen.

De Commissie kan zich hiermee akkoord
verklaren maar zij wenst op te merken dat het
monopolie niet het enige instrument is
waarover de overheid thans beschikt om
investeringen op lange termijn aan te
moedigen. Rekening moet worden gehouden
met de nieuwe economische en
technologische realiteiten.
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7.5 Op korte termijn kunnen door de
liberalisering sociale problemen ontstaan
waarmee zoveel mogelijk rekening moet
worden gehouden en waarvoor alle mogelijke
communautaire instrumenten moeten worden
ingezet.

De Commissie is van oordeel dat de gunstige
gevolgen van de liberalisering op de globale
economie zullen leiden tot een toename van
de algemene werkgelegenheid, met name door
het ontstaan van nieuwe soorten activiteiten
en arbeidsplaatsen, hetwelk bij voorbeeld
blijkt uit het verslag van het raadgevend
comité voor het concurrentievermogen (het
verslag Ciampi) van december 1994. Het
verlies aan arbeidsplaatsen kan zich voordoen
in bepaalde monopoliesectoren, in de mate
waarin de organisatie daarvan minder
doeltreffend zou zijn dan die van
ondernemingen in de concurrerende sectoren.
De Commissie is zich bewust van die
eventuele negatieve gevolgen op korte termijn
en heeft steeds geijverd voor een geleidelijke
liberalisering.

8. Het subsidiariteitsbeginsel

8.1 tot 8.3 Volgens het advies van het
Comité zou de Commissie streven naar een
nauwkeurige afbakening van bevoegdheden
inzake concurrentie tussen haar en de
autoriteiten van de Lid-Staten, waarmee
echter het probleem van "gediversifieerde
toepassing" niet uit de wereld is geholpen
indien aan één interventieniveau wordt
v a s t g e h o u d e n , e v e n m i n a l s h e t
belangenconflict met de nationale
autoriteiten. In deze situatie is een toenemend
regulerend optreden van de Commissie
vereist.

Ten einde de door het ESC vermelde gevaren
te voorkomen zal de methode van toewijzing
van zaken tussen de Commissie en de
nationale autoriteiten van hoofdbelang zijn.
Indien de Lid-Staten zich beperken tot de
behandeling van de inbreuken waarvan de
gevolgen zich op een enkele nationale markt
concentreren (zoals met name in het
voorontwerp van de Commissie wordt
voorgesteld), zullen de risico's van
"gediversifieerde toepassing" en de mogelijke
conflicten tussen de Gemeenschap en de Lid-
Staten beheersbaar zijn.

9. Globalisering en mededingingsbeleid

9.1 tot 9.3 Het Comité zet er de Commissie
toe aan om verder te gaan in de richting van
de ontwikkeling van een "werkelijk geheel van
mededingingsregels" in internationaal
verband. Het ESC is van mening dat, in
afwachting van de vaststelling van
gedetailleerde regels, consensus moet worden
b e r e i k t o p b a s i s v a n e n k e l e
mededingingsregels die, met name op het
werkterrein van de WTO, een minimum aan
bepalingen moeten bevatten inzake rechten

De Commissie verheugt zich over de steun
van het Comité voor de gedragslijn die in het
XXIVe verslag werd vastgesteld met
betrekking tot de ontwikkeling van een
werkelijk geheel van mededingingsregels in
i n t e r n a t i o n a a l v e r b a n d . I n d e
mededingingsregels van het Verdrag wordt
echter geen melding gemaakt van specifieke
sociale parameters. Dit zou wellicht ook het
geval zijn voor een eventueel op
internationaal niveau te ontwikkelen corpus
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van werknemers en vakverenigingen. Immers,
maatregelen en regelingen waarbij de
grondrechten van de werkenden worden
aangetast, zijn niets anders dan gevallen
waarin de regels voor de mededinging tussen
ondernemingen worden scheefgetrokken.

van mededingingsregels. Dit sluit echter niet
uit dat parallel hiermee regels betreffende
sociaal beleid worden ontwikkeld en
toegepast; in dit verband wordt de aandacht
van het Comité gevestigd op de verklaring
van Marrakesh van april 1994 die de start
vormde van de WTO en waarin een aantal
met de handel verbandhoudende gebieden
werden vastgesteld die in het werkprogramma
van die organisatie zouden kunnen
voorkomen. Onder meer arbeidsvoorwaarden
en mededingingsbeleid werden hierbij
genoemd.

9.4 Bijzondere aandacht moet uitgaan naar
de associatieverdragen met en het
EU-handelsbeleid ten opzichte van de landen
van Midden- en Oost-Europa, om de storende
werking te voorkomen die zou kunnen
voortvloeien uit het bestaan in die landen van
reglementeringen die in strijd zijn met een
c o r r e c t e t o e p a s s i n g v a n d e
mededingingsregels.

De bepalingen inzake mededinging die in de
Europese overeenkomsten met de LMOE zijn
vervat hebben precies tot doel te vermijden
dat de mededinging schade wordt
toegebracht, hetzij door kartels tussen
particulieren, hetzij door misbruik van een
machtspositie of nog door de toekenning van
steun. In dit verband zullen de LMOE
dezelfde regels hanteren als de Lid-Staten.

9.5 en 9.6 Het Comité dringt er bij de
Commissie op aan, enerzijds, verder te
werken aan bilaterale afspraken met de
mededingingsautoriteiten in de landen die
belangrijke economische banden met de EU
hebben en, anderzijds, de samenwerking met
de anti-trustautoriteiten van de VS, Canada
en Australië voort te zetten en meer druk uit
te oefenen op de Japanse regering.

In elk geval dient in de bilaterale
overeenkomsten de mogelijkheid van toezicht
op concrete gedragingen van de partners te
worden vastgelegd.

De Commissie verheugt zich over de steun
van het Comité voor de ontwikkeling van een
nauwere samenwerking met haar belangrijkste
economische partners en zij zal erop toezien
dat deze inspanningen worden voortgezet.

De Commissie zal aandacht schenken aan de
aanbeveling van het Comité om waakzaam te
blijven met betrekking tot de gedragingen van
bepaalde van onze partners.

10. Raadplegingsmechanismen

10.1 tot 10.3 Het Comité heeft alle
waardering voor het voornemen van de
Commissie de doorzichtigheid van en de
mogelijkheid tot participatie in de
besluitvorming te vergroten.

Het is het beleid van de Commissie om haar
procedures zo doorzichtig mogelijk te maken
en om alle belanghebbende partijen in de
geschikte fase van het besluitvormingsproces
te raadplegen. Een bewijs hiervoor is het
groter gebruik dat wordt gemaakt van
groenboeken. Binnen de beperkingen van
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Volgens het Comité zou de Commissie niet
alleen BEUC en UNICE dienen te
raadplegen, maar ook Europese vakbonden
en alle andere belanghebbende economische
en sociale organisaties van de EU.

Daarnaast vraagt het Comité vaker te worden
geïnformeerd van de hoofdlijnen waardoor
DG IV zich wil laten leiden, nog vóórdat
besluiten worden genomen en gepubliceerd.

haar budgettaire middelen gaat de Commissie
in feite over algemene beleidsdoelstellingen
een dialoog aan met alle sociale partners die
hierom verzoeken. Daarenboven worden alle
sociale partners aangemoedigd om te
a n t w o o r d e n o p o n t w e r p e n v a n
bekendmakingen en wetgeving die de
Commissie als onderdeel van de
overlegprocedure publiceert.

Wat betreft de dialoog met het Economisch
en Sociaal Comité is de Commissie bereid
om vaker te antwoorden op verzoeken voor
een dergelijke dialoog. Zij kan echter het
Economisch en Sociaal Comité geen
gepriviligieerde status verlenen boven de
andere communautaire instellingen. Het is
reeds de praktijk van de Commissie om
kopieën van alle ontwerpen van
bekendmakingen en wetgeving aan het
Economisch en Sociaal Comité te zenden, van
zodra zij door de Commissie voor overleg
zijn goedgekeurd. Deze ontwerpen van
bekendmakingen en wetgeving vormen de
geschikte gelegenheid voor overleg en
dialoog, omdat zij reeds vooruitlopen op de
uiteindelijke beslissing van de Commissie. In
dezelfde zin vormt de publikatie van
groenboeken een uitnodiging om een dialoog
aan te gaan over het beleid, wanneer nog
geen eindbeslissingen zijn genomen. Tenslotte
mag niet worden vergeten dat het jaarlijkse
verslag over het mededingingsbeleid, het
advies van het Comité en het antwoord van
de Commissie een ideale gelegenheid vormen
om besprekingen te voeren over toekomstige
algemene beleidslijnen.

10.4 Wat betreft de overheidssteun zou de
Commissie volgens het Comité systematisch
het advies moeten vragen van de werknemers
en de toeleverende bedrijven, en dat niet
alleen in hun hoedanigheid van
"belanghebbende derden", ten einde voor het
eigen oordeel nuttige informatie te verkrijgen.

Herstructureringssteun vergt, in het belang
van de betrokken ondernemingen, hun
werknemers en de economie van de regio of
het land, een zeer snelle beoordeling door de
Commissie. In die omstandigheden en gelet
op die crisissituatie (zonder te spreken van de
gevallen van reddingssteun, die nog delicater
zijn), is het moeilijk om bijkomend overleg te
plegen, waarbij het gevaar bestaat dat de
kritiek nog groter wordt op de traagheid van
de beslissingen van de communautaire
instellingen. Hoe het ook zij, alle
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belanghebbende derden worden uitgenodigd
om bij de opening van de procedure tussen te
komen en verschillende documenten maken
het hen mogelijk om achteraf inlichtingen te
verkrijgen (publikatie in het PB, Bulletin,
DG IV News, ...).

10.5 Het Comité betreurt dat bij het sluiten
van de recente overeenkomst tussen de
Commissie en het Amerikaanse anti-trust-
bureau zowel het Comité als de sociale
partners onvoldoende zijn geraadpleegd.

De Commissie stelt vast dat het Comité niet
tevreden is met het gebrek aan overleg in
verband met de recente goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst met de VS. De
Commissie herinnert er echter aan dat de
recente procedure een rectificatie
overeenkomstig het gemeenschapsrecht
beoogde van de gebreken die ingevolge het
arrest van het Hof van Justitie van
7 augustus 1994 bij het sluiten van de
overeenkomst waren opgetreden. In feite
werd de overeenkomst ondertekend en trad zij
in werking op 23 september 1991. Bovendien
roept de overeenkomst geen nieuwe
bevoegdheden in het leven voor de
Commissie maar verschaft zij enkel een
s t r u c t u u r w a a r b i n n e n d e
mededingingsautoriteiten van de EU en de
Verenigde Staten kunnen samenwerken
overeenkomstig hun bestaande regels.

11. Efficiënte uitvoering

11.1 tot 11.3 Het Comité dringt er bij de
Commissie op aan, de doorzichtigheid van
haar optreden te vergroten en sneller in actie
te komen; het Comité stelt vast dat de
Commissie kwantitatieve en kwalitatieve
vooruitgang heeft geboekt op het gebied van
de mededinging.

De Commissie deelt de zienswijze van het
ESC indien men deze uitlegt als steun, zowel
voor de vraag om meer middelen als voor een
beleid dat beoogt de regels te vereenvoudigen
en de toepassing van artikel 85 en 86 te
decentraliseren.

12. Autonome toepassing van het
mededingingsrecht

12.1 tot 12.3 Volgens het Comité staat het
v o o r s t e l o m e e n a f z o n d e r l i j k e
mededingingsautoriteit in het leven te roepen,
haaks op de uitgangspunten van het comité in
voorgaande adviezen, dat wil zeggen dat het
mededingingsbeleid moet afgestemd worden

De Commissie is het volledig eens met het
Comité. Een sterkte van de bestaande
institutionele orde ligt hierin dat het
mededingingsbeleid niet geïsoleerd wordt
toegepast en ontwikkeld, maar als een van de
vele instrumenten die toezien op de
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op andere communautaire beleidsterreinen en
dient te stroken met de nieuwe doelstellingen
van de EU.

verwezenlijking van de communautaire
doelstellingen. Terzelfdertijd maakt de
huidige orde het mogelijk dat een enkele
instelling een globale en coherente toepassing
maakt van het uitgebreide gamma van
rechtsinstrumenten, gaande van kartels en
overheidsondernemingen tot de controle van
overheidssteun.

Het voorgestelde mededingingsagentschap
zou deze banden verbreken en zou de
verantwoordelijkheden verdelen waar dit niet
het geval zou mogen zijn.

13. Andere concurrentieverstoringen

13.1 en 13.2 Volgens het Comité dreigen
t w e e f a c t o r e n e e n d o e l t r e f f e n d
mededingingsbeleid te doorkruisen en dient
de Commissie hierop attent te zijn: de
destabiliserende invloed van speculatie op de
financiële markten op de rentestand en de
valutakoersen, en het fenomeen van sociale
dumping.

De Commissie heeft recent een studie
gevoerd naar het effect van de monetaire
schommelingen op de interne markt
(COM(95) 503). Onder meer moet worden
geconcludeerd dat voor de industriële
sectoren de structurele factoren veel
belangrijker zijn dan de gevolgen van de
wisselkoersen in de periode 1987-1994, en
dat het effect van de evolutie van de
produktieprijzen op de exportvolumes relatief
beperkt is geweest voor de handel binnen de
EU.

Dit verhindert niet dat de brutaliteit en de
omvang van de wisselkoers-schommelingen
sinds september 1992 aanpassingsproblemen
hebben veroorzaakt.

De ondernemingen zouden kunnen geneigd
zijn om hun winstmarges te beschermen door
beperkingen in te voeren voor het
handelsverkeer, terwijl de overheden in de
landen waarvan de munt is opgewaardeerd,
onder druk kunnen komen van sectoren of
regio's die bijzonder worden getroffen.

Men moet zich verzetten tegen de uitvoering
van concurrentiebeperkende praktijken die
zouden kunnen leiden tot een nieuwe
versplintering van de interne markt, een
vermindering van het intracommunautaire
handelsverkeer en een vertraging van de groei
in Europa.
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Er moet ook aan worden herinnerd dat de
Gemeenschap en de Lid-Staten reeds over
aanpassingsmechanismen beschikken
(structuurfondsen, initiatiefprogramma's,
reddings- of herstructureringssteun, regionale
steun).

Wat betreft het probleem van de sociale
dumping, zie de antwoorden op de punten 9.1
tot 9.4. 
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