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Forord ved KAREL VAN MIERT
Konkurrencekommissær

Årsberetningen om konkurrencepolitikken giver altid anledning til at gøre status over
Kommissionens arbejde på dette område og skitsere fremtidsudsigterne. Denne mere end
femogtyveårige tradition videreføres også i år. Jeg vil ikke her gå i detaljer med Kommissionens
traditionelle konkurrencepolitiske mål, som jeg er sikker på, at læseren er bekendt med: forbedring af
små og store virksomheders konkurrenceevne, åbning af markederne, bedre ressourceallokering, flere
valgmuligheder for forbrugerne osv. Jeg vil heller ikke komme nærmere ind på emner, der blev
behandlet i tidligere beretninger, såsom voksende globalisering af økonomierne eller den hastige
teknologiske udvikling. Jeg vil derimod gennemgå de elementer, der er relevante for Kommissionens
politik på længere sigt, og som behandles i beretningens hoveddel, nemlig Den Økonomiske og
Monetære Union, beskæftigelsen og EU’s udvidelse. Disse tre emner må betragtes som store
konkurrencepolitiske udfordringer i de kommende år.

Den Økonomiske og Monetære Union og skærpelsen af konkurrencen

En af de store mærkesager i de kommende år er uden tvivl gennemførelsen af Den Økonomiske
og Monetære Union (ØMU), som jeg er overbevist om vil være den bedste ramme for en optimal
effektivisering af konkurrencen. Indførelsen af en fælles valuta på et stadig mere integreret marked vil
nemlig bevirke, at konkurrenceprocessen fremskyndes.

For de europæiske virksomheder betyder Den Monetære Union, at de kan se bort fra de risici
og omkostninger, der er forbundet med valutakursudsving og i dag vejer tungt på deres
investeringsbeslutninger og beslutninger om at trænge ind på andre markeder, og som dermed indirekte
bidrager til afskærmningen af disse markeder. Den Monetære Union vil også bidrage væsentligt til en
reduktion af de samlede omkostninger ved samhandelen mellem medlemsstaterne, idet
transaktionsomkostningerne, der i dag forøger vekselomkostningerne betydeligt, vil blive formindsket.
Omkostningsreduktionen vil anspore de europæiske virksomheder til at udvikle deres samhandel inden
for EU, og denne markedsintegration vil stimulere konkurrencen kraftigt.

En sådan udvikling vil sandsynligvis fremme den nødvendige omstrukturering inden for visse
erhvervssektorer. Kommissionen må være særlig på vagt, både når det gælder fusioner, som der
utvivlsomt vil blive flere af, og når det gælder statsstøtte til denne omstrukturering.

Der kan nemlig i de kommende år forventes en stigning i antallet af fusioner i lighed med den
stigning, der fulgte i kølvandet på etableringen af det indre marked. Dette syntes allerede at kunne
mærkes i 1997. I denne forbindelse vil Kommissionen være særlig opmærksom på etableringen af
snævre oligopoler på fællesmarkedet, der under visse forhold kan føre til parallel
konkurrencebegrænsende adfærd.

De erhvervssektorer, der er udsat for kroniske strukturproblemer, og som ved en skærpelse af
konkurrencen må foretage en strukturomlægning, vil sandsynligvis søge om statsstøtte for at lette de
umiddelbare vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af ØMU’en. Det påhviler naturligvis
Kommissionen nøje at sikre, at traktatens statsstøtteregler overholdes, da de konkurrencefordrejninger,
som statsstøtte kan medføre, nødvendigvis vil blive forstærket på et større og mere integreret marked.

Den fælles valuta vil også øge prisgennemsigtigheden i hele EU, da den vil give mulighed for
sammenligning af priserne i medlemsstaterne med en fælles målestok, nemlig euroen.
Gennemsigtigheden på dette område vil lette og fremme samhandelen mellem medlemsstaterne og især
parallelhandelen mellem distributionsnettene, fordi aftagerne af et bestemt produkt kan vælge mellem de
europæiske producenter på grundlag af prisforskellene uden at bekymre sig om valutaudsvingenes eller
transaktionsomkostningernes indvirkning på den endelige pris. Denne konkurrence må nødvendigvis
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medføre en nedadgående priskonvergens. En sådan skærpelse af konkurrenceforholdene kan betyde, at
nogle aktører forsøger at forsvare sig ved at bremse eller standse processen i stedet for at udfolde de
nødvendige bestræbelser for at tilpasse sig efter den nye situation. Det vil således være Kommissionens
opgave at sætte hårdt ind over for disse aktører og de medlemstater, der beskytter dem, og især når
deres konkurrencebegrænsende adfærd, eller den støtte, de modtager, medfører stor økonomisk
ineffektivitet på et meget integreret marked.

Endelig vil den fælles valuta som harmoniseringsfaktor synliggøre forskellene mellem de
nationale skatte- og socialsystemer. Denne gennemsigtighed vil veje tungt for beslutningerne om
kapitalallokering og dermed for disse beslutningers økonomiske effektivitet. Flere medlemsstater har
derfor bedt Kommissionen om at tage sin politik for statsstøtte på skatteområdet op til ny vurdering for
at bekæmpe de “skattemæssige” konkurrencefordrejninger, der kan være til skade for Den Monetære
Union. Andre har krævet en minimumsharmonisering på det sociale område.

En beskæftigelsesfremmende politik

På Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Luxembourg den 20. og 21. november 1997,
der var det første europæiske topmøde, hvor man udelukkende drøftede beskæftigelsen, vedtog
medlemsstaterne “retningslinjer” for styrkelse af EU’s beskæftigelsesfremmende indsats. Det fremgår
klart af disse retningslinjer, at der er mange måder, hvorpå den beskæftigelsesfremmende indsats kan
gribes an. Flere af de vedtagne strategier vedrører konkurrencepolitikken. Dette gælder indirekte, når
der f.eks. er tale om et vækstfremmende, effektivt indre marked, som politikken for åbningen af
markederne bidrager aktivt til, eller om bestræbelserne på at lette de administrative byrder for små og
mellemstore virksomheder (SMV), hvilket vi har bidraget til ved at indføre en mere favorabel
kontrolordning for SMV; men det gælder også direkte som i afsnittet “Fællesskabets politikker bør
fremme beskæftigelsen”, der bl.a. omfatter konkurrencepolitikken. Topmødet i Luxembourg har klart
givet konkurrencepolitikken en beskæftigelsesfremmende rolle, især på statsstøtteområdet. I
“retningslinjernes” punkt 27 fastslås det nemlig, at man bør “gå i retning af støtteordninger, som
fremmer økonomisk effektivitet og beskæftigelse uden at medføre konkurrenceforvridninger”. Efter min
opfattelse har konkurrencepolitikken en langt videre aktionsradius, når det gælder fremme af
beskæftigelsen.

Konkurrencepolitikken kan nemlig bidrage til, at en global beskæftigelsesfremmende politik
giver gode resultater. Ved at påvirke markedsstrukturen får den direkte indflydelse på den europæiske
økonomis konkurrenceevne og vækst og bidrager dermed til at gøre EU’s makroøkonomiske rammer
beskæftigelsesorienterede. Kommissionens bestræbelser på at åbne markederne i EU gennem
konkurrencepolitikken bidrager i væsentligt omfang til gennemførelsen af det indre marked, der er en
forudsætning for øget samhandel og vækst. Endelig vil kontrollen med statsstøtte, som understreget i
punkt 27 i “retningslinjerne”, betyde, at støtten bidrager til at oprette virksomheder og dermed skabe
varige arbejdspladser, samtidig med at der sikres en fair konkurrence. Konkurrencepolitikken er
simpelthen en af de vigtigste beskæftigelsesfremmende politikker i Europa.

Kommissionens politik for liberalisering af de offentlige tjenester inden for energiforsyning,
transport og telekommunikation, hvor der tages hensyn til, at virksomhederne skal udføre opgaver af
almen økonomisk interesse, er ligeledes til støtte for en beskæftigelsesfremmende politik. Indførelse af
konkurrence mellem virksomheder, der tidligere har indtaget en monopolstilling, og nye virksomheders
adgang til disse markeder giver sig næsten omgående udslag i en forbedring af de tidligere
monopolvirksomheders produktivitet og en reduktion af deres driftsomkostninger, der medfører et
prisfald for kunderne og de endelige forbrugere. Den aftagende prisudvikling inden for netindustrierne
er en afgørende faktor for hele den europæiske industris konkurrenceevne. Denne generelle styrkelse af
den europæiske økonomis konkurrenceevne fremmer væksten og beskæftigelsen. Desuden vil
liberaliseringsprocessen skabe konkurrence mellem virksomhederne om udvikling af nye produkter og
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nye tjenester, og dette vil kunne fremme jobskabelsen og efterspørgslen. Kommissionens politik for
liberalisering af netindustrierne er derfor også beskæftigelsesfremmende.

Skærpelsen af konkurrencen betyder naturligvis også, at de mindst dynamiske aktører må
foretage omstruktureringer eller forlade markedet, hvilket, konjunkturmæssigt set, uvægerligt indebærer
lukning af produktionsanlæg og dermed får negative virkninger for beskæftigelsen. Under disse
omstændigheder er det vanskeligt at forklare, at bestræbelserne på at fremme konkurrenceevnen ikke er
jobnedbrydende i en række tilfælde, i hvert fald på kort sigt. Ud over de vækstskabende forhold, som
konkurrencepolitikken kan bidrage aktivt til, er det nødvendigt at se på disse konjunkturvirkningers
sociale aspekter; for som Kommissionens formand Jacques Santer har påpeget, skal Europa udgøre et
økonomisk hele. For det første mener jeg, at man skal opretholde den sociale dialog, som ud over de
menneskelige hensyn også tager hensyn til et nyt begreb, økonomisk effektivitet. Hvis virksomhedernes
medarbejdere får indflydelse på sådanne strategiske beslutninger, tror jeg, at det vil kunne fremme
konkurrenceevnen. Det er sandsynligvis også nødvendigt at indføre en vis fleksibilitet på
arbejdsmarkedet, således som Kommissionen anbefalede i sin hvidbog om vækst, konkurrenceevne og
beskæftigelse, og som Det Europæiske Råd i Luxembourg med rette har påpeget, og at anspore
medarbejderne til professionel og geografisk mobilitet for at lette omstillingen til nye jobskabende
markeder.

Der er et andet vigtigt område, hvor Kommissionen søger at gennemføre økonomisk og social
samhørighed, nemlig inden for kontrol med statsstøtte. Det er ikke uden grund, at konklusionerne af
topmødet i Luxembourg fokuserer på dette område. Selv om traktatens artikel 92 forbyder statsstøtte til
visse virksomheder, når det kan fordreje konkurrencen på fællesmarkedet, tillader den dog støtte til
fremme af omstruktureringen af kriseramte virksomheder, når blot denne støtte er tidsbegrænset og ikke
tager sigte på at holde virksomhederne kunstigt i live, men at genetablere virksomhedens langsigtede
levedygtighed inden for en rimelig frist. Med hensyn til regionalstøtte søger Kommissionen på grundlag
af økonomiske kriterier at afgrænse EU’s mest ugunstigt stillede områder og fastlægge støtteintensiteten
for hvert af dem, for at statsstøtten målrettes de regioner i EU, der virkelig er i vanskeligheder.
Kontrollen med statsstøtte bidrager således på afgørende måde til den økonomiske og sociale
samhørighed i EU som helhed.

Endelig skal jeg understrege, at Kommissionen er specielt opmærksom på offentlig støtte til
beskæftigelsesformål. Generelt søger Kommissionen at sikre, at støtte til beskæftigelsen, især i form af
reduktion af de sociale udgifter for en eller flere erhvervssektorer, ikke kommer til at beskytte disse
sektorer i en medlemsstat og dermed risikerer at overføre deres beskæftigelsesmæssige problemer til
andre medlemsstater. Til gengæld har Kommissionen vist, at den er velvilligt indstillet over for støtte til
beskæftigelsen, især når det drejer sig om de dårligst stillede kategorier af arbejdsløse eller vanskeligt
stillede byområder, samtidig med at den sikrer sig de nødvendige garantier for, at den tilsigtede
nettoskabelse af varige arbejdspladser rent faktisk gennemføres.

Udvidelse af EU

Ved århundredeskiftet vil EU efter al sandsynlighed optage nye medlemsstater fra den tidligere
Østblok, hvis økonomier stadig er skrantende, men dog ved at komme sig. Kommissionen har fremsat
en række forslag i sin meddelelse “Agenda 2000” for at forberede denne nye integration, der ikke vil
kunne ske problemfrit. I dette dokument har den bl.a. erindret om konklusionerne af Det Europæiske
Råds møde i København, der uden omsvøb fastslog, at tiltrædelsen forudsatte, at der forelå en rentabel
markedsøkonomi.

Kommissionens vigtigste opgave består i at støtte de central- og østeuropæiske lande i deres
bestræbelser på at indføre og udvikle et konkurrencepræget miljø, der er grundlaget for enhver
markedsøkonomi. Dette er formålet med vores samarbejde med disse lande, der i første omgang
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vedrørte udarbejdelsen af en lovgivning, som i vid udstrækning bygger på EU-retten, og oprettelse af
kontrolmyndigheder, men nu i højere grad består i teknisk bistand ved den konkrete anvendelse af
konkurrencereglerne. Denne bistand er efter min opfattelse af særlig stor betydning af flere årsager.
Økonomien kan nemlig ikke liberaliseres, hvis ikke der er tale om konkurrence. Indførelse af
konkurrence i disse lande, der i mere end fyrre år har levet med en planøkonomi, er efter min mening en
forudsætning for, at man kan sikre en tilfredsstillende overgang. Økonomien kan heller ikke
liberaliseres, uden at der sikkerhed for, at markederne kan fungere på konkurrencevilkår. Det er derfor
af grundlæggende betydning, at de offentlige myndigheder sidder inde med de nødvendige
lovgivningsmæssige, institutionelle og menneskelige ressourcer. Dette er et vigtigt krav i dag i
forbindelse med liberaliseringen af deres økonomier, men endnu vigtigere i fremtiden, når disse lande
skal optages i EU. Ved tilslutningen til EU vil de central- og østeuropæiske lande således være på lige
fod med deres partnere og bedre i stand til at tage de udfordringer op, som det indre marked frembyder.
For de eksisterende medlemsstater vil indførelsen af konkurrenceforhold desuden give sikkerhed for, at
der er tale om lighed.

EU’s udvidelse vil uvægerligt medføre langt flere anmeldelser af aftaler og statsstøtteprojekter,
samtidig med at der inden for de stramme budgetrammer sikkert ikke er mulighed for at udvide
Kommissionens personale og ressourcer tilsvarende. I betragtning af, at det er nødvendigt at omlægge
vores kontrolvirksomhed til sager, der er af klar fællesskabsinteresse, har jeg derfor iværksat en
gennemgribende omlægning af politikken for anmeldelse af bagatelaftaler, rådført mig med de nationale
konkurrencemyndigheder om en decentraliseret anvendelse af traktatens artikel 85 og 86 i sager, der er
af rent national karakter, iværksat en omfattende debat om vertikale begrænsninger og vedtaget en
grønbog derom, hvor det bl.a. foreslås at fastsætte tærskler for, hvornår aftaler kan formodes at være
fritaget. Moderniseringen af EU’s konkurrenceret og -praksis er absolut nødvendig i sig selv, men
udsigten til EU’s udvidelse mod øst har fremskyndet processen og gjort den særdeles hastende.

Denne gennemgang af de største udfordringer for EU’s institutioner styrker min opfattelse af,
at konkurrencepolitikken bliver en samlende faktor i de kommende år. Da jeg mener, at den vil kunne
bidrage til gennemførelsen af EU’s vigtigste målsætninger, må vi indstille os på større samarbejde med
EU’s øvrige politikker. Samordningen af Kommissionens forskellige virkefelter er allerede stærkt
udbygget, men må strække sig videre end til den nødvendige administrative effektivitet og gøres til et
politisk princip. Dette vil jeg søge at bidrage aktivt til ved udførelsen af mine opgaver.
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Del I

27. beretning om konkurrencepolitikken

SEC(98) 636 endelig udg.
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Indledning

1. 1997 må anses for et af de mest markante år, når det gælder EU’s konkurrencepolitik, idet
Kommissionens rolle som europæisk kontrolmyndighed blev konsolideret ved Amsterdam-traktaten, og
moderniseringen af konkurrencereglerne blev intensiveret, ligesom Kommissionens vilje til at anvende
EU’s konkurrenceregler fast og konsekvent blev understreget kraftigt.

1. Topmødet i Amsterdam og konsolideringen af Kommissionens rolle1

2. Topmødet i Amsterdam stadfæstede Kommissionens rolle som den myndighed, der fører
kontrol med konkurrencereglerne, selv om der på regeringskonferencen var blevet fremsat et forslag,
som gik i den modsatte retning. Samtidig blev det fastslået, at den frie konkurrence og tjenester af
almen økonomisk interesse er indbyrdes forenelige principper. Dette positive resultat skal fortolkes som
medlemsstaternes anerkendelse af Kommissionens arbejde og dens faste og konsekvente politik.

3. Nogle medlemsstater har stillet spørgsmålstegn ved anvendelsen af traktatens artikel 90, der
forbyder konkurrencebegrænsninger, som ikke er absolut nødvendige for gennemførelsen af opgaver af
almen økonomisk interesse. De slog til lyd for en “ny afvejning” af traktatens bestemmelser på dette
område, som efter deres mening medførte, at den frie konkurrence blev et alt for vigtigt princip i forhold
til offentlige tjenester.

4. Kommissionen har altid været af den opfattelse, at traktaten har skabt ligevægt mellem disse to
principper, hvilket den også har redegjort for i sin meddelelse af 11. september 1996 om tjenester af
almen interesse i Europa. Traktatens bestemmelser sikrer, at liberalisering og opretholdelse af offentlige
tjenester af høj kvalitet er indbyrdes forenelige målsætninger.

5. Diskussionen blev i sidste instans afsluttet med, at der til Amsterdam-traktaten blev indført en
ny artikel 7 D vedrørende “tjenesteydelser af almen økonomisk interesse”, og en erklæring derom i
slutakten. Denne nye artikel udtrykker i højere grad, hvor stor vægt Fællesskabet lægger på
målsætninger af almen økonomisk interesse, idet den fastslår, at de offentlige tjenester skal ydes på
betingelser, der giver mulighed for at udføre opgaver af almen interesse, dog med forbehold af EF-
traktatens artikel 77, 90 og 92.

6. Under regeringskonferencen blev der vedtaget en række andre tekster vedrørende offentlige
tjenester, nemlig en protokol om offentlig radiospredning og en erklæring om offentligretlige
kreditinstitutter i Tyskland.

7. Konferencens resultater er derfor tilfredsstillende ud fra et konkurrencepolitisk synspunkt, idet
traktatens institutionelle og juridiske balance i store træk er blevet opretholdt og har fået et nyt
retsgrundlag til Amsterdam-traktaten og særlig den nye artikel 7 D.

2. Modernisering af konkurrenceretten

8. Konkurrencepolitikken kan ikke møde det kommende århundrede uden at blive tilpasset efter
nutidens faktiske økonomiske forhold, nemlig udbygningen af det indre marked, den teknologiske
udvikling og globaliseringen. De regler og den praksis, der anvendes i dag, stammer fra 1960’erne, hvor
fællesmarkedet begyndte at udvikle sig. Selv om reglerne er blevet ændret gradvis, lever de endnu ikke
op til de krav, som i dag må stilles til en effektiv politik, der skal tilfredsstille såvel virksomhederne som
den offentlige myndighed, der har til opgave at beskytte konkurrencen på et indre marked bestående af

                                                  
1 Regeringskonferencen og EU’s konkurrencepolitik, af Karel Van Miert, Competition policy newsletter, no. 2,

vol. 3, sommeren 1997.



- 11 -

femten medlemsstater, der er på vej til Den Økonomiske og Monetære Union, og dermed øget
prisgennemsigtighed og større samhandel, og til en udvidelse mod Central- og Østeuropa. Derfor har
der i flere måneder været en harmonisering af EU’s konkurrenceregler i gang.

2.1. Kartel- og monopolpolitikken

9. På dette område er seks sager blevet afsluttet eller indledt i årets løb: Rådet vedtog en ændring
af fusionsforordningen, og Kommissionen vedtog en ny meddelelse om bagatelaftaler, en meddelelse om
samarbejde mellem EU’s og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder og en meddelelse om
afgrænsning af det relevante marked. Der skulle i 1998 blive fremsat et formelt forslag til ændring af
Kommissionens politik for vertikale begrænsninger, der har været genstand for en omfattende høring på
baggrund af den grønbog, som Kommissionen havde offentliggjort derom; der er allerede fremsat
forslag vedrørende horisontale aftaler. Moderniseringen tjener tre formål: den skal for det første tilpasse
retsreglerne efter de faktiske markedsforhold og dermed gøre dem mere effektive både for de offentlige
myndigheder og for erhvervslivet; for det andet skal moderniseringen skabe dialog og gennemsigtighed,
og for det tredje sikre at nærhedsprincippet overholdes.

10. Den 30. juni 1997 vedtog Rådet en forordning om ændring af forordning nr. 4064/89 om
kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser2 på grundlag af et forslag, som Kommissionen vedtog
i 1996. Den ændrede forordning træder i kraft den 1. marts 1998. Den forenkler kontrolproceduren for
de fleste af de transaktioner, der hidtil er blevet anmeldt i flere medlemsstater, og harmoniserer
behandlingen af selvstændigt fungerende joint venture-selskaber.

Ud over de nødvendige forbedringer af procedurerne var det Kommissionens ønske at løse det store
problem, virksomhederne stod over for, når de skulle anmelde én og samme fusion til flere nationale
konkurrencemyndigheder, fordi den ikke nåede op på de omsætningstærskler, der gjaldt for en fusion af
fællesskabsdimension. Kommissionen foreslog, at problemet blev løst ved en generel sænkning af
tærsklerne, men dette blev afslået af Rådet. Selv om man har bibeholdt de oprindelige tærskler, er
forordningens anvendelsesområde dog blevet udvidet til også at omfatte en række grænseoverskridende
transaktioner mellem virksomheder, hvis omsætning ligger under de tærskler, der er afgørende for den
generelle kompetence. Disse transaktioners grænseoverskridende karakter fastlægges på grundlag af fire
kumulative omsætningstærskler. Kommissionen er af den opfattelse, at de nye regler i vid udstrækning
vil gøre det unødvendigt at indgive anmeldelse til mange forskellige myndigheder.

Det andet vigtige punkt i forbindelse med ændringen af forordningen vedrører udvidelsen af dens
anvendelsesområde til at omfatte alle selvstændigt fungerende joint venture-selskaber. På forslag fra
Kommissionen besluttede Rådet, at der ikke længere skulle skelnes mellem fusioner og selvstændigt
fungerende joint venture-selskaber, der for fremtiden alle er underlagt fusionsforordningens procedurer
og frister; hermed opfyldte Rådet et ønske fra erhvervslivet om at få behandlingen af joint venture-
selskaber forenklet og harmoniseret. Hvis der påvises en samordning mellem de virksomheder, der har
oprettet joint venture-selskabet, skal Kommissionen samtidig med den vurdering af, om fusionen skaber
eller styrker en dominerende stilling, som den foretager i henhold til fusionsforordningen, foretage en
analyse på grundlag af EF-traktatens artikel 85.

11. For at lette virksomhedernes administrative byrder og dermed effektivisere sine egne
tjenestegrenes kontrolarbejde vedtog Kommissionen en ny meddelelse om bagatelaftaler3, dvs. aftaler,
der ikke påvirker konkurrencen eller samhandelen mellem medlemsstaterne mærkbart, og som derfor
ikke falder ind under EF-traktatens artikel 85, stk. 1. Denne meddelelse indgår i øvrigt som led i
Kommissionens politik for små og mellemstore virksomheder, idet de nye bestemmelser giver dem en

                                                  
2 Rådets forordning (EF) nr. 1310/97 af 30. juni 1997 (EFT L 180 af 9.7.1997, s. 1).
3 Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning (EFT C 372 af 9.12.1997, s. 13).
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række fordele. Desuden bidrager meddelelsen til at gøre Kommissionens praksis med hensyn til
anvendelsen af EF-traktatens artikel 85 mere gennemsigtig.

De vigtigste ændringer i ovennævnte meddelelse vedrører de tærskler, der danner grænse for, hvornår
konkurrencen eller samhandelen mellem medlemsstaterne påvirkes mærkbart. Ændringerne består i
afskaffelse af omsætningskriteriet og indførelse af en sondring mellem horisontale og vertikale aftaler,
hvad angår markedsandele. Omsætningstærsklen på 300 mio. ECU afskaffes. Store virksomheder med
beskedne markedsandele vil således for fremtiden kunne udnytte de fordele, som meddelelsen indebærer.
Tærsklen for markedsandelene fastholdes på 5% for horisontale aftaler og fastsættes til 10% for
vertikale aftaler. Under disse tærskler kan anvendelsen af artikel 85 dog ikke udelukkes for aftaler, der
medfører en række konkurrencebegrænsninger, som er så alvorlige, at de modarbejder de
konkurrencepolitiske mål: f.eks. fastsættelse af priser, begrænsning af produktion eller afsætning eller
opdeling af markeder eller forsyningskilder. Hvis disse aftaler snarere har virkninger på nationalt plan
end på fællesskabsplan, mener Kommissionen, at det først og fremmest påhviler de nationale
myndigheder at gribe ind. Kommissionen vil kun behandle disse aftaler, hvis den mener, at
Fællesskabets interesse kræver det, og især hvis de er til skade for det indre marked. Denne meddelelse
giver således anledning til endnu en gang at anvende nærhedsprincippet på konkurrenceområdet.

12. Den 10. oktober 1997 vedtog Kommissionen en meddelelse om det praktiske samarbejde
mellem medlemsstaternes konkurrencemyndigheder og Kommissionen4. De principper, der ligger til
grund for denne meddelelse, er administrativ effektivitet og subsidiaritet.

Meddelelsen skal sikre, at kontrollen med, at fællesskabsreglerne overholdes, udøves af én enkelt
konkurrencemyndighed, når det drejer sig om sager, der henhører under fællesskabsretten. Indførelsen
af én enkelt kontrolmyndighed medfører to fordele for virksomhederne, idet det letter deres
administrative byrder og styrker deres retssikkerhed ved at udelukke risikoen for modstridende
afgørelser. Denne opgavefordeling medfører desuden en effektivisering af de respektive myndigheders
kontrol. Kommissionen vil kunne koncentrere sig om sager af egentlig fællesskabsinteresse, medens de
nationale myndigheder bedre kan træffe afgørelser om de nationale markeder på grund af deres mere
indgående kendskab dertil.

For at dette mål kan nås, er det nødvendigt, at de nationale myndigheder anvender fællesskabsretten
direkte, eller at de på grundlag af deres nationale ret opnår samme resultat, som anvendelsen af
fællesskabsreglerne ville have medført. Der bør anvendes samme materielle ret eller foretages en
harmonisering af retspraksis for at undgå, at konkurrencereglerne fortolkes forskelligt, og at
virksomhederne forsøger at henvende sig til den myndighed, som de mener vil kunne varetage deres
interesser bedst. Meddelelsen opfordrer derfor de medlemsstater, der endnu ikke har en velegnet
lovgivning, til at indføre regler, der giver deres konkurrencemyndigheder mulighed for at anvende EF-
traktatens artikel 85, stk. 1, og artikel 86, effektivt.

Meddelelsen indeholder retningslinjer for en rimelig opgavefordeling mellem Kommissionen og de
nationale myndigheder. Principielt behandler de nationale myndigheder de sager, der hovedsagelig har
virkninger på deres område, og hvor det på grundlag af en foreløbig undersøgelse ser ud til, at der ikke
kan meddeles fritagelse efter EF-traktatens artikel 85, stk. 3, hvilket Kommissionen fortsat har
enekompetence til.

                                                  
4 Kommissionens meddelelse om samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaternes

konkurrencemyndigheder ved behandling af sager, der henhører under EF-traktatens artikel 85 og 86 (EFT C 313
af 15.10.1997, s. 3).
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13. Kommissionen vedtog en meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med
anvendelse af Fællesskabets konkurrenceret5 og særlig forordning nr. 17 om anvendelse af artikel 85
og 86, og forordning nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. Denne
meddelelse, der er baseret på den tidligere rets- og beslutningspraksis, øger gennemsigtigheden i
Kommissionens politik på dette komplekse område og gør det nemmere for erhvervslivet at forudse
udfaldet af Kommissionens undersøgelser. Afgrænsning af det relevante marked er en meget vigtig
etape i undersøgelsen af konkurrenceforholdene, da man derved kan fastlægge rammerne for
vurderingen af konkurrencen mellem virksomhederne.

Afgrænsningen af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked giver blandt andet
mulighed for at beregne virksomhedernes markedsandele, der giver et fingerpeg om deres
markedsstyrke, med henblik på vurdering af en dominerende stilling eller anvendelse af traktatens
artikel 85 og 86. Kommissionen baserer generelt sin undersøgelse på efterspørgselssubstitution. Med
andre ord omfatter det relevante marked produkter eller tjenester, som forbrugeren anser for at være
substituerbare på et bestemt geografisk område, blandt andet på grund af produkternes eller tjenesternes
anvendelsesformål og pris.. Kommissionen udelukker dog ikke, at man under visse omstændigheder kan
tage udbudssubstitutionen i betragtning.

14. Kommissionen indledte sidste år en debat om revisionen af politikken vedrørende vertikale
begrænsninger. Der er to formål hermed, nemlig for det første at opnå et bedre middel til at bekæmpe de
vertikale konkurrencebegrænsninger, der kan udgøre en virkelig hindring for etableringen af et
dynamisk og effektivt indre marked, og for det andet at lette de administrative byrder ved den
nuværende ordning mest muligt.

Kommissionen vedtog den 22. januar 1997 en grønbog om vertikale begrænsninger6, som omfatter fire
løsningsforslag: opretholdelse af den gældende ordning, udvidelse af gruppefritagelsesforordningernes
anvendelsesområde, begrænsning af de nuværende gruppefritagelsesforordningers anvendelsesområde,
en afkræftelig formodning om, at artikel 85, stk. 1, ikke finder anvendelse7.

Som led i den høring, der fandt sted efter offentliggørelsen af grønbogen, modtog Kommissionen over
200 skriftlige indlæg samt udtalelser fra fællesskabsinstitutionerne og medlemsstaternes myndigheder.
Den tilrettelagde høringer med repræsentanter for virksomhederne. Der har under drøftelserne kunne
spores bestemte tendenser, uden at man dog endnu kan tale om enighed. Medlemsstaterne er mest stemt
for en gennemgribende reform af den nuværende ordning. Virksomhederne ønsker også ændringer, men
understreger den nødvendige retssikkerhed, som ethvert nyt system skal garantere. På grundlag af disse
høringer vil Kommissionen udarbejde et forslag i 1998.

15. Kommissionen har besluttet at foretage sig noget tilsvarende med hensyn til sin politik for
horisontale aftaler. Formålet er det samme, nemlig tilpasning af eksisterende regler og praksis, og især
gruppefritagelsesforordningerne vedrørende aftaler om forskning og udvikling og specialiseringsaftaler,
hvis gyldighedsperiode er blevet forlænget med 3 år, indtil der kan foretages en eventuel revision.
Kommissionen har i årets løb sendt et spørgeskema ud til et bredt udsnit af de europæiske virksomheder
for at indhente oplysninger om det horisontale samarbejdes art og vurdere de nuværende reglers og
metoders relevans.

                                                  
5 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets

konkurrenceret (EFT C 372 af 9.12.1997, s. 5).
6 KOM(96) 721.
7 26. beretning om konkurrencepolitikken (1996), punkt 46-50.
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2.2. Statsstøtte

16. Kommissionen skal regelmæssigt tilpasse sin statsstøttepolitik af hensyn til udviklingen i
forbindelse med den voksende markedsintegration, som det indre marked medfører. Kommissionen
reviderer derfor regelmæssigt konkurrencereglerne på statsstøtteområdet. I femte oversigt over
statsstøtten i EU konstaterede Kommissionen, at den offentlige støtte stadig var betydelig, og den
besluttede på denne baggrund, som led i handlingsplanen for det indre marked8, at fremsætte nye
retningslinjer for regionalstøtte, at skærpe retningslinjerne for støtte til redning og omstrukturering af
kriseramte virksomheder og at foretage en mere indgående undersøgelse af de vigtigste sager på
grundlag af de såkaldte multisektorale rammebestemmelser, der kræver anmeldelse af al individuel
støtte af en bestemt størrelse, der ydes i henhold til regionalstøtteordninger. Kommissionen har i 1997
vedtaget en række beslutninger om regionalstøtte og indført de multisektorale rammebestemmelser.

17. Desuden søger Kommissionen konstant at forbedre gennemsigtigheden og forenkle de
eksisterende regler. Den forelagde således Rådet et forslag til forordning i henhold til artikel 94, der
skulle give Kommissionen myndighed til på visse betingelser at fritage en række kategorier af horisontal
støtte fra anmeldelsespligten. I nærmeste fremtid vil Kommissionen ligeledes på grundlag af artikel 94
fremsætte et forslag til procedureforordning om kodificering af alle de procedurer, der anvendes på
statsstøtteområdet.

18. Som led i arbejdet med at fastlægge foranstaltninger til begrænsning af skadelig
skattekonkurrence, har det vist sig nødvendigt at afklare anvendelsen af EF-traktatens artikel 92 på
skatteforanstaltninger. Kommissionen har i sin meddelelse til Rådet af 1. oktober 19979, “Hen imod
skattesamordning i Den Europæiske Union”, påtaget sig at fremlægge en meddelelse, der præciserer
dens politik for anvendelse af statsstøttereglerne på skattemæssige foranstaltninger som led i
udviklingen af det indre marked.

3. Statistisk oversigt over Kommissionens arbejde med anvendelsen af EU-retten i 1997

19. Kommissionen har fortsat givet udtryk for sin vilje til at sikre en konsekvent anvendelse af
EU’s konkurrenceret. 1997 har på ny været præget af en særlig intens kontrolaktivitet inden for alle
kompetenceområder. Der blev i 1997 registreret i alt 1 338 nye sager, herunder 500 sager i henhold til
artikel 85, 86 og 90, 182 sager10 vedrørende fusioner og 656 sager vedrørende statsstøtte, hvilket er en
betydelig stigning på 92 sager i forhold til 1996. Denne stigning er ujævnt fordelt på de tre kategorier;
medens antallet af nye støttesager er blevet stabiliseret, er antallet af nye anmeldelser af fusioner steget
betydeligt (+31%). Antallet af afsluttede sager i samme år andrager 1 165, heraf 517 vedrørende sager i
henhold til artikel 85 og 86, 146 sager vedrørende fusioner og 502 sager vedrørende statsstøtte, hvilket
er en stigning på 104 i forhold til året før.

20. Med hensyn til konkurrencebegrænsende praksis har Kommissionen undersøgt og afsluttet over
500 sager. Den har på grundlag af EKSF-traktatens artikel 65 forbudt udveksling af følsomme
oplysninger og på grundlag af EF-traktatens artikel 86 forbudt misbrug af en dominerende stilling. I
mange sager har Kommissionen meddelt fritagelse på grundlag af EF-traktatens artikel 85, stk. 3, eller
indstillet en procedure, der var indledt i henhold til EF-traktatens artikel 86, fordi virksomhederne
havde ændret deres aftaler eller indstillet den ulovlige praksis, hvilket havde løst de
konkurrencemæssige problemer.

                                                  
8 CSE(97) 1 endelig udg. af 4. juni 1997.
9 KOM(97) 495 endelig udg.
10 Herunder EKSF-fusioner (10).
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21. På fusionsområdet vedtog Kommissionen 14611 formelle beslutninger, herunder 1 beslutning
om forbud og 7 beslutninger om betinget godkendelse i anden fase, efter at de anmeldende parter havde
afgivet tilsagn, der løste de konkurrencemæssige problemer. I en række vanskelige sager, som f.eks.
Boeing/MacDonnell Douglas, var forhandlingerne med virksomhederne særlig hårde.

22. Med hensyn til offentlige virksomheders eller statsmonopolers overholdelse af
konkurrencereglerne vedtog Kommissionen på grundlag af EF-traktatens artikel 90
2 forbudsbeslutninger over for havnemyndigheder i Italien og 1 forbudsbeslutning over for
myndighederne i regionen Flandern i Belgien, der havde givet en privat kæde eneret til tv-reklamer, der
var bestemt for de nederlandsksprogede seere.

23. På statsstøtteområdet er antallet af registrerede sager fortsat stort, og Kommissionens samlede
antal beslutninger er steget en smule. I 1997 blev der vedtaget et større antal beslutninger end tidligere
om at indlede en indgående undersøgelsesprocedure. Med det samme antal registrerede sager betyder
dette en ekstra arbejdsbyrde for Kommissionens tjenestegrene. Denne stigning i antallet af sager, hvor
Kommissionen har indledt en procedure, viser også, at de sager, som Kommissionen skal behandle, og
som forudsætter en indgående undersøgelse, bliver stadig mere komplicerede.

4. Liberaliseringsprocessen

24. Som led i det princip, at alle EU’s borgere skal have adgang til tjenester af almen økonomisk
interesse, støtter Kommissionen aktivt en politik for liberalisering af de offentligt monopoliserede
netindustrier, som f.eks. telekommunikation, energi og transport, for den er overbevist om, at
liberaliseringen af disse markeder skaber gavnlige virkninger i form af øget produktivitet, lavere
driftsomkostninger og lavere priser for forbrugerne. Transport- og telesektoren er de områder, hvor
processen er længst fremme. Luftfarten har været liberaliseret siden den 1. april 1997, og
taletelefonitjenesterne siden den 1. januar 1998.

25. I overensstemmelse med Rådets resolution af 22. december 1994 er der ved direktiv af
13. marts 199612 om liberalisering af markedet for teletjenester blevet indført konkurrence inden for
taletelefonitjenester og levering af infrastruktur pr. 1. januar 199813. Liberaliseringsprogrammet er
blevet styrket ved den aftale inden for WTO om grundlæggende teletjenester, der har gjort det muligt
gradvis at åbne telemarkederne hos de fleste af EU’s partnere.

26. For at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af denne liberalisering har Kommissionen truffet
en række foranstaltninger. Den har først og fremmest villet sikre, at medlemsstaterne har opfyldt deres
EU-retlige forpligtelser til at indarbejde liberaliseringsdirektivet i deres nationale lovgivning, således at
retsgrundlaget var på plads den 1. januar 1998. En foreløbig rapport, som Kommissionen godkendte
den 29. maj 1997, fastslog, at de fleste medlemsstater havde indarbejdet alle retsreglerne eller ville gøre
det inden årets udgang. I nogle lande skulle dog kun hovedprincipperne indarbejdes før dette tidspunkt.
Kommissionen vil påse, at de vedtagne foranstaltninger suppleres og anvendes korrekt. Kommissionen
har desuden bemærket, at det nationale retsgrundlag i visse medlemsstater er meget strengt og endog
går videre end direktivets ordlyd. Da Kommissionen er klar over, at nettene er udviklet forskelligt i EU,
og da den ønsker at føre en afbalanceret liberaliseringspolitik, har den erkendt, at det er nødvendigt at
give nogle medlemsstater en yderligere frist i betragtning af deres nets tilstand og omfang.
Kommissionen har således givet Irland, Portugal, Grækenland, Spanien og Luxembourg en yderligere
frist, som dog ikke må strække sig længere end til år 2000.

                                                  
11 Herunder EKSF-beslutninger (10).
12 Kommissionens direktiv 96/19/EF af 13. marts 1996 om ændring af direktiv 90/388/EØF for så vidt angår

gennemførelse af liberaliseringen af markederne for teletjenester (EFT L 74 af 22.3.1996, s. 13).
13 Det skal bemærkes, at fem medlemsstater har fået liberaliseringsdatoen udsat.
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27. Kommissionen er desuden overbevist om, at den omstændighed, at energimarkedet ikke er
liberaliseret, indebærer en alvorlig konkurrencemæssig ulempe for de europæiske virksomheder i
forhold til deres vigtigste handelspartnere, hvis omkostninger generelt er lavere. Sidst i 1996 vedtog
Rådet, efter forslag fra Kommissionen, et direktiv om fælles regler for det indre marked for
elektricitet14, der vil medføre en åbning af over 50% af markedet, når direktivet træder i kraft i 1999.
De grundlæggende idéer er liberalisering af produktionen og adgang til markedet for tredjemand,
hvorved en række elkunder vil kunne udnytte priskonkurrencen mellem elselskaberne. Direktivet
foreslår følgende driftsmæssige alternativ: enten direkte adgang til infrastrukturerne for tredjemand eller
adgang til markedet gennem netindehaverens mellemmand, der herved bliver eneste elkunde og
-forhandler. Kommissionen har også fremsat forslag til fælles regler for det indre marked for
naturgas15. Rådet (energiministrene) indgik i december en politisk aftale om Kommissionens forslag.

28. Endelig fungerer Kommissionen, ud over sin lovgivningsmæssige funktion, som det organ, der
skal kontrollere den igangværende liberalisering ved at indlede overtrædelsesprocedurer over for
medlemstaterne i henhold til EF-traktatens artikel 169. Den har f.eks. i 1997 indledt procedurer over for
7 medlemsstater, fordi de ikke i tilstrækkelig grad har liberaliseret telesektoren.

5. Internationale forbindelser

29. Kommissionens konkurrencepolitik ville blive mindre effektiv, hvis ikke Kommissionen kunne
gribe ind på internationalt plan. Den voksende globalisering af markederne har nemlig medført, at
Kommissionen nødvendigvis må beskæftige sig med handelen uden for EU. Dette har givet sig udslag i
såvel bilateralt samarbejde med tredjelande som EU-institutionernes aktive indsats i multilaterale
organisationer, der beskæftiger sig med konkurrencespørgsmål.

30. Kommissionens bilaterale samarbejde på konkurrenceområdet foregår især med de central- og
østeuropæiske lande, især med henblik på EU’s fremtidige udvidelse med disse lande. I henhold til
associeringsaftaler mellem EU og de tidligere østbloklande skal sidstnævnte indarbejde
hovedprincipperne i traktatens artikel 85 og 86 samt i statsstøttereglerne i deres konkurrencelovgivning.
Kommissionen skal påse, at der indføres sådanne nye bestemmelser, og bistå landene i denne
forbindelse. På en årlig konference med deltagelse af alle disse landes konkurrencemyndigheder gøres
der regelmæssigt status over denne proces, som er af særlig stor betydning på grund af landenes
fremtidige medlemskab.

31. Konferencen blev i 1997 holdt i Sofia i Bulgarien. Inden for kartel- og monopolreglerne har
Kommissionen med stor tilfredshed noteret sig, at der er indført ny lovgivning i Ungarn og Rumænien,
og at man er i færd med at udarbejde en ny konkurrencelovgivning i Estland og Slovenien. Disse nye
retsinstrumenter skal derefter anvendes i praksis, og Kommissionen har i denne forbindelse erklæret sig
parat til at yde den nødvendige bistand.
Til gengæld halter de associerede landes statsstøttepolitik langt bagefter denne udvikling. De fleste af de
myndigheder, der skal kontrollere statsstøtten, er knap nok oprettet. En af de største vanskeligheder for
disse myndigheder er gennemsigtighed i og overblik over statsstøtten. Kommissionen ansporer landene
til at fortsætte deres reformer og har lovet at bistå dem med at iværksætte retningslinjer for statsstøtten,
der tager hensyn til de forhold, som specielt præger disse overgangsøkonomier.

32. Samarbejdet mellem Kommissionen og konkurrencemyndighederne i lande uden for EU bygger
på bilaterale aftaler, der går ud på effektivt at bekæmpe konkurrencebegrænsende praksis på
internationalt plan, eller praksis, som de nationale og regionale kontrolordninger ikke kan magte. Dette
gælder således aftalen mellem EU og USA, der blev indgået i 1991 og vedtaget af Rådet i 1995. Denne
aftale indebærer især samordning, “positive comity”-regler og udveksling af oplysninger om
                                                  
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 96/92 af 19. december 1996 (EFT L 27 af 30.1.1997).
15 KOM(91) 548 endelig udg. og KOM(93) 643 endelig udg.
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transaktioner, der berører de to parters markeder, idet tavshedspligten naturligvis skal overholdes. Selv
om denne samarbejdsaftale ikke helt kan forhindre modstridende resultater, har den vist sig at være et
nyttigt middel til effektivisering af de to parters konkurrenceregler. Der har for nylig været ført
forhandlinger for at forbedre samarbejdet mellem EU og USA. I et forslag til ny aftale fastslås det, på
grundlag af “positive comity”-reglerne, at en af de kontraherende parter udsætter eller indstiller sin
kontrol af den konkurrencebegrænsende praksis, der hovedsagelig påvirker den anden parts område, når
sidstnævnte er indstillet på at gribe ind. Hvis dette forslag vedtages, vil det reducere den eksterritoriale
anvendelse af konkurrencereglerne. Kommissionen håber, at dette forslag vedtages inden årets udgang.

33. På grundlag af samarbejdsaftalen mellem EU og USA har de to parters
konkurrencemyndigheder tidligere udvekslet nyttige oplysninger uden større vanskeligheder, undertiden
i følsomme sager som f.eks. Sprint eller Sandoz/Ciba-Geigy. Også i 1997 har samarbejdet fungeret
tilfredsstillende i forbindelse med sager som f.eks. Santa Cruz/Microsoft eller Guinness/Grand
Metropolitan. I sidstnævnte sag havde Fællesskabets myndigheder og de amerikanske myndigheder den
samme opfattelse af, hvorledes man skulle løse de konkurrencepolitiske problemer på
alkoholmarkederne i USA og Europa. Sagen Boeing/MacDonnell Douglas er det eneste eksempel på,
at de to myndigheder ikke har indtaget samme standpunkt. Kommissionen havde ved sin undersøgelse
fastslået, at fusionen ville styrke Boeings i forvejen dominerende stilling på verdensmarkedet for store
trafikjetfly. Parternes eneste konkurrent var Airbus. Efter vanskelige forhandlinger med virksomhederne
afgav Boeing en række tilsagn, som blev anset for at være tilstrækkelige til at løse de
konkurrencepolitiske problemer. Denne sag viser, at Kommissionen er i stand til at sikre, at EU’s
konkurrenceregler overholdes på verdensomspændende markeder. Den viser desuden, at EU og USA
kan have divergerende synspunkter om bestemte transaktioner. I dette tilfælde understregede
Kommissionen sin vilje til at anvende EU’s konkurrenceregler, uden at det gik ud over det snævre
samarbejde, der er etableret med de amerikanske konkurrencemyndigheder.

34. Et udkast til en lignende samarbejdsaftale mellem EU’s og Canadas konkurrencemyndigheder
blev færdigbearbejdet i begyndelsen af sommeren. Denne aftale skal vedtages af Rådet og
Kommissionen i fællesskab efter udtalelse fra Europa-Parlamentet.

35. Kommissionens internationale arbejde på konkurrenceområdet er ikke begrænset til sådanne
bilaterale forhold. Den gør også en aktiv indsats på multilateralt plan, især ved sin deltagelse i møderne
i WTO og OECD. På WTO’s ministerkonference i Singapore i december 1997 blev der nedsat en
arbejdsgruppe, der skulle undersøge problemerne vedrørende forbindelserne mellem samhandel og
konkurrencepolitik. Denne arbejdsgruppe har holdt flere møder i Genève og har konstateret stigende
interesse for konkurrencespørgsmål hos udviklingslandene.
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I - Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stillinger -
Artikel 85 og 86

A - Udviklingen i lovgivningen og fortolkningen af den

1. Gennemgribende omarbejdning af bagatelmeddelelsen

36. For at lette virksomhedernes administrative byrder, især i forbindelse med anmeldelse af
aftaler, vedtog Kommissionen allerede i 197016 en meddelelse om aftaler af ringe betydning
(“bagatelaftaler”), dvs. aftaler, der ikke påvirker konkurrencen eller samhandelen mellem
medlemsstaterne mærkbart, og som derfor ikke falder ind under artikel 85, stk. 1, der forbyder aftaler
mellem virksomheder. Denne meddelelse er blevet revideret flere gange, nemlig i 197717, 198618 og
199419. Det viste sig dog, at meddelelsen ikke i tilstrækkelig grad opfyldte virksomhedernes behov, og
at der fortsat blev anmeldt bagatelaftaler til Kommissionen, hvilket belastede Kommissionens
tjenestegrene unødigt til skade for den øvrige sagsbehandling. Som følge heraf vedtog Kommissionen
den 15. oktober 199720 en ny meddelelse, som tager sigte på for det første at afklare Kommissionens
fortolkning af begrebet bagatelaftale, for det andet at lette de administrative byrder for virksomhederne
og samtidig garantere deres retssikkerhed og for det tredje at skabe en mere effektiv kontrol ved at
koncentrere indsatsen om de sager, der har en reel indvirkning på det indre marked. Desuden indgår
denne meddelelse som led i politikken for små og mellemstore virksomheder, der herved opnår en række
fordele. Endelig bidrager meddelelsen til at gøre Kommissionens praksis med hensyn til anvendelsen af
traktatens artikel 85 mere gennemsigtig.

37. Den vigtigste ændring i forhold til de tidligere meddelelser af 1986 og 1994 vedrører de
tærskler, der danner grænse for anvendelse af artikel 85. Der er i denne forbindelse blevet indført to
ændringer, idet omsætningskriteriet er blevet afskaffet, og der er indført en skelnen mellem horisontale
og vertikale aftaler, når det gælder markedsandele. Den tidligere omsætningstærskel på 300 mio. ECU
er blevet afskaffet. Store virksomheder, der opfyldte denne tærskel, men som kun havde beskedne
markedsandele på et givet marked, var nemlig systematisk udelukket fra at være omfattet af den
tidligere meddelelse, hvilket var urimeligt. De kan nu opnå de fordele, som den nye meddelelse
indebærer. Tærsklen for markedsandelene er blevet differentieret, således at markedsandelene i
forbindelse med horisontale aftaler fortsat ikke må udgøre over 5%, medens tærsklen er blevet forhøjet
til 10% for vertikale aftaler. Denne sondring mellem horisontale og vertikale aftaler, der har medført, at
tærsklen for de sidstnævnte er blevet hævet, skyldes, at konkurrencebegrænsende praksis inden for
vertikale forbindelser mellem virksomheder formodes at have mindre alvorlig indvirkning på
markederne.

38. Under disse tærskler vil artikel 85 dog fortsat blive anvendt på aftaler, der indebærer
konkurrencebegrænsninger, som er uforenelige med traktatens mål. Disse begrænsninger er opført i
meddelelsen som en “sort liste”, hvilket er en  nyskabelse. Det drejer sig om horisontale aftaler, der
tager sigte på prisfastsættelse, begrænsning af produktion eller afsætning eller opdeling af markeder
eller forsyningskilder, og vertikale aftaler, der har til formål at fastsætte videresalgspriser, eller som
medfører områdebeskyttelse.

                                                  
16 Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning (EFT C 64 af 2.6.1970).
17 Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning (EFT C 313 af 29.12.1977).
18 Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning (EFT C 231 af 12.9.1986).
19 Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning (EFT C 368 af 23.12.1994).
20 Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning (EFT C 372 af 9.12.1997).
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39. Under de fastsatte tærskler og afhængigt af de pågældende markedsandele vil disse
konkurrencebegrænsende aftaler sandsynligvis få større indvirkning på nationalt plan end på EU-plan.
Kommissionen mener derfor, at det påhviler medlemsstaternes domstole og konkurrencemyndigheder at
gribe ind over for sådanne aftaler på grundlag af artikel 85, stk. 1, eller deres nationale lovgivning.
Kommissionen vil kun behandle disse aftaler, når den mener, at Fællesskabets interesse kræver det og
især, hvis de er til skade for det indre marked.

40. Endelig er der blevet indført nye bestemmelser til fordel for små og mellemstore virksomheder,
som er defineret i Kommissionens henstilling af 199621. Aftaler mellem selvstændige SMV, hvis
årsomsætning eller samlede balance ikke overstiger henholdsvis 40 mio. ECU eller 27 mio. ECU, og
som har højst 250 beskæftigede, vil principielt ikke blive behandlet af Kommissionen, som dog
forbeholder sig ret til at skride ind over for disse aftaler, når de hindrer konkurrencen betydeligt inden
for en væsentlig del af det relevante marked, eller når konkurrencen begrænses af en række parallelle
net af lignende aftaler mellem flere producenter eller forhandlere.

2. Meddelelsen om samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaternes
konkurrencemyndigheder

41. Allerede i 1993 i forbindelse med vedtagelsen af en meddelelse om rammerne for samarbejdet
mellem Kommissionen og medlemsstaternes domstole22 gav Kommissionen udtryk for, at den ønskede
at decentralisere anvendelsen af EU’s konkurrenceregler. Med en meddelelse om de nærmere betingelser
for samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder ved behandling
af sager efter artikel 85 og 8623, der blev vedtaget den 10. oktober 1997, ønskede Kommissionen at
understrege denne opfordring til decentralisering. Meddelelsen blev vedtaget efter en omfattende høring
af alle EU’s institutioner, medlemsstaterne og repræsentanter for erhvervslivet24.

42. Meddelelsen tager først og fremmest sigte på at decentralisere anvendelsen af EU’s
konkurrenceregler for at gøre dem mere effektive. Den fastslår derfor, at medlemsstaternes
konkurrencemyndigheder behandler de sager, der fortrinsvis har virkninger på deres respektive
områder, samtidig med at Kommissionen bevarer sin enekompetence til at fritage aftaler.

Meddelelsen indeholder retningslinjer for samarbejdet mellem medlemsstaternes
konkurrencemyndigheder og Kommissionen. Disse retningslinjer tager sigte på etablering af én enkelt
kontrolmyndighed for de sager, der henhører under EU’s konkurrenceregler, for at formindske risikoen
for divergerende beslutninger og så vidt muligt lette virksomhedernes administrative byrder.

For at nå dette mål finder Kommissionen det ønskeligt, at de nationale myndigheder selv anvender EU-
retten direkte, eller at de ved anvendelse af deres nationale lovgivning når frem til samme resultat, som
anvendelsen af EU-reglerne ville have medført. Gennem en sådan harmonisering kan det undgås, at de
samme problemer løses på forskellig måde, og at virksomhederne føler sig fristede til at henvende sig til
den myndighed, der synes at kunne varetage deres interesser bedst. I meddelelsen opfordres de
medlemsstater, der endnu ikke har en lovgivning om, at konkurrencemyndigheden kan anvende
artikel 85, stk. 1, og artikel 86, til at indføre en sådan lovgivning.

                                                  
21 Kommissionens henstilling vedrørende definitionen af SMV (EFT L 107 af 30.4.1996, s. 4).
22 Meddelelse om samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale domstole om anvendelse af EF-traktatens

artikel 85 og 86 (EFT C 39 af 13.2.1993, s. 6).
23 Kommissionens meddelelse om samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaternes

konkurrencemyndigheder ved behandling af sager, der henhører under EF-traktatens artikel 85 og 86 (EFT C 313
af 15.10.1997, s. 3).

24 26. beretning om konkurrencepolitikken (1996), punkt 30-33.
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Meddelelsen indeholder retningslinjer for en lige fordeling af opgaverne mellem Kommissionen og de
kontrolmyndigheder, der nu findes i de fleste medlemsstater. Generelt skal de nationale myndigheder
behandle de sager, der har størst indvirkning på deres respektive områder, og som ikke ved en første
gennemgang ser ud til at kunne fritages efter artikel 85, stk. 3. Kommissionen har nemlig
enekompetence til at fritage aftaler efter artikel 85, stk. 3, og kan ikke henvise sager, der anmeldes med
henblik herpå til behandling i medlemsstaterne.

43. Meddelelsen tager sigte på at lette samarbejdet og indeholder derfor konkrete
anvendelsesbestemmelser. Der skelnes mellem sager, som først indbringes for Kommissionen, og sager,
som først indbringes for de nationale myndigheder. I førstnævnte tilfælde kan Kommissionen kun
henvise klager til behandling i medlemsstaterne; procedurer, som Kommissionen har indledt på eget
initiativ, og anmeldelser kan kun behandles af Kommissionen selv. Hvis den nationale myndighed
accepterer at behandle en klage, som Kommissionen har afvist, fordi den ikke var af tilstrækkelig
interesse for Fællesskabet, vil Kommissionen forelægge den nationale myndighed de dokumenter, den er
i besiddelse af. I andet tilfælde opfordrer Kommissionen de nationale myndigheder til at underrette den
om de procedurer, de indleder, især i sager, der kan være af særlig interesse for Fællesskabet.
Samarbejdet kan således bestå i, at de nationale myndigheder udsætter deres afgørelse af sagen eller
formelt konsulterer Kommissionen. Kommissionen understreger, at den ikke vil prioritere anmeldelser,
der indgives for at forhale en national procedure.

Anvendelsen af denne meddelelse skal tages op til nærmere undersøgelse en gang om året, og senest fire
år efter vedtagelsen skal der foretages en gennemgribende revision af den.

3. Meddelelse om afgrænsning af det relevante marked

44. For at forbedre gennemsigtigheden i konkurrencepolitikken for såvel erhvervslivet som
juridiske kredse, vedtog Kommissionen den 15. oktober 1997 en meddelelse om afgrænsning af det
relevante marked ved anvendelsen af EU’s konkurrenceregler25, især forordning nr. 1726 og
fusionsforordningen nr. 4064/8927. Denne afklaring viser Kommissionens reelle vilje til at gøre det
lettere for de kredse, der i praksis anvender EU’s konkurrenceregler, at forudsige resultaterne af
Kommissionens markedsanalyser. Afgrænsningen af det relevante marked er nemlig en særdeles vigtig
etape i den konkurrencepolitiske analyse, da der her er tale om at fastlægge rammerne for vurderingen
af konkurrencen mellem virksomhederne.

Hovedformålet med markedsafgrænsningen er at fastslå på en systematisk måde, hvilke
konkurrencemæssige begrænsninger virksomhederne står over for. Afgrænsningen af både
produktmarkedet og det geografiske marked tager sigte på at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter der
er i stand til at begrænse de involverede virksomheders adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt
af et effektivt konkurrencemæssigt pres. Det relevante marked er i denne forstand et analyseredskab til
bl.a. beregning af virksomhedernes markedsandele, der giver et foreløbigt fingerpeg om disse
virksomheders markedsstyrke, som er relevant for vurderingen af dominans eller for anvendelsen af
artikel 85.

Kommissionen baserer normalt sin analyse på efterspørgselssubstitution. Med andre ord består det
relevante marked af en række produkter eller tjenester, som forbrugerne betragter som indbyrdes
substituerbare på et givet geografisk område, bl.a. på grundlag af de pågældende produkters eller

                                                  
25 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets

konkurrenceret (EFT C 372 af 9.12.1997, s. 5).
26 Rådets forordning nr. 17 af 6. februar 1962 (EFT 13 af 21.2.1962, s. 204).
27 Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 1, berigtiget i EFT L 257

af 21.9.1990, s. 13) og Komissionens forordning (EØF) nr. 2367/90 af 25. juli 1990 (EFT L 219 af 14.8.1990),
ændret ved Kommissionen forordning (EF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT L 336 af 31.12.1993).
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tjenesters anvendelsesformål og pris. Dette betyder, at det relevante marked, afgrænset efter de
produkter eller tjenester, der sælges i et givet geografisk område af de virksomheder, der er omfattet af
en procedure, består af produkter eller tjenester og afsætningsområder, som i tilstrækkelig grad vil
kunne påvirke eller begrænse de pågældende virksomheders konkurrencemæssige adfærd.
Udbudssubstitution kan også tages i betragtning ved markedsafgrænsning i de situationer, hvor den har
de samme effektive og direkte virkninger som efterspørgselssubstitution.

Det var hensigten at gøre denne meddelelse mindst mulig teoretisk, og den bygger på Kommissionens
tidligere beslutningspraksis. Den beskriver på en sammenhængende og let forståelig måde de
økonomiske principper, som Kommissionen lægger til grund, når den skal afgrænse de relevante
markeder, ligesom den opregner de elementer, der anvendes som vurderingsgrundlag. Når det drejer sig
om det relevante produktmarked, tager Kommissionen bl.a. hensyn til en eventuel substitution i den
seneste tid, økonometriske skøn, oplysninger fra forbruger og konkurrenter, markedsundersøgelser og
forbrugerpræferencer. For at afgrænse det geografiske marked tager den bl.a. hensyn til ændringer, der
skyldes prisforskelle, de sociokulturelle efterspørgselskarakteristika, kundernes og konkurrenternes
adfærd, handelsmønstret og hindringer for adgangen til markedet som f.eks. transportomkostninger.
Alle disse parametre fører til afgrænsning af det relevante marked.

4. Revision af politikken vedrørende vertikale begrænsninger

45. Kommissionen har siden sidste år været i færd med at revidere sin politik for vertikale
begrænsninger, hvilket konkret gav sig udslag i offentliggørelse af en grønbog den 22. januar 199728.
Denne grønbog gav anledning til en omfattende debat om disse vertikale begrænsningers virkninger og
behovet for at revidere Kommissionens nuværende regler og praksis på dette område. I debatten, som
også vakte interesse hos vore handelspartnere, deltog bl.a. EU’s institutioner, medlemsstaterne,
erhvervslivet og juridiske kredse. Kommissionens grønbog indeholder fire løsningsforslag: opretholdelse
af det gældende system, udvidelse af gruppefritagelsesforordningernes anvendelsesområde, begrænsning
af gruppefritagelsesforordningernes anvendelsesområde, en afkræftelig formodning om negativattest,
dvs. at artikel 85, stk. 1, ikke finder anvendelse29.

Som led i konsultationen modtog Kommissionen over to hundrede bidrag fra de forskellige parter. Der
blev tilrettelagt høringer med repræsentanter for medlemsstaterne og erhvervslivet. Gennem denne
udveksling af synspunkter har man kunnet spore visse tendenser, uden at det dog endnu har været
muligt at nå til enighed. Medlemsstaterne synes positivt indstillet til afskaffelse af det nuværende
system, der så erstattes af et nyt system med fritagelser eller negativattest op til en vis grænse for
markedsstyrken. Erhvervslivet giver udtryk for, at de ønsker ændringer, men insisterer på den
nødvendige retssikkerhed, som ethvert nyt system skal garantere.

Kommissionen vil nu behandle de oplysninger og synspunkter, den har modtaget, og fremlægge et
forslag, der afspejler erhvervslivets og de offentlige myndigheders ønsker. Kommissionen regner med at
fremlægge et sådant forslag i 1998.

5. Revision af politikken vedrørende horisontale aftaler

46. Kommissionen har besluttet, at den i år vil foretage en evaluering af sin politik vedrørende
horisontale aftaler. Den er fast besluttet på at ændre eller tilpasse sine regler og sin praksis, hvis der er
behov for det, og dette gælder især gruppefritagelsesforordningerne vedrørende aftaler om forskning og
udvikling og specialiseringsaftaler, hvis gyldighedsperiode er blevet forlænget med tre år30 med henblik
på en eventuel revision.
                                                  
28 KOM(96) 721.
29 26. beretning om konkurrencepolitikken (1996), punkt 46-50.
30 EFT L 306 af 11.11.1997.
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47. Evalueringens første fase har bestået i en indgående undersøgelse af Kommissionens politik på
dette område. Ud over GD IV’s interne undersøgelse har Kommissionens tjenestegrene konsulteret
erhvervslivet. Kommissionen udsendte i juli 150 spørgeskemaer til et bredt udsnit af virksomheder
(120) og brancheforeninger (30) for at indhente oplysninger om det horisontale samarbejdes formål,
struktur og udvikling og for at vurdere, om de gældende forordninger og meddelelser var relevante.
Kommissionen er tilfreds med resultatet. Den har modtaget 94 svar, og undersøgelsen viser en stigende
tendens i virksomhedssamarbejdet i de seneste år, især på grund af de udfordringer, der ligger i
globaliseringen af økonomierne, den hastige teknologiske udvikling og den skærpede konkurrence. De
fleste af de virksomheder, der besvarede spørgeskemaet, mener tilsyneladende, at de nuværende regler
ikke i tilstrækkeligt omfang opfylder deres reelle behov. Det har derfor vist sig, at det er nødvendigt at
revidere EU’s politik for horisontalt samarbejde.

Kommissionen har desuden taget kontakt til medlemsstaternes konkurrencemyndigheder for med deres
hjælp at foretage en sammenlignende undersøgelse af de forskellige systemer til kontrol af horisontale
aftaler i medlemsstaterne.

6. Retningslinjer for beregning af bøder

48. Den 3. december vedtog Kommissionen de retningslinjer for beregningen af bøder i henhold til
artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17, og EKSF-traktatens artikel 65, stk. 5, som GD IV havde
udarbejdet, og som Karel Van Miert havde fremlagt for de øvrige kommissærer. Offentliggørelsen af
retningslinjerne31 har til formål at gøre Kommissionens beslutningspraksis mere gennemsigtig og
effektiv. De er rettet til virksomhederne og deres juridiske rådgivere samt EF-Domstolene. Formålet
med disse principper er også at gøre Kommissionens bødepolitik mere ensartet og forstærke bødernes
afskrækkende virkning.

49. Med henblik på at beregne bødens størrelse fastsættes nu et grundbeløb i ecu, som forhøjes i
tilfælde af skærpende omstændigheder og nedsættes i tilfælde af formildende omstændigheder.
Grundbeløbet fastsættes på grundlag af overtrædelsens grovhed og varighed. Retningslinjerne
indeholder en vejledende tarif, der ligger inden for grænserne i artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17,
eller EKSF-traktatens artikel 65, stk. 5. Det betragtes f.eks. som skærpende omstændigheder, at
virksomheden har begået overtrædelser af samme art flere gange, at den har afvist enhver form for
samarbejde, eller at den har spillet en førende rolle i forbindelse med overtrædelsen, medens det
betragtes som formildende omstændigheder, at virksomheden har forholdt sig passiv i forbindelse med
overtrædelsen eller har bragt overtrædelsen til ophør straks efter Kommissionens første indgreb.
Generelt tages der også så vidt muligt hensyn til objektive kriterier, såsom de økonomiske eller
finansielle fordele, som de virksomheder, der har begået overtrædelsen måtte have opnået, eller de
pågældende virksomheders betalingsevne.

50. Disse retningslinjer supplerer Kommissionens meddelelse af 18. juli 1996 om bødefritagelse
eller bødenedsættelse, når en virksomhed samarbejder med Kommissionen i forbindelse med
proceduren32. Disse to regelsæt danner et hele, som Kommissionen mener vil kunne gøre dens politik på
området mere effektiv, ensartet og klar.

                                                  
31 EFT C 9 af 14.1.1998.
32 Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (EFT C 207 af 18.7.1996, s. 4)

og 26. beretning om konkurrencepolitikken (1996), punkt 34 og 35.
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B - Anvendelse af konkurrencereglerne til at styrke markedsintegrationen

1. Informationsudveksling

51. Den 26. november 1997 vedtog Kommissionen i henhold til EKSF-traktatens artikel 65 en
beslutning om forbud mod et informationsudvekslingssystem, der var blevet anmeldt af
sammenslutningen af tyske stålvirksomheder, Wirtschaftsvereinigung Stahl, og som skulle omfatte de
største tyske producenter. Aftalen, der aldrig blev iværksat, tog sigte på udveksling af nye følsomme og
konkrete oplysninger om ca. 40 stålprodukter i samtlige medlemsstater. Informationsudveksling af
denne art på mættede markeder, der er præget af stærk koncentration, indebærer en alvorlig
konkurrencebegrænsning, fordi den vil medføre en sådan gennemsigtighed på markederne, at enhver
form for uafhængig konkurrencefremmende adfærd ville give anledning til gengældelsesforanstaltninger
fra de andre konkurrenters side, idet disse med lethed kan finde frem til ophavsmanden.

2. Foranstaltninger til fremme af det indre marked: bekæmpelse af
markedsafskærmning

52. Konkurrencepolitikken bidrager til en af EU’s vigtigste målsætninger, nemlig at skabe et indre
marked, og den spiller en afgørende rolle i denne forbindelse, blandt andet ved at fremme åbningen af
markederne. Artikel 85 og 86 er her effektive instrumenter for Kommissionen. Disse bestemmelser
anvendes dels på horisontale virksomhedsaftaler, der tager sigte på at opdele nationale eller regionale
markeder, dels på vertikale forbindelser mellem producenter og forhandlere, der kan medføre en
isolering af dem, således at integrationen enten forsinkes eller hindres kraftigt.

53. Som det fremgår af grønbogen på dette område, er Kommissionen især opmærksom på
konkurrencebegrænsende aftaler og praksis inden for distributionsnet, der lægger hindringer i vejen for
samhandelen mellem medlemsstaterne. Visse aftaler om eneforhandling medfører nemlig, at der indføres
distributionssystemer for et nationalt område, og at hvert af de pågældende markeder isoleres, fordi de
enkelte forhandlere får forbud mod at levere til kunder i et andet aftaleområde. Disse begrænsninger er
især uacceptable, når der er prisforskelle mellem medlemsstaterne, og forbrugerne i EU ikke kan få
adgang til de markeder, hvor priserne er lavest. De er også uacceptable, fordi de begrænser
konkurrencen og forhindrer priskonvergens inden for EU. Ulemperne herved bliver endnu mere slående,
når først Den Økonomiske og Monetære Union er indført.

54. Også i år har Kommissionen udfoldet ihærdige bestræbelser på at bekæmpe horisontale aftaler,
der medfører en afskærmning af markederne. Den har f.eks. sendt den britiske sammenslutning af
producenter og forhandlere af dentale produkter, British Dental Trade Association (BDTA), en
administrativ skrivelse om henlæggelse af sagen vedrørende sammenslutningens regler for messer og
udstillinger, efter at den havde sikret sig, at der ikke var tale om nogen forskelsbehandling over for
virksomheder fra tredjelande, der måtte ønske at udstille på de messer og udstillinger, som BDTA
tilrettelægger. I en anden sag vedrørende Carnival Corporation og Airtours plc, der udøver virksomhed
i henholdsvis Nordamerika og Nordeuropa og overtog den fælles kontrol med virksomheden Costa
Crociere SpA, som er specialiseret i krydstogter i Middelhavet, mente Kommissionen, at aftalen om
dette joint venture-selskab faldt ind under artikel 85, stk. 1, fordi den begrænsede moderselskabernes
vækstmuligheder på de markeder, som de havde forbeholdt joint venture-selskabet, nemlig
Middelhavsområdet. Kommissionen fritog dog denne aftale, fordi den kunne forventes at medføre
fordele for forbrugerne i form af bedre service og lavere priser. I en tredje sag vedrørende oprettelse af
et joint venture-selskab for produktion af smøremidler mellem virksomhederne Hydro Texaco
Holdings A/S (Texaco) og Preem, der begge udøver virksomhed inden for olieindustrien, fritog
Kommissionen først aftalen, efter at parterne havde ændret en række bestemmelser, der ville have
isoleret det svenske marked for distribution af smøremidler, fordi Texaco havde givet Preem licens på
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eneforhandlingen. Som følge af ændringen af aftalerne kan parterne nu frit købe smøremidler hos en
hvilken som helst leverandør efter eget valg.

55. Med hensyn til de vertikale forbindelser mellem virksomhederne har Kommissionen har
udfoldet tilsvarende bestræbelser. Den har blandt andet søgt at kontrollere, at oprettelsen af
joint venture-selskaber, der ofte er berettiget på produktionsstadiet på grund af
investeringsomkostningerne ved forskning i og udvikling af nye produkter eller på grund af
stordriftsfordele, ikke medfører et konkurrencebegrænsende samarbejde i distributionsleddet.
Kommissionen godkendte således et joint venture-selskab mellem Michelin og Continental inden for
dæksektoren, efter at den havde sikret sig, at de kontraherende parters ændring af aftalerne i praksis
havde fjernet risikoen for samarbejde om afsætningen af joint venture-selskabets produkter i deres
respektive distributionsnet. Desuden tog den hensyn til, at et fælles franchiseprojekt var blevet opgivet.
Endvidere havde Kommissionen advaret parterne om, at deres kommercielle praksis fortsat ville blive
kontrolleret. I forbindelse med oprettelsen af et joint venture mellem Sanofi og Bristol-Myers Squibb,
med det formål at udvikle, producere og afsætte to nye aktive molekyler mod hjerte-karsygdomme,
foretog Kommissionen en nærmere undersøgelse af betingelserne for afsætning af disse nye produkter i
medlemsstaterne. I betragtning af at selskabets aktiviteter supplerede moderselskabernes virksomhed,
og at de pågældende markeder, hvor de generiske produkter spiller en vigtig rolle, var stærkt
konkurrencebetonede, blev der ikke konstateret nogen mærkbar konkurrencebegrænsning, som talte
imod oprettelsen af det nye selskab.

3. Distribution af motorkøretøjer

56. Kommissionens tilsyn med gruppefritagelsesforordningen om salgs-  og serviceaftaler
vedrørende motorkøretøjer33 er fortsat af stor betydning i bilsektoren. I denne forbindelse har
Kommissionen måtte behandle et stort antal henvendelser fra forbrugere og privatpersoner om
forskellige aspekter af bilforhandlingen i EU.

57. Kommissionen har i sine halvårlige rapporter om bilpriserne34, der er offentligt tilgængelige,
konstateret, at bilpriserne i EU stadig varierer betydeligt og dermed udgør et stærkt incitament til
parallelhandel. Som følge af denne øgede prisgennemsigtighed har Kommissionen fortsat modtaget
henvendelser fra endelige forbrugere, fordi de var stødt på hindringer ved køb af biler uden for deres
egen medlemsstat, især i Finland, Danmark og Nederlandene. I disse lande har forhandlerne ofte nægtet
at sælge til personer, der ikke har bopæl i de pågældende lande, eller krævet et pristillæg. Som følge af
det stærke britiske pund har borgere i Det Forenede Kongerige i stigende grad søgt at købe højrestyrede
biler på det europæiske fastland. I mange af disse tilfælde er der fundet en løsning, efter at
Kommissionen har grebet uformelt ind.

58. Producenterne og/eller deres leverandører må ikke begrænse de endelige forbrugeres frihed til
at købe varer i den medlemsstat, hvor de ønsker det, idet dette er et af EU’s grundlæggende principper.
Selv om forbrugerens ret ikke modsvares af en forpligtelse for forhandlerne til at sælge, kan en
forhandler ikke afslå en forbrugers købstilbud eller kræve en højere pris, blot fordi den pågældende
forbruger har bopæl i en anden medlemsstat. På den anden side kan en producent modsætte sig, at
forhandlerne sælger til såkaldte “uautoriserede” forhandlere eller forhandlere på det grå marked, der
fungerer som videreforhandlere.

                                                  
33 Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95 af 28. juni 1995 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på

kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer, EFT L 145 af 29.6.1995. Jf. også 26. beretning om
konkurrencepolitikken, punkt 54-56.

34 Pressemeddelelse IP/97/113 af 14.2.1997, og pressemeddelelse IP/97/640 af 11.7.1997.
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59. Bestemmelser i forhandlerkontrakten og/eller adfærd, der begrænser denne frihed, er forbudt og
indebærer automatisk, at producenten og/eller leverandøren ikke er omfattet af fritagelsen. I tilfælde af
sådanne overtrædelser kan kunderne henvende sig til de nationale myndigheder eller domstole, der har
kompetence til at anvende EU’s konkurrenceregler, især i tilfælde, hvor der eksisterer en
gruppefritagelsesforordning.

60. Andre henvendelser vedrørte opsigelse af forhandleraftaler, især i Tyskland. I en af disse sager
besluttede Kommissionen at afvise klagen. Kommissionen mener, at spørgsmål, der hovedsagelig har
virkninger i en enkelt medlemsstat, og som ikke er af interesse for Fællesskabet, kan behandles med lige
så tilfredsstillende resultat på nationalt plan. Denne holdning svarer til retspraksis i “Automec”-
dommen35.

61. Som led i tilsynet med gruppefritagelsesforordningen har Kommissionen desuden behandlet to
vigtige anmeldelser, der vedrørte standardforhandleraftalen for “Smart”-bilen og Ford-værkstederne. I
førstnævnte sag sendte Kommissionen parterne en administrativ skrivelse efter at have kontrolleret, at
sidste version af aftalen var i overensstemmelse med forordning nr. 1475/95 (bl.a. forhandlernes
mulighed for salg af andre mærker eller kundesøgning gennem reklamevirksomhed uden for
aftaleområdet). I andet tilfælde konstaterede Kommissionen, at aftalen ikke faldt ind under forordning
nr. 1475/95 og fastslog desuden, at aftalen indebar fordele for forbrugerne, især i form af
“nærværksteder”.

C - Virksomheder med en dominerende stilling

62. EF-traktatens artikel 86 forbyder konkurrencebegrænsende praksis, der udøves af en eller flere
virksomheder med en dominerende stilling på et givet marked. Der kan være tale om begrænsning af
produktionen, opkrævning af urimeligt høje priser, anvendelse af en diskriminerende eller aggressiv
prispolitik, salgsbinding eller andre former for handelspraksis, der ikke sigter mod økonomisk
effektivitet. Disse forskellige former for praksis har negativ indvirkning på konkurrencen og er derfor
uacceptable, især når de udøves af virksomheder med en sådan markedsstyrke, at de kan se bort fra
konkurrenterne og, uden væsentlig skade for sig selv, drive konkurrenterne ud af markedet eller i
mærkbart omfang forhindre nye virksomheder i at få adgang til markedet.

63. Konkurrenceretten forbyder traditionelt denne adfærd, fordi den begrænser, om ikke udelukker,
konkurrenternes eller nytilkomne virksomheders muligheder for at påvirke markedsudviklingen. Efter
Kommissionens opfattelse er en sådan praksis især skadelig, fordi den desuden afskærmer markederne
og forsinker medlemsstaternes økonomiske integration. Den er derfor særlig opmærksom på de
virkninger, som misbrug af en dominerende stilling kan få på denne proces. De sager, som
Kommissionen har måttet behandle i år, viser, at denne adfærd ikke specielt gør sig gældende inden for
bestemte sektorer, selv om risikoen er større i de sektorer, der er ved at blive liberaliseret.

64. Proceduremæssigt set har Kommissionen kun pålagt bøder i et enkelt tilfælde i år. I de øvrige
tilfælde har den efter at have fremsendt en klagepunktsmeddelelse godkendt de pågældende
virksomheders tilsagn eller ændringer, som bragte den ulovlige praksis til ophør. Selv om der bag
virksomhedernes holdning i sådanne tilfælde ligger en reel vilje til at følge de konkurrenceretlige
principper, skal dette efterprøves igen senere, og Kommissionen er derfor meget opmærksom på, at de
fremsatte tilsagn overholdes.

                                                  
35 Førsteinstansrettens dom af 18.9.1992 i sag T-24/90 - Automec Srl mod Kommissionen for De Europæiske

Fællesskaber.
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65. Kommissionen har pålagt Irish Sugar plc en bøde på 8,8 mio. ECU. Denne virksomhed, der er
Irlands eneste sukkerproducent og har en andel på 90% af markedet for afsætning af sukker i Irland,
havde misbrugt sin dominerende stilling, ikke blot fordi den gentagne gange havde hindret konkurrencen
fra de små irske sukkeremballagefirmaer, men også fordi den havde forsøgt at begrænse konkurrencen
fra import fra Frankrig og Nordirland. Irish Sugar tilbød f.eks. særlige priser eller prisnedslag til en
fransk sukkerimportørs kunder eller tilbød særlige prisnedslag til erhvervskunder, der eksporterede en
del af deres produktion til andre medlemsstater. Denne praksis medførte, at der blev oprettet kunstige
barrierer mellem medlemsstaterne, og skabte forstyrrelser i handelsstrømmene.

66. I sagen Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk Tobakskompagni AS udtrykte Kommissionen
tvivl om, hvorvidt aftalen mellem de to virksomheder var forenelig med artikel 8636. Swedish Match,
der var Sveriges eneste producent og forhandler af cigaretter, havde nemlig siden 1961 haft eksklusiv
licens på produktion, forhandling og salg af cigaretmærket Prince, der tilhørte det danske selskab
Skandinavisk Tobakskompagni, og som havde en stærk stilling på det svenske marked. En så langvarig
og omfattende eksklusiv licensaftale mellem to virksomheder med en dominerende stilling på tilstødende
markeder blev anset for at falde ind under artikel 86, især fordi Swedish Match ensidigt fastsatte
salgspriserne for Prince-cigaretter. Aftalen medførte således en isolering af det svenske marked, hvor
Swedish Match kunne handle uafhængigt af sine konkurrenter. Kommissionen godkendte revisionen af
licensaftalen, der betød, at afsætningen af mærket Prince hovedsagelig kom til at henhøre under
Skandinavisk Tobakskompagni, der blandt andet kan fastsætte cigaretpriserne. Denne ændring af
aftalen gav sig omgående udslag i, at der kom en betydelig konkurrent ind på det svenske marked.

67. Sagen mellem Kommissionen og Belgacom som følge af den klage, som ITT Promedia NV
indgav i 1995 over misbrug af dominans, fik en positiv afslutning i år. Det belgiske datterselskab af den
amerikanske udgiver af telefonbøger, ITT World Directories Company, bebrejdede det belgiske
teleselskab Belgacom at det anvendte prisdiskrimination og opkrævede urimeligt høje priser for adgang
til oplysninger om sine abonnenter på taletelefonitjenester. Kommissionen mente, at der i det tilfælde,
hvor udgiverne af telefonbøger var afhængige af teleselskaberne, burde gives adgang til oplysningerne
uden forskelsbehandling og på grundlag af priser, der var beregnet på grundlag af teleselskabets egne
omkostninger. Men Belgacom havde en prisstruktur, som bl.a. tog hensyn til udgiverens omsætning, i
dette tilfælde ITT Promedia, og dette skyldtes udelukkende den markedsstyrke, der var forbundet med
Belgacoms dominerende stilling. Efter at Kommissionen havde grebet ind, indvilligede Belgacom i at
afskaffe den priskomponent, der havde tilknytning til udgiverens omsætning, og anvende en
beregningsmetode, der i højere grad var i overensstemmelse med EU-retten. og som byggede på
forholdet mellem de samlede årlige omkostninger og antallet af udgivere. Dette har medført, at priserne
er faldet, og at der er kommet nye virksomheder ind på markedet. Kommissionen har derfor indstillet
sagen mod Belgacom.

68. Kommissionen indledte den 24. marts 1997 en formel procedure over for S.W.I.F.T. (Society
for Worldwide International Financial Telecommunications sc), der ejes af 2 000 banker og driver et
internationalt telekommunikationsnet, som er specialiseret i overførsler og databehandling for
kreditinstitutter overalt i verden. På grundlag af en klage fra den offentlige franske virksomhed, La
Poste, der var nægtet adgang til nettet, anførte Kommissionen i en klagepunktsmeddelelse, at
S.W.I.F.T. havde overtrådt bestemmelserne i artikel 86. S.W.I.F.T. indtager nemlig en monopolstiling,
fordi selskabet er eneste aktør på de internationale net for overførsel af betalingsmeddelelser og det
eneste net, der kan skabe forbindelser til banker hvor som helst i verden. Selskabet er derfor i besiddelse
af en så væsentlig infrastruktur, at det, hvis det nægter en virksomhed adgang til nettet, vil være
ensbetydende med, at den pågældende virksomhed rent faktisk udelukkes fra markedet for internationale
overførsler. Endelig har S.W.I.F.T. klart misbrugt sin dominerende stilling ved at fastsætte uberettigede

                                                  
36 Kommissionen rejste desuden spørgsmålet om, hvorvidt aftalen var forenelig med traktatens artikel 85.
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adgangskriterier vedrørende generelle betingelser for medlemmernes udøvelse af finansielle aktiviteter,
og ved at anvende disse kriterier over for La Poste på diskriminerende måde.

S.W.I.F.T. var indstillet på at ordne sagen i mindelighed, og selv om selskabet tilbageviste
Kommissionens argumenter, forpligtede det sig dog formelt til at give fuldstændig adgang til nettet for
enhver virksomhed, der opfylder de kriterier, som Det Europæiske Monetære Institut har fastsat for
adgang til nationale betalingssystemer, selv om en sådan adgang hidtil havde været forbeholdt
aktionærerne. Tilsagnet blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende37. Kommissionen
besluttede derefter at indstille proceduren mod S.W.I.F.T. og fastslog, at den ville kontrollere, at
tilsagnet blev overholdt.

69. På grundlag af klager fra vedligeholdelsesfirmaer inden for edb-sektoren over den
forretningspraksis, der blev udøvet af Digital Equipment Corporation (Digital), og
kontrolundersøgelser, som Kommissionen selv havde foretaget, indledte Kommissionen en
overtrædelsesprocedure mod denne virksomhed efter artikel 8638. Kommissionen konstaterede i sin
klagepunktsmeddelelse, at Digital indtog en dominerende stilling på de europæiske markeder for
vedligeholdelse af Digitals software og andre vigtige ydelser i forbindelse med Digitals computere.
Kommissionen fastslog, at Digital havde misbrugt sin dominerende stilling gennem en
forretningspolitik, der var karakteriseret ved forskelsbehandling og salgsbinding. Alle disse former for
praksis viste meget klart, at Digital var indstillet på at forhindre selvstændige virksomheder i at
konkurrere med Digital på markederne for vedligeholdelse og andre vigtige ydelser i forbindelse med
Digitals computere. Digital bestred Kommissionens klagepunkter, men foreslog at give en række
formelle tilsagn om at ændre sin forretnings- og prispolitik inden for vedligeholdelse af software og
andre vigtige ydelser.

D - Informationssamfundet

70. I året forud for den fuldstændige liberalisering af teletjenesterne i EU, som er fastsat til den
1. januar 1998, forstærkede Kommissionen sin indsats vedrørende konkurrencen på
informationssamfundets markeder. Den traf en række ledsageforanstaltninger i forbindelse med
liberaliseringsprocessen39. Den førte endvidere kontrol med, at operatørerne ikke indførte aftaler eller
strukturer40, som kunne reducere omfanget af processen.

1. Alliancer mellem operatører

71. Udsigterne til en fuldstændig liberalisering af telemarkederne41, som vil give sig udtryk i
konkurrence mellem selskaberne inden for alle tjenesteydelser, fremskyndelse af den teknologiske
udvikling og markedsindtrængning på internationalt plan, har i denne sektor resulteret i forskellige
omstruktureringer og alliancer, som skal sætte virksomhederne i stand til at klare de udfordringer, der
opstår som følge af disse omvæltninger. I de seneste år har Kommissionen ved flere lejligheder skullet
udtale sig om disse aftalers og transaktioners forenelighed med Fællesskabets konkurrenceregler42. I det
forgangne år har Kommissionen også haft lejlighed til at undersøge flere sager af denne type. Dens
fremgangsmåde på dette område består i at sørge for, at de nationale teleselskaber, som stadig har en
dominerende stilling på de nationale markeder, ikke udnytter disse alliancer, som er nødvendige ud fra
                                                  
37 Sag IV/36.120 - La Poste mod SWIFT + GUF (EFT C 335 af 6.11.1997, s. 3).
38 Kommissionen rejste desuden spørgsmålet om, hvorvidt nogle af Digitals distributionsaftaler var forenelige med

traktatens artikel 85.
39 Jf. kapitel II.
40 Jf. kapitel III.
41 De aspekter af liberaliseringen, som berører statens særlige rettigheder, behandles i kapitel II angående

anvendelsen af EF-traktatens artikel 37 og 90.
42 25. beretning om konkurrencepolitikken (1995), nr. 54-59, og 26. beretning om konkurrencepolitikken (1996),

nr. 66-83.
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et teknisk eller økonomisk synspunkt, til at fastholde en position, som er erhvervet i medfør af et
monopol, og til at hæmme den frie konkurrence.

72. Den 29. oktober 1997 godkendte Kommissionen oprettelsen af to internationale alliancer
mellem forskellige teleselskaber, nemlig Unisource og Uniworld43. Unisource omfatter det svenske
selskab Telia, det nederlandske PTT Telecom og det schweiziske Swiss Telecom. Det spanske selskab
Telefónica har trukket sig ud af alliancen. Uniworld er et joint venture mellem Unisource og AT&T.
Disse sammenslutninger tjener et dobbelt formål: opnåelse af den kritiske størrelse og udbredt
geografisk tilstedeværelse, hvilket i denne sektor indebærer, at der etableres et transatlantisk
partnerskab. De tidligere gennemførte alliancer mellem på den ene side British Telecom og MCI
(Concert) og på den anden side France Télécom, Deutsche Telekom og Sprint (Atlas/Global One)
bekræfter dette. De aftaler, der ligger til grund for oprettelsen af disse to alliancer, er blevet vurderet ud
fra artikel 85; efter forskellige ændringer af aftalerne og på en række betingelser af strukturel og
adfærdsmæssig art er de blevet godkendt gennem en beslutning om individuel fritagelse i fem år.

Unisource tilbyder en bred vifte af teletjenester: mobiltelefoni, satellittjenester, datatransmission og
taletelefoni for virksomhederne. Disse tjenester ydes af datterselskaber. Efter at have sikret sig, at de tre
aktionærer i Unisource ikke styrkede deres allerede eksisterende dominerende stilling på de respektive
nationale markeder, fritog Kommissionen aftalerne, under forudsætning af at der overholdes en række
tilsagn, som tager sigte på at forhindre enhver diskrimination fra de stiftende medlemmers side med
hensyn til forvaltning af nettene, omdirigering af fortrolige oplysninger fra den ene enhed til den anden,
enhver form for krydssubsidiering mellem Unisource og de stiftende medlemmer eller ethvert forsøg på
at foranstalte bunden levering af tjenesteydelser. Kommissionen har i øvrigt noteret sig, at de
nederlandske og schweiziske myndigheder har forpligtet sig til at liberalisere deres
telekommunikationsmarkeder pr. 1. januar 1998; i Sverige er liberaliseringen allerede gennemført.

Uniworld tilbyder lignende teletjenester med udvidelse til USA. En række tilsagn af samme art har gjort
det muligt for Kommissionen at fritage stiftelsesaftalerne for Uniworld i en periode på fem år. Det skal
bemærkes, at AT&T ligeledes har foreslået et yderligere tilsagn om ikke at diskriminere takstmæssigt
mellem aktionærerne i Unisource og de øvrige europæiske selskaber for så vidt angår internationale
opkald fra Europa til USA.

73. Kommissionen har afsluttet sin analyse af G.E.N.-aftalen (Global European Network), som er
en aftale mellem de største nationale teleselskaber i EU. Denne aftale ligger til grund for oprettelsen af
et lysledernet af høj kvalitet og med stor kapacitet, som vil forbedre kvaliteten af tjenesterne i de
transeuropæiske telekommunikationsnet. Kommissionen mente, at visse bestemmelser var uforenelige
med Fællesskabets konkurrenceregler, herunder reglerne om fælles prisfastsættelse og udelukkelse af
tredjeparter fra adgang til netkapacitet. I forlængelse af Kommissionens bemærkninger har de
anmeldende parter ændret deres aftale, således at hvert signatarselskab fører individuelle og ikke-
diskriminerende forhandlinger med tredjeparter om betingelserne for netadgang, herunder priser. På
dette grundlag har Kommissionen givet tilladelse til, at dette system indføres. Denne sag illustrerer
tydeligt den politik, der føres af Fællesskabets instanser. Kommissionen ser positivt på den teknologiske
udvikling, men sørger for, at de selskaber, der besidder en dominerende stilling, ikke udnytter denne til
at udelukke konkurrerende tredjeparter fra fordelene ved denne udvikling gennem en diskriminerende
praksis.

                                                  
43 26. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 68.
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2. Mobilkommunikation

74. Kommissionen glæder sig over udviklingen i konkurrencen i mobiltelefonisektoren og de afledte
virkninger, den havde på hele telekommunikationssektoren. Nye tjenester, prisfald, netudvidelser,
forøgelse af efterspørgslen og skabelse af arbejdspladser er de mest iøjnefaldende tegn på denne
dynamik, som Kommissionen støtter gennem sin konkurrencepolitik. Kommissionen har til hensigt at
følge nøje med i udviklingen for at give konkurrenter lettere adgang til markedet og beskytte
forbrugernes interesser, for så vidt angår deres valgfrihed mellem selskaberne og disses
tjenesteydelser44.

75. Kommissionen godkendte i år aftalen mellem de mobiltelefonselskaber, der benytter GSM-
standarden, og som deltager i en international sammenslutning med over 200 medlemmer. Formålet
med aftalen er at udarbejde en standardformular af frivillig karakter, som skal lette de bilaterale
forhandlinger mellem de operatører, der ønsker at indgå roaming-aftaler. Disse aftaler er nødvendige
for at samordne GSM-nettene og give abonnenterne mulighed for at maksimere udnyttelsen af deres
bærbare telefon, hvor de end befinder sig.

GSM-netoperatørerne i EU er nemlig tvunget til at overholde nationale regler, herunder regler om
udstedelse af licenser, hvilket begrænser udbredelsen af deres net til en medlemsstats grænser. For så
vidt angår de 35 millioner abonnenter i de 15 EU-lande, er det absolut nødvendigt, at disse
begrænsninger ikke skaber tvivl om de fordele, der er forbundet med GSM-standarden. Når en abonnent
forlader den medlemsstats område, hvor han har tegnet et abonnement, skal han således være i stand til
at foretage og modtage opkald på en anden medlemsstats område. Dette kan kun lade sig gøre, hvis
operatørerne i de forskellige medlemsstater samordner deres aktiviteter.

Kommissionen mener, at tilstedeværelsen af en standardformular, der letter denne samordning, har
adskillige fordele. For operatørerne er det en omkostningsmæssig og tidsmæssig gevinst, og det er
desuden en garanti for gennemsigtighed, som bidrager til at reducere risikoen for diskriminering. For
forbrugerne er det en sikkerhed for hurtigere at kunne få fordel af en stor zone, hvor deres bærbare
telefon kan benyttes. Kommissionen har ligeledes konstateret, at efter at aftalen er ændret, er visse
potentielle konkurrenceproblemer ryddet af vejen, som f.eks. risikoen for, at en forbruger forhindres i at
tegne abonnement på gunstigere takstvilkår hos en operatør, der er aktiv i et område, hvor han ikke selv
er bosiddende. Der forhandles stadig med henblik på at finde en løsning på de priser, der anvendes
mellem selve selskaberne for betaling af roaming-tjenester, og som ikke er fastlagt på grundlag af reelle
omkostninger.

3. Telekommunikationstakster

76. For så vidt som de nationale teleselskaber stadig besidder en dominerende stilling på deres
nationale markeder, navnlig med hensyn til infrastruktur, er det under hensyn til liberaliseringen
særdeles vigtigt, at disse operatører ikke misbruger deres stærke stilling på markedet til skade for
konkurrenterne. Derfor kontrollerer Kommissionen, at de nationale operatørers konkurrenter kan få
adgang til disses infrastrukturer på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, navnlig med hensyn til
prisen.

                                                  
44 I den forbindelse har Kommissionen behandlet to sager vedrørende udstedelse af bevillinger til den anden GSM-

operatør i Spanien og Italien. Disse er beskrevet i kapitel II vedrørende anvendelsen af artikel 37 og 90.
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77. Kommissionen havde således indledt en procedure mod det tyske teleselskab Deutsche Telekom
AG (DT) efter en klage indgivet i 1996 mod betingelserne for tredjeparters adgang til DT’s
infrastruktur45. Efter at DT havde forelagt et udkast til ny kontrakt om konkurrenternes adgang til
nettet, lod Kommissionen et internationalt revisionsfirma foretage en prisundersøgelse, hvoraf det
fremgik, at DT ikke var i stand til at påvise, at de benyttede priser stod i forhold til omkostningerne,
samt at prisniveauet lå 100% over niveauet på sammenlignelige konkurrerende markeder. Selv om
Kommissionen ikke er og ikke ønsker at være en prisregulerende myndighed, blev DT opfordret til at
tilpasse sine priser til de økonomiske realiteter, således at dets takstmæssige praksis ikke udgør et
misbrug af dominerende stilling. DT accepterede endelig at sænke sine takster for netadgang, navnlig
for leverandører af tjenester til virksomhederne, med 38% for adgangen til lokalnet og med 78% for
adgangen til langdistancenet. Kommissionen besluttede derefter at afslutte proceduren.

78. Kommissionen har desuden indledt proceduren med hensyn til de takster, som dominerende
telefonselskaber betaler for internationale telefonsamtaler. En stor del af den pris, der betales for disse
internationale telefonsamtaler, er debiteringstaksterne, som er det samme som afregningspriser mellem
operatører, der er beliggende i forskellige stater. Som følge af de teknologiske ændringer og de deraf
følgende omkostningsreduktioner, menes det, at disse takster ikke længere afspejler de ægte
omkostninger ved samtalerne. Kommissionen vil derfor se nærmere på de nuværende
debiteringstakstordninger med henblik på at arbejde hen imod omkostningsorienterede priser. Alle
dominerende teleselskaber i EU er blevet anmodet om at indsende oplysninger, således at det bliver
muligt at vurdere de konkurrencemæssige aspekter af debiteringstakstordningerne.

4. Edb

79. Sagen mellem den amerikanske virksomhed Santa Cruz Operation Inc (Santa Cruz) og
Microsoft illustrerer en sofistikeret konkurrencebegrænsningssag, som består i anvendelse af
intellektuelle ejendomsrettigheder til begrænsning af en konkurrents nyskabende kapacitet.

Santa Cruz, som havde overtaget AT&T’s aktiviteter inden for UNIX-systemet til mikrodatamater med
høj kapacitet, overtog ligeledes den kontrakt, som var blevet indgået for ti år siden mellem Microsoft og
AT&T, og ifølge hvilken Microsoft skulle producere en enkelt udgave af dette UNIX-system, som
dengang produceredes af de to partnere. I henhold til kontrakten skulle de kontraherende parter udforme
enhver ny udgave af dette UNIX-system på grundlag af Microsofts oprindelige udgave og gøre den
kompatibel med programmer udarbejdet af Microsoft og AT&T før 1997. Dette betød således, at Santa
Cruz skulle anvende Microsofts forældede teknologi til ethvert nyt produkt. På markedet for UNIX-
systemer er Santa Cruz og Microsoft imidlertid konkurrenter.

Sådanne kontraktbestemmelser er derfor blevet anset for konkurrencebegrænsende i det omfang, de var
til hinder for en konkurrents nyskabende kapacitet. Efter at have modtaget Kommissionens
indvendinger, besluttede Microsoft ensidigt og uigenkaldeligt at fritage Santa Cruz for
kontraktbetingelserne vedrørende anvendelsen af den oprindelige udgave af UNIX-systemet. Santa Cruz
besluttede derfor at trække sin klage tilbage.

80. Kommissionen interesserer sig ligeledes for afledte produkter, såsom elektroniske spil, og for
den måde, hvorpå de distribueres. Den har således fået kendskab til licensaftaler, der anvendes af
virksomhederne Sega og Nintendo, som er blandt de største producenter af spillekonsoller til videospil.
Disse to virksomheder havde indført en licensordning, som gav uafhængige virksomheder mulighed for
at udvikle og redigere spil, der var kompatible med deres konsoller. I henhold til aftalerne skulle Sega
og Nintendo godkende ethvert spil, der var udviklet af en licenshaver, inden det blev markedsført. Det

                                                  
45 26. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 71.
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var ligeledes fastsat, at licenshaverne skulle overlade produktionen af de spil, de havde udviklet, til
licensgiverne eller til et begrænset antal godkendte fabrikanter.

Kommissionen mente, at disse aftaler udgjorde konkurrencebegrænsninger, for så vidt som de gav Sega
og Nintendo mulighed for at kontrollere konkurrencen på markederne for spil, der var kompatible med
deres konsoller. Aftalerne medførte bl.a. en begrænsning i licenshavernes muligheder for at konkurrere
med licensgiverne. Kommissionen rettede derfor indvendinger mod virksomhedernes praksis. Sega og
Nintendo besluttede derefter at ændre aftalerne ved at fjerne de omstridte bestemmelser. Da
Kommissionen havde konstateret, at de nye aftaler ikke indeholdt konkurrencebegrænsninger, henlagde
den sagen.

E - Transport

1. Maritim transport

1.1. Konsortieaftaler mellem linjerederier

81. I det forløbne år har Kommissionen flere gange haft lejlighed til at anvende bestemmelserne i
gruppefritagelsesforordningen for linjerederikonsortier46. De betingelser og forpligtelser, der er knyttet
til denne fritagelse, sikrer, at bestemmelserne i artikel 85, stk. 3, overholdes, og at konsortierne fortsat
er udsat for en effektiv konkurrence, således at transportkunderne får en rimelig andel af de med
aftalerne forbundne fordele.

I artikel 5-9 i forordning nr. 870/95 fastsættes de betingelser, et konsortium skal opfylde for at kunne
falde ind under gruppefritagelsen. Fritagelsen indrømmes automatisk til konsortier, der højst har 30%
eller 35% af trafikken, alt efter om de opererer inden for rammerne af en linjekonference eller ej. Et
konsortium, der tegner sig for mere end disse tærskler, men ikke over 50% af den direkte trafik, kan
alligevel godt falde ind under gruppefritagelsen efter anmeldelse, hvis det opfylder de øvrige betingelser
i forordningen. Hvis et konsortium har over 50% af trafikken, eller hvis det ikke opfylder de øvrige
betingelser for gruppefritagelse, skal parterne anmelde deres aftale til Kommissionen og anmode om en
individuel fritagelse i henhold til artikel 85, stk. 3. I løbet af 1997 har Kommissionen fået kendskab til
sager, der falder ind under hver af fritagelseskategorierne.

82. Efter en forenklet indsigelsesprocedure blev det anerkendt, at fire konsortieaftaler mellem
linjerederier faldt ind under en gruppefritagelse på grundlag af forordning nr. 870/95.

Den 5. marts 1997 fritoges “Joint Operationel Service Agreement” (JOS), indgået mellem fire
rederier47, og “West Coast / Mediterranean Agreement” (WC/Med), indgået mellem tre af de fire
ovennævnte selskaber48. Den 6. oktober blev to konsortieaftaler omfattet af gruppefritagelsen: “New
Carribean Services og EUROSAL III”. Kommissionens analyse i disse sager var den samme. Efter at
have fastslået, at disse konsortier havde en markedsandel på 40-50%, efter at have konstateret, at den
resterende konkurrence på de pågældende linjer fortsat var effektiv, og efter at have opnået visse
ændringer i sidstnævnte aftale, konkluderede Kommissionen, at betingelserne for en fritagelse i henhold
til forordning nr. 870/95 var til stede.

                                                  
46 Kommissionens forordning (EF) nr. 870/95 af 20. april 1995 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse

kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) i henhold til Rådets
forordning (EF) nr. 479/92 (EFT L 89 af 21.4.1995, s. 7). Se tillige 25. beretning om konkurrencepolitikken,
nr. 68-70, og 26. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 84-87.

47 Andrew Weir Shipping Ltd., Iscont Lines Ltd, KNSM Kroonburgh BV og Zim Israeli Navigation Ltd.
48 Andrew Weir Shipping Ltd., KNSM Kroonburgh BV og Zim Israeli Navigation Ltd.
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83. Tre konsortieaftaler, der ikke faldt ind under anvendelsesområdet for forordning nr. 870/95,
blev imidlertid fritaget individuelt efter artikel 85, stk. 349.

84. Den 3.september 1997 gav Kommissionen en individuel fritagelse på grundlag af artikel 85,
stk. 3, til konsortieaftaler indgået mellem fire transatlantiske selskaber50. Konsortiet “Vessel sharing
agreements” (VSA), som blev etableret i 1988 mellem selskaberne Sea-Land, P&O og Nedlloyd med
det formål at organisere den fælles drift af linjetrafik mellem på den ene side Nordeuropa og USA og på
den anden side Middelhavet og USA, har indgået en række aftaler med selskaberne OOCL og Maersk
angående udveksling af “slots”. Eftersom parternes trafikandele på de pågældende markeder lå over
tærsklen på 30%, og visse bestemmelser i aftalerne ikke opfyldte én eller flere af
fritagelsesbetingelserne i forordning nr. 870/95, faldt aftalerne uden for denne forordnings
anvendelsesområde. På grundlag af indsigelsesproceduren har Kommissionen offentliggjort en
meddelelse51 med henblik på at indkalde bemærkninger fra interesserede tredjeparter.

Efter en analyse nåede Kommissionen frem til det resultat, at de tre første betingelser i artikel 85,
stk. 3, var til stede, bl.a. fordi aftalerne medførte store investeringer og kapacitetsnedskæringer. Den
konstaterede ligeledes, at den fjerde betingelse var opfyldt, idet parterne med markedsandele på under
40% ikke var i stand til at udelukke konkurrencen. Kommissionen gjorde imidlertid gældende, at visse
bestemmelser i aftalerne ikke kunne fritages individuelt. Aftaleparterne forpligtede sig over for
Kommissionen til ikke at anvende disse bestemmelser, for så vidt angår de geografiske områder, der er
omfattet af EF-traktaten. På grundlag af disse tilsagn mente Kommissionen, at den kunne fritage disse
restriktive bestemmelser individuelt. Fritagelsen gælder i seks år for de aktiviteter, der falder ind under
forordning nr. 4056/86, og i tre år for de aktiviteter, der falder ind under forordning nr. 1017/68.

1.2. P&O Stena Line

85. Den 31. oktober 1996 havde virksomhederne P&O og Stena anmeldt oprettelsen af et joint
venture, P&O Stena Line, som skulle samle deres færgeaktiviteter på Kanalen. Da denne operation ikke
udgjorde en fusion i henhold til forordning nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og
virksomhedsovertagelser, faldt den således ind under bestemmelserne i artikel 85. Til gengæld havde de
franske og britiske myndigheder anset den samme operation for en fusion i henhold til deres respektive
lovgivninger, og den var blevet anmeldt til hver af de ansvarlige nationale myndigheder. Der indledtes
derfor tre parallelle procedurer. Kommissionen ønskede i den forbindelse at etablere et åbent
samarbejde med de nationale myndigheder og undgå, at der blev truffet modstridende beslutninger.

Efter at have modtaget bemærkninger fra interesserede tredjeparter om det planlagte joint venture
sendte Kommissionen den 10. juni parterne en skrivelse, hvori den gav udtryk for alvorlig tvivl med
hensyn til operationens forenelighed med Fællesskabets konkurrenceret. Det var nemlig ikke sikkert, at
sidste kriterium i artikel 85, stk. 3, var opfyldt i den pågældende sag, for så vidt som det ikke kunne
udelukkes, at der var risiko for, at det nye joint venture og dets vigtigste konkurrent, Eurotunnel, ville
indtage en dominerende oligopolistisk stilling på markedet for passagertransport på forbindelsen over
Kanalen.

Efter at have analyseret og drøftet situationen med de berørte nationale myndigheder, og med forbehold
af at den igangværende procedure afsluttes, har Kommissionen meddelt, at den har til hensigt at give
P&O Stena Line en individuel fritagelse af begrænset varighed. Kommissionen ønskede nemlig at
forbeholde sig muligheden for at tage sin stilling op til fornyet overvejelse på kort sigt, idet det er meget
vanskeligt at vurdere alle parametre på dette specielle marked, herunder de konkurrencemæssige
virkninger af afslutningen på afgiftsfritagelsesordningen i midten af 1999.
                                                  
49 26. beretning om konkurrencepolitikken (1996), nr. 87.
50 Sea-Land, P&O Nedlloyd, Maersk og OOCL.
51 EFT C 185 af 18.6.1997, s. 4.
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2. Lufttransport

2.1. Anvendelse af konkurrencereglerne på flyforbindelserne mellem Fællesskabet og tredjelande

86. Globaliseringen af lufttransportmarkederne giver sig udtryk i en forøgelse af alliancerne
mellem flyselskaber med hensyn til ruterne mellem Fællesskabet og tredjelande. For at tilpasse sin
konkurrencepolitik til denne situation, som kun kan vare ved, vedtog Kommissionen den 16. maj 1997
en meddelelse, som indeholder to forslag til Rådets forordning om anvendelsen af konkurrencereglerne
på lufttransport, herunder forbindelserne mellem Fællesskabet og tredjelande52. Det første forslag angår
en udvidelse af anvendelsesområdet for rådsforordning nr. 3975/8753, som kun angår luftfart mellem
lufthavne beliggende inden for Fællesskabet, til også at omfatte flyforbindelser mellem disse lufthavne
og dem, der er beliggende i tredjelande. Det andet forslag supplerer foranstaltningerne ved at give
Kommissionen beføjelse til at indrømme gruppefritagelser for visse konkurrencebegrænsende aftaler på
disse eksterne ruter.

87. I den nuværende retlige situation har Kommissionen kun beføjelse til på grundlag af forordning
nr. 3975/87 at anvende artikel 85 og 86 direkte på flyruter inden for Fællesskabet. Den kan derfor kun
forfølge de konkurrencebegrænsende aftaler på forbindelserne mellem Fællesskabet og tredjelande ved
hjælp af EF-traktatens artikel 89, som giver mulighed for at indføre en kontrolordning, såfremt der ikke
findes en specifik gennemførelsesforordning. Denne ordning, der er tænkt som en midlertidig ordning,
giver ikke Kommissionen mulighed for at optræde med hele den nødvendige effektivitet. I øvrigt kan
medlemsstaterne ligeledes indlede parallelle procedurer på grundlag af artikel 88. For at Kommissionen
kan fremstå som en troværdig partner på internationalt plan, må den råde over tilstrækkelige retlige
instrumenter, som kan sikre, at dens konkurrenceregler anvendes såvel internt som i relationerne mellem
Fællesskabet og tredjelande. Kommissionen har derfor udarbejdet en række forslag om udvidelse af
dens kompetenceområde til forbindelserne mellem Fællesskabet og tredjelande. Dette ønske om
harmonisering er egentlig ikke nyt. Kommissionen havde nemlig allerede foreslået Rådet en sådan
udvidelse af beføjelserne i 198954, men dette forslag blev ikke vedtaget.

88. Kommissionens nye forslag tager hensyn til udviklingen i sektoren siden 1989 og passer ind i
den nuværende struktur på luftfartsmarkedet. De vigtigste elementer i den nye politik er dels en
fuldstændig liberalisering af luftfartstjenesterne i EU med virkning fra den 1. januar 1997 og dels en
udvikling af alliancer mellem luftfartsselskaber på ruterne mellem Fællesskabet og tredjelande,
herunder de transatlantiske ruter.

89. Afskaffelsen af lovgivningsmæssige hindringer inden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde øger ligeledes konkurrencen mellem markedsdeltagerne og risikoen for krænkelse af
den frie konkurrence på ruterne mellem dette område og tredjelande. Den pågældende liberalisering er
desuden utilstrækkelig i forbindelse med en fremskyndet globalisering. Det er på baggrund af denne
globalisering, at Rådet har givet Kommissionen mandat til at forhandle aftaler med visse tredjelande
med henblik på en gradvis liberalisering af luftfartstjenesterne. Det forholder sig således med
relationerne med Schweiz, landene i Central- og Østeuropa samt USA55. Disse aftaler skal omfatte det
konkurrencemæssige aspekt og sikre, at der ikke diskrimineres mellem selskaber i Fællesskabet med
hensyn til adgang til de pågældende ruter.

                                                  
52 KOM(97) 218 endelig udg. og EFT C 165 af 31.5.1997, s. 13-15.
53 Rådets forordning nr. 3975/87 (EFT L 374 af 31.12.1987, s. 1), ændret ved forordning nr. 2410/92 (EFT L 240 af

24.8.1992, s. 18).
54 KOM(89) 417 og EFT C 248 af 29.9.1989.
55 Mandatet vedrørende USA dækker i øjeblikket kun visse områder.
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90. Ligeledes kræver den store forøgelse af en ny generation af alliancer mellem luftfartsselskaber,
navnlig på de transatlantiske ruter, som har en stor indvirkning på konkurrencevilkårene på
fællesskabsmarkedet, at der hurtigt vedtages en ny retlig ramme for at undgå, at EF-traktatens
artikel 88 og 89 tages i anvendelse. Tages disse artikler i anvendelse, giver det anledning til en tung
procedure og manglende retssikkerhed. Kommissionen har f.eks. indledt proceduren i henhold til
artikel 89 seks gange i 1996, mens to medlemsstater besluttede at indlede en parallel procedure på
grundlag af EF-traktatens artikel 88 med hensyn til to af disse seks alliancer. Hvad angår disse to
alliancer, kom de virksomheder, der deltager i aftalerne, ud for en række problemer, som skyldes det
forhold, at én og samme aftale undersøges samtidig af forskellige myndigheder: gentagelse af
procedurerne, store omkostninger, risiko for indbyrdes modstridende beslutninger.

91. Det er derfor ud fra et ønske om en effektiv kontrol, styrkelse af retssikkerheden og lettelse af
virksomhedernes administrative byrder, at Kommissionen har udarbejdet sine forslag om en bedre
beskyttelse af et indre marked, som i høj grad er udsat for international konkurrence.

2.2. Transatlantiske luftfartsaftaler

92. Kommissionen har sideløbende fortsat sine undersøgelser af en række allianceaftaler indgået
mellem europæiske og amerikanske luftfartsselskaber56, nemlig mellem British Airways og American
Airlines, Lufthansa og United Airlines, SAS og United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines og
Delta Air Lines og KLM og Northwest57.

Den 3.-4. februar 1997 foregik der en mundtlig høring i sagen British Airways/American Airlines,
hvorunder parterne og en række tredjeparter redegjorde nærmere for en række punkter i forbindelse med
sagen. I betragtning af sagens indviklede karakter og Kommissionens forpligtelse til at samarbejde med
medlemsstaterne, jf. traktatens artikel 89, blev det besluttet at foretage en uformel udveksling af
oplysninger mellem medlemsstaternes eksperter inden for aftaler og dominerende stillinger på
luftfartsområdet og Kommissionen den 17. juli 1997. Denne informationsudveksling blev fulgt op af
flere møder mellem British Airways/American Airlines og Kommissionens tjenestemænd med det
formål at drøfte konkurrencespørgsmål som følge af allianceaftalen.

Sideløbende hermed fortsatte undersøgelsen af aftalerne mellem Lufthansa og United Airlines, SAS og
United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines og Delta Air Lines og KLM og Northwest.

Kommissionen har til hensigt at vedtage et forslag på grundlag af traktatens artikel 89, stk. 1, i løbet af
første halvår 1998 med hensyn til mindst tre af disse alliancer.

F - Energi

93. I elsektoren har Kommissionen fortsat kontrolleret, at målsætningen med
liberaliseringsdirektivet sikres, samtidig med at det undgås, at virksomheder, herunder de tidligere
monopolvirksomheder, som stadig besidder en dominerende stilling på hjemmemarkedet, ikke misbruger
denne stilling til at lukke disse markeder. Kommissionen bestræber sig på at indtage en afmålt og
ansvarlig holdning med henblik på at garantere den nødvendige forsyningssikkerhed.

94. I sagen mellem Kommissionen og Electrabel, en privat producent, der besidder en
markedsandel på over 90% af elproduktionen i Belgien, og Intermixt, et repræsentativt organ for de

                                                  
56 26. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 99-101.
57 EFT C 117 af 15.4.1997, s. 8.
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kommuner, der deltager i de blandede fælleskommunale selskaber, der distribuerer elektricitet til
brugerne i Belgien, førte de nye vedtægter, der knytter Electrabel til disse blandede fælleskommunale
selskaber, til en sådan lukning af det belgiske marked. Ifølge disse nye vedtægter var der nemlig tale om
et partnerskab på 20-30 år, og Electrabel fik eneret til at forsyne kommunerne med primær elektricitet i
samme tidsrum. Disse bestemmelser ville således have kunnet forsinke udviklingen på det belgiske
elektricitetsmarked i en meget lang periode. Under disse betingelser ville brugerne ikke have kunnet få
fordel af konkurrencen i denne sektor.

Kommissionen planlagde derfor at indlede en procedure på grundlag af artikel 85 og 86, som skulle
have ført til et forbud mod disse nye vedtægter. Efter en periode med kontakter med de pågældende
parter indstillede Kommissionen undersøgelsen af sagen efter at have fået forelagt forslag til ændring af
vedtægterne. Ifølge de nye vedtægter bliver eksklusivitetsbestemmelsen til fordel for Electrabel ugyldig
i år 2011, og fra år 2006 vil denne eksklusivitet kun angå 75% af behovene hos hvert blandet
fælleskommunalt selskab. For at gøre det lettere at skifte leverandør er det fastsat, at Electrabel fra
2011 ikke længere vil kunne modsætte sig, at et blandet fælleskommunalt selskab opløses, når blot det
får en rimelig erstatning.

G - Finanssektoren58

95. Kommissionen vil føre tilsyn med, at indførelsen af Den Monetære Union er i
overensstemmelse med traktatens konkurrenceprincipper. Den har således redegjort for sin foreløbige
holdning til anvendeligheden af artikel 85 på betalingssystemet TARGET, som er skabt af Det
Europæiske Monetære Institut og medlemsstaternes centralbanker. Dette betalingssystem, som skal
træde i kraft ved overgangen til den tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, og som vil
blive administreret af det europæiske net af centralbanker, har betydning for tre kategorier af betalinger:
for det første kategorien af betalinger, der er direkte knyttet til pengepolitikken, og som involverer det
europæiske net af centralbanker, dernæst den kategori, der angår betalinger mellem bankerne
(arbitragetransaktioner), og endelig den kategori af betalinger, der implicerer bankernes kunder, hvad
enten der er tale om enkeltpersoner eller virksomheder.

Hvad angår den første kategori, var det opfattelsen, at artikel 85, stk. 1, ikke gjaldt for den, for så vidt
som de implicerede parter ikke er virksomheder. Til gengæld falder anden og tredje kategori af
betalinger ind under anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1, idet de implicerede parter i disse
transaktioner er økonomiske operatører; der findes i øvrigt andre private betalingssystemer på
markedet. Det første spørgsmål angik planerne om en ensartet tarifering for betalinger foretaget via
TARGET gældende for alle deltagere i transaktionen; i den forbindelse anerkender Kommissionen, at
dette system bidrager til at skabe et instrument, der egner sig til at administrere de grænseoverskridende
arbitragetransaktioner og til at styrke tiltroen til det monetære marked inden for eurozonen. Det andet
spørgsmål angik størrelsen af den ensartede takst. Det Europæiske Monetære Institut er blevet gjort
opmærksom på, at den gældende tarifering skal dække samtlige omkostninger, herunder
driftsomkostningerne. Instituttet har forpligtet sig til at underrette Kommissionens tjenestegrene om
enhver yderligere udvikling.

                                                  
58 Der henvises til afsnittet om virksomheder med en dominerende stilling, hvor der er en kommentar til S.W.I.F.T.-

sagen.
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H - Statistikker

Figur 1: nye sager59
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59 Kommissionens tjenestegrene har indført en ny metode til registrering af indledning af sager vedrørende

anvendelsen af artikel 85 og 86, således at de statistiske oplysninger kan ligge tættere på den proceduremæssige
realitet. Således registreres sagerne fremover på det tidspunkt, hvor anmodningen eller anmeldelsen får virkning.
Denne registreringsmetode har medført en revision af de statistiske oplysninger og forklarer de ændringer, der er
sket i tallene i de foregående beretninger.
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Figur 2: afsluttede sager
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 Figur 3: udviklingen i det samlede antal verserende sager ved årets udgang
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II - Statsmonopoler og monopolrettigheder: EF-traktatens artikel 37 og 90

A - Amsterdam-traktaten

96. Amsterdam-traktaten indeholder en række bestemmelser, der direkte vedrører Fællesskabets
konkurrencepolitik. Det drejer sig om den nye artikel 7 D om tjenesteydelser af almen økonomisk
interesse samt en erklæring, en protokol om offentlig radio- og tv-virksomhed, en erklæring om
offentlige kreditinstitutter i Tyskland og en ny artikel 227, stk. 2, om meget fjerntliggende regioner.

97. Det hedder i artikel 7 D: “Med forbehold af artikel 77, 90 og 92 og i betragtning af den plads,
som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse indtager i Unionens fælles værdinormer, og den rolle,
som de spiller med henblik på at fremme social og territorial samhørighed, sørger Fællesskabet og
medlemsstaterne inden for deres respektive kompetenceområde og inden for rammerne af denne traktats
anvendelsesområde for, at sådanne tjenester ydes på grundlag af principper og vilkår, der gør det muligt
for dem at opfylde deres opgaver”. Amsterdam-traktaten bekræfter således, at Fællesskabet lægger
vægt på målsætningerne af almen økonomisk interesse, samtidig med at den plads, de indtager i
Unionens fælles værdinormer, og den rolle, de spiller med henblik på at fremme social og territorial
samhørighed, understreges.

Da artikel 90 bevares i den nye traktat, betyder det en styrkelse af princippet om, at der skal sikres
balance mellem anvendelsen af konkurrencereglerne og udførelsen af offentlige tjenesteydelser.

Den nye bestemmelse ligger i forlængelse af Kommissionens forslag i meddelelsen af 11. september
1996, nemlig tilføjelse af et afsnit til Rom-traktatens artikel 3, der skulle legitimere, at Fællesskabet
bidrager til fremme af offentlige tjenester, uden derved at rokke ved kompetencefordelingen mellem
Kommissionen og medlemsstaterne.

98. I beslutningen af 17. december 1997 om Kommissionens meddelelse om forsyningspligtydelser
i Europa, der understreger offentlige tjenesteydelsers betydning for den økonomiske og sociale
samhørighed, erklærede Europa-Parlamentet sig tilfreds med den nye artikel 7 D i traktaten.

99. Der er vedtaget en række andre tekster om offentlige tjenesteydelser, nemlig en protokol om
offentlig radio- og tv-virksomhed, der understreger denne sektors særlige kulturelle og politiske
dimension; en erklæring om offentlige kreditinstitutter i Tyskland, der sammenkobler de fordele, der er
indrømmet disse institutter i forbindelse med deres tjenester af almen interesse, med overholdelse af
proportionalitetsprincipperne, således at de indrømmede fordele ikke skader konkurrenceforholdene
eller strider mod Fællesskabets interesser.

100. Den overordnede institutionelle og retlige balance i Rom-traktaten er således hvad angår
konkurrencepolitikken blevet bekræftet i bestemmelserne i Amsterdam-traktaten, særlig den nye artikel
7 D.

B - Telekommunikation

101. Ifølge direktiv af 13. marts 1996 om gennemførelse af liberaliseringen af markederne for
teletjenester skal der pr. 1. januar 1998 indføres fri konkurrence for taletelefoni og udbud af
infrastruktur. Denne liberaliseringsforpligtelse blev styrket af undertegnelsen af WTO-aftalen om
basistelekommunikationstjenester. For at sikre at denne liberalisering bliver en succes, har
Kommissionen truffet en række afklarende foranstaltninger for at sikre balance.
Endvidere har Europa-Parlamentet og Rådet i 1997 vedtaget tre nye harmoniseringsdirektiver, nemlig
direktiv 97/13/EF af 10. april om ensartede principper for generelle tilladelser og individuelle tilladelser
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for teletjenester60, direktiv 97/33/EF af 30. juni om samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre
forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne61 og direktiv 97/51/EF
af 6. oktober om ændring af Rådets direktiv 90/387/EØF og 92/44/EØF med henblik på tilpasning til
konkurrenceforhold på telekommunikationsområdet62. Medlemsstaterne skulle have gennemført disse tre
direktiver senest den 31. december 1997.

1. Kontrol med gennemførelsen af direktiverne

102. Kommissionen har først og fremmest villet sikre, at medlemsstaterne opfylder de forpligtelser,
der følger af Fællesskabets lovgivning om liberalisering, således at den retlige ramme var parat til den
1. januar 1998. For at sikre en samordnet kontrol af særdirektiverne på konkurrenceområdet og
harmoniseringsdirektiverne og fremskynde indledningen af eventuelle overtrædelsesprocedurer mod
medlemsstater, der er forsinkede i forhold til den fastsatte tidsplan, besluttede Kommissionen at oprette
en “fællesgruppe 1998” (til at føre kontrol med gennemførelsen af Fællesskabets lovgivning på
teleområdet) bestående af ansatte i de generaldirektorater, der er ansvarlige for konkurrence og
telekommunikation, samt Kommissionens Juridiske Tjeneste. Denne fællesgruppe har udarbejdet en
rapport til Rådet om gennemførelsen af de omhandlede direktiver, der blev vedtaget af Kommissionen
den 29. maj 1997 og ajourført den 8.oktober 1997 på grundlag af resultaterne fra bilaterale møder med
medlemsstaterne.

103. I rapporten af 29. maj 1997 blev det nævnt, at visse medlemsstater var noget bagefter med
gennemførelsen af direktiverne, og at der fortsat skulle gøres en stor indsats. I rapporten af 8. oktober
1997 understreges de fremskridt, der er gjort, men det konstateres også, at nogle medlemsstater stadig
er forsinket i forhold til den tidsplan for liberalisering af teletjenester, der er fastsat i Kommissionens
direktiv 90/388/EØF.

104. Den 5. november 1997 besluttede Kommissionen at indlede en overtrædelsesprocedure efter
EF-traktatens artikel 169 mod 7 medlemsstater. De omhandlede medlemsstater er Danmark, Tyskland,
Grækenland, Italien, Luxembourg, Portugal og Belgien. På det tidspunkt havde Danmark ikke sørget
for, at den offentlige operatør TeleDanmark havde offentliggjort standardvilkårene for sammenkobling
pr. 1. juli 1997. En sådan offentliggørelse er afgørende for, at nye aktører på markedet hurtigt på basis
af sådanne standardvilkår kan forhandle om sammenkobling af deres nye net med det eksisterende.
Grækenland havde endnu ikke givet to private græske GSM-operatører mulighed for at sammenkoble
deres net direkte med udenlandske net uden at gå via den offentlige operatørs net, og de havde heller
ikke pr. 1. oktober 1997 liberaliseret oprettelse af ny infrastruktur til udbud af liberaliserede tjenester
(dvs. alle tjenester undtagen taletelefoni). Italien havde heller ikke sikret liberalisering af disse
infrastrukturer og heller ikke præciseret, hvorledes de nye markedsdeltagere skal bidrage til
nettoomkostningerne ved det almene tjenesteudbud, som det er pålagt Telecom Italia at sikre.
Luxembourg havde ikke pr. 1. juli 1997 liberaliseret oprettelse af ny infrastruktur til udbud af
liberaliserede tjenester. Tyskland havde bl.a. ikke sikret, at Deutsche Telekom havde offentliggjort
standardvilkår for sammenkobling med angivelse af priser for de tilbudte tjenester. Portugal havde ikke
pr. 1. juli 1997 liberaliseret oprettelse af ny infrastruktur til udbud af liberaliserede tjenester. Belgien
havde kun liberaliseret anvendelsen af den eksisterende infrastruktur og ikke oprettelsen af ny
infrastruktur til udbud af liberaliserede tjenester, ligesom der ikke var vedtaget lovgivning om de nye
markedsdeltageres finansielle bidrag til nettoomkostningerne ved det almene tjenesteudbud.
I begyndelsen af 1998 skal der afholdes en række møder med medlemsstaterne for at foretage en ny
vurdering af situationen land for land.

                                                  
60 EFT L 117 af 7.5.1997, s. 15.
61 EFT L 199 af 26.7.1997, s. 32.
62 EFT L 295 af 29.10.1997, s. 23.
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2. Meddelelse om telefoni på Internettet

105. Den 2. maj 1997 offentliggjorde Kommissionen med henblik på en høring en meddelelse om
anvendelsen af direktiv 90/388/EØF på telefonitjenester på Internettet. Kommissionens holdning er, at
en sådan tjeneste på nuværende tidspunkt ikke kan betragtes som taletelefoni, da en række betingelser
endnu ikke er opfyldt. I betragtning af den teknologiske udvikling vil disse betingelser snart kunne
opfyldes, og Kommissionen vil herefter ændre sin holdning. Det er Kommissionens hensigt i
begyndelsen af 1998 at vedtage en endelig udgave af meddelelsen på basis af de mange modtagne
kommentarer.

3. Indrømmelse af yderligere gennemførelsesfrister for liberalisering af teletjenester

106. Da telenettene i EU ikke alle er lige udbyggede, og da Kommissionen ønsker at føre en
harmonisk liberaliseringspolitik, har den erkendt, at det for visse medlemsstaters vedkommende er
nødvendigt at indrømme yderligere gennemførelsesfrister for at tage højde for størrelsen og udviklingen
af deres net. Med udgangspunkt i bestemmelserne i den henseende i Kommissionens direktiv 96/2/EF
om liberalisering af mobilkommunikation og 96/19/EF om liberalisering indrømmede Kommissionen en
yderligere gennemførelsesfrist til Portugal den 12. februar 199763, til Luxembourg den 7. maj64, til
Spanien den 10. juni65 samt til Grækenland den 18. juni66. Ingen af de indrømmede fristforlængelser går
ud over år 2000. Nedenstående tabel viser situationen i de enkelte medlemsstater67.

Medlemsstat Forpligtelser
ifølge direktivet

Dato fastsat i
direktivet

Anmodning Indrømmet frist

Portugal + liberalisering af
taletelefoni og
offentlige telenet
+ fjernelse af
restriktioner for
udbud af
alternativ
infrastruktur
+ tilladelse til
egen infrastruktur
for mobilnet
+ tilladelse til
international
sammenkobling
af mobilnet

1.1.1998

1.7.1996

februar 1996

februar 1996

1.1.2000

1.1.1999

1.1.1998

1.1.1999

1.1.2000

1.7.1997

nægtet

1.1.1999

Grækenland + liberalisering af
taletelefoni og
offentlige telenet
+ fjernelse af
restriktioner for
udbud af

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2003

1.7.2001

31.12.2000

1.10.1997

                                                  
63 EFT L 133 af 24.5.1997, s. 19.
64 EFT L 234 af 26.8.1997, s. 7.
65 EFT L 243 af 5.9.1997, s. 48.
66 EFT L 245 af 9.9.1997, s. 6.
67 Den 27. november 1996 indrømmede Kommissionen endvidere Irland en yderligere gennemførelsesfrist for

liberalisering af teletjenester. 26. beretning om konkurrencepolitikken (1996), nr. 121 og 122.
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alternativ
infrastruktur

Luxembourg + liberalisering af
taletelefoni og
offentlige telenet
+ fjernelse af
restriktioner for
udbud af
alternativ
infrastruktur

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2000

1.7.1998

31.3.1998

1.7.1997

Spanien + liberalisering af
taletelefoni og
offentlige telenet

1.1.998 1.12.1998 1.12.1998

4. Gennemførelse af Kommissionens beslutning om forskelsbehandling ved tildeling af
GSM-licenser i Spanien68

107. Den 18. december 1996 vedtog Kommissionen en beslutning, der pålægger Spanien at fjerne
den konkurrencefordrejning, der følger af det engangsbeløb på 85 mia. PTA, som Spanien har opkrævet
af den anden GSM-operatør, Airtel Movíl, og som den første operatør Telefónica ikke har skullet betale
for at få licens. Den 30. april 1997 godkendte Kommissionen den pakke af foranstaltninger, som den
spanske regering foreslog for at bringe konkurrencefordrejningen til ophør. Hovedingredienserne i
pakken er, at den anden operatør får ret til at koble sig på Telefónicas faste net uden gebyrer indtil et
beløb på 15 mia. PTA, forlængelse af Airtel Movíls licens fra 15 til 25 år, fremskyndet liberalisering af
frekvenserne og tildeling af yderligere 4,5 Mhz i frekvensbåndet op til 900 Mhz samt en udvidelse af
Airtel Movíls licens uden betaling af en ny afgift, således at selskabet får mulighed for også at tilbyde
mobiltjenester i frekvensbåndet DCS-1800.

5. Afslutning på overtrædelsesproceduren mod Italien vedrørende betingelserne for
tildeling af GSM-licens

108. I 1994 besluttede Kommissionen at indlede en overtrædelsesprocedure mod Italien vedrørende
betingelserne for tildeling af den anden GSM-licens. Betingelserne var strengere end betingelserne for
den første operatør, den offentlige virksomhed SIP (i dag Telecom Italia Mobile), og gjorde det
nemmere for den offentlige operatør at styrke sin dominerende stilling på det nye marked for
cellebaseret digitalmobilkommunikation. Den 4. oktober 1995 vedtog Kommissionen en beslutning, der
pålagde den italienske regering at rette op på denne situation69. I januar 1996 forpligtede den italienske
regering sig til at træffe afhjælpende foranstaltninger. I løbet af 1997 anmeldte Italien disse afhjælpende
foranstaltninger over for Kommissionen; den 10. december 1997 besluttede Kommissionen som følge
deraf at afslutte overtrædelsesproceduren. Da Kommissionen imidlertid måtte konstatere, at nogle af de
afhjælpende foranstaltninger, der var aftalt med den italienske regering, ikke blev overholdt, besluttede
Kommissionen at indlede en ny procedure.

                                                  
68 26. beretning om konkurrencepolitikken (1996), nr. 120.
69 25. beretning om konkurrencepolitikken (1995), nr. 109.
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6. Udkast til direktiv efter artikel 90, stk. 3, om juridisk adskillelse af kabel- og
televirksomhed

109. Den 16. december godkendte Kommissionen et udkast til direktiv efter artikel 90, stk. 3, der
skal forhindre, at de tidligere telemonopoler forsinker fremkomsten af nye og mere avancerede
teletjenester via kabelnettet og således bremser de tekniske fremskridt til skade for brugerne. Ifølge
direktivforslaget vil medlemsstaterne blive forpligtet til at sikre juridisk adskillelse af kabeloperatører
og televirksomheder og kræve, at de to nettyper drives af adskilte selskaber. Kommissionen får ligeledes
mulighed for at pålægge en televirksomhed, at den skal opgive sine aktiviteter i kabelsektoren, hvis det
viser sig nødvendigt for at nedbringe de konkurrencebegrænsende følger af det tidligere monopols
stilling på markedet.

110. Formålet er at give nye markedsdeltagere mulighed for at få adgang til den lokale del af nettene
efter liberaliseringen af telesektoren pr. 1. januar 1998. Udgangspunktet er markedsudviklingen siden
vedtagelsen af to direktiver i 1995 og 1996. Kommissionen frygter, at hvis hele infrastrukturen og
kabel-tv-nettene leveres af samme virksomhed, er der en risiko for, at konkurrencen aftager, idet de nye
markedsdeltagere kun får adgang til abonnentkredsløbet via den dominerende operatør. En sådan
situation vil ikke anspore det tidligere monopolselskab til at forbedre kabelnettene for at kunne udbyde
multimedietjenester; den regnskabsmæssige adskillelse, der kræves ifølge det gældende kabeldirektiv, er
ikke tilstrækkelig til at fremme konkurrencen.

111. Det nye direktiv vil ændre det gældende direktiv om kabel-tv-net. Kommissionen har til hensigt
at vedtage det på basis af artikel 90, stk. 3, når høringen om forslaget er afsluttet.

C - Medier

112. Kommissionen vedtog den 26. juni 1997 en beslutning i VTM-sagen, hvorefter den eneret til
udsendelse af tv-reklamer, som det flamske fællesskab i Belgien har tillagt det private tv-selskab VTM ,
er uforenelig med traktatens bestemmelser.

113. Ifølge Kommissionens beslutning udgør den eneret, der er tillagt VTM til udsendelse af tv-
reklamer fra Flandern til det flamske fællesskab, en krænkelse af EF-traktatens artikel 90 og 52, da
eneretten udelukker operatører fra andre medlemsstater, der måtte ønske at etablere sig i Belgien for via
det belgiske telenet at sende reklame-tv til det flamske publikum. Det forhold, at de omhandlede
bestemmelser både gælder for VTM og andre belgiske virksomheder samt for virksomheder fra andre
medlemsstater, udelukker ikke, at den særordning, der gælder for VTM, falder ind under
anvendelsesområdet for traktatens artikel 52, da der er tale om diskriminerende foranstaltninger, der har
protektionistiske virkninger.

114. Kommissionen mener ikke, at der i den konkrete sag er tale om tvingende almene hensyn efter
EF-Domstolens retspraksis, der ville kunne retfærdiggøre VTM’s monopol. Selv om Kommissionen
mener, at kulturpolitiske hensyn og opretholdelse af pluralisme kan udgøre tvingende almene hensyn, er
der i det konkrete tilfælde ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem den kulturpolitiske målsætning
om opretholdelse af pluralismen i den flamske skrevne presse og indrømmelse af et monopol i Flandern
til det private, kommercielle tv-selskab VTM.
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D - Energi

1. EF-Domstolens domme om enerettigheder til import og eksport af elektricitet og
naturgas

115. Den 23. oktober afsagde EF-Domstolen dom i de traktatbrudsager, Kommissionen havde anlagt
i 1994 vedrørende de gældende enerettigheder til import og eksport af elektricitet og naturgas i Holland,
Spanien, Frankrig og Italien70. Hvad angår artikel 37 bekræftede EF-Domstolen, at enerettighederne til
import og eksport udgør en forskelsbehandling af virksomheder, der er etableret i andre medlemsstater,
og at denne forskelsbehandling er uforenelig med artikel 3771. Domstolen har ikke udtalt sig om,
hvorvidt undtagelsen i artikel 90, stk. 2, som medlemsstaterne havde påberåbt sig, i de konkrete tilfælde
kunne berettige til at bevare enerettighederne. Domstolen gentog det grundliggende princip om, at
bevisbyrden først og fremmest påhviler den part, der påberåber sig undtagelsen, og bebrejdede
Kommissionen ikke at have fremlagt nok overbevisende argumenter, herunder af økonomisk art, der
kunne have gjort det muligt for Domstolen at udtale sig om medlemsstaternes anbringender.

116. Kommissionen vil naturligvis tage højde for disse bemærkninger i sin fremtidige indsats. Hvad
angår de enerettigheder, der var årsagen til ovennævnte søgsmål, betyder den seneste
lovgivningsmæssige udvikling på energiområdet, at det ikke på nuværende tidspunkt er nødvendigt med
domstolsprøvelse.

 2. Gennemførelse af direktiv 96/92 om fælles regler for det indre marked for elektricitet

117. Ved udgangen af 1996 vedtog Rådet Kommissionens forslag til direktiv om fælles regler for det
indre marked for elektricitet. Hovedprincippet er at give tredjemand adgang til markedet, hvilket vil give
køberne mulighed for at udnytte prisforskellene mellem de forskellige elproducenter. På det
driftsmæssige område foreslås det i direktivet enten at give tredjemand direkte adgang til infrastrukturen
eller at lade adgangen til markedet foregå via indehaveren af nettet, der bliver enekøber og sælger af
elektricitet.

118. Medlemsstaterne skal gennemføre direktivet senest den 19. februar 1999; Belgien, Grækenland
og Irland indrømmes dog en længere frist. Det arbejde, som medlemsstaterne skal udføre for at
gennemføre direktivet, følges af Kommissionen. Projekter, der fremmer anvendelse af vedvarende
energikilder, kombineret kraftvarmeproduktion til fjernopvarmning eller anvendelse af indenlandske
energikilder overvåges i særlig grad for at sikre, at de er forenelige med traktatens konkurrenceregler.
Kommissionen sikrer ligeledes, at de retningslinjer, der regulerer adgangen til nettet, den valgte
takstfastsættelse og det valgte takstniveau ikke medfører en de facto begrænsning af den
elektricitetssamhandel, som gennemførelsen af direktivet forventes at medføre.

3. Forslag til direktiv om fælles regler for det indre marked for gas

119. Rådet (energi) indgik den 8. december en politisk aftale om forslaget til direktiv om åbning af
markedet for naturgas. Kommissionen er tilfreds med aftalen. Direktivet indeholder fælles regler om
transport, distribution, levering og oplagring af naturgas; det indeholder regler for adgangen til
markedet og drift af nettene, og det fastsætter kriterier og procedurer i forbindelse med tilladelser til
transport, distribution, levering og oplagring af naturgas. Distributionen er omfattet af direktivet, men
medlemsstaterne kan på visse betingelser undlade at anvende nogle af bestemmelserne om distribution,
                                                  
70 Domme af 23.10.1997, sag C-157/94, Kommissionen mod Nederlandene, sag C-158/94, Kommissionen mod

Italien, sag C-159/94, Kommissionen mod Frankrig og sag C-160/94, Kommissionen mod Spanien. I sidstnævnte
sag fastslog EF-Domstolen, at der ikke var tale om enerettigheder.

71 Dom Kommissionen mod Frankrig, cit. punkt 33, 39 og 40; dom Kommissionen mod Italien, cit. punkt 23 og 32;
dom Kommissionen mod Nederlandene, cit. punkt 15 og 17.
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hvis de bringer opfyldelsen af public serviceforpligtelsen i fare. Direktivet giver i det tilfælde
medlemsstaterne mulighed for at påberåbe sig princippet om tjenesteydelser af almen interesse, som det
er Kommissionens opgave at tage stilling til sag for sag.

120. Gennemsnittet i EU vil være, at de nationale markeder straks fra direktivets ikrafttrædelse reelt
vil være åbne for konkurrence hvad angår ca. 30% af det årlige gasforbrug, dog mindst 20%; denne
procentsats stiger til 28% efter 5 år og til 33% efter 10 år. Samtidig vil kategorien af priviligerede
kunder (dvs. de naturgasforbrugere, der får tilladelse til selv at forhandle kontrakter med andre
leverandører end den sædvanlige) blive gradvist udvidet; når direktivet gennemføres, vil denne kategori
omfatte alle kunder, der forbruger over 25 mio. kubikmeter gas pr. år pr. forbrugssted; efter fem år vil
kategorien omfatte alle kunder med et årsforbrug på 15 mio. kubikmeter og efter 10 år kunder med et
årsforbrug på 5 mio. kubikmeter. Gasdrevne elværker betragtes som priviligerede kunder uanset deres
forbrug. Medlemsstaterne kan også vælge at anvende den maksimale åbning af markederne, der er
fastsat til henholdsvis 30%, 38% og 43%.

121. Medlemsstaterne kan hvad angår tilrettelæggelsen af adgangen til nettet vælge mellem to
ordninger, nemlig forhandlet adgang eller reguleret adgang. Begge ordninger skal baseres på objektive,
gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier. Det såkaldt “foran liggende” gasrørledningsnet skal
også være åbent, men ifølge retningslinjer som medlemsstaterne fastsætter.

122. Kommissionen kan indrømme visse undtagelser i de tilfælde, hvor selskaber, der er bundet af
“take-or-pay”-kontrakter, får vanskeligheder på grund af liberaliseringen. Direktivet giver også
mulighed for undtagelser for medlemsstater, der ikke er direkte knyttet til en anden medlemsstats
gasnet, og som kun har en enkelt ekstern leverandør, ligesom der er mulighed for undtagelser for
markeder og nye regioner i Grækenland og Portugal.

123. Når Rådet har godkendt den fælles holdning, vil den blive videresendt til Europa-Parlamentet til
andenbehandling. Det er planen, at Rådet skal vedtage den endelige direktivtekst i første halvår af 1998.
Direktivet skal være gennemført og anvendes fra midten af 2000.

E - Posttjenester

1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for udvikling af
Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet

124. Den 15. december 199772 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et harmoniseringsdirektiv for
postsektoren på basis af et forslag fremsat af Kommissionen i 1995 med efterfølgende ændringer.
Formålet med direktivet er at indføre fælles regler for udvikling af postsektoren og forbedring af
posttjenesternes kvalitet og gradvist åbne markedet på en kontrolleret måde.

Ifølge direktivet skal medlemsstaterne sikre, at der overalt på deres område findes et harmoniseret
minimum af posttjenester af høj kvalitet med garanterede omdelinger til priser, der er overkommelige
for alle brugere. Det indebærer indsamling, transport, sortering og omdeling af breve, bøger, kataloger,
aviser, tidsskrifter og pakker inden for visse pris- og vægtgrænser. Det gælder også anbefalede og
forsikrede forsendelser og både indenlandske og grænseoverskridende omdelinger. Der tages passende
hensyn til kontinuitet, fortrolighed, upartiskhed og ligebehandling samt tilpasning. Direktivet
harmoniserer den maksimale del af sektoren, som medlemsstaterne om nødvendigt kan undlade at
liberalisere for at sikre finansiering af det almene tjenesteudbud.

                                                  
72 EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14.
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2. Meddelelse om anvendelse af konkurrencereglerne i postsektoren73

125. Kommissionen vedtog den 17. december en meddelelse om anvendelsen af konkurrencereglerne
på posttjenester. Kommissionen har villet afvente den endelige vedtagelse af postdirektivet, før den
vedtog denne meddelelse, således at den fuldt ud kunne indarbejde samtlige bestemmelser i direktivet.
Meddelelsen giver postvirksomhederne og medlemsstaterne retningslinjerne for de principper,
Kommissionen vil følge ved anvendelsen af konkurrencereglerne på konkrete sager, der henhører under
denne sektor. Kommissionen nævner bl.a., at den vil sikre, at de monopolrettigheder, der tillægges de
nationale postvirksomheder for at sikre det almene tjenesteudbud, ikke udnyttes til at udvide deres
dominerende stilling til at omfatte aktiviteter, der er liberaliseret. Kommissionen vil ligeledes sikre, at
der ikke foregår en uberettiget forskelsbehandling af store kunder på bekostning af de mindre brugere,
og at de monopolrettigheder, der er indrømmet for grænseoverskridende tjenester, ikke bruges til at
indgå ulovlige takstaftaler.

F -Transport

1. Beslutning om de arbejdsretlige bestemmelser i den italienske havnelovgivning

126. Den 21. oktober vedtog Kommissionen en formel beslutning efter traktatens artikel 90, stk. 3,
om de arbejdsretlige bestemmelser i den italienske havnelovgivning74. Ifølge beslutningen skal Italien
bringe havneselskabernes monopol hvad angår midlertidig arbejdskraft til ophør. Beslutningen er en
følge af EF-Domstolens dom75, hvori det blev fastslået, at visse bestemmelser i den italienske
lovgivning om havnearbejde var uforenelige med fællesskabsretten. På det tidspunkt var havnearbejde i
alle italienske havne underlagt et dobbelt monopol: for det første et monopol vedrørende
tilrettelæggelsen af havnearbejde, der indirekte var tillagt det selskab, der administrerede havnen, og for
det andet et monopol på udførelsen af havnearbejdet, der var tillagt dokarbejderselskaber.

127. Efter en første åbningsskrivelse fra Kommissionen ændrede Italien sin havnelov ved to love i
henholdsvis 1994 og 1996. Denne ændring betød en delvis liberalisering af sektoren, der væsentligst
medførte en liberalisering af tilrettelæggelsen af havnearbejdet, gav havnevirksomhederne mulighed for
at ansætte deres eget personale, indførte havnemyndigheder og obligatorisk adskillelse af
havneadministration og havnearbejde og betød fjernelse af forskelsbehandling baseret på nationalitet.

128. Den ændrede havnelovgivning har imidlertid medført en ny betydelig konkurrenceforvridning til
fordel for de tidligere dokarbejderselskaber. Den væsentligste konkurrencefordrejende følge er, at de
tidligere dokarbejderselskaber også har fået monopolrettigheder på to økonomisk meget store markeder,
nemlig markedet for midlertidig arbejdskraft og markedet for meget arbejdskraftintensive
underleveranceydelser. Kommissionen mente, at sidstnævnte foranstaltning var uforenelig med
traktatens artikel 90, stk. 1, sammenholdt med artikel 86, da de tidligere havneselskaber derved
misbruger deres dominerende stilling. De tidligere havneselskaber bliver i praksis deres konkurrenters
eneleverandører (eneleverandører af midlertidig arbejdskraft og af meget arbejdskraftintensive
underleveranceydelser for deres konkurrenter på markedet for havnearbejde), hvorved de kommer i en
interessekonflikt. Endvidere giver den nye italienske havnelovgivning det omhandlede monopol til de
virksomheder, der af EF-Domstolen var blevet karakteriseret som misbrugende deres dominerende
stilling.

                                                  
73 EFT C 39 af 6.2.1998, s. 2.
74 Beslutning C(97)3108, EFT L 301 af 5.11.1997, s. 17.
75 Sag C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova, Recueil 1991, s. I-5889.
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 2. Beslutning om taksterne for lodstjeneste i Genovas havn

129. Den 21. oktober vedtog Kommissionen en anden beslutning efter traktatens artikel 90, stk. 376,
vedrørende den rabatordning for lodstjenester, der er indført i Genovas havn ved et cirkulære fra det
italienske transportministerium77. Selskabet Tourship (tidligere Corsica Ferries) klagede over denne
ordning, der gav op til 65% rabat på taksterne for lodstjeneste til rederier med mindst fire ugentlige
anløb med passagerskibe med fast rute, sejlplan og sejlhyppighed. Tourship mente ikke, det var
berettiget at yde en sådan rabat, da den omhandlede lodstjeneste er den samme, uanset hvem der ejer
skibet.

130. Efter at have undersøgt klagen fandt Kommissionen, at den omhandlede rabat hverken kunne
begrundes objektivt med stordriftsfordele eller beskyttelse af havbunden. Kommissionen erkendte
imidlertid, at der kunne være tale om stordriftsfordele i forbindelse med planlægning af lodstjenester for
rederiernes linjetrafik sammenlignet med skibe, der ikke er i regelmæssig fart. Da den nuværende
ordning imidlertid ikke er baseret på dette kriterium, fandt Kommissionen, at der var tale om en
foranstaltning, der er uforenelig med traktatens artikel 90, stk. 1, sammen med artikel 86, idet den
betyder, at der for de forskellige rederier gælder ulige vilkår for ydelser af samme værdi, hvilket er
konkurrenceforvridende. Kommissionen opfordrede den italienske regering til at bringe overtrædelsen til
ophør inden for en frist på to måneder.

3. Ground handling i Athen lufthavn

131. Kommissionen har afsluttet en procedure efter artikel 90 og 86, der var indledt på foranledning
af forskellige luftfartsselskabers klager over de ground handling-tjenester, som Olympic Airways har
monopol på at yde i Athen lufthavn. Tjenesternes ringe kvalitet (indcheckning, bagagehåndtering,
rengøring, catering osv.) og de ugennemsigtige takster var misbrug af en dominerende stilling.

132. Som følge af denne beslutning begyndte de græske myndigheder at forbedre østterminalen i
Athen lufthavn, hvor de udenlandske luftfartsselskaber holder til. Der er eller vil snarest blive iværksat
betydelige arbejder i andre turistlufthavne i Grækenland. Loven om midlertidig arbejdskraft, der
forhindrede Olympic Airways i uden besvær at ansætte personale for at klare
spidsbelastningsperioderne i turistsæsonen, er blevet ændret.

133. Det monopol, som Olympic Airways havde hvad angår ground handling-tjenester, vil blive
ophævet pr. 1. januar 1998, og på det tidspunkt vil et nyt selskab, der er valgt efter en
udbudsprocedure, påbegynde sin virksomhed. Den 1. januar 1999 (ikrafttrædelsesdato for Rådets
direktiv om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne78) vil endnu et ground
handling-selskab påbegynde sin virksomhed.

134. Olympic Airways har ligeledes indført et system til kontrol af den mindstekvalitet og de
mindstestandarder, selskabet forpligter sig til at overholde i Athen, Heraklion, Chania, Rhodos, Korfu
og Thessalonika lufthavnene. Statistikker over overholdelsen af disse standarder vil blive fremsendt til
luftfartsselskaberne ved afslutningen af hver sæson. Endelig har Olympic Airways udarbejdet en ny
takststruktur, der bedre afspejler de faktiske omkostninger ved ydelserne. Disse takster vil fremover
blive offentliggjort, og enhver ændring vil blive annonceret og begrundet.

                                                  
76 EFT L 301 af 5.11.1997, s. 27.
77 Disse takster er en følge af dommen af 17. maj 1994 i sag C-18/93 Corsica Ferries Italia/Corpo dei piloti del porti

di Genova, Sml. 1994, s. I-1783, og blev ændret efter indgivelse af to klager henholdsvis den 5. oktober 1994 og
den 4. september 1996.

78 Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996, EFT L 272 af 25.10.1996, s. 36.
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4. Rabatordning for landingsafgifter

135. Kommissionen vedtog allerede i 1995 en beslutning efter artikel 90, stk. 379, hvori det kræves,
at de belgiske myndigheder bringer rabatordningen for landingsafgifter i Zaventem lufthavnen til ophør.
Kommissionen anførte i sin beslutning, at ordningen udgjorde en statslig foranstaltning efter traktatens
artikel 90, stk. 1, der betød, at der over for luftfartsselskaberne gjaldt ulige vilkår for de samme
tjenester i forbindelse med landing og start, således at de blev stillet dårligere i konkurrencen.
Ordningen var således en overtrædelse af artikel 90, stk. 1, sammen med artikel 86. Kongeriget Belgien
rettede sig ikke efter Kommissionens beslutning, men anlagde sag ved EF-Domstolen med påstand om
ophævelse af beslutningen. Ifølge artikel 185 betyder det forhold, at der er anlagt en klagesag, som EF-
Domstolen endnu ikke har afgjort, imidlertid ikke, at gennemførelsen af beslutningen opsættes.
Kommissionen indledte derfor i 1996 proceduren efter artikel 169 på grund af misligholdelse af
beslutningen. Da Kommissionen ikke blev underrettet om, hvilke foranstaltninger der måtte være truffet
som følge af den begrundede udtalelse, besluttede Kommissionen i medfør af artikel 169 den 19. marts
1997 at indbringe sagen for EF-Domstolen.

136. Der er også indledt andre procedurer vedrørende lignende ordninger i tre andre medlemsstater.
Der blev i maj måned sendt åbningsskrivelser om kvantumsrabatordninger og anvendelse af forskellige
landingsafgifter for indenlandske og internationale flyvninger.

G - Andre statslige handelsmonopoler

137. Kommissionen har fortsat sine bestræbelser på at sikre overholdelse af bestemmelserne i EF-
traktatens artikel 37. Tilpasningen af statslige handelsmonopoler i de nye medlemsstater har fået særlig
opmærksomhed.

1. Svenske og finske alkoholmonopoler

1.1. EF-Domstolens dom om det svenske monopol på detailhandel med alkoholholdige
drikkevarer

138. Den 23. oktober afsagde EF-Domstolen dom i det præjudicielle spørgsmål om, hvorvidt det
svenske monopol på detailhandel med alkoholholdige drikkevarer er foreneligt med EF-traktatens
artikel 37 og 3080. Domstolen har således afklaret anvendelsesområdet for de to artikler; hovedreglerne
for statslige handelsmonopolers drift skal vurderes i lyset af artikel 37, mens foranstaltninger, der kan
adskilles fra monopolets drift, reguleres af artikel 30. EF-Domstolens afgørelse bekræftede
Kommissionens opfattelse, hvorefter den eneret til detailhandel med alkoholholdige drikkevarer, der er
tillagt monopolet, er forenelig med traktatens bestemmelser, samtidig med at det understreges, at det
skal sikres, at denne eneret ikke fører til forskelsbehandling. Derimod blev import- og
engroshandelstilladelserne kendt uforenelige med traktatens artikel 30.

139. Kommissionen følger de svenske og finske detailhandelsmonopolers aktiviteter på basis af de
rapporter, som de svenske konkurrencemyndigheder og det finske produkttilsyn fremsender, og
forbeholder sig ret til at indlede formelle procedurer, hvis der konstateres diskriminering.

                                                  
79 EFT L 216 af 12.9.1995.
80 Dom af 23.10.1997, sag C-189/95, Franzén.
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1.2. Det norske alkoholmonopol

140. Den 3. december 1997 afgav EFTA-Domstolen en rådgivende udtalelse81 om foreneligheden af
visse nationale bestemmelser om detailsalg af alkoholholdige drikkevarer med forskellige artikler i
EØS-aftalen, navnlig EØS-aftalens artikel 16, der svarer til EF-traktatens artikel 37.

141. EFTA-Domstolen konkluderede, at EØS-aftalens artikel 16 ikke udelukker nationale
bestemmelser om, at visse alkoholholdige drikkevarer, dvs. rødvin, hvidvin og rosévin med en
alkoholprocent på over 4,75%, kun må sælges på detailniveau via et statsligt detailhandelsmonopol på
alkoholholdige drikkevarer, hvorimod øl med en alkoholprocent på under 4,75% (middelstærk øl) kan
sælges uden for et statsligt detailhandelsmonopol på alkoholholdige drikkevarer af personer, der har
indhentet en kommunal tilladelse.

142. EFTA-Domstolen fastslog imidlertid, at opretholdelsen af to forskellige regelsæt, der betyder,
at vine eller vinprodukter med en alkoholprocent på mellem 2,5% og 4,75% kun må sælges via et
statsligt detailhandelsmonopol på alkoholholdige drikkevarer, hvorimod øl med samme alkoholprocent
kan sælges uden for rammerne af et statsligt detailhandelsmonopol, kan føre til en forskelsbehandling,
der er uforenelig med EØS-aftalens artikel 16.

143. EFTA-Domstolen fulgte i denne sag samme fremgangsmåde som EF-Domstolen i Franzén-
sagen, dvs. at bestemmelser, der fastsætter omfanget af eneretten, skal vurderes på baggrund af EØS-
aftalens artikel 16.

2. Det østrigske monopol på forarbejdet tobak

144. Østrig har ikke inden for den foreskrevne frist rettet sig efter den begrundede udtalelse, som
Kommissionen fremsendte i maj 1997 på grund af Østrigs misligholdelse af forpligtelsen til at tilpasse
sit monopol på forarbejdet tobak i medfør af tiltrædelsesaktens artikel 71 og traktatens artikel 37. Det
væsentligste klagepunkt over for Østrig er den generelle forpligtelse, der stadig gælder for nye operatør,
der måtte forsøge at oprette et engroshandelsnet som konkurrent til det eksisterende monopol, og som
betyder, at de skal levere til samtlige tobakshandlere i Østrig. En sådan forpligtelse er i modstrid med
de gældende regler på området, hvorefter grossister frit skal kunne vælge deres handelspartnere i
detailleddet, og forpligtelsen gør det endvidere stort set umuligt for nye grossister at komme ind på
markedet.
På baggrund af EF-Domstolens dom af 23. oktober 1997 i ovennævnte sag, C-189/95/Franzén,
besluttede Kommissionen i december 1997, at bestemmelserne i den østrigske lovgivning, som
Kommissionen tidligere havde gjort indsigelser imod i medfør af tiltrædelsesaktens artikel 71 og
traktatens artikel 37, må betragtes som foranstaltninger, der kan adskilles fra monopolets drift, selv om
de har indflydelse derpå, og at de derfor skal undersøges på grundlag af artikel 30.

                                                  
81 Rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen af 3.12.1997 i sag E-1/97 Fridtjof Frank Gundersen og Oslo Kommune.
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III - Fusionskontrol

A - Indledning

145. Siden 1993 har Kommissionen hvert år fået et stigende antal fusioner til behandling. Den
stigende tendens blev yderligere forstærket i 1997 (navnlig i andet halvår), hvor Kommissionen fik
anmeldt 172 fusioner (uden for EKSF-området) mod 131 i 1996, hvilket svarer til en stigning på ca.
30% og bringer det samlede antal anmeldelser op på 700 i de syv år, der er gået, siden
fusionsforordningen blev vedtaget. Det store antal meget forskelligartede fusioner med
fællesskabsdimension og ikke mindst den kraftige stigning i antallet af grænseoverskridende fusioner
(36% flere end i 1996) mellem virksomheder fra forskellige medlemsstater vidner om, at den
økonomiske integration inden for Den Europæiske Union har taget yderligere fart i 1997. Mange
forskellige markeder har været berørt, men det er navnlig sektorer som finansielle tjenesteydelser
(15 anmeldelser), kemisk industri (21 anmeldelser), telekommunikation (17 anmeldelser) og
detailhandel (11 anmeldelser), der har været præget af fusionsaktivitet. Desuden spænder de fusioner,
der blev anmeldt i løbet af 1997, også over flere forskellige transaktionstyper - i 77 tilfælde var der
således tale om etablering af joint ventures eller erhvervelse af fælles kontrol, medens der i 74 tilfælde
var tale om erhvervelse af enekontrol eller majoritetsinteresser. Desuden blev der anmeldt 7 egentlige
fusioner og 14 overtagelser.

146. Kommissionens fusionskontrol, som i 1997 blev udmøntet i 188 beslutninger, heraf 136
endelige beslutninger (uden for EKSF-området), var desuden præget af det største antal tilbundsgående
undersøgelser iværksat siden 1990. Kommissionen besluttede således at indlede procedure i 11 sager,
hvor der var alvorlig tvivl om fusionens forenelighed med fællesmarkedet (mod 6 sager i 1996). Kun en
enkelt fusion blev dog i sidste instans erklæret uforenelig med fællesmarkedet (Blokker/Toys “R” Us),
medens der i 1996 var 3 fusioner, der ikke blev godkendt. Efter tilbundsgående undersøgelser vedtog
Kommissionen 8 godkendelsesbeslutninger (mod 4 i 1996), hvoraf der i 7 af tilfældene blev stillet
nærmere betingelser for godkendelsen (Anglo American/Lonrho, BT/MCI, Boeing/McDonnell
Douglas, Coca-Cola/Carlsberg, Guinness/Grand Metropolitan, Siemens/Elektrowatt, Veba/Degussa).
Den eneste beslutning om ubetinget godkendelse blev truffet i sagen Coca-Cola
Entreprises/Amalgamated Beverages GB. Desuden blev 7 andre sager (mod 3 i 1996) henvist til de
kompetente nationale konkurrencemyndigheder, for 6 af sagernes vedkommende dog kun med hensyn til
en del af transaktionen.

147. I kul- og stålsektoren har antallet af beslutninger vedtaget i henhold til EKSF-traktatens artikel
66 ligget ret stabilt siden 1992, og i 1997 blev der vedtaget 10 beslutninger på området (mod 7 i 1996).
I tre tilfælde godkendte Kommissionen omfattende omstruktureringer i jern- og stålindustrien. Der var
bl.a. tale om den integrerede nederlandske stålproducent Hoogovens’ overtagelse af Usines Gustave
Boël i Belgien. Desuden etablerede de tyske stålproducenter Thyssen og Krupp et joint venture, hvori
de sammenlagde alle deres aktiviteter inden for flade produkter. Og som led i privatiseringen af
Spaniens største stålproducent, den statsejede virksomhed Aceralia, overtog Arbed 35% af
virksomhedens kapital og dermed kontrollen med den.

148. Den kraftige stigning i Kommissionens virksomhed på fusionsområdet er udtryk for den
fremtrædende rolle, EU-reglerne spiller. Året 1997 markerer også afslutningen på et omfattende
lovgivningsarbejde, der blev sat i gang helt tilbage i 1995, og som var koncentreret om en revision af
forordning nr. 4064/8982. Bortset fra en række ændringer, der bl.a. tager sigte på at udvide
forordningens anvendelsesområde til at omfatte en ny kategori af transaktioner med

                                                  
82 Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser
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grænseoverskridende virkninger, har revisionen af alle reglerne og procedurerne i kontrolsystemet også
åbnet mulighed for at få vedtaget en række andre tekster og ændringer (for de flestes vedkommende med
ikrafttrædelse pr. 2. marts 1998). Formålet har været at gøre kontrolsystemet mere effektivt og tilpasse
det bedre til den økonomiske udvikling.

B - Revisionen af fusionsforordningen

1. Ændringer i forordning nr. 4064/89

Etaper og mål

149. Det var i 1996, at Kommissionen officielt fremlagde forslag til revision af Rådets forordning
(EØF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. Det skete efter talrige
høringer af medlemsstaterne, de kompetente konkurrencemyndigheder i medlemsstaterne og
erhvervslivet samt efter at have fået reaktioner fra offentligheden på den grønbog herom,
Kommissionen havde udsendt i januar 1996. Efter betænkninger fra Europa-Parlamentet og Det
Økonomiske og Sociale Udvalg, hvori de stillede sig positivt over for Kommissionens forslag, blev
arbejdet fra begyndelsen af første halvår 1997 videreført i Rådets arbejdsgruppe.

150. Dette forberedende arbejde mundede den 24. april 1997 ud i, at Rådet nåede til enighed om en
række ændringer i fusionsforordningen. Aftalen herom blev formaliseret den 30. juni 1997, ved udløbet
af det nederlandske formandskab, med vedtagelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1310/9783. Den
træder i kraft den 1. marts 1998. For at sikre en bred information om de ændrede regler og lette
læsningen af den nye forordning har Kommissionen udsendt en konsolideret version af den med alle
ændringer indarbejdet på sin Internet-server.

151. De ændringer, der er foretaget i den oprindelige tekst fra 1989, er udtryk for Kommissionens
ønske om at få løst nogle af de problemer, man er stødt på, siden forordningen trådte i kraft. Et af
problemerne har været, at adskillige fusioner med betydelige grænseoverskridende virkninger ikke nåede
op på de tærskler, der udløser EU’s fusionskontrol. I stedet for at blive underlagt én samlet behandling
på EU-plan, har disse fusioner som regel været underlagt flere forskellige nationale kontrolsystemer af
forskellig art og med forskellig rækkevidde. Andre af de ændringer, Rådet har vedtaget, imødekommer
desuden Kommissionens ønsker om at få forbedret kontrolprocedurerne med det formål at gøre dem
mindre besværlige for virksomhederne og forenkle forordningens bestemmelser.

Indholdet af de vigtigste ændringer

152. Det blev vedtaget, at de tærskler, der var fastsat i 1989-forordningen, ikke skulle ændres, men
at en ny kategori af fusioner skulle lægges ind under EU’s fusionskontrol. En fusion betragtes herefter
som værende af fællesskabsdimension, når alle de fire følgende kriterier er opfyldt: (i) alle de
deltagende virksomheder skal tilsammen have en omsætning på over 2,5 mia. ECU i hele verden, og (ii)
alle de deltagende virksomheder skal have en omsætning på over 100 mio. ECU i mindst tre
medlemsstater. For at få bragt de fusioner, hvis virkninger strækker sig ud over et enkelt lands grænser,
ind under EU-reglerne, skal (iii) mindst to af de deltagende virksomheder hver især have en omsætning i
hver af disse tre medlemsstater på over 25 mio. ECU, og (iv) mindst to af de deltagende virksomheder
skal hver især have en samlet omsætning inden for EU på over 100 mio. ECU.

153. Disse ændringer åbner mulighed for bedre at tilgodese de økonomiske realiteter, give
virksomhederne større retssikkerhed og fremme en mere effektiv administration ved at sikre, at de
omhandlede fusioner behandles samlet af én enkelt instans (det såkaldte “one-stop-shop”-princip).
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154. Procedurerne og frister i fusionsforordningen gælder herefter for alle fusioner, der indebærer en
varig ændring i de implicerede virksomheders struktur, hvilket primært vil sige for alle selvstændigt
fungerende virksomheder. Det betyder med andre ord, at fusionsforordningen herefter kommer til at
gælde for alle selvstændigt fungerende joint ventures, også for dem, som hidtil har været behandlet efter
reglerne i forordning nr. 17. Denne væsentlige ændring imødekommer de ønsker, der ofte er kommet til
udtryk fra erhvervslivet og fra jurister, som har slået til lyd for en harmonisering og en forenkling af
den måde, hvorpå selvstændigt fungerende joint ventures behandles. Fusionsforordningen giver dog
mulighed for, at Kommissionen fortsat efter kriterierne i traktatens artikel 85 vil kunne tage stilling til
de samarbejdsaspekter, der kan være forbundet med et selvstændigt fungerende joint venture, når
fusionen vil resultere i en samordning af de stiftende virksomheders konkurrenceadfærd. Den vil i så
fald kunne indlede fase 2-undersøgelser, hvis der er alvorlig risiko ikke alene for skabelse eller styrkelse
af en dominerende stilling, men også for en samordning af de stiftende virksomheders
konkurrenceadfærd i strid med fællesmarkedet.

155. Desuden fastsættes det udtrykkeligt, at virksomhederne under den første undersøgelsesfase kan
afgive tilsagn med henblik på løsning af konkurrenceproblemer, som kunne foranledige Kommissionen
til at iværksætte fase 2-undersøgelser. Med henblik herpå er der indføjet en bestemmelse om, at den
første undersøgelsesfase kan forlænges for at give Kommissionen tid til at undersøge parternes tilsagn
og høre medlemsstaterne herom, før den eventuelt godtager dem og beslutter at godkende fusionen på
baggrund heraf.

156. Blandt andre vigtige ændringer i fusionsforordningen kan nævnes klarere regler for, hvornår
Kommissionen kan henvise en sag til de kompetente myndigheder i en medlemsstat efter en begrundet
anmodning fra det pågældende land. Kommissionen kan bl.a. henvise en sag eller en del af den til en
medlemsstat, når fusionen berører et særskilt marked på det pågældende lands område, som ikke udgør
nogen væsentlig del af fællesmarkedet.

157. Endelig kan nævnes to ændringer angående reglerne for udsættelse af fusionens gennemførelse
og de nærmere regler for beregning af kreditinstitutters og andre finansielle virksomheders omsætning.
For at sikre en effektiv kontrol har Rådet besluttet, at gennemførelsen af en fusion skal stilles i bero,
indtil der er vedtaget en endelig beslutning i sagen. Hvad angår beregning af den omsætning, der er
afgørende for, om en fusion har fællesskabsdimension, er det for kreditinstitutters vedkommende blevet
fastsat, at deres omsætning skal beregnes på grundlag af de indtægtsposter, der er defineret i Rådets
bankdirektiv nr. 86/635/EØS, og ikke længere som hidtil på grundlag af en tiendedel af
balancesummen.

2. Ændringer og forbedringer i de andre fusionstekster

Gennemførelsesforordningen og fortolkningsmeddelelserne

158. Forordning (EØF) nr. 3384/94 om anmeldelser, frister og høringer samt anmeldelsesformularen
- den såkaldte CO-formular - som danner bilag til forordningen, er blevet omarbejdet, for det første
fordi det var nødvendigt at foretage visse ændringer efter ændringerne af forordning (EØF) nr. 4064/89,
for det andet ud fra ønsket om at foretage visse forbedringer i lyset af de erfaringer, man havde haft
med fusionskontrollen i praksis, og for det tredje for at afklare og præcisere visse formelle og
formuleringsmæssige aspekter. Ændringerne har forinden været til høring i erhvervs- og juristkredse og
blev også forelagt medlemsstaterne på to møder i Det Rådgivende Udvalg, der blev afholdt i slutningen
af året. Af samme grunde er der også foretaget en grundig revision af de fire fortolkningsmeddelelser,
der drejer sig om fusionsbegrebet, deltagende virksomheder, joint ventures og beregning af
omsætningen.
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159. Med hensyn til gennemførelsesforordningen og CO-formularen drejer de ændringer, der blev
nødvendiggjort af ændringerne af fusionsforordningen, sig primært om en forenkling af reglerne for
beregning af forskellige procedurefrister samt reglerne for udsættelse af anmeldelsens virkninger og
fusionens gennemførelse (fusionen må ikke gennemføres, før en endelig godkendelsesbeslutning
foreligger). De ændringer, der er foretaget i lyset af de indhøstede erfaringer, har til formål at lette
behandlingen af anmeldelsen, bl.a. ved at indskærpe, at der skal indsendes fuldstændige og klare
oplysninger, og forbedre høringsprocedurerne. For fortolkningsmeddelelsernes vedkommende har
formålet med den omarbejdning, der er foretaget, hovedsagelig været at lette fortolkningen af de
ændringer, der er foretaget af reglerne, og samtidig ajourføre henvisningerne til de beslutninger, der i
mellemtiden er vedtaget på området.

Kommissionens meddelelse om ensartede procedurer for behandling af fusioner efter EKSF-traktaten
og EF-traktaten

160. Med denne meddelelse, der tager sigte på at skabe større gennemsigtighed, tilgodese de
impliceredes rettigheder bedre og fremskynde beslutningsprocessen, har Kommissionen søgt at forenkle
fusionskontrollen ved at tilpasse visse af de regler, der grunder på EKSF-traktatens artikel 66, efter
reglerne i forordning 4064/89. Kommissionen har hermed ønsket især at tilgodese de virksomheder, der
er impliceret i transaktioner, som falder ind under begge systemer. På baggrund af at EKSF-traktaten
udløber inden længe, giver denne meddelelse desuden alle de virksomheder, der opererer inden for kul-
og stålsektoren, mulighed for at gøre sig bekendt med de almindeligt gældende fusionsregler.

161. De vigtigste af de ændringer, der er foretaget ud fra gennemsigtighedshensyn, drejer sig om
bekendtgørelse af, at der er indgivet anmeldelse, samt offentliggørelse af de endelige beslutninger,
samtidig med at fortrolighedshensynene tilgodeses. Det kontradiktoriske princip, som er et af
hovedprincipperne i fællesskabsretten, er blevet styrket ved, at der herefter skal fremsendes en
klagepunktsmeddelelse forud for enhver beslutning om forbud mod eller betinget godkendelse af en
fusion. Når der er fremsendt en klagepunktsmeddelelse, vil de implicerede parter få aktindsigt og kunne
fremsætte deres bemærkninger under høringer. Endelig vil Kommissionen bestræbe sig på i de
forskellige faser i sin behandling af EKSF-sager at følge samme frister som dem, der gælder efter
fusionsforordningen. Det er meningen, at disse nye regler, der er tilpasset efter den ændrede
fusionsforordning, skal træde i kraft pr. 1. marts 1998.

C - Udviklingen i Kommissionen beslutningspraksis

1. Produktmarkeder og geografiske markeder

Dagligvarer

162. I dagligvaresektoren foretager Kommissionen sin afgrænsning af relevante produktmarkeder,
navnlig inden for fødevarer, efter en række forskellige kriterier. De endelige forbrugeres smag og
præferencer har f.eks. ofte spillet en afgørende rolle for vurderingen af, om forskellige produkter er
indbyrdes substituerbare set med aftagernes øjne. I den forbindelse beror forbrugsvanerne ikke blot på
de fysiske egenskaber og generiske træk, som produkterne tillægges, men også på mærkeeffekten, som
kan være altafgørende for en virksomheds konkurrencedygtighed. Ud fra sådanne betragtninger har
Kommissionen i tre sager baseret sin produktmarkedsdefintition på en afgrænsning mellem drikkevarer
med og uden alkohol, på grundlag af en række kriterier for substitutionsmulighederne mellem
forskellige produktgrupper og på basis af efterspørgselsforholdene på det pågældende marked.
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163. Inden for alkoholfrie drikkevarer har Kommissionen således sondret mellem et marked for
kulsyreholdige læskedrikke (sodavand) og et marked for ikke-kulsyreholdige læskedrikke. Denne
afgrænsning var tilstrækkelig til at kunne vurdere fusionens virkninger i The Coca-Cola
Company/Carlsberg, hvor Kommissionen ikke behøvede at anlægge yderligere sondringer. Samme
afgrænsning var derimod ikke tilstrækkelig i en anden sag, Coca-Cola Enterprises/Amalgamated
Beverages GB, hvor Kommissionen måtte foretage en yderligere afgrænsning mellem cola og andre
kulsyreholdige læskedrikke. I den konkrete sag nåede Kommissionen frem til den konklusion, at der i
Det Forenede Kongerige findes et særskilt marked for cola. Inden for alkoholholdige drikkevarer måtte
Kommissionen også i Guinness/Grand Metropolitan foretage en opdeling inden for spiritussektoren,
hvor der inden for EØS fortsat er tale om stort set nationale markeder i betragtning af de særlige træk,
der gør sig gældende i mange lande, og ikke mindst nationale forskelle i forbrugernes smag.

164. Også prisen kan spille en vigtig rolle for afgrænsningen af produktmarkeder, således som det
var tilfældet i Coca-Cola Enterprises/Amalgamated Beverages GB. I denne sag drog Kommissionen
den konklusion, at cola udgjorde et særskilt marked i Storbritannien, ikke blot på grundlag af
forbrugernes præferencer og smag eller produktets image, men også ud fra resultaterne af en
prisundersøgelse - det viste sig, at de fleste konkurrenter og distributører på spørgsmålet om, hvorvidt
forbrugerne ville gå over til andre drikkevarer end cola, hvis prisen steg med 5-10%, svarede, at det kun
ville blive tilfældet i begrænset omfang, eller at der ikke var tale om nogen substitution. Desuden
konstaterede Kommissionen på grundlag af markedsundersøgelser og konsulentrapporter, at langt
størsteparten af aktørerne på markedet fastlagde deres afsætningsstrategi og prissætning på grundlag af
de særlige konkurrenceforhold for cola. Også i Guinness/Grand Metropolitan var prisfaktoren et af de
kriterier, Kommissionen lagde vægt på, da den fastslog, at genever ikke tilhører samme produktmarked
som gin i Belgien på grund af de prisforskelle i detailleddet, man havde konstateret mellem de to
produkter igennem mere end to år.

Offfentlige anlæg

165. Inden for en af de sektorer, hvor der er en liberalisering i gang, fik Kommissionen i
Siemens/Elektrowatt lejlighed til at analysere den seneste udvikling i konkurrencen på adskillige
markeder for kapitaludstyr, der ligger forud for markederne for almene tjenester såsom energiforsyning
og offentlige telefontjenester. Inden for betalingstelefoner fastslog Kommissionen bl.a. på grundlag af
de særlige forhold, der gør sig gældende for et alment tjenesteudbud, at der findes et særskilt marked for
“offentlige” betalingstelefoner, som er mere robuste og udstyret med mere avanceret
overvågningsudstyr, fordi de som oftest er placeret på offentlige steder udendørs og er tilgængelige hele
døgnet rundt. Disse betalingstelefoner drives (efter kriterier, der ikke udelukkende er baseret på
lønsomhed) af operatører, som udgør en særlig aftagerkategori - nemlig nationale teleselskaber, som
endnu ikke er gået over til den private sektor, eller private telefonoperatører, der efter den stedfundne
liberalisering udbyder offentlige telefontjenester. Også når den fuldstændige liberalisering af
telesektoren er tilendebragt, vil der fortsat være behov for et telefonnet med offentlige betalingstelefoner
som alment tjenesteudbud, og det vil fortsat påvirke konkurrenceforholdene på et marked, hvor der kun
findes et lille antal fabrikanter af offentlige betalingstelefoner.

166. I modsætning til “private” betalingstelefoner, som drives af private operatører, f.eks. i hotel- og
restaurationsbranchen, og som udgør et marked af europæisk tilsnit, er markederne for “offentlige”
betalingstelefoner endnu i dag stærkt nationalt prægede, bl.a. som følge af forskellige tekniske normer
og specifikationer i de enkelte lande (bl.a. på sikkerhedsområdet), hvilket gør det nødvendigt at udvikle
en særskilt betalingstelefonmodel i hvert fald for hvert af de store EU-lande.
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2. Vurdering af dominerende stilling

2.1. Dominans på verdensplan

167. I takt med den stigende globalisering vil et stadigt større antal fusioner mellem meget store
virksomheder, der opererer på verdensmarkederne, kunne få betydelige indvirkninger på
fællesmarkedet. Nogle af de fusioner, der finder sted på globale markeder med kun få konkurrenter og
betydelige adgangsbarrierer, indebærer en betydelig risiko for skabelse eller styrkelse af dominerende
stilling.

168. Anvendelse af fusionsforordningen på denne type transaktioner vil ofte være forbundet med
ekstraterritorialitetselementer, navnlig når der er tale om virksomheder uden for Den Europæiske
Unions grænser, og transaktionen (egentlig fusion, overtagelse eller etablering af et joint venture) også
finder sted uden for EU. Ud over det rent objektive spørgsmål om udløsning af anmeldelsespligten ved
transaktioner, der når op på de i fusionsforordningen fastsatte tærskler, er det afgørende kriterium for
EU’s kompetence, hvilke virkninger fusionen vil få på fællesmarkedet. Der er ingen tvivl om
kompetencen i de tilfælde, hvor det relevante geografiske marked er hele verdensmarkedet, som EU jo
udgør en væsentlig del af. I så fald beror kompetencen på fusionens virkninger for
konkurrenceforholdene på fællesmarkedet. Men selv i de tilfælde, hvor det relevante geografiske marked
ikke kan antages at være hele verden, kan Kommissionen have kompetence til at behandle en fusion
mellem virksomheder, der hverken er hjemmehørende eller har datterselskaber eller filialer inden for
EU, når fusionen har indvirkninger på konkurrenceforholdene på fællesmarkedet.

169. Et eksempel herpå var Boeing/McDonnell Douglas, hvor fusionen gik ud på at skabe verdens
største flyproducerende selskab, og hvor Kommissionen indledte en tilbundsgående undersøgelse på
grund af dens indvirkninger på konkurrenceforholdene i EU. Det fusionerede selskab ville rent faktisk
komme til at sidde på over 60% af verdensmarkedet inden for store trafikjetfly med over 100 sæder, der
er et stærkt koncentreret marked, eftersom Boeing efter fusionen kun ville have en enkelt konkurrent,
nemlig Airbus. Fusionen ville resultere i en styrkelse af Boeings i forvejen dominerende stilling, bl.a. i
kraft af den umiddelbare forøgelse af Boeings markedsandel og ordrebeholdning. Boeing ville desuden
også få styrket sin dominerende stilling på andre væsentlige områder. Kommissionen fastslog bl.a., at
fusionen ville give Boeing væsentlige fordele over for de hidtidige McDonnell Douglas-kunder, øgede
muligheder for at indgå langsigtede leveringsaftaler med flyselskaberne, en væsentlig større
patentbeholdning og en række teknologiske fordele i kraft af den statslige finansiering af F&U-
programmer inden for militærfly og rumfart.

170. Da der ikke var nogen udsigter til, at nye konkurrenter ville trænge ind på dette marked (ingen
anden flyfabrikant var interesseret i at overtage de pågældende aktiviteter), afgav Boeing en række
tilsagn, navnlig om at ophæve sine eksklusivaftaler med flyselskaber, udskille MDC’s aktiviteter inden
for trafikfly og give andre adgang til sine patenter. Desuden skal der hvert år indsendes en rapport til
Kommissionen angående statsligt finansierede F&U-programmer. Tilsammen var disse tilsagn
tilstrækkelige til at løse de påviste konkurrenceproblemer, og Kommissionen besluttede derfor at
godkende fusionen på betingelse af, at tilsagnene blev opfyldt.

171. Denne sag, der blev behandlet sideløbende på begge sider af Atlanterhavet, antog en særlig
ømtålelig karakter på grund af fusionens vidtrækkende konsekvenser, såvel på det civile og militære
plan som i kraft af dens økonomiske indvirkninger på konkurrencen. Under hele Kommissionens
behandling af sagen var den genstand for meget stor bevågenhed i medierne, der navnlig fokuserede på
de statsinteresser, der var involveret. Kommissionen traf sin endelige beslutning efter en analyse på
grundlag af EU’s fusionsregler og i overensstemmelse med sin hidtidige beslutningspraksis og EF-
Domstolens retspraksis. I øvrigt gav sagen anledning til mange kontakter og samråd specielt mellem
EU’s konkurrencekommissær og USA’s Federal Trade Commission inden for rammerne af den
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bilaterale samarbejdsaftale på konkurrenceområdet, som De Europæiske Fællesskaber har indgået med
USA’s regering. Under sin tilbundsgående undersøgelse underrettede Kommissionen de amerikanske
myndigheder om de foreløbige konklusioner, den havde draget, og anmodede Federal Trade
Commission om at tage hensyn til EU’s væsentlige interesse i at værne om konkurrencen på markedet
for store trafikjetfly. Efter at Federal Trade Commission havde truffet afgørelse om ikke at modsætte
sig fusionen, pegede den amerikanske regering over for Kommissionen på, at et eventuelt forbud mod
den planlagte fusion kunne rejse problemer, idet det kunne skade amerikanske forsvarsinteresser.
Kommissionen tog hensyn til disse tilkendegivelser i det omfang, hvor det stemte overens med EU-
retten, og begrænsede sit indgreb til transaktionens civile aspekter, dog således, at den skred ind over
for de virkninger, fusionen ville få på markedet for trafikjetfly i kraft af sammenlægningen af Boeings
og MDC’s aktiviteter inden for militærfly. Til trods for de særlige vanskeligheder, der gjorde sig
gældende i denne sag, var den betingede godkendelse, som Kommissionen endte med at give, således en
tilfredsstillende løsning, der åbner mulighed for at bevare en effektiv konkurrence på markedet for store
trafikfly.

172. I Anglo American Corporation (AAC)/Lonrho fastlog Kommissionen også, at der var risiko
for skabelse af en dominerende stilling på markedet for platin, der er et verdensmarked. Denne risiko
skyldtes AAC’s gradvise overtagelse af Lonrho, som ville give AAC en dominerende stilling i kraft af
de to virksomheders tilsammen meget store markedsandel, som måtte antages at ville blive øget
yderligere i betragtning af de meget få nuværende eller potentielle konkurrenter på markedet. Disse
problemer kunne ikke løses ved at påbyde en afhændelse, eftersom den eneste mulige anden køber var
den tredjestørste platinudbyder, det sydafrikanske selskab Gencor, der selv havde været part i en
tidligere fusionsplan, som Kommissionen havde modsat sig i 1996 (Gencor/Lonrho). Anglo American
måtte således efterkomme Kommissionens påbud om at nedbringe sin andel af Lonrho til et niveau, der
ikke gav kontrol med virksomheden. Det er første gang siden fusionsforordningens ikrafttrædelse, at der
har været tale om et sådant tilsagn gående ud på, at et selskab skal nedbringe sin aktiepost i en
børsnoteret virksomhed for derved at forhindre, at der opstår en dominerende stilling. Denne beslutning
stemmer i øvrigt overens med Kommissionen hidtidige praksis, idet Kommissionen også i tidligere
beslutninger har fastslået, at minoritetsinteresser i en virksomhed kan danne grundlag for kontrol med
den pågældende virksomhed.

2.2. Markedsafskærmende virkninger

173. I fusionen mellem British Telecommunications og MCI Communications Corporation
(BT/MCI) fremgik det af Kommissionens undersøgelser, at der var risiko for, at fusionen ville føre til
skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling på markedet for internationale taletelefonitjenester
mellem Det Forenede Kongerige og USA. Denne risiko beroede navnlig på den relative mangel på
transmissionsmidler på kabelforbindelsen over Atlanterhavet mellem Storbritannien og USA, hvilket
kunne resultere i flaskehalse på kabelforbindelsen, der er præget af en kraftigt voksende efterspørgsel.

174. Kommissionen fandt, at der i den konkrete sag ikke var substitution mellem kabel og satellit
hvad angår udbud og teletjenester på atlantforbindelserne. BT og MCI råder over en betydelig
kabelkapacitet, og deres position på markedet ville blive styrket betydeligt ved en sammenlægning af
deres kapacitet inden for punkt-til-punkt trafik. Det ville have givet parterne mange særlige fordele
(specielt i relation til internationale betalinger). Ingen af de konkurrenter, der findes i trafikken mellem
Det Forenede Kongerige og USA, ville have haft tilsvarende fordele. Desuden ville det fusionerede
selskab have været i stand til at udkonkurrere andre operatører. Som svar på den
klagepunktsmeddelelse, Kommissionen fremsendte, tilbød parterne at afgive en række tilsagn, specielt
tilsagn om at stille kapacitet til rådighed på kablerne over Atlanterhavet og tilbyde at sælge de
pågældende halve kredsløb til de andre operatører, der måtte anmode herom. Kommissionen fandt, at
disse tilsagn ville løse de påviste konkurrenceproblemer, fordi de ville gøre det lettere for
konkurrenterne at komme til at fungere som korrespondenter på lige fod med parterne. Kort tid efter
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færdigbehandlingen af denne sag tog den en uventet drejning med anmeldelsen af en ny fusionsplan
mellem MCI og en ny teleoperatør (WorldCom). Den nye fusionsplan kan føre til, at den af
Kommissionen godkendte fusion mellem BT og MCI ikke bliver til noget, og der skal træffes beslutning
om den i 1998.

175. I Siemens/Elektrowatt fastslog Kommissionen, at fusionen ville fastlåse markedet for offentlige
betalingstelefoner i Tyskland på grund af den langsigtede kontraktlige binding mellem aftageren,
Deutsche Telekom, og den eneste tilbageværende fabrikant, Siemens. Denne binding skyldes, at den nye
generation af betalingstelefoner er udviklet i et partnerskab mellem dem, og at Siemens ejer teknologien
i forbindelse hermed. Indtil da havde parterne ganske vist været de eneste udbydere, der var i stand til at
levere de nye betalingstelefoner, men konkurrencen mellem dem sikrede dog, at teleoperatøren havde
valget mellem to forskellige leverandører. Efter fusionen ville disse valgmuligheder gå tabt, og de deraf
følgende forhandlingsmuligheder ville bortfalde. Desuden var ethvert konkurrencepres fra potentielle
konkurrenter udelukket, eftersom det ville være forbundet med meget betydelige investeringer for en ny
konkurrent at trænge ind på markedet, og disse investeringer ville ikke være lønsomme i betragtning af
det ret begrænsede salg, der kunne ventes. Siemens’ tilsagn om at afhænde alle aktiviteter i forbindelse
med Elektrowatt/Landis & Gyrs produktion af betalingstelefoner til en uafhængig køber, som desuden
ville få ligelig adgang til teknologien, kunne imidlertid forhindre, at der som følge af skabelsen af en
dominerende stilling ville opstå et helt lukket marked.

2.3. Porteføljeeffekter

176. De virkninger, en omfattende mærkeportefølje kan have for konkurrencen, har særlig betydning
inden for dagligvarer såsom drikkevarer og beror hovedsagelig på de yderligere fordele, indehaverne af
dominerende mærker kan have. Disse fordele kan f.eks. bestå i mulighed for en smidig prissætning og
markedsføring. I Coca-Cola/Carlsberg og Guinness/Grand Metropolitan tog Kommissionen hensyn
til, at parterne kom til at råde over stærke drikkevaremærker på flere forskellige produktmarkeder. Den
drog den konklusion, at sammenlægningen af mærkeporteføljer kunne føre til, at hvert af mærkerne i
porteføljen kom til at stå stærkere på markedet, end hvis de blev solgt hver for sig, og at det kunne
styrke indehaverens stilling i konkurrencen på flere markeder.

177. I den anden af de nævnte sager lagde Kommissionen også vægt på, hvilke virkninger det ville få
for konkurrencen, at parterne kom til at råde over en beholdning af mærker, som aftagerne vanskeligt
kunne komme udenom at købe. Som indehavere af dominerende mærker ville parterne komme til at stå
stærkt i forhandlingerne med deres kunder og f.eks. få mulighed for at påtvinge dem eksklusivaftaler,
hvilket Kommissionen fandt kunne lægge øgede hindringer i vejen for nye produkters adgang til
markedet.

178. Sådanne virkninger kan også gøre sig gældende i industrisektoren. I Boeing/McDonnell
Douglas ville fusionen f.eks. ud over Boeings i forvejen eksisterende monopol inden for de største typer
bredkroppede fly (Boeing 747) også føre til en monopolstilling inden for de mindste typer smalkroppede
fly, hvor Boeing ville blive den eneste flyfabrikant, der var i stand til at tilbyde en komplet serie store
trafikfly. Denne position ville ikke kunne anfægtes af nye potentielle konkurrenter, eftersom dette
marked var præget af overordentligt store adgangsbarrierer i form af enorme kapitalkrav.

3. Henvisning af sager til medlemsstaterne

179. Fusionen SEHB/VIAG/PE-BEWAG, som fandt sted på baggrund af privatiseringen af det
berlinske elforsyningsselskab Bewag, var den eneste af sagerne i 1997, hvor Kommissionen henviste
hele den anmeldte transaktion til en medlemsstat. Beslutningen herom blev truffet efter anmodning fra
Bundeskartellamt, som gjorde gældende, at et andet energiforsyningsselskabs, PreussenElektras,
deltagelse i fusionen indebar risiko for skabelse af en dominerende stilling inden for elforsyning i Berlin
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og Berlin-området. I de nye tyske delstater kontrollerer PreussenElektra nemlig en række regionale
elforsyningsselskaber, der forsyner de områder, der omkranser Bewags forsyningsområde. Disse
særskilte markeder udgør ikke nogen væsentlig del af fællesmarkedet, og Kommissionen besluttede
derfor at henvise sagen til Bundeskartellamt. I tråd med direktivet om liberalisering af elsektoren fandt
Kommissionen imidlertid, at tilsynekomsten af en ny konkurrent i form af det stærke amerikanske
selskab Southerns deltagelse i denne overtagelse ville virke til fremme for konkurrencen på et marked,
der traditionelt har været meget lukket.

180. I Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas var der tale om en delvis henvisning af sagen til
Bundeskartellamt, der kun omfattede de aspekter ved fusionen, der drejede sig om bestemte
industrisektorer såsom marineteknologi, systemkonstruktion og forsvarssystemer. Der var nærmere
betegnet tale om markedet for udstyr til panserkøretøjer, som er præget af ringe konkurrence fra
udlandet.

181. Den store detailkoncern Promodès’ overtagelse af konkurrenten Casino berørte et antal lokale
detaildistributionsmarkeder, bl.a. Paris og Paris-området. Kommissionen besluttede at henvise sagen til
de franske konkurrencemyndigheder, bl.a. fordi de bedre var i stand til at foretage en præcis
afgrænsning af de særskilte geografiske områder, hvor koncernens butikker stod så stærkt, at der ville
være risiko for skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling. I betragtning af strukturerne i denne
sektor og de to koncerners position på markedet fandt den imidlertid, at fusionen kunne godkendes,
hvad angår den del af den, som ikke blev henvist.

182. Preussag, som er en koncern, der er aktiv inden for mange forskellige områder, havde overtaget
Hapag-Lloyd og Touristik Union International, som begge opererer inden for turist- og rejsebranchen i
Tyskland, via to særskilte transaktioner. Kombinationen af de to overtagelser, hvortil kom en yderligere
fusion af nationalt tilsnit, der til dels fandt sted inden for samme sektorer, kunne efter
Bundeskartellamts opfattelse resultere i, at der opstod et duopol på markedet i betragtning af de
krydsejerskabsforhold, der bestod mellem to førende koncerner på markedet for flyrejser, krydstogter og
charterflyvning. Under hensyn til de særlige forhold, der gjorde sig gældende i denne sag, henviste
Kommissionen den del af den, der drejede sig om Preussags overtagelser på disse markeder, til
Bundeskartellamt for at fremme en ensartet og mere sammenhængende behandling af transaktionerne og
deres indvirkning på konkurrencen. Derimod besluttede den at nægte sin godkendelse af visse andre
aspekter ved de anmeldte fusioner, der bl.a. drejede sig om flere markeder inden for transport- og
rejseagentursektoren.

183. Via deres fælles overtagelse af Compagnie Industrielle Maritime kom et Elf-datterselskab og
Compagnie Nationale de Navigation til at kontrollere en olieproduktgrossist, der hidtil havde været
uafhængig af de store olieselskaber, hvilket indebar en risiko for, at der opstod en dominerende stilling
på en række særskilte markeder for oplagring af olieprodukter. Kommissionen besluttede at henvise
denne del af sagen til de franske myndigheder. En række andre særlige aspekter ved sagen, bl.a. i
relation til oplagring af råolie med henblik på salg på det internationale spotmarked, rejste ingen
alvorlige konkurrenceproblemer, og fusionen blev derfor godkendt på disse punkter.

184. Lafarges planer om at overtage Redland gav for første gang to medlemsstater lejlighed til at
samarbejde med Kommissionen om behandling af visse aspekter ved fusionen, nærmere betegnet i
relation til markederne for granulater og færdigblandet beton. De franske og britiske myndigheder
havde meddelt Kommissionen, at fusionen truede med at skabe eller styrke en dominerende stilling på
visse særskilte geografiske markeder. For Frankrigs vedkommende var der tale om 17 geografiske
områder, medens Det Forenede Kongerige, hvor Lafarge har mere begrænsede aktiviteter, pegede på to
berørte områder. Kommissionen fandt, at de kompetente nationale myndigheder bedst ville kunne tage
stilling til disse spørgsmål, eftersom der var tale om lokale eller regionale markeder. Da fusionen ikke
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truede med hverken at skabe eller styrke nogen dominerende stilling på andre markeder, godkendte
Kommissionen størstedelen af fusionen ved en beslutning, der blev vedtaget samme dag.

4. Selvstændigt fungerende joint ventures

185. Efter afskaffelsen af den hidtidige sondring mellem joint ventures oprettet i henholdsvis
fusionsøjemed og i samarbejdsøjemed med ikrafttrædelsen af ændringerne af fusionsforordningen vil det
herefter udelukkende være et joint ventures karakter af selvstændigt fungerende virksomhed, der er
afgørende for, om fusionsforordningen finder anvendelse. Det afgørende er herefter, om et joint venture
på et varigt grundlag varetager alle de funktioner, en selvstændig økonomisk enhed har, og det er så
meget desto vigtigere, som omtrent halvdelen af de transaktioner, der anmeldes, drejer sig om joint
ventures, der fremstår som værende oprettet i fusionsøjemed. For en stor del af disse transaktioner
gælder der imidlertid særlige regler, bl.a. med hensyn til de kommercielle relationer mellem
moderselskaberne og deres joint venture, som kræver en grundig undersøgelse for at afgøre, om der
reelt er tale om et selvstændigt fungerende joint venture eller ej.

186. De vigtigste kriterier for afgørelsen af, om et joint venture kan anses at være selvstændigt
fungerende, beror bl.a. på, om det kommer til at råde over alle de fornødne ressourcer, både med
hensyn til kapital, personale og materielle og immaterielle aktiver. Det var årsagen til, at etableringen af
Fuel Logistic, et joint venture inden for transport af atommateriale, mellem RSB Logistic
Projektspedition og AO Techsnabexport i Tyskland (RSB/Tenex/Fuel Logistic), ikke blev betragtet som
en fusion, eftersom det nye joint venture ikke kom til at råde over de fornødne aktiver såsom særligt
transportmateriel, specialuddannet personale og passende lokaler til selvstændigt at kunne udbyde sine
ydelser på markedet. Desuden skulle Fuel Logistic hovedsagelig levere til et af moderselskaberne og
optræde som støttevirksomhed for RSB. Samme omstændigheder var baggrunden for, at et joint venture
mellem Preussag Stahl AG og Voest-Alpine Stahl Linz GmbH inden for produktion af lasersvejsede
stålplader (Preussag/Voest-Alpine) ikke blev anset for at være en fusion. Kommissionen fandt nemlig,
at dette joint venture ikke kom til at varetage alle de funktioner, der normalt varetages af de
virksomheder, der opererer på det pågældende marked, eftersom det var afhængigt af moderselskaberne
med hensyn til leverancer af praktisk taget alle de basismaterialer, det havde brug for, og ikke frit
kunne forhandle om priserne for dem.

187. Også i andre sager har Kommissionen haft lejlighed til at foretage en afgrænsning mellem
selvstændigt fungerende joint ventures og joint ventures, der ikke er selvstændigt fungerende på grund
af de forbindelser, der fortsat består mellem det og dets moderselskaber. F.eks. fastslog Kommissionen,
at den omstændighed, at det joint venture, som Philips og Hewlett Packard gik sammen om at etablere
inden for belysningskomponenter, skulle levere til sine moderselskaber i indkøringsperioden, ikke betød,
at det ikke skulle operere på et varigt grundlag på markedet (Philips/Hewlett-Packard). Også ved
fusionen mellem de svenske teleselskaber Ericsson og Telia, hvor der var tale om fælles overtagelse af
AU-Systems (udvikling af edb-udstyr og distribution af teleudstyr), skulle det nye joint venture fortsat
levere betydelige mængder til Telia. Kommissionen tog imidlertid hensyn til, at selskabet havde andre
store kunder, samt at der kun ville bestå sådanne relationer inden for et enkelt område blandt AU-
Systems aktiviteter, og fastslog, at AU-Systems en dag ville komme til at spille en aktiv rolle på
markedet uafhængigt af leverancerne til et af moderselskaberne (Telia/Ericsson).

188. I BASF/Shell blev der også lagt vægt på, at de kontraktrelationer, der fortsat ville bestå mellem
det nye joint venture og dets moderselskaber eller et af dem, ikke havde nogen større betydning i forhold
til den samlede transaktion. Det joint venture, hvori BASF og Shell samlede alle deres respektive
aktiviteter inden for produktion og salg af polyethylen, skulle fortsat have leveret råmaterialer fra et af
moderselskaberne. Det skulle desuden producere andre stoffer til dem på fabrikker, der lå i BASF’s og
Shells industriområder. Til trods for disse forbindelser til moderselskaberne blev dette joint venture,
som rådede over egne fabrikker og selv var en integreret virksomhed, som skulle operere i et senere led
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end moderselskaberne, betragtet som en selvstændigt fungerende virksomhed, bl.a. i betragtning af, at
det havde den overvejende del af sin omsætning (70 %) inden for polyethylen.
I denne sag foretog Kommissionen dog også en grundig undersøgelse af den risiko for samordning af
moderselskabernes konkurrenceadfærd, som fusionen kunne være forbundet med, i betragtning af
moderselskabernes stærke stilling på et andet polyolefinmarked og de talrige, komplekse relationer, der
bestod mellem dem og deres joint venture.

189. Kommissionen tager i sin vurdering også hensyn til et joint ventures planlagte levetid - i den
ovennævnte sag skulle det nye joint venture i henhold til parternes aftale bestå i mindst 14 år, hvilket
blev betragtet som et varigt funktionsgrundlag. En varighed på 7 år er heller ikke til hinder for, at et
joint venture kan antages at operere på et varigt grundlag (Go-Ahead/VIA/Thameslink). Selv om det
nye selskab Merial, der blev etableret som et joint venture mellem Merck og Rhône-Poulenc
(Merck/Rhône-Poulenc/Merial) inden for veterinærprodukter, navnlig parasitbekæmpende midler, i et
nærmere fastlagt tidsrum skulle optræde som enedistributør af visse af Mercks færdigprodukter og have
leveret visse basiskemikalier af moderselskaberne, var der ingen tvivl om, at der var tale om et
selvstændigt fungerende joint venture. Kommissionen tog hensyn til, at Merial på et varigt grundlag
varetog alle normale virksomhedsfunktioner, med egne forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvilket har
stor betydning netop i denne sektor, egne produktionsanlæg og egen salgsorganisation. Desuden var
Merial i stand til at bestemme mængder og priser ved salg af Mercks færdigprodukter. Endelig ville
Merial tilføre disse færdigprodukter og de basismaterialer, Merial fik leveret af et af moderselskaberne,
en betydelig merværdi.

5. Anvendelse af regler og procedurer

190.  Selve formålet med fusionskontrollen betyder, at der stilles store krav til kontrollens
effektivitet og til overholdelse af de implicerede parters og tredjeparters rettigheder.
Fusionsforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil indeholder i overensstemmelse hermed en
række regler og procedurer, der netop tager sigte på at tilgodese disse to hensyn på en afbalanceret
måde.

191. Med hensyn til tredjeparters ret til at blive hørt har Førsteinstansretten i sin dom af 27.
november 199784, hvor retten afviste et annullationssøgsmål rettet mod Kommissionen beslutning i
Procter & Gamble/VP Schickedanz, således belyst disse rettigheder på flere punkter, ligesom den også
udtalte sig om frister for høring af tredjeparter og Det Rådgivende Udvalg, der består af nationale
konkurrencesagkyndige. Retten pegede bl.a. på den sondring, der må foretages mellem den garanterede
ret, fusionsparterne har til at blive hørt og forsvare deres interesser under hele sagsbehandlingen, og den
ret, tredjeparter har til at blive hørt for at kunne fremsætte deres bemærkninger til de virkninger af en
fusion, der eventuelt kan være til skade for dem. Retten indskærpede desuden, at de rettigheder,
tredjeparter har, må vejes op mod forordningens hovedformål, som er at sikre en effektiv kontrol med
de virksomheder, der er omfattet af den, og tilgodese deres retssikkerhed. I den konkrete sag udtalte
retten, at den omstændighed, at den sagsøgende tredjepart kun havde haft to dage til at fremsætte sine
bemærkninger til de ændringer i fusionsplanen, som det overtagende selskab havde foreslået, ikke
indebar, at Kommissionen havde tilsidesat hans ret til at blive hørt. Retten præciserede, at selv om
tredjeparters berettigede interesse i at blive hørt kan danne grundlag for et krav om, at de får tid nok til
at fremsætte deres bemærkninger, må dette krav dog vejes op mod det krav om en hurtig
sagsbehandling, der ligger til grund for forordningen, og som pålægger Kommissionen et krav om at
vedtage sin beslutning inden for stramme tidsfrister. Det interessante ved denne dom er således, at den
anerkender betydningen af at give Kommissionen et vist råderum med henblik på at tilgodese både
hensynet til parternes og tredjeparters rettigheder og effektivitetskravet på en afbalanceret måde.

                                                  
84 T-290/94 - Kaysersberg SA mod Kommissionen.
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192. De frister, der er fastsat i fusionsforordningen, afstikker generelt meget snævre rammer for
behandlingen af en fusionssag, og sagsbehandlingen kan undertiden blive forsinket af forskellige
omstændigheder, bl.a. at der i anmeldelsen ikke er givet en række oplysninger, som er nødvendige for
Kommissionens vurdering af fusionen. I 16 tilfælde, hvor Kommissionen konstaterede, at der var
mangler eller uklarheder i de oplysninger, der blev givet på CO-formularen eller i bilag hertil, var den
nødt til at erklære anmeldelserne ufuldstændige og udskyde sagsbehandlingen for at sikre en effektiv
kontrol. Der har bl.a. været tale om manglende, uklare eller modsigende oplysninger om parternes
indirekte tilstedeværelse på et væsentligt berørt marked (Veba/Degussa), anslåede markedsandele
(Nestlé/San Pellegrino) eller angivelse af de største kunder eller konkurrenter, som ville kunne
kontaktes (Swedish Match/KAV).

193. For ikke at foregribe sagens udfald eller lægge hindringer i vejen for løsningen af eventuelle
konkurrenceproblemer, er der desuden en regel om, at en fusion, der i øvrigt skal anmeldes meget hurtigt, ikke
må gennemføres før udløbet af et vist tidsrum (efter de nye regler må den ikke gennemføres, før den endelige
beslutning foreligger). I to sager (Samsung/AST og Maersk Data/Nantec) forbeholdt Kommissionen sig ret
til at gøre brug af sine beføjelser til at pålægge parterne en bøde for at have anmeldt fusionen for sent. I
Bertelsmann/Kirch/Premiere krævede Kommissionen, at virksomhederne omgående indstillede den
markedsføring af dekodere til numeriske tv-programmer, som var første skridt i gennemførelsen af fusionen,
som endnu var til behandling. I særlige tilfælde, f.eks. når en udsættelse af fusionens gennemførelse er
forbundet med stor økonomisk risiko, kan parterne dog anmode om dispensation (i 1997 blev der givet
dispensation i 5 tilfælde).

194. Fusionskontrollens effektivitet beror imidlertid primært på dens evne til at bevare eller
genoprette en effektiv konkurrence. Det er baggrunden for, at Kommissionen i to tilfælde har gjort brug
af sine beføjelser til at beordre en opsplitning af aktiver eller andre foranstaltninger i tilfælde, hvor en
fusion allerede har fundet sted. I den første sag, der drejede sig om en fusion mellem to finske
virksomheder (Kesko/Tuko), som Kommissionen havde erklæret uforenelig med fællesmarkedet ved
udgangen af 1996, vedtog Kommissionen i begyndelsen af 1997 en særskilt beslutning efter
fusionsforordningens artikel 8, stk. 4, hvor den påbød virksomhederne at foretage de afhændelser, de
havde foreslået, med henblik på at genoprette en effektiv konkurrence. I Blokker/Toys “R” US, fastslog
Kommissionen, at denne fusion i Nederlandene var uforenelig med fællesmarkedet og gjorde samtidig
brug af bestemmelserne i artikel 8, stk. 4, for at få Blokker til at afhænde de overtagne interesser. De to
fusioner var blevet gennemført, uden at virksomhederne havde skullet anmelde dem til Kommissionen,
eftersom de ikke havde fællesskabsdimension. Kommissionen var dog i stand til at tage dem til
behandling og skride ind efter anmodning fra henholdsvis de finske og de nederlandske myndigheder i
henhold til forordningens artikel 22, ifølge hvilken en medlemsstat kan anmode Kommissionen om at
behandle en fusion, der ikke har fællesskabsdimension.
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D - Statistikker

Fig. 4 : Antal endelige beslutninger hvert år siden 1991 og antal anmeldelser
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IV - Statsstøtte

A - Generel politik

195. Kommissionen nåede i 1997 flere af de vigtige mål, den havde sat sig for at reformere den
generelle statsstøttepolitik. Den vedtog først og fremmest et forslag til forordning om fritagelse af visse
støttekategorier for anmeldelsespligten, som Rådet (industri) gav sin politiske tilslutning til den
13. november. Kommissionen vedtog desuden nye retningslinjer for regionalstøtte og multisektorale
rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter. Parallelt med vedtagelsen af disse
rammebestemmelser fastsatte Kommissionen loftet for regionalstøttedækning til 42,7% af EU’s
befolkning i perioden 2000-2006, hvilket er en nedgang på fire procentpoint i forhold til den nuværende
dækning. Behandlingen af de mange og komplicerede støttesager satte endnu en gang Kommissionens
ressourcer på en alvorlig prøve.

196. I april offentliggjorde Kommissionen sin femte oversigt over statsstøtte i Den Europæiske
Union85, der dækker perioden 1992-1994. Den nedadgående trend i perioden 1981-1991 er det første
vendepunkt, der afspejler en stabilisering af den samlede støttemængde. Der er bred enighed om86, at
niveauet stadig er for højt, og af hensyn til EU’s konkurrenceevne på verdensplan er det nødvendigt at
bringe det ned. Støttemængden til industrien var på ca. 43 mia. ECU i perioden 1992-1994 i de
daværende 12 tolv medlemsstater, hvilket svarer til 4% af merværdien og 1 400 ECU pr. arbejdsplads i
de pågældende sektorer. Den mest bemærkelsesværdige udvikling, rapporten fremhæver, er, at
fremstillingsindustriens andel af ad hoc-støtten mellem 1990 og 1994 steg fra 7% til 36%.

197. Dette høje statsstøtteniveau er en kraftig konkurrencefordrejende faktor, som risikerer at bringe
et velfungerende indre marked i fare. Desuden viser oversigten en voksende forskel i støtteniveauet
mellem samhørighedslandene og de rigere centrale regioner. Det er klart i strid med målet om
økonomisk og social samhørighed. Det er endnu vigtigere at føre streng kontrol med statsstøtte i
forbindelse med gennemførelsen af det indre marked og forberedelsen af Den Økonomiske og Monetære
Union.

198. De nye tekster, Kommissionen har vedtaget, eller som er under udarbejdelse i dens
tjenestegrene, omhandler følgende mål:
– at forenkle og klarlægge procedurereglerne
– at samle ressourcerne i Kommissionens tjenestegrene om en strengere kontrol med de alvorligste

tilfælde
– at mindske den samlede mængde støtte, der tildeles i EU
– at forbedre gennemsigtigheden i kontrollen med støtten87.

199. Kommissionen vedtog således i 1997:
– et forslag til bemyndigelsesforordning på grundlag af traktatens artikel 9488

– retningslinjer for regionalstøtte89

– EF-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren90

– nye rammebestemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien91

                                                  
85 KOM(97) 170 endelig udg.
86 Jf. punkt 6.4 i Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om 24. beretning om konkurrencepolitikken

(EFT C 39 af 12.2.1996, s. 72).
87 Jf. Europa-Parlamentets ønske i punkt 7 i dets beslutning om 24. beretning om konkurrencepolitikken (EFT C 65

af 4.3.1996, s. 90).
88 EFT C 262 af 28.8.1997, s. 6.
89 Endnu ikke offentliggjort i EFT.
90 EFT C 205 af 5.7.1997, s. 5.
91 EFT C 279 af 15.9.1997, s. 1.
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– multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter
– særregler for landbruget og fiskeriet i forbindelse med støtte til redning og omstrukturering af

kriseramte virksomheder92

– en meddelelse om metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten93

– en meddelelse om anvendelse af traktatens artikel 92 og 93 på kortfristet eksportkreditforsikring94.

200. Desuden er følgende tekster, der ved udgangen af 1997 stadig var under udarbejdelse, i årets
løb blevet behandlet på multilaterale møder mellem Kommissionens tjenestegrene og eksperter fra
medlemsstaterne:
– et udkast til forslag til procedureforordning på grundlag af artikel 94
– et udkast til revision af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og

omstrukturering af kriseramte virksomheder
– et udkast til rammebestemmelser for uddannelsesstøtte
– et udkast til nyt direktiv om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem

medlemsstaterne og de offentlige virksomheder.

201. De vigtigste tekster med hensyn til nedbringelse af støtteniveauet i EU er retningslinjerne for
regionalstøtte, de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter og
de kommende fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af
kriseramte virksomheder. Udkastene til procedureforordning og nyt direktiv om gennemsigtighed og
meddelelsen om referencesatsen peger især i retning af større åbenhed. Endelig vil de kommende
gruppefritagelsesforordninger, der vil blive vedtaget på grundlag af bemyndigelsesforordningen,
forenkle procedurerne og fritage Kommissionen fra at skulle behandle en lang række støttesager, som
ikke indebærer større risiko for konkurrencefordrejning. Kommissionen skulle således kunne bruge en
større del af sine ressourcer på behandling af de vigtigste enkelte regionale støttesager, der skal
anmeldes systematisk i henhold til de nye multisektorale rammebestemmelser.

1. Forordninger i medfør af EF-traktatens artikel 94

202. Langt det vigtigste lovgivningsmæssige område er  udarbejdelse af rådsforordninger i medfør af
traktatens artikel 94. Rådet (industri) tilskyndede på sit møde den 14. november 1996 klart
Kommissionen til at arbejde med sådanne forordninger og opfordrede den til at fremsætte forslag med
henblik på at forbedre retssikkerheden, fremsynet og sammenhængen i beslutningerne95. Kommissionen
forelagde allerede i juli Rådet et forslag om bemyndigelsesforordning.

203. Formålet med det forslag til bemyndigelsesforordning, Kommissionen forelagde Rådet, er under
visse omstændigheder at kunne fritage nogle former for horisontal støtte for anmeldelsespligten, når
man på forhånd må regne dem for forenelige med fællesmarkedet, og de opfylder en række præcise og
på forhånd fastsatte betingelser. Det skulle på længere sigt gøre det muligt at lette Kommissionen for en
betydelig administrativ arbejdsbyrde uden større nytteværdi og give den lejlighed til at koncentrere sig
om de sager, der fortjener størst opmærksomhed. Kommissionen vil dog ikke opgive nogen rettigheder
eller forpligtelser til kontrol med støtte, der således fritages for anmeldelsespligten. Medlemsstaterne
skal blandt andet føre et register og i deres årsberetninger til Kommissionen gøre rede for, hvilke former
for støtte de har indrømmet denne fritagelse. Kommissionen vil naturligvis behandle klager med al den
fornødne omhu, og eventuelle tilfælde af mangelfuld anvendelse af forordningerne kan desuden
indbringes for de nationale domstole.

                                                  
92 EFT C 283 af 19.9.1997, s. 2.
93 EFT C 273 af 9.9.1997, s. 3.
94 EFT C 281 af 17.9.1997, s. 4.
95 Europa-Parlamentet tilskyndede ligeledes Kommissionen hertil, jf. punkt 26 i dets beslutning om 24. beretning om

konkurrencepolitikken (EFT C 65 af 4.3.1996, s. 90).
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204. I praksis vil forordningen give Kommissionen bemyndigelse til, efter at have rådført sig med et
rådgivende udvalg, at vedtage specifikke forordninger om på visse betingelser at indrømme fritagelser
for pligten til at anmelde støtte i navnlig følgende kategorier:
– horisontal støtte til små og mellemstore virksomheder, forskning og udvikling, miljøbeskyttelse,

beskæftigelse og uddannelse
– regionale støtteordninger i overensstemmelse med de nationale kort, Kommissionen tidligere har

godkendt.
Endvidere vil forordningen skabe et retsgrundlag for de minimis-reglen96. Rådet (industri) tilsluttede sig
den 13. november 1997 en principaftale om Kommissionens forslag til forordning. Forordningen skulle
dermed kunne vedtages formelt i 1998, når Rådet har fået forelagt Europa-Parlamentets udtalelse.

205. Den procedureforordning, der er under udarbejdelse, er en decideret kodificering i en enkelt
rådsforordning af de forskellige procedureregler, der findes i øjeblikket på statsstøtteområdet, og vil
således medvirke til at forbedre gennemsigtigheden og retssikkerheden. Den vil skabe et mere stabilt
retsgrundlag for den nuværende praksis, som hovedsagelig tager udgangspunkt i Domstolens
retspraksis eller pragmatiske regler, som Kommissionen selv har fastsat. Medlemsstaternes eksperter
fik på det multilaterale møde den 3. og 4. november forelagt et første udkast til forslag til
procedureforordning for Kommissionens tjenestegrene. Kommissionens forslag skulle blive forelagt for
Rådet i begyndelsen af 1998.

2. De nye retningslinjer for regionalstøtte

206. Den 16. december vedtog Kommissionen nye retningslinjer for regionalstøtte97, der gør det
muligt at samle kriterierne for vurdering af regionalstøtte og erstatte alle de nugældende bestemmelser,
der er blevet til over en længere periode og somme tider er uensartede, med en enkelt tekst.
Retningslinjerne indeholder således dels de elementer fra de tidligere tekster, der stadig gælder, dels nye
elementer udviklet i takt med Kommissionens praksis i overensstemmelse med den socioøkonomiske
situation og den fremskyndede integration af økonomierne i EU. Kommissionen vil således
imødekomme behovet for en mere effektiv statsstøttekontrol i EU ved i højere grad at lade indsatsen for
at mindske de regionale forskelle være koncentreret om de mindre gunstigt stillede regioner. Desuden
skulle disse retningslinjer gøre det muligt efter den 1. januar 2000 at indføre et gennemsigtigt system
for regionalstøtte, der er ens for alle medlemsstater, og som overholder traktatens bestemmelser fuldt
ud. Medlemsstaternes eksperter fik forelagt en række udkast til retningslinjer på de multilaterale møder
den 15. maj 1996, 23. maj 1997 og 1. juli 1997.

207. Blandt de nye elementer, der indføres med retningslinjerne, er nedbringelsen af
støtteintensiteten for store virksomheder af særlig betydning. Denne sænkning imødekommer ønsket om
at mindske den konkurrencefordrejning, støtten forårsager, uden at begrænse den påkrævede
samhørighed. Denne foranstaltning tager samtidig sigte på at mindske vigtigheden af regionalstøtte som
muligt incitament for virksomhedsflytninger. Ud over den generelle sænkning har Kommissionen indført
præcise regler for støtteintensitet afhængigt af, hvor alvorlige og omfattende de regionale problemer er.

Der er endvidere indført nye regler for beskæftigelsesstøtte i forbindelse med investeringer for at give
medlemsstaterne mulighed for i højere grad at støtte arbejdskraftintensive investeringer og dermed være
med til at opfylde målet om øget beskæftigelse. Af hensyn til den stadigt vigtigere tekniske udvikling
har man desuden indført mulighed for inden for visse grænser at finansiere nogle former for
immaterielle udgifter, der tidligere blev holdt uden for investeringsstøttens anvendelsesområde.

                                                  
96 Jf. meddelelse fra Kommissionen om de minimis-støtteordninger (EFT C 68 af 6.3.1996, s. 9).
97 Endnu ikke offentliggjort i EFT.
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For at mindske den negative virkning af eventuelle virksomhedsflytninger, der foretages med
regionalstøtte, fastslås det i retningslinjerne, at de investeringer og den beskæftigelse, støtten vedrører,
skal blive i den pågældende region i mindst fem år98.

208. Som tidligere kan regioner med et bruttonationalprodukt (BNP) på under 75% af EU-
gennemsnittet komme i betragtning til en undtagelse i medfør af artikel 92, stk. 3, litra a).
Retningslinjerne indeholder derimod en ændring af metoden til udvælgelse af regioner, der er omfattet af
artikel 92, stk. 3, litra c), der fremover vil bestå af to etaper:

– Kommissionen fastsætter et loft for den del af befolkningen i hele EU, der er omfattet af
undtagelserne i traktatens artikel 92, stk. 3, litra a) og c), og fordelingen mellem medlemsstaterne

– medlemsstaterne meddeler, hvilken metode og hvilke indikatorer de vil benytte ved udvælgelsen af de
støtteberettigede regioner, og fremlægger en liste over de regioner, de foreslår skal undtages i medfør
af artikel 92, stk. 3, litra c).

Ved udarbejdelsen af denne metode har Kommissionen taget hensyn til nødvendigheden af både at sikre
en strengere støttekontrol og at give medlemsstaterne den nødvendige fleksibilitet i deres regionalpolitik.
I denne forbindelse skaber retningslinjerne bedre sammenhæng med strukturfondene, idet der indføres et
supplerende krav om, at et projekt skal være støtteberettiget til strukturfondene for at kunne få national
støtte. Man har desuden til hensigt at koordinere tidsplanen for udarbejdelse af de nationale støttekort
(som for hver enkelt medlemsstat består af et støtteloft udtrykt som en procentdel af befolkningen, en
liste over regioner berettiget til regionalstøtte og en angivelse af maksimal støtteintensitet for
investerings- eller beskæftigelsesstøtte for hver støtteberettiget region) med tidsplanen for
strukturfondene. Den større sammenhæng mellem de nationale kort over støtteberettigede områder og
kortene over strukturfondenes kommende regionale interventioner er i øvrigt behandlet i en specifik
meddelelse til medlemsstaterne99.

Loft for regionalstøttedækning udtrykt som en procentsats af befolkningen

209. Parallelt med vedtagelsen af retningslinjerne har Kommissionen sat loftet for
regionalstøttedækning til 42,7% af EU’s befolkning i perioden 2000-2006, hvilket er et fald på fire
procentpoint i forhold til den nuværende dækning. Der er endvidere foretaget en opdeling af dette EU-
loft mellem regioner under artikel 92, stk. 3, litra a) og c), og mellem medlemsstater under hensyntagen
til regionale forskelle med hensyn til indtægt pr. indbygger og antal arbejdsløse i medlemsstaterne og på
EU-plan. De forskellige nationale lofter, der angiver den maksimale regionalstøtte, medlemsstaterne kan
tildele i perioden 2000-2006, vil eventuelt blive revideret inden udgangen af 1998 for at inddrage de
seneste statistiske oplysninger.

3. Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter

210. Kommissionen vedtog den 16. december multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte
til investeringsprojekter100. De træder i kraft den 1. september 1998 og gælder i en treårig periode,
hvorefter Kommissionen vil tage stilling til, om de skal forlænges, ændres eller ophæves.
Rammebestemmelserne skal begrænse omfanget af regionalstøtten til store investeringsprojekter, der
ofte er meget omfattende. De indgår i en bredere målsætning, Kommissionen har opstillet, om på
                                                  
98 I denne forbindelse understregede Europa-Parlamentet i sin beslutning af 13. november 1996 om omstrukturering

af industrien i Den Europæiske Union og virksomhedsflytninger (EFT C 362 af 2.12.1996, s. 147) i forbindelse
med strukturfondene “behovet for, at de regionale og lokale myndigheder gives bemyndigelse til at kræve, at nye
investeringer skaber værditilvækst og selvbærende forbindelsesled til den eksisterende økonomi, således at det
sikres, at tilflyttede virksomheder er mindre udsatte med hensyn til fornyede flytninger”.

99 SEK(97) 2293 endelig udg.: Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne om regionalpolitikken og
konkurrencepolitikken - Styrkelse af koncentrationen og samhørigheden, (endnu ikke offentliggjort i EFT).

100 Endnu ikke offentliggjort i EFT.
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længere sigt at afskaffe de eksisterende statsstøtteregler for de forskellige sektorer og indføre et enkelt
sæt forholdsregler for store støttetildelinger som led i regionale støtteordninger, uanset hvilken sektor
der er tale om, dog med undtagelse af stål og kul, der indtil juli 2002 er omfattet af EKSF-traktaten. De
nye rammebestemmelser indfører en generel forpligtelse i alle sektorer, der ikke er dækket af sektorale
statsstøtteregler, til at indgive individuel anmeldelse af støtte til store projekter som led i regionale
støtteordninger, når et af de to følgende kriterier er opfyldt:
i. projektets samlede omkostninger overstiger 50 mio. ECU101, og projektet modtager støtte med en

intensitet på over 50% af det gældende loft, og samtidig overstiger støtten pr. nyoprettet eller
bevaret job 40 000 ECU102

ii. den samlede støtte er på mindst 50 mio. ECU.

Rammebestemmelserne indeholder regler om at sænke støtteloftet i forhold til det maksimale støtteloft i
den pågældende region for sådanne store projekter med henblik på at mindske eventuelle
konkurrencefordrejende virkninger. Det sker efter tre kriterier:
– kapitalintensitetsfaktoren
– konkurrencen på det pågældende marked
– regionalvirkningsindikatoren.

211. Disse tre kriterier udtrykkes ved hver sin koefficient, hvis værdi er afhængig af projektets
karakter. For at beregne det teoretiske støtteloft for et stort projekt skal man gange den maksimale
regionale støtteintensitet med de tre koefficienter, når en multiplikation af disse tre koefficienter ikke
overstiger 1. Den må faktisk i de fleste tilfælde forventes at være under 1, især for kapitalintensive
projekter. I så fald vil den tilladte støtteintensitet for store projekter ligge langt under loftet for den
pågældende region, der fortsat gælder for alle projekter, der ikke opfylder de to ovenstående kriterier.

212. Kommissionen og medlemsstaternes eksperter udvekslede på det multilaterale møde den
15. januar synspunkter om et debatoplæg om udkastet til multisektorale rammebestemmelser, og den
endelige udformning af rammebestemmelserne blev behandlet på en lang række bilaterale møder.

4. Direktivet om gennemskuelighed

213. Kommissionens tjenestegrene præsenterede på det multilaterale møde den 1. juli et udkast til
nyt direktiv om ændring af direktiv om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem
medlemsstaterne og de offentlige virksomheder103. De planlagte ændringer skal hovedsagelig sikre
regnskabsmæssig adskillelse mellem på den ene side transaktioner i forbindelse med tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse, som defineret i artikel 90, stk. 2, eller som er omfattet af eksklusive
rettigheder, og på den anden side tjenesteydelser, der udføres på konkurrencevilkår. Denne adskillelse
skal medvirke til at fremhæve eventuel krydssubsidiering mellem de to former for aktiviteter. Dette
direktiv skulle Kommissionen vedtage i 1998.

B - Statsstøttebegrebet

214. Definitionen af statsstøtte er af afgørende betydning for anvendelsen af statsstøttereglerne, idet
kun foranstaltninger, der falder ind under definitionen på støtte i artikel 92, stk. 1, skal anmeldes til
Kommissionen. For at skabe retssikkerhed for støttemodtagerne skal medlemsstaterne også anmelde
foranstaltninger, som kan indeholde statsstøtte. En foranstaltning skal opfylde alle fire nedenstående
særskilte kriterier for at kunne betragtes som statsstøtte i henhold til artikel 92, stk. 1. Disse kriterier er

                                                  
101 15 mio. ECU for projekter i tekstil- og beklædningsindustrien.
102 30 000 ECU for projekter i tekstil- og beklædningsindustrien.
103 Kommissionens direktiv 93/84/EØF af 30.9.1993 om ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af

de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (EFT L 254 af 12.10.1993).
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blevet belyst af Kommissionens beslutninger og Domstolens afgørelser. Udviklingen i 1997 er beskrevet
nedenfor.

1. Fordel for en eller flere virksomheder

215. Domstolen og Kommissionen har konsekvent fremført, at fordele tildelt af offentlige
myndigheder, som letter de byrder, der normalt belaster en virksomheds budget, indeholder
statsstøtte104. I La Poste-sagen105 bekræftede Førsteinstansretten Kommissionens beslutning, men
fastslog i modsætning til Kommissionens beslutning, at skattelempelser til den offentligt ejede franske
virksomhed La Poste indeholdt statsstøtte, som kunne indrømmes en undtagelse i medfør af artikel 90,
stk. 2, eftersom skattelempelserne var begrænset til det, der var nødvendigt for at sikre udførelsen af
den forsyningspligt, La Poste var pålagt. Endvidere bekræftede Førsteinstansretten, at Kommissionen
har stor frihed ved vurderingen af meromkostningerne ved at opfylde forsyningspligt. Denne frihed kan
sammenlignes med Kommissionens spillerum ved anvendelse af traktatens artikel 92, stk. 3.

216. I 1997 benyttede Kommissionen flere gange princippet om den markedsøkonomiske investor.
Dette instrument giver Kommissionen mulighed for at afgøre, om overførsler af offentlige midler til
offentlige virksomheder eller private virksomheder, der delvis ejes af staten, indeholder statsstøtte. Det
er tilfældet, hvis en privat investor under normale markedsvilkår ville stille midlerne til rådighed på
mindre gunstige betingelser eller overhovedet ikke stille dem til rådighed.

217. Derfor vil der være tale om statsstøtte, hvis staten opkøber nogle af en virksomheds
kapitalinteresser til over markedskursen. Dette kom især til udtryk i den negative beslutning om den
franske stats opkøb af investeringsbeviser i Crédit Lyonnais, som tilhørte Thomson-SA106. I denne
forbindelse ønsker Kommissionen, at medlemsstaterne viser størst mulig åbenhed i forbindelse med
kapitaltransaktioner i de virksomheder, de ejer.

218. Technolease-sagen107 viser, hvor komplicerede støtteforanstaltningerne for nogle virksomheder
er. I denne sag havde Philips via et af sine datterselskaber overdraget Rabobank knowhow om leasing.
Derved fik Philips en fortjeneste på 600 mio. NLG, og Rabobank kunne antagelig samtidig afskrive sit
køb hurtigere, end Philips ville have kunnet. Afskrivningsperioden varierer fra en sektor til en anden.
Ved at tillade denne regnskabsmæssige overførsel synes det nederlandske skattevæsen at have givet
både Philips og Rabobank mulighed for nedbringe deres skat. Da de nederlandske myndigheder ikke
havde forelagt mere præcise oplysninger, indledte Kommissionen i april proceduren efter traktatens
artikel 93, stk. 2, vedrørende denne foranstaltning.

219. Fordelen for en virksomhed kan tage form af en garanti fra de offentlige myndigheder for en del
af dens passiver. Derimod indeholder et garantisystem, som er indført af staten, men udelukkende
finansieret af de præmier, de begunstigede betaler, ikke statsstøtte, da der ikke bruges offentlige midler.
Kommissionen har derfor afsluttet den procedure, den indledte mod ordningen “Regeling Bijzondere
Financiering”108, der er åben for alle virksomheder, og konstateret, at der ikke er tale om en
støtteforanstaltning, når de nederlandske myndigheder påtager sig at regulere præmierne, hvis
ordningen på længere sigt giver underskud. Efter samme ræsonnement har Kommissionen fastslået, at
en finsk garantiordning for små og mellemstore virksomheder109, der fremmer brugen af risikovillig

                                                  
104 Jf. Domstolens dom af 26.9.1996 i sag C-241/94, Frankrig mod Kommissionen, Sml. 1996, s. I-4551.
105 Førsteinstansrettens dom af 27.2.1997 i sag T-106/95, Fédération Française des Sociétés d’Assurances m.fl. mod

Kommissionen, Sml. 1997, s. II-229.
106 Sag C-62/96, støtte til Thomson SA - Thomson Multimedia, (endnu ikke offentliggjort i EFT).
107 Sag C-28/97, ex NN 38/97, Technolease Philips - Rabobank (EFT C 338 af 8.11.1997).
108 Sag C-49/91, Regeling Bijzondere Financiering (EFT C 202 af 2.7.1997).
109 Sag C-124/97, garantiordninger for risikovillig kapital (EFT C 250 af 15.8.1997).
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kapital, ikke indeholder støtte. Derimod har Kommissionen fastslået, at statslige garantisystemer, der
ikke er finansieret af de begunstigedes præmier, indeholder elementer af statsstøtte.

Referencesatser

220. For at kunne beregne den økonomiske fordel af en foranstaltning, der består af graduerede
tildelinger eller lån med rentetilskud, må man fastsætte en referencesats til beregning af
pengestrømmene. I juli vedtog Kommissionen regler110, som den fremover vil anvende ved fastsættelsen
af referencesatsen for hvert enkelt land i forbindelse med beregningen af den økonomiske fordel af et
lån med rentetilskud eller støtte, der udbetales i rater.

221. Referencesatsen bruges til at beregne subventionsækvivalenten af støtte, der udbetales i flere
rater, og til at beregne de støtteelementer, der følger af rentetilskudsordninger for lån. Den benyttes
ligeledes i forbindelse med de minimis-reglen111. Den anvendes også til beregning af tilbagebetaling af
ulovlig støtte112. Satsen skal afspejle den gældende gennemsnitlige rentesats i de forskellige
medlemsstater for mellem- og langfristede lån (5-10 år) med normal sikkerhed.

Tidligere blev referencesatsen fastsat efter aftale med de enkelte medlemsstater. Denne metode fik
Kommissionen til at indføre ensartede definitioner af referencesatsen. Derimod fik Kommissionen
meddelelse om disse satser på forskellige tidspunkter, hvilket gjorde det noget omstændeligt at ajourføre
dem. Derfor bestilte Kommissionen en uafhængig undersøgelse af metoden for fastsættelse af
referencesatserne for forskellige støtteordninger i EU. Denne undersøgelse blev udført ved hjælp af en
rundspørge til over 70 banker i de 15 medlemsstater. På grundlag af undersøgelsens resultater
besluttede Kommissionen at harmonisere definitionerne af referencesatser og at automatisere systemet
til indsamling og ajourføring af satserne.

2. Midlernes oprindelse

222. I henhold til artikel 92, stk. 1, kan kun støtte, som ydes af en medlemsstat “eller støtte, som
ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form” betragtes som statsstøtte. I mange tilfælde er
det tydeligt, at der bruges statsmidler. Det gælder f.eks. subsidier, kapitaltilførsler, bløde lån og
skattefritagelser113. I andre tilfælde kan midlernes statslige element være mindre tydeligt.

223. Kriteriet om statsmidler undersøges typisk grundigt, når en medlemsstat begunstiger nogle
virksomheder direkte gennem sin lovgivning. Det var tilfældet i PMU-sagen, hvor Kommissionen
indledte en formel undersøgelse af, om Frankrig havde ydet støtte til selskaber, der organiserer
hestevæddeløb114. En del af denne formodede støtte betragtede Kommissionen ikke som statsstøtte.
Fordelen opstod ved, at lovgivningen indebar en forhøjelse af løbsorganisatorernes indtægtsandel. En
ændring af fordelingen af indtægterne fra væddemålene mellem bookmakere og løbsorganisatorer til
sidstnævntes fordel indebar ikke brug af offentlige midler. Dermed var der ikke tale om statsstøtte i
denne sag.

224. Der opstår en lignende situation, når en medlemsstat nægter at håndhæve lovgivning over for en
virksomhed. Kommissionen besluttede, at de spanske myndigheders manglende håndhævelse af
miljøreglerne i en konkret sag ikke i sig indeholdt statsstøtte, jf. artikel 92, stk. 1, da der ikke var tale

                                                  
110 Jf. Kommissionens meddelelse om metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten (EFT C 273 af

9.9.1997, s. 3).
111 Jf. meddelelse fra Kommissionen om de minimis-støtteordninger (EFT C 68 af 6.3.1996, s. 9).
112 Jf. EFT C 156 22.6.1995.
113 Vedrørende manglende inddrivelse af skyldige skatter og bidrag se sag C 7/97 (EFT C 192 af 24.6.1997).
114 Sag 4/97 (EFT C 163 af 30.5.1997).
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om at overføre offentlige midler115. Klagerens påstand om, at der var tale om statsstøtte, fordi den
spanske stat ville skulle dække miljøomkostningerne som følge af virksomhedens tilsidesættelse af
reglerne, blev afvist.

225. Kriteriet om offentlige midler fremhæves i øvrigt ofte, når et foretagende, der kontrolleres af en
medlemsstat, yder støtte. Det var tilfældet i sagen om Riedel-de-Haën AG, hvor Kommissionen
besluttede at indlede formel procedure vedrørende støtte, som var ydet af en tysk stiftelse116. Stiftelsen,
der blev oprettet på grundlag af en forbundslov, havde som formålsparagraf at yde støtte til
miljøprojekter. Den fik sine ressourcer fra privatiseringen af en tidligere statsejet virksomhed. Den
tyske stat udpegede desuden samtlige bestyrelsesmedlemmer, og revisionen blev foretaget af den tyske
forbundsrevisionsret (Bundesrechnungshof). Kommissionen besluttede derfor, at stiftelsen var et
statsligt organ, og at dens midler var offentlige. Støtte ydet af stiftelsen var dermed statsstøtte.

226. Krydssubsidiering mellem en virksomheds monopoliserede aktiviteter og dem, der er underlagt
konkurrencevilkår, kan omfatte overførsel af offentlige midler. I La Poste-sagen fastslog
Førsteinstansretten, at muligheden for at benytte sådanne krydssubsidier mellem La Postes
monopoliserede posttjenester og selskabets forsikringsaktiviteter skulle udelukkes, i den udstrækning
støtten var lavere end de meromkostninger, der var forbundet med at udføre de tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse, der omhandles i artikel 90, stk. 2, og som La Poste havde fået
overdraget117.

3. Specificitetskravet

227. At en foranstaltning begunstiger bestemte virksomheder, er ofte det vanskeligste at fastslå. Der
må skelnes mellem generelle foranstaltninger, der iværksættes af harmoniseringshensyn, og specifikke
foranstaltninger, der giver anledning til at anvende traktatens artikel 92-94.

228. Kriteriet om, at en foranstaltning skal begunstige bestemte virksomheder, er opfyldt, når der er
tale om forskelsbehandling af en eller flere sektorer gennem skattemæssige foranstaltninger eller
foranstaltninger vedrørende sociale bidrag, uden at denne forskelsbehandling er begrundet af
afgiftssystemets karakter eller økonomi. Kommissionen har derfor indledt formel
undersøgelsesprocedure mod § 52, stk. 8, i den tyske indkomstskattelov for 1996118. Denne paragraf
indrømmer en skattelempelse til fysiske eller juridiske personer, der investerer i selskaber i de nye
østtyske delstater eller Vestberlin. Da denne foranstaltning ikke kan begrundes hverken af det tyske
skattesystems karakter eller økonomi, har Kommissionen besluttet, at den indeholder statsstøtte.

229. I Maribel quater-sagen besluttede Kommissionen, at en belgisk ordning om nedslag i de sociale
bidrag for alle virksomheder, der ansætter arbejdere, var en generel foranstaltning119. Det var en generel
ordning, som automatisk blev anvendt og ikke på forhånd skelnede mellem sektorer. Maribel quater-
ordningen erstattede Maribel bis/ter-ordningen120, der ikke blev betragtet som en generel ordning, fordi
der blev givet et yderligere nedslag i de sociale bidrag til virksomheder med et større engagement i
international konkurrence.

                                                  
115 Sag NN 118/97, støtte til SNIACE S.A., (endnu ikke offentliggjort).
116 Sag C 63/97, ex NN 104/97, støtte til Riedel-de-Haën AG (EFT C 385 af 12.12.1997).
117 Domstolens dom af 27. februar 1997 i sag T-106/95, Fédération Française des Sociétés d’Assurances m.fl. mod

Kommissionen, Sml. 1997, s. II-229.
118 Sag C 16/97, ex NN 9/96, § 52, stk. 8, i den tyske indkomstskattelov for 1996 (EFT C 172 af 6.6.1997, s. 2).
119 Sag N 132/97 (EFT C 201 af 1.7.1997).
120 Sag C 14/96 (EFT L 95 af 14.10.1997).
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4. Konkurrencefordrejning og påvirkning af samhandelen i EU

230. Statsstøtte, der ikke påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne, er ikke uforenelig med
fællesmarkedet. Dog skal spørgsmålet om påvirkning af samhandelen fortolkes på baggrund af
Domstolens etablerede retspraksis. Det er således tilstrækkeligt, at en støttemodtager blot tager del i en
aktivitet, der indgår i en betydelig samhandel mellem medlemsstaterne, for at denne betingelse er
opfyldt.

Kommissionen finder især, at foranstaltninger, der skal hjælpe virksomheder med at udvikle deres
anlæg i tredjelande, påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Virksomheder i EU konkurrerer
faktisk om at udvikle deres aktiviteter uden for fællesmarkedet. Kommissionen finder endvidere121, at
støtte til direkte investeringer i tredjelande falder ind under anvendelsesområdet for artikel 92. Hvis
disse foranstaltninger styrker den internationale udvikling af små og mellemstore virksomheder, der
uden støtten ikke ville have udviklet deres aktiviteter, kan de betragtes som forenelige med
fællesmarkedet. Kommissionen ser derimod strengere på støtte til internationalisering af store
virksomheder, der normalt selv bør bære de omkostninger og risici, der er forbundet med en
international udvikling. Kommissionen besluttede derfor at indlede formel undersøgelsesprocedure
vedrørende tildeling af denne form for støtte til den østrigske virksomhed LiftgmbH122, eftersom den
allerede var veletableret på flere kontinenter, og dens konkurrenter ikke modtog støtte til deres
internationale udvikling.

C - Undersøgelse af statsstøttens forenelighed med fællesmarkedet

231. Kommissionen førte i hele 1997 streng kontrol med statsstøttens forenelighed med
fællesmarkedet og søgte at skabe ligevægt mellem på den ene side respekten for ufordrejet konkurrence
og på den anden statsstøttens lejlighedsvise bidrag til opfyldelse af målene med andre EU-politikker.
Visse støtteformer, f.eks. driftsstøtte i form af skattelempelser, kan skabe omfattende
konkurrencefordrejning uden at yde noget væsentligt bidrag til EU’s mål. Parallelt med ØKOFIN-
Rådets vedtagelse den 1. december af en adfærdskodeks for indirekte beskatning123 har Kommissionen
givet tilsagn om i 1998 at vedtage rammebestemmelser for denne form for støtte og at tage
skatteordningerne i medlemsstaterne op til fornyet overvejelse.

I øvrigt kan Kommissionen på medlemsstaternes opfordring forelægge Rådet forslag om at vedtage
fritagelser for harmoniseringsforanstaltningerne for punktafgifter på mineralolier124. Som følge af
Rådets nylige beslutning125 har Kommissionen indvilget i at tage de fritagelser, der kan skabe
problemer, op til revision og navnlig at sikre sig, at de stemmer overens med konkurrencereglerne på
statsstøtteområdet.

232. Domstolens Siemens-dom126 gør det muligt at præcisere begrebet driftsstøtte. Domstolen
godkendte Kommissionens argumentation, som blev bekræftet af Førsteinstansretten, nemlig at støtte til
markedsføring af en virksomheds produkter, der af natur er en af dens løbende aktiviteter, ikke kan
betragtes som investeringsstøtte, men derimod som driftsstøtte. Driftsstøtte betragtes generelt som
uforenelig med fællesmarkedet. Den kan kun undtagelsesvis godkendes:

                                                  
121 Jf. især nr. 224 i 26. beretning om konkurrencepolitikken.
122 Sag C 77/97, ex N 99/97, direkte investeringer i udlandet for LiftgmbH, (endnu ikke offentliggjort).
123 Rådets resolution af 1.12.1997.
124 Direktiv 92/81/EØF.
125 Rådets beslutning. 97/425/EF af 30. juni 1997 (EFT L 182 af 10.7.1997, s. 22).
126 Domstolens dom af 15. maj 1997 i sag C-278/95 P, Siemens AG mod Kommissionen, Sml. 1997, s. I-2507.
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– når den udligner meromkostninger til transport i regioner i EU’s yderste periferi eller i regioner
omfattet af traktatens artikel 92, stk. 3, litra c), som har lav befolkningstæthed, eller undtagelsesvis
og i et begrænset tidsrum områder omfattet af artikel 92, stk. 3, litra a), med særlige ulemper127

– når den udligner meromkostninger til miljøbeskyttelse i forbindelse med affaldsforvaltning eller i
forbindelse med de såkaldte miljøskatter128

– i nogle sektorer som f.eks. skibsbygningssektoren, når der er tale om meget præcise regler eller
lofter.

1. Sektorstøtte

1.1. Sektorer underlagt særlige regler

1.1.1. Skibsbygningsindustrien

233. Kommissionen fortolkede fortsat Rådets syvende direktiv strengt i forbindelse med sin kontrol
af støtte til skibsbygningsindustrien. Direktivet gælder endnu, eftersom OECD-aftalen, som USA stadig
ikke har ratificeret, ikke er trådt i kraft. Rådet besluttede i december på grundlag af et
kommissionsforslag at forlænge syvende direktiv til den 31. december 1998, medmindre OECD-aftalen
bliver ratificeret og træder i kraft i mellemtiden. Samtidig har Kommissionen fremsat et forslag til
erstatning af det nugældende direktiv, hvis aftalen endelig ratificeres.

234. De vigtigste sager har været den støtte, der har været nødvendig for at afslutte privatiseringerne
af de offentlige skibsværfter i Spanien og værfterne MTW og Volkswerft i det tidligere DDR. En del af
denne støtte måtte undtages fra de gældende regler gennem Rådets ad hoc-forordning129.

235. Kommissionen fører streng kontrol med modtagerne af denne form for støtte. Den foretager
først og fremmest regelmæssige kontrolbesøg, og støttemodtagerne skal forelægge Kommissionen
kvartalsrapporter om gennemførelsen af omstruktureringsplanen. Kommissionen bemærkede i 1996, at
MTW’s produktion lå lidt over produktionsloftet på 100 000 tons. Derfor krævede den ved
godkendelsen af første rate af omstruktureringsstøtten i juli 1997130, at produktionen i 1997 til gengæld
blev reduceret, og at driftsstøtten blev sat ned med 720 000 DEM.

1.1.2. Jern- og stålindustrien

236. Sjette udgave af stålstøttereglerne131 trådte i kraft 1. januar og gælder indtil EKSF-traktaten
udløber den 22. juli 2002. I henhold til de nye regler kan der kun gives støtte til forskning og udvikling
og miljøbeskyttelse efter stort set samme retningslinjer som i andre sektorer samt til lukninger. Et nyt
aspekt af den sjette udgave er muligheden for også at tillade støtte til delvise lukninger med strenge
regler for at undgå såkaldt “spill-over” til den pågældende virksomheds øvrige aktiviteter samt mere
effektive beføjelser til Kommissionen til bekæmpelse af ulovlig ikke-anmeldt støtte. I 1997 traf
Kommissionen to beslutninger om at indlede procedure for at vedtage en beslutning om at suspendere
udbetaling af støtte, indtil en godkendelse foreligger, nemlig med hensyn til MCR Gesellschaft für
metallurgisches Recycling132 og ESF Feralpi GmbH133. Endvidere gjorde Kommissionen ikke

                                                  
127 Jf. punkt 4.16-4.18 i retningslinjerne for regionalstøtte.
128 Jf. punkt 3.4 i Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse (EFT C 72 af 10.3.1994).
129 Rådets forordning nr. 1013/97.
130 Sag N 31/97 og C 90/97 (EFT C 344 af 14.11.1997).
131 Kommissionens beslutning nr. 2496/96/EKSF af 18. december 1996 om fællesskabsregler for støtte til jern- og

stålindustrien (EFT L 338 af 28.12.1996, s. 42).
132 Sag C 85/97, ex N 301/97, miljøstøtte til MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling, (endnu ikke

offentliggjort).
133 Sag C 75/97, ex NN 108/97, støtte til ESF Feralpi GmbH, (endnu ikke offentliggjort).
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indsigelse mod, at regionen Vallonien overtog en aktiepost på 25% i Clabecq, da regionen havde
optrådt som en privat investor.

Kommissionen fortsatte sin kontrol med otte EKSF-sager, som blev godkendt i medfør af EKSF-
traktatens artikel 95.

1.1.3. Kulindustrien

237. Beslutning nr. 3632/93/EKSF134 af 28. december 1993 fastlægger fællesskabsregler for
statsstøtte til kulindustrien i perioden fra 1994 til 2002.

238. Den 18. december 1996 gav Kommissionen Det Forenede Kongerige tilladelse135 til at yde
finansiel bistand for finansåret 1997-1998 på i alt 500,7 mio. ECU (347 mio. GBP) og et supplerende
beløb på 29,5 mio. ECU (24 mio. GBP) for finansåret 1996-1997 til at dække overtagne forpligtelser.

239. Den 30. april 1997 gav Kommissionen Det Forenede Kongerige tilladelse136 til at give finansiel
bistand i form af budgetposter for finansåret 1998-1999 til udbetaling i perioden frem til udløbet af
EKSF-traktaten i juli 2002 på i alt 1 285,6 mio. ECU (891 mio. GBP) til dækning af overtagne
forpligtelser.

240. Den 3. maj 1997 offentliggjorde Kommissionen i De Europæiske Fællesskabers Tidende137 et
brev til Spanien med en meddelelse om utilstrækkelige oplysninger i forbindelse med en anmeldelse af et
forslag om supplerende støtte for 1994, 1995 og 1996.

241. Den 23. august offentliggjorde Kommissionen i De Europæiske Fællesskabers Tidende138 et
brev til Tyskland med en meddelelse om formodet ulovlig brug af statsstøtte, efter at en britisk
antracitproducent havde indgivet klage i slutningen af 1996.

1.1.4. Motorkøretøjsindustrien

a) Rammebestemmelserne for motorkøretøjsindustrien

242. Kommissionen indførte nye rammebestemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien i
perioden 1998-2000. Der er tale om en forlængelse af de rammebestemmelser, der oprindelig blev
indført i 1989, og som er vedtaget i overensstemmelse med de økonomiske og industrielle
hovedtendenser i sektoren. I 1996 foretog Kommissionen med hjælp fra uafhængige konsulenter en
tilbundsgående undersøgelse af de gældende rammebestemmelser. Konklusionerne tydede på, at disse
rammebestemmelser generelt var effektive, og man anbefalede nogle justeringer, især med hensyn til
definitionen af motorkøretøjsindustrien, anmeldelsesgrænserne og gennemførelse af costbenefitanalyser.

243. Definitionen af motorkøretøjsindustrien udvides i rammebestemmelserne til at omfatte
førsteledsleverandører, der fremstiller moduler eller undersystemer, når de fremstilles på producentens
eget anlæg eller i en eller flere industriparker ikke for langt væk. De nye rammebestemmelser kræver
endvidere, at individuelle sager anmeldes, når projektomkostningerne overstiger 50 mio. ECU (mod
tidligere 17 mio. ECU), eller hvis det samlede planlagte støttebeløb er på over 5 mio. ECU (ingen øvre
støttegrænse i tidligere rammebestemmelser). Ved costbenefitanalysen lægges vægten på entydig
påvisning af, at støtten er nødvendig. Desuden skal sammenligningsstedet, der gør det muligt at vurdere

                                                  
134 EFT L 329 af 30.12.1993, s. 12.
135 Beslutning 97/376/EKSF (EFT L 158 af 17.6.1997, s. 44).
136 Beslutning 97/577/EKSF (EFT L 237 af 28.8.1997, s. 13).
137 Meddelelse nr. 97/C137/06 (EFT C 137 af 3.5.1997, s. 6).
138 Meddelelse nr. 97/C258/02 (EFT C 258 af 23.8.1997, s. 2).
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meromkostninger ved en placering i et støtteberettiget område, ligge i enten EØS eller i Central- eller
Østeuropa, eller i visse tilfælde endog i en anden verdensdel. Endelig har inddragelsen af sektoral
overkapacitet skabt en mekanisme til progressiv justering af den tilladte støtteintensitet.

244. Alle medlemsstaterne har endelig meddelt, at de accepterer de rammebestemmelser,
Kommissionen har foreslået. De træder i kraft den 1. januar 1998.

b) Domstolens dom i en sag rejst af Spanien

245. Den 1. september 1995 indgav Spanien et annullationssøgsmål ved Domstolen med hensyn til
Kommissionens beslutning om at forlænge rammebestemmelserne for motorkøretøjsindustrien med et år
med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 1995. I sin dom af 15. april 1997 henviser Domstolen til, at
Kommissionen ikke havde indhentet medlemsstaternes samtykke, inden den traf sin anfægtede
beslutning, og at dette forhold gjorde beslutningen ugyldig, selv om der var tale om exceptionelle
omstændigheder.

Der er ikke stillet spørgsmålstegn ved gyldigheden af rammebestemmelserne for årene 1996-1997.

c) Sagsbehandlingen

246. Kommissionen traf i 1997 beslutning i 19 sager i motorkøretøjssektoren. Det samlede
godkendte støttebeløb var på 276 mio. ECU.

247. Sagen Volkswagen (VW) Sachsen fandt en positiv afslutning i 1997. Myndighederne i den
tyske delstat Sachsen udbetalte i juli 1996 i strid med Kommissionens beslutning af 26. juni 1996
ca. 90 mio. DEM i støtte til en investering i anlæggene Mosel II og Chemnitz II ud over det beløb,
Kommissionen havde godkendt.

248. På Kommissionens anmodning indvilgede Tyskland den 4. september 1996 i at undlade at
udbetale et beløb i støtte til VW, der svarede til den sum, Sachsen ulovlig havde udbetalt, for at udligne
de hovedsagelig økonomiske virkninger af denne transaktion. Samme dag indbragte Kommissionen
sagen for Domstolen som hastesag, men besluttede at udskyde den, så længe Bonn overholdt sine
forpligtelser.

249. I november 1997 erklærede den tyske regering i et brev, at den havde iværksat alle
foranstaltninger for at efterkomme Kommissionens beslutning af 26. juni 1996 fuldt ud. Kort sagt
bekræftede de tyske myndigheder, at det ulovligt udbetalte beløb, var blevet betalt tilbage af VW.
Beløbet står på en klientkonto (Anderkonto), som kun de tyske myndigheder har adgang til. Dette beløb
vil endvidere under ingen omstændigheder blive benyttet til at finansiere VW’s investeringer i Sachsen.

250. Dette positive udfald fik Kommissionen til at beslutte at trække sin klage til Domstolen over
Tysklands tilsidesættelse af beslutningen af 26. juni 1996 tilbage. Sachsens og VW’s sager mod
Kommissionen (der er ledsaget af et søgsmål indgivet af Tyskland) behandles stadig af
Førsteinstansretten.

På det mere tekniske plan har Kommissionen efter kontrolbesøg på VW’s anlæg i Sachsen forsikret sig
om, at de kapacitetsbegrænsninger, Kommissionen indførte ved sin beslutning i juni 1996, bliver
overholdt af VW.

251. Kommissionen har godkendt nogle tildelinger af støtte med lav intensitet i automobilsektoren
uden at foretage en costbenefitanalyse. Den finder, at en sådan analyse ikke er påkrævet, når
støtteintensiteten ligger under 10% af loftet for regionalstøtte, eventuelt suppleret med den såkaldte
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“top-up”. Der var således ikke behov for en analyse i sagerne om støtte til Renaults datterselskab
SOVAB i Frankrig139 og til Mitsubishi Motors i Nederlandene140.

1.1.5. Kunstfiberindustrien

252. Siden 1977 har vilkårene for støttetildeling til denne industri været fastlagt i et sæt
rammebestemmelser, hvis indhold og anvendelsesområde er blevet revideret regelmæssigt. De
nugældende rammebestemmelser trådte i kraft den 1. april 1996 og gælder i tre år141.

253. Rammebestemmelserne kræver, at ethvert forslag om at yde støtte skal anmeldes, uanset form,
og uanset om Kommissionen har godkendt den pågældende støtteordning (forudsat at støtten ikke
opfylder “de minimis”-kravet), når der er tale om direkte støtte til kunstfiberproducenter til:
– ekstrudering/teksturering af alle generiske typer fibre og garner fremstillet på basis af polyester,

polyamid, akryl eller polypropylen uden hensyntagen til deres endelige anvendelse
– polymerisation (herunder polykondensation), når den er integreret med ekstruderingen på

produktionsmaskinplan, eller
– enhver industriproces forbundet med samtidig installation af ekstruderings-/tekstureringskapacitet

foretaget af den potentielle støttemodtager eller af en anden virksomhed i den koncern,
støttemodtageren måtte tilhøre, og som i forbindelse med denne specifikke erhvervsaktivitet normalt
er integreret med denne kapacitet på produktionsmaskinplan.

254. De eneste undtagelser for anmeldelseskravet vedrører støtte til erhvervsuddannelse som led i
ordninger, Kommissionen har godkendt, eller støtte som led i ordninger, Kommissionen har godkendt,
og som falder ind under enten Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse eller
EF-rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling.

255. I 1997 førte Kommissionen fortsat nøje kontrol med anvendelsen af rammebestemmelserne og
iværksatte aktivt efterforskning af mulige overtrædelser, den fik kendskab til.

256. Kommissionen begrænsede støtteintensiteten til den tyske producent af polyestergarn Ernst
Michalke GmbH (et datterselskab af Hoechst) til 50% af støtteloftet, som de nugældende
rammebestemmelser foreskriver. Støtten blev endvidere godkendt på betingelse af, at investeringen blev
ledsaget af en betydelig nedskæring i koncernens produktionskapacitet.

257. Kommissionen besluttede at indlede proceduren efter artikel 93, stk. 2, med hensyn til planlagt
støtte til den portugisiske tov- og rebproducent Cordex S.A. Selv om virksomheden selv brugte hele sin
produktion af polypropylenfilamentgarn til at fremstille de slutprodukter, den markedsfører, mente
Kommissionen uden at tage hensyn til afsætningsmulighederne for slutproduktet, at investeringen ved
blandt andet at bidrage til en kapacitetsforøgelse ville være til skade for andre producenter af
polypropylenfilamentgarn, som havde imødekommet den øgede efterspørgsel ved at udvide deres
kapacitet uden at modtage støtte.

1.1.6. Tekstil- og beklædningssektoren

258. Tekstil- og beklædningssektoren er omfattet af rammebestemmelser, der blev indført i 1971 og
ændret i 1977. På baggrund af Domstolens dom fra 1995142 mener Kommissionen, at de ikke længere er
retligt gyldige, idet Kommissionen og medlemsstaterne ikke har opfyldt deres forpligtelse til i
fællesskab at undersøge de gældende ordninger for tekstil- og beklædningssektoren.

                                                  
139 Sag N 683/97 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
140 Sag N 149/97 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
141 Rammebestemmelser for støtte til kunstfiberindustrien (EFT C 94 af 30.3.1996, s. 11).
142 Domstolens dom af 29. juni 1995 i sag C-135/93, Spanien mod Kommissionen, Sml. 1995, s. I-1673.
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259. På grund af den særlige situation i sektoren er tærsklen for anmeldelse af individuelle
støttetildelinger, efter at de multisektorale rammebestemmelser er trådt i kraft, imidlertid på 15 mio.
ECU i stedet for 50 mio. ECU i de øvrige sektorer, når støtteintensiteten overskrider 50% af støtteloftet
for den pågældende region, og støtten pr. oprettet eller bevaret arbejdsplads overstiger 30 000 ECU143.

1.1.7. Transportsektoren

260. I løbet af 1997 vedtog Kommissionen 31 beslutninger om støtte til transportsektoren. Antallet
af sager, der har ført til en beslutning, er dermed faldet til 1994-niveauet, hvilket svarer til et fald på
næsten 40% i forhold til 1995 og 1996. Disse tal skal dog fordeles på de forskellige transportområder.
Der er således tale om et stigende antal sager på søtransportområdet. Kommissionen traf således to
negative beslutninger, der ledsagedes af et krav om at tilbagebetale ulovligt udbetalt støtte.

261. På lufttransportområdet har Kommissionen fortsat sit tilsyn med, hvordan de nationale
luftfartsselskaber gennemfører deres omstruktureringsplaner, og sikret sig, at de overholder de
betingelser, der er stillet i beslutningerne om tilladelse til at yde støtte til omstruktureringen. Dette er
sket på følgende måde:
– Den 16. april gjorde Kommissionen ikke indsigelse mod, at det nationale franske luftfartsselskab,

Air France, fik udvidet sin aktiekapital med 1 mia. FRF i form af den tredje og sidste rate af en
samlet støtte på 20 mia. FRF. Kommissionen fandt, at denne sum, der i overensstemmelse med
beslutningen af 24. juli 1996 stod på en lukket konto, nu kunne frigives, eftersom betingelserne i
henhold til beslutning af 27. juli 1994 var opfyldt, og de franske myndigheder havde givet visse
tilsagn om blandt andet selskabets takstpolitik inden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde og truffet en række foranstaltninger vedrørende lufthavnene Orly Syd og Orly
Vest i samråd med Kommissionen. Samtidig var omstændighederne ved fusionen mellem Air France
og Air France Europe acceptable.

– Samme dag godkendte Kommissionen udbetalingen af fjerde og sidste rate af en samlet støtte på
180 mia. PTE til det nationale portugisiske luftfartsselskab, TAP, som oprindelig blev godkendt ved
beslutning af 6. juli 1994. Kommissionen havde forinden sikret sig, at betingelserne i denne
beslutning var opfyldt, og at omstruktureringen af virksomheden i det store og hele forløb som
planlagt. Kommissionen understregede imidlertid, at det var nødvendigt at fortsætte bestræbelserne
for at sikre selskabets rentabilitet på lang sigt især ved at indgå aftaler med arbejdsmarkedets parter
og øge omsætningen.

– Den 15. juli godkendte Kommissionen på visse betingelser, at Alitalia fik udbetalt støtte på
2 750 mia. ITL i form af en kapitaltilførsel i tre rater, hvoraf den første på 2 000 mia. ITL blev
udbetalt øjeblikkeligt. Denne støtte ledsages af en omstruktureringsplan, der på længere sigt skal
genskabe selskabets konkurrenceevne og rentabilitet på det nye liberaliserede marked i EU.
Kommissionen fandt, at støtten på grund af omstruktureringsplanen og tilsagn fra de italienske
myndigheder ville fremme udviklingen af lufttransportsektoren uden at ændre samhandelsvilkårene
på en måde, der strider mod den fælles interesse. Kommissionens godkendelse er udstedt på visse
betingelser, der især skal sikre en fuldstændig gennemførelse af omstruktureringsplanen, at selskabet
drives efter forretningsmæssige principper, at enhver forskelsbehandling til fordel for Alitalia
afskaffes, at kapaciteten begrænses, at der ikke er tale om “price leadership”, at Alitalia afhænder
visse interesser i andre selskaber, og at støtten er gennemsigtig og kan kontrolleres. I november
indgav Alitalia annullationssøgsmål mod Kommissionens beslutning for Førsteinstansretten.

                                                  
143 Jf. afsnit IV-A-2, der omhandler de multisektorale rammebestemmelser.
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262. På søtransportområdet ønskede Kommissionen, at de nye EF-retningslinjer for statsstøtte til
søtransportsektoren efter en rimelig tidsfrist skulle udvides til også at omfatte eksisterende
statsstøtteordninger144. Derfor foreslog den medlemsstaternes foranstaltninger i henhold til artikel 93,
stk. 1, for at bringe disse ordninger i overensstemmelse med de nye retningslinjer senest den 5. januar
1999.

De nye retningslinjer omfatter en række ændringer og afklaringer i forhold til de foranstaltninger,
Kommissionen vedtog den 3. august 1989145, nemlig:

– muligheden for at nedsætte bidrag til social sikring og beskatning af søfolk på betingelse af, at de er
beskæftiget på fartøjer, der er registreret i en medlemsstat; ingen anden form for driftsstøtte er
tilladt; endvidere besluttede Kommissionen den 17. december at indlede procedure i forbindelse med
en irsk støtteordning, eftersom nedsættelsen af lønomkostningerne ikke var begrænset til fartøjer
under en medlemsstats flag

– de nye retningslinjer stemmer overens med den restriktive fremgangsmåde, der er valgt inden for
andre transportformer, med hensyn til støtte til fornyelse af flåden; det er således forbudt at yde
støtte til indkøb af nye eller brugte skibe; i overensstemmelse med denne fremgangsmåde besluttede
Kommissionen den 21. oktober at indlede procedure mod en ordning på Sardinien, der gav støtte til
køb af skibe; dog kan investeringsstøtte, der skal opgradere EF-flådens fartøjer til standarder, som
er højere end de obligatoriske sikkerheds- og miljøstandarder, tillades, men kun i det omfang, det er
absolut påkrævet for at dække meromkostningerne

– støtte til forsyningspligtydelser, der opfylder kriterierne i de nye EF-retningslinjer for statsstøtte til
søtransportsektoren, betragtes ikke som statsstøtte og skal derfor ikke anmeldes; anmeldelsespligten
gælder derimod fortsat for støtte, der ikke opfylder kriterierne i de nye retningslinjer.

Inden for søtransportområdet vedtog Kommissionen endvidere den 21. oktober en endelig negativ
beslutning om en ordning, der gjaldt på Sardinien fra 1988 til 1996, om støtte til køb, ombygning og
reparation af fartøjer til transport af passagerer og gods, og krævede, at de italienske myndigheder
skulle geninddrive den ulovligt udbetalte støtte.

263. I sin grønbog om søhavne og skibsinfrastrukturen146, der blev vedtaget den 10. december,
konstaterer Kommissionen, at nogle arrangementer for finansiering af havne og fastsættelse af
havneafgifter skaber stadigt større konkurrencefordrejning. I henhold til Kommissionens nuværende
praksis er finansiering af infrastruktur i princippet en generel økonomipolitisk foranstaltning, der ikke
er omfattet af statsstøttereglerne, hvis alle potentielle brugere får adgang til infrastrukturen på lige
vilkår. Kommissionen vil behandle dette spørgsmål i en meddelelse om infrastrukturtakster, der vil blive
udsendt i 1998.

264. Inden for jernbanetransportområdet godkendte Kommissionen den 19. november i medfør af
artikel 92, stk. 3, litra c), de britiske myndigheders støtte til salg og omstrukturering af Railfreight
Distribution. Kommissionen fandt, at omstruktureringsplanen skulle give virksomheden mulighed for at
genoprette sin rentabilitet på længere sigt, og tog hensyn til, at støtten i vid udstrækning skulle opveje
afgifter for brug af Eurotunnel-infrastruktur.

265. På vejtransportområdet vedtog Kommissionen den 30. juli en delvis negativ beslutning om en
ikke-anmeldt støtteordning i regionen Friuli-Venezia-Giulia, hvori den krævede, at Italien skulle ophæve
ordningen og inddrive den ulovligt udbetalte støtte. Denne beslutning har den italienske regering
indgivet annullationssøgsmål imod sammen med den berørte region og 117 speditører. Samtidig har

                                                  
144 EFT C 205 af 5.7.1997, s. 5.
145 Finansielle og fiskale foranstaltninger vedrørende skibsfart med fartøjer, der er indregistreret i Fællesskabet,

SEK(89) 921 endelig udg.
146 KOM(97) 678 endelig udg.
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Kommissionen indledt procedure mod Italien for ikke at have rettet sig efter den endelige negative
beslutning, den vedtog i 1993 om afgiftsmæssige foranstaltninger ved køb af brændstof.

266. I sektoren for kombineret transport besluttede Kommissionen den 20. januar at indlede
proceduren efter artikel 93, stk. 2, mod en nederlandsk støtteordning til udligning af tab i forbindelse
med indførelse af intermodale pendultrafikforbindelser til og fra Nederlandene, da Kommissionen
tvivlede på, at foranstaltningerne var støtteberettigede i medfør af artikel 92, stk. 3, litra c).

Derimod godkendte Kommissionen den 22. oktober, at en nederlandsk ordning om støtte til udstyr til
kombineret transport blev forlænget for perioden 1997-2001, idet den fandt, at de påtænkte
foranstaltninger ydede et vigtigt bidrag til overførsel af en del af vejtrafikken til andre mindre
forurenende transportformer. Eftersom undtagelsen for visse former for støtte til kombineret transport i
henhold til artikel 3, stk. 1, litra e), i forordning nr. 1107/70, som ændret ved forordning nr. 543/97,
udløb den 31. december 1997, baserede Kommissionen sin positive beslutning for perioden 1998-2001
direkte på traktatens artikel 77.

267. Inden for sejlads ad de indre vandveje gav Kommissionen tilladelse til foranstaltninger til støtte
for traditionel sejlads ad indre vandveje, som Tyskland og Frankrig havde indført, og forlængede de
eksisterende støtteordninger indtil udgangen af 1999. Disse foranstaltninger indgår i den strukturelle
sanering af sektoren, jf. Rådets forordning nr. 1101/89, som ændret ved forordning nr. 2254/96.

Kommissionen har desuden godkendt de luxembourgske myndigheders støtte til virksomheden Luxports
indkøb af udstyr til håndtering af containere til flodtransport. Det er den første sag, hvor man har
anvendt Rådets forordning nr. 2255/96, der på visse betingelser indtil 1999 tillader støtte til
investeringer i flodterminalinfrastruktur eller fast og mobilt omskibningsudstyr.

1.1.8. Landbrug

268. Kommissionen vedtog i juli en ny udgave af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte
til redning og omstrukturering af kriseramte landbrugsvirksomheder. De nye regler trådte i kraft den
1. januar 1998 for ny støttes vedkommende.

Denne ændring indebærer en betydelig omlægning af politikken. Hidtil har Kommissionen betragtet
rednings- og omstruktureringsstøtte som forenelig med fællesmarkedet, når den opfylder følgende
specifikke kriterier: de finansielle vanskeligheder skal stamme fra tidligere investeringer,
vanskelighederne skal skyldes ydre faktorer, og den samlede støtte til investeringerne skal ligge under
bestemte lofter. Medlemsstaterne havde tidligere mulighed for som alternativ at benytte retningslinjerne
for alle sektorer147.

De specifikke kriterier for landbrugssektoren bliver nu erstattet af kriterier, der svarer til dem, der
anvendes i disse retningslinjer, dvs. der kræves en modvægt til støtten i sektorer med
overskudskapacitet i form af en definitiv nedskæring eller nedlukning af kapacitet (5%-16%). Af
hensyn til de særlige kendetegn ved landbrugssektoren siges små landbrugsvirksomheder (der er
defineret som erhvervsdrivende med højst 10 årsarbejdsenheder) at have opfyldt kravet om definitiv
nedskæring eller nedlukning af kapacitet, når det blot er tilfældet på det relevante marked og ikke
nødvendigvis i den pågældende virksomhed.

I anerkendelse af de praktiske problemer med kapacitetsnedskæringer vil Kommissionen se bort fra
nedskæringskravet, når støtten kun vedrører en minimal del af produktionen, og fordrejningen af
samhandelen kun kan være af meget lille betydning. Denne undtagelse kan indrømmes, når den

                                                  
147 EFT C 368 af 23.12.1994, s. 12.
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produktion, der berøres af støtten i et givet år ikke overskrider 3% (hvis foranstaltningerne er
koncentreret om visse produkter eller producenter) eller 1,5% (hvis der er tale om generelle
foranstaltninger) af den samlede årlige værdi af de pågældende produkter i en given medlemsstat.

269. Efter at Kommissionen i begyndelsen af 1996 havde offentliggjort nye rammebestemmelser for
forskning og udvikling inden for alle sektorer, herunder landbrug148, vedtog den en ændring af dette
dokument, der klarlægger og omdefinerer dens politik med hensyn til denne form for støtte i
landbrugssektoren. Ændringen skyldes, at rammebestemmelserne ikke indeholdt bestemmelser om, at
forsknings- og udviklingsarbejde, der opfylder betingelserne i traktatens artikel 92, stk. 1, kan modtage
støtte med over 75%. Dette loft på 75% var udtryk for en mere restriktiv fremgangsmåde, end man
tidligere havde anvendt i landbruget. Efter at ændringen er trådt i kraft den 1. februar 1998, vil
rammebestemmelserne under visse omstændigheder tillade støtte på op til 100% i landbrugssektoren.
Der stilles fire krav: forskningen skal være af almen interesse for den pågældende sektor, den skal
offentliggøres, dens resultater skal stilles til rådighed for interesserede parter på lige vilkår, og den skal
opfylde kravene i bilag 2 til GATT-aftalen om landbrug. Sager, der ikke opfylder disse betingelser, skal
behandles efter rammebestemmelsernes øvrige regler.

270. Kommissionen vedtog i 1995 rammebestemmelser for statsstøtte i form af kortfristede,
subsidierede landbrugslån (driftslån)149. Hovedformålet med disse rammebestemmelser er at stramme
Kommissionens politik over for denne form for driftsstøtte. I disse rammebestemmelser erkender
Kommissionen, at landbrugssektorens særlige karakter kan skabe ulemper i form af højere rente på
kortfristede lån end i andre økonomiske sektorer. Medlemsstaterne har derfor tilladelse til at udligne
denne forskel mellem sektorerne under forudsætning af, at de redegør for, hvilke beregningsmetoder de
vil benytte, og påviser, at der ikke er tale om overkompensation.

I løbet af 1997 fremsatte flere medlemsstater (Italien, Portugal og Spanien) forslag til metode til
beregning af denne ulempe. En detaljeret analyse af deres forslag afslørede en række praktiske
problemer med at anvende rammebestemmelserne. Hvis disse problemer skulle løses, ville det for det
første kræve, at man suspendere anvendelsen af rammebestemmelserne for at give Kommissionen
lejlighed til at foretage en tilbundsgående undersøgelse af implikationerne af problemerne, og for det
andet, at man nåede til enighed om en ny meddelelse150, der kunne afklare, hvordan man skal fortolke
rammebestemmelsernes punkt C. Kriterierne i rammebestemmelserne (der skal fortolkes efter de
principper, der bekræftes med den nye meddelelse) vil træde i kraft den 30. juni 1998.

1.1.9. Fiskeri

271. Retningslinjerne for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren har dannet
grundlag for Kommissionens vurdering af såvel støtteprojekter som eksisterende støtte siden 1985.
Disse retningslinjer er i vid udstrækning inspireret af de strukturelle regler, i øjeblikket Rådets
forordning (EF) nr. 3699/93 af 21. december 1993 om kriterier og betingelser for EF-
strukturinterventioner inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og
akvakulturprodukter.

272. Den seneste ændring af disse retningslinjer godkendte Kommissionen i 1997. Det har ved flere
lejligheder vist sig at være påkrævet at foretage nye revisioner for at tilpasse retningslinjerne til ånden i
ovennævnte forordning og ånden i andre EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der gælder for
fiskerisektoren, og som selv er blevet revideret eller forlænget. De vigtigste ændringer af
retningslinjerne i 1997 er følgende: der er indført en bestemmelse, der specificerer, at bygning af
fiskerfartøjer til EF-flåden kun kan modtage støtte som led i strukturbestemmelserne, og som forbyder
                                                  
148 EFT C 45 af 17.2.1996, s. 5.
149 EFT C 44 af 16.2.1996, s. 2.
150 Kommissionens beslutning af 3.12.1997.
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støtte til skibsværfter i forbindelse med bygning af sådanne fartøjer; samtidig er bestemmelsen om
støtte finansieret af parafiskale afgifter blevet afklaret, og der er indført en bestemmelse om støtte til
førtidspensionering af fiskere og tildeling af individuelle engangsbeløb.

273. Endvidere har Kommissionen strengt håndhævet princippet om forbud mod støtte til
midlertidigt ophør med fiskeri, som tildeles gentagne gange, når der ikke har været tale om exceptionelle
omstændigheder omkring det midlertidige ophør. Kommissionen har foretaget en undersøgelse af alle
ordninger om støtte til midlertidigt ophør, som er blevet godkendt, og indledt proceduren efter
artikel 93, stk. 2, med hensyn til en støttetildeling af denne type, der blev anmeldt i 1997.

1.2. Sektorer, der ikke er omfattet af specifikke regler

1.2.1. Finanssektoren

274. På topmødet i Amsterdam i juni vedtog regeringscheferne en erklæring om offentlige
kreditinstitutter i Tyskland. I denne erklæring bemærkes det, at efter Kommissionens opfattelse tillader
de eksisterende konkurrenceregler, at offentlige kreditinstitutter i Tyskland yder tjenester af generel
økonomisk interesse, og de faciliteter, de får stillet til rådighed for at udligne de omkostninger, der er
forbundet med sådanne tjenester, skal inddrages fuldt ud.

275. En sådan erklæring kan ikke indrømme undtagelser fra traktatens bestemmelser. Således siger
teksten også klart, at sådanne offentlige tjenester skal ydes inden for EU-lovgivningens rammer. Det
betyder især, at statsstøttereglerne og reglerne om eventuelle undtagelser for tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse, jf. artikel 90, stk. 2, skal følges.

276. I en ledsagende tekst anmodede regeringscheferne Kommissionen om at foretage en
undersøgelse af eventuelle tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse i banksektoren og
underrette ØKOFIN-Rådet herom. Derfor sendte Kommissionens tjenestegrene breve til alle
medlemsstaterne med anmodning om de pågældende oplysninger. Det skal afgøres, i hvilken
udstrækning der findes offentlige opgaver inden for finansielle tjenesteydelser, og hvordan de sikres i de
forskellige medlemsstater. På grundlag af resultaterne af denne undersøgelse må Kommissionen tage
stilling til, hvordan man bedst sikrer rimelige og lige vilkår for alle EU’s kreditinstitutter, hvilket bliver
endnu vigtigere med indførelsen af Den Monetære Union.

277. En lang række sager fra finanssektoren er i øvrigt under behandling. Det afspejler den
omstrukturering af banksektoren, der er i gang i nogle medlemsstater. I finanssektoren anvender
Kommissionen fortsat de generelle statsstøtteregler151, men er klar over sektorens særlige kendetegn152.
Især i sager, der er omfattet af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder, har Kommissionen sørget for at skabe ligevægt med
hensyn til de modydelser, der er nødvendige for at udligne den fordrejende virkning. I sin endelige
beslutning i GAN-sagen153, som blev truffet efter en fornyet undersøgelse, gjorde Kommissionen blandt
andet al den støtte, der allerede er udbetalt eller planlagt, afhængig af, at den franske stat sælger to af
koncernens datterselskaber, banken C.I.C. og et forsikringsselskab, og nedbringer GAN Assurances’
internationale engagement med 50%. I Crédit Lyonnais-sagen, der førte til indledning af en generel
procedure ved godkendelsen af redningsstøtte i 1996, er Kommissionen i øjeblikket i færd med at
foretage en tilbundsgående undersøgelse af det nye støtteprojekt og af den omstruktureringsplan, de
franske myndigheder forelagde i juli154.

                                                  
151 Jf. 26. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 210 og 211.
152 Jf. 25. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 197.
153 Sag C 19/97 og 20/97, foranstaltninger til omstrukturering af finansvirksomheden GAN, (endnu ikke

offentliggjort).
154 Jf. 26. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 211.
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278. Kommissionen er ligeledes på vagt over for de offentlige myndigheders indirekte
støttemekanismer til visse banker. Kommissionen har således besluttet at indlede proceduren efter
artikel 93, stk. 2, med hensyn til franske ordninger for notarers indskud af klientmidler og den såkaldte
“livret bleu”, som mistænkes for at favorisere henholdsvis Crédit agricole og Crédit mutuel. Efter at
have modtaget en klage har Kommissionen desuden indledt proceduren efter artikel 93, stk. 2, med
hensyn til overførslen af det sociale boligselskab Wohnungsbauförderungsanstalt (WfA) til
Westdeutsche Landesbank (West LB)155. Det fremgår af oplysninger fra klageren, at delstaten
Nordrhein-Westfalen, der ejede WfA, hverken krævede en aktieandel eller en passende betaling for at
overføre ejendomsretten til boligselskabet, og transaktionen skulle blot genskabe West LB’s rentabilitet.

1.2.2. Den audiovisuelle sektor

279. Den audiovisuelle sektor blev drøftet indgående under forberedelserne af topmødet i
Amsterdam. Dette topmøde præciserede i en særlig protokol, hvor vigtige de offentlige audiovisuelle
tjenester er i EU. Tv-markedet får her i slutningen af 1990’erne stadig større betydning blandt andet på
grund af den digitale revolution. Finansieringen af offentlige tv-stationer har ført til klager fra private
selskaber.

280. I princippet anerkendte topmødet i Amsterdam offentlig radios og tv’s betydning for dækningen
af EU’s demokratiske og sociale behov og fastslog, at det er medlemsstaternes opgave at fastlægge
rammerne for og finansieringen af offentlige radio- og tv-tjenester. Den kompetence, medlemsstaterne
hermed får, skal ifølge protokollen imidlertid udøves under fuld hensyntagen til EU’s regler, især
proportionalitetsprincippet, hvad angår finansiering af de offentlige stationer.

281. I overensstemmelse med disse retningslinjer begyndte Kommissionen at fastlægge sin generelle
politik for radio- og tv-sektoren under hensyntagen til behovet for at sikre målsætninger af almindelig
interesse, f.eks. alsidighed, og lige vilkår, der tillader såvel offentlige som private operatører at udnytte
alle de muligheder, den nye teknologi åbner.

282. I sagen Société Française de Production156 anvendte Kommissionen Fællesskabets
rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder og tøvede
i februar ikke med at indlede proceduren efter artikel 93, stk. 2, med hensyn til omstruktureringsstøtte
for et beløb på 2,5 mia. FRF, da den ikke havde fået tilstrækkelige oplysninger.

283. På det kulturelle område anvendte Kommissionen artikel 92, stk. 3, litra d), der blev indført
med Maastricht-traktaten, som begrundelse for at godkende en støtteordning til fremme af den irske
filmproduktion157.

1.2.3. Postsektoren

284. Som allerede nævnt158 bekræftes det i den meddelelse om posttjenester, som Kommissionen
vedtog den 16. december 1997, at artikel 92 og 93 kan anvendes på posttjenester, uden at det dog
udelukker anvendelse af artikel 90, stk. 2, og der mindes desuden om, at konkurrencen ikke må
fordrejes af krydssubsidiering mellem de posttjenester, der er omfattet af særlige regler, og dem, der er
åbne for konkurrence.

                                                  
155 Sag C 64/97, ex N 175/95, støtte til banksektoren, Westdeutsche Landesbank/Girozentrale, (endnu ikke

offentliggjort).
156 Sag C 13/97 (ex NN 12/97), støtte til overtagelse af SFP (EFT C 126 af 23.4.1997).
157 Sag N 32/7, ordning for produktionslån til filminstituttet finansieret under programmet for industriudvikling,

(endnu ikke offentliggjort).
158 Se del II, Statsmonopoler og monopolrettigheder, traktatens artikel 37 og 90.
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I denne forbindelse har Kommissionen besluttet, at den forretningsmæssige og logistiske assistance, La
Poste har stillet til rådighed for sit datterselskab Chronopost, og de øvrige finansielle transaktioner
mellem de to selskaber ikke indeholder støtte som defineret i artikel 92159.

1.2.4. Energisektoren

285. Kommissionen modtager et stigende antal sager fra energisektoren. De vedrører nu
hovedsagelig udviklingen af vedvarende energi, som på grund af sine lidet konkurrencedygtige
omkostninger stadig har brug for offentlig støtte. I 1997 godkendte Kommissionen for det første en
støtteordning i Tyrol til fremme af brugen af biomasse til brændsel og elfremstilling. Den godkendte
desuden en lignende ordning i Bayern. Endvidere gjorde Kommissionen ikke indsigelse mod en ordning i
Niedersachsen, der gav rentesubsidierede lån til såvel privatpersoner som virksomheder, der ville
installere solfangere og anlæg til fremstilling af varme og/eller elektricitet af biomasse. Den godkendte
desuden en investeringsordning for offentlige og private virksomheder i Baden-Württemberg til
varmeanlæg, der benytter træflis. På energiforskningsområdet besluttede Kommissionen ikke at gøre
indsigelse mod 4. rammeprogram for energiforskning i Tyskland, der har som mål på længere sigt at
mindske de klimatiske og miljømæssige problemer, der opstår ved energiforbrug. Den vigtigste
investeringsordning, Kommissionen har godkendt, er den svenske regerings plan for lukning af
atomkraftværket Barsebäck. Ordningens budget er på hele 105 mio. ECU over fem år og skal sikre
udligning af tabet af kapacitet til produktion af elektricitet gennem udnyttelse af vedvarende energi.
Kommissionen har godkendt det efter at have undersøgt, at støtteintensiteterne og de støtteberettigede
omkostninger er i overensstemmelse med Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte til
miljøbeskyttelse160.

286. Forpligtelse af distributører til - til mindstepriser - at aftage elektricitet, der er fremstillet ved
udnyttelse af vedvarende energikilder, indeholder statsstøtte. Selv om staten ikke direkte bruger
budgetmidler til at støtte producenter, der benytter vedvarende energikilder, kan aftagelsesforpligtelsen
sammenlignes med en obligatorisk beskatning af distributørernes indtægter161. Kommissionen fastslog i
en beslutning i 1990 i sagen Stromeinspeisungsgesetz162, at aftagelsesforpligtelser til fast pris, der
pålægges distributørerne, kan indeholde statsstøtte. Kommissionen bekræftede denne holdning i sin
beslutning om den forpligtelse, Danmark har pålagt de offentlige distributionsselskaber, til at aftage
elektricitet fremstillet ved kombineret kraftvarmeproduktion til produktionsprisen163.

2. Horisontal støtte

2.1. Forskning og udvikling

287. Kommissionen fortsatte sin strenge anvendelse af EF-rammebestemmelser for statsstøtte til
forskning og udvikling164. Den havde i 1996 indledt proceduren efter artikel 93, stk. 2, med hensyn til
flere forsknings- og udviklingsprojekter, nemlig i forbindelse med udvikling af et middel mod fedme
(Hoffmann-La Roche), bærbare pc’er (Olivetti), effekthalvledere (SGS-Thomson) og halvledere til
multimedieapplikationer (Philips Semiconductors) og digitale fotokopimaskiner (Océ)165.

                                                  
159 Angående betegnelsen statsstøtte om de offentlige myndigheders udligning af merudgiften til at varetage en

tjenesteydelse af almen økonomisk interesse, se også denne beretnings afsnit IV-B-1.
160 EFT C 72 af 10.3.1994.
161 Se også denne beretnings afsnit IV.C.2.3.
162 Jf. især 20. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 219.
163 Sag N 305/96, foranstaltninger til fordel for centrale elproduktionsanlæg (endnu ikke offentliggjort i EFT).
164 EFT C 45 af 17.2.1996, s. 5.
165 Jf. 26. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 215.
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288. Kommissionen nærede tvivl om, hvorvidt der i disse sager var tale om udvikling på
prækonkurrencestadiet, og hvorvidt støtten havde nogen tilskyndelsesvirkning. I sagen Hoffmann-
La Roche traf Kommissionen en negativ beslutning for den del af støtten, der vedrørte forskning og
udvikling, fordi den forskningsfase, støtten vedrørte, lå for tæt på markedsføringen af lægemidlet. I
øvrigt er den pågældende forskningsaktivitet om ikke dette medicinalselskabs hovedaktivitet, så dog et
afgørende aspekt. Man kunne heller ikke påvise den påtænkte støttes tilskyndelsesvirkning, dvs. at
virksomheden ville iværksætte forskningsaktiviteter, som den uden støtte enten ikke ville have udført
eller ville have udført i mindre omfang eller langsommere.

I sagerne Olivetti og SGS-Thomson foretrak de italienske myndigheder i løbet af året at trække deres
anmeldelser tilbage og opgive deres støtteprojekter. Sagerne Philips Semiconductors og Océ bliver
stadig behandlet af Kommissionens tjenestegrene.

289. Ud over at der i december ligeledes blev indledt formel procedure i forbindelse med et projekt
om støtte til Siemens Bauelemente OHG vedrørende fremstilling af effekthalvledere, voldte de øvrige
sager om forsknings- og udviklingsstøtte, som Kommissionen behandlede (ca. 120 i 1997), ikke særlige
vanskeligheder.

2.2. Beskæftigelse og uddannelse

290. Beskæftigelsen ligger Kommissionen allermest på sinde i denne periode, hvor medlemsstaterne
med enkelte undtagelser lider under større arbejdsløshedsprocenter, end man har set tidligere. Det bliver
i øvrigt vanskeligere at få befolkningen i EU til at gå ind for EU’s målsætninger, når man ikke kan
tilbyde et effektivt middel mod strukturarbejdsløsheden i Europa. Det skal dog understreges, at den
beskæftigelsesstøtte, medlemsstaterne undertiden tyer til for at forbedre beskæftigelsessituationen, ofte
ikke er et velegnet instrument. Desuden risikerer man, at støtten overfører problemerne til andre
medlemsstater. Målet med støttekontrollen er især at undgå denne virkning, der på længere sigt påvirker
den europæiske industris konkurrenceevne og dermed beskæftigelsen. Kommissionen vil derfor holde
øje med, at beskæftigelsesstøtte ikke modarbejder EU’s målsætninger.

291. Efter Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om beskæftigelse den 20. og 21. november i
Luxembourg, har de 15 medlemsstater vedtaget retningslinjer for at styrke EU’s indsats på
beskæftigelsesområdet. I forbindelse med konkurrencereglerne om statsstøtte foreslår man i disse
retningslinjers punkt 27 “at gå i retning af støtteordninger, som fremmer økonomisk effektivitet og
beskæftigelse uden at medføre konkurrenceforvridninger”.

292. Et af de instrumenter, medlemsstaterne benytter i kampen mod arbejdsløsheden, et at mindske
arbejdskraftomkostningerne. For at afklare under hvilke omstændigheder sådanne foranstaltninger
kommer i karambolage med støttereglerne, offentliggjorde Kommissionen i januar en meddelelse om
kontrol med statsstøtte og nedsættelse af arbejdskraftomkostningerne166. Deri præciseres forskellen
mellem generelle foranstaltninger til nedsættelse af arbejdskraftomkostningerne og de sektorbestemte
foranstaltninger, der er underlagt traktatens artikel 92. Mens førstnævnte gruppe ikke indeholder
statsstøtte, må anden gruppe betragtes som støtte167. Generelt opfordrer Kommissionen
medlemsstaterne til at søge at mindske arbejdskraftomkostningerne gennem generelle foranstaltninger
frem for støtte. F.eks. betragtede Kommissionen det belgiske projekt “Maribel quater”168 som en generel
foranstaltning, fordi det mindsker de sociale bidrag i alle sektorer i forhold til andelen af manuel

                                                  
166 Kommissionens meddelelse om kontrol med statsstøtte og nedsættelse af arbejdskraftomkostningerne (EFT C 1 af

3.1.1997, s. 10).
167 De retningslinjer for beskæftigelsesstøtte, som Kommissionens vedtog i 1995 (EFT C 334 af 12.12.1995, s. 4),

fastsætter, hvilke kriterier Kommissionen benytter ved vurderingen af, om støtten er forenelig med fællesmarkedet.
168 Sag N 132/97, ordning til reducering af sociale bidrag fra arbejdsgivere, der beskæftiger arbejdstagere [Maribel

quater-planen] (EFT C 201 af 1.7.1997).



- 84 -

arbejdskraft af virksomhedens samlede personale, hvilket er et objektivt og gennemsigtigt parameter.
Foranstaltningerne diskriminerer ikke på forhånd mellem virksomheder eller sektorer. Derimod fandt
man, at den franske tekstilplan, der mindsker lønomkostningerne i en bestemt sektor på bekostning af
andre sektorer, indeholder statsstøtte. Eftersom denne ordning havde karakter af driftsstøtte, besluttede
Kommissionen, at den var uforenelig med fællesmarkedet, og at støtten skulle betales tilbage169.

293. Kommissionen er klar over, at uddannelse af arbejdstagere spiller en afgørende rolle for at
opretholde beskæftigelsen og udvikle EU’s konkurrenceevne. Den tilskynder derfor erhvervslivet og
medlemsstaterne til at investere i uddannelse. Når statens initiativer tager form af statsstøtte, må
Kommissionen på trods af sin yderst velvillige indstilling til uddannelse sikre sig, at denne støtte ikke
skaber unødig konkurrencefordrejning. For at afklare under hvilke omstændigheder offentlige
foranstaltninger om støtte til uddannelse kan betragtes som forenelige med fællesmarkedet, har
Kommissionen på baggrund af sine hidtidige erfaringer udarbejdet et første udkast til
rammebestemmelser for uddannelsesstøtte.

294. Udkastet til rammebestemmelser blev forelagt for medlemsstaternes eksperter på det
multilaterale møde den 4. november. Kommissionen håber at kunne vedtage rammebestemmelserne i
løbet af 1998 efter en ny høring af medlemsstaternes eksperter først på året.

2.3. Miljøbeskyttelse

295. Miljøbeskyttelse ligger Kommissionen alvorligt på sinde. Den har derfor godkendt en række
støtteordninger til fordel for miljøet.

296. På det multilaterale møde den 15. januar nåede man til enighed om at anerkende, at
Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse170, der trådte i kraft i begyndelsen af
1994, og som Kommissionen skulle aflægge beretning om inden udgangen af 1996, var effektive. Det
blev vedtaget, at rammebestemmelserne skulle gælde indtil udgangen af 1999, som oprindelig planlagt.
Det debatoplæg, der blev udarbejdet med henblik på dette multilaterale møde, gjorde det i øvrigt muligt
bedre at præcisere, hvilke typer investeringer der er berettiget til miljøbeskyttelsesstøtte.

297. I 1997 afklarede Kommissionen visse aspekter af rammebestemmelserne for miljøbeskyttelse,
især hvad angår driftsstøtte. I princippet tillader Kommissionen ikke driftsstøtte, der aflaster
virksomhederne for en del af de finansielle byrder, der skyldes forurening eller forstyrrelser som følge
af deres aktiviteter. Rammebestemmelserne indeholder dog en undtagelse fra denne generelle regel i
veldefinerede tilfælde, hvis visse kriterier, der er nævnt i rammebestemmelserne, er opfyldt. Erfaringen
har i hvert fald foreløbig vist, at driftsstøtte til vedvarende energi, der i henhold til
rammebestemmelserne i sig selv fortjener overvejelse, ikke bør overstige 5-6 år, hvis der ikke er tale om
en gradvis aftrapning af støtten.

298. I denne forbindelse har Kommissionen godkendt en ordning for støtte til kombineret
kraftvarmeproduktion i Danmark under henvisning til Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte til
miljøbeskyttelse. Ordningen forpligter eldistributionsselskaberne til at aftage elektricitet fremstillet
samtidig med varmeproduktion på 15 produktionsanlæg, hvis omkostningerne til produktion af
elektricitet kombineret med varmeproduktion overstiger markedspriserne. Disse støtteforanstaltninger er
tidsbegrænsede (indtil 2006), afvikles gradvis og indebærer et incitament til fortsatte aktiviteter på et
elmarked, der er på vej til at blive liberaliseret. Ved godkendelsen af ordningen forpligtede
Kommissionen sig til at anvende samme fremgangsmåde, hvis tilsvarende statsstøtteprojekter anmeldes.

                                                  
169 Sag C 18/96, forsøgsforanstaltninger om reducering af sociale bidrag i tekstil- og skotøjsbranchen (endnu ikke

offentliggjort i EFT).
170 EFT C 72 af 10.3.1994.
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2.4. Små og mellemstore virksomheder

299. Efter offentliggørelsen af EU’s definition af små og mellemstore virksomheder171 (SMV) og
anvendelsen af denne definition i de nye rammebestemmelser for statsstøtte til SMV172 anmodede
Kommissionen i brev af 15. januar 1997 medlemsstaterne om at bringe deres støtteordninger for SMV i
overensstemmelse med EU’s definition. De fleste medlemsstater havde ved årets udgang bragt deres
forskellige ordninger for støtte til små og mellemstore virksomheder i overensstemmelse med EU’s
definition.

2.5. Rednings- og omstruktureringsstøtte

300. Den stigende udbredelse af denne form for støtte bekymrer Kommissionen, fordi man er nået så
langt med udviklingen af fællesmarkedet. Kommissionens femte oversigt over statsstøtte i EU173 for
perioden 1992-1994 viste en markant stigning i omfanget af ad hoc-støtte. Denne støtte består især af
tilskud til omstrukturering af kriseramte virksomheder. I handlingsplanen for det indre marked174, som
blev forelagt på Det Europæiske Råds møde i Amsterdam, forpligtede Kommissionen sig over for
Rådet til at stramme sine rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af
kriseramte virksomheder. På det multilaterale møde den 4. november fik medlemsstaternes eksperter på
statsstøtteområdet forelagt en række ændringer, der bekræfter visse principper eller præciserer visse
punkter, især anvendelsen af princippet om én gang for alle (“one time, last time”)175.

301. Kommissionen lægger stor vægt på modydelser for at udligne den fordrejende virkning af
omstruktureringsstøtte, især når virksomheden er aktiv på et marked præget af overkapacitet. Den
foreslår, at disse modydelser skal stå i forhold til fordrejningens omfang. Endvidere vil Kommissionen
ligesom tidligere se mindre strengt på kravet om modydelser, når der er tale om støtte til
omstrukturering af små og mellemstore virksomheder, der kun har en mindre markedsandel, eller som
ligger i støtteberettigede områder.

302. Når en medlemsstat forpligter sig til at privatisere en offentlig virksomhed, som den har
omstruktureret med støtte, tager Kommissionen i sin beslutning denne forpligtelse til efterretning, fordi
den på den ene side kan tolkes som et yderligere tegn på, at virksomheden hurtigt vil blive rentabel igen,
og en privatisering gennem ubetinget udbud på den anden side hurtigt vil fjerne virkningerne af
konkurrencefordrejningen176. I sin beslutning om GAN gjorde Kommissionen således sin tilladelse
betinget af, at den franske stat overholdt sit tilsagn om samlet eller særskilt at afhænde GAN og
virksomhedens datterselskab CIC.

                                                  
171 Kommissionens henstilling af 3. april 1996 vedrørende definitionen af små og mellemstore virksomheder

(EFT L 107 af 30.4.1996, s. 4).
172 Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (EFT C 213 af 23.7.1996,

s. 4).
173 KOM(97) 170 endelig udg. af 16.4.1997.
174 KOM(97) 184 endelig udg. af 6.5.1997.
175 Førsteinstansretten fandt i sin dom af 5. november 1997 i sag T-149-95, Ducros mod Kommissionen, (endnu ikke

offentliggjort), at de nuværende rammebestemmelser, især punkt 3.2.2.A, ikke gjorde det muligt at konkludere, at
omstruktureringsstøtte, der udbetales flere gange, ikke er forenelig med fællesmarkedet. Princippet om én gang for
alle (“one time, last time”), som det i øjeblikket er beskrevet, er således ifølge Førsteinstansretten en rettesnor og
ikke et krav (jf. præmis 66).

176 Dette sidste punkt blev bekræftet af ovennævnte dom fra Førsteinstansretten (se præmis 68).
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2.6. Eksportstøtte

303. Ifølge gældende retspraksis177 er støtte til eksport af varer eller tjenesteydelser til lande i EU
eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde generelt uforenelig med fællesmarkedet. Ved
eksportstøtte forstår Kommissionen enhver form for støtte, der er afhængig af mængden af eller
omsætningen ved salg til udlandet.

304. Kommissionen vedtog den 18. juni en meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring, der
gælder i en femårig periode fra den 1. januar 1998. Hidtil har Kommissionen afholdt sig fra at udøve
kontrol med eksportkreditstøtte og eksportkreditforsikring, men de konklusioner, Rådets
eksportkreditgruppe har truffet, har vist, at der er behov for, at Kommissionen griber ind over for denne
form for statsstøtte. Det har vist sig, at eksportkreditter har skabt konkurrencefordrejning på to
punkter:

– mellem eksportører fra de forskellige medlemsstater i forbindelse med handel med lande inden og
uden for EU

– mellem eksportkreditassurandører, der tilbyder beskyttelse for handel med andre medlemsstater og
visse tredjelande; i denne forbindelse har ordningerne skabt splid mellem på den ene side de
offentlige assurandører og assurandører med støtte fra de offentlige myndigheder og på den anden
side de private assurandører.

305. Meddelelsen udpeger desuden, hvilke risici man kan forsikre sig mod på markedet, og som
konkurrencereglerne bør gælde for. Medlemsstaterne opfordres således til senest et år efter
offentliggørelsen af meddelelsen at afskaffe de omhandlede støtteordninger for eksportkreditforsikring.
Hvis offentlige organer eller organer med støtte fra offentlige myndigheder er aktive i denne sektor, skal
de føre særskilte regnskaber for de aktiviteter, der er omfattet af meddelelsen.

3. Regionalstøtte

306. Kommissionen har afsluttet sin kodificering af reglerne og sikret ligestilling mellem alle
medlemsstaterne med hensyn til behandling af regionalstøtte. Desuden har den senere tids retspraksis
styrket Kommissionens vilje til at føre kontrol med de sektorale virkninger af enhver form for
regionalstøtte af et vist omfang178. I Pyrsa-dommen af 14. januar 1997179 mindede Domstolen om, at en
virksomheds beliggenhed ikke kan begrunde, at Kommissionen ikke skal tage hensyn til støttens
virkning for det pågældende marked, selv ikke når virksomheden ligger i et område omfattet af
artikel 92, stk. 3, litra a). At artikel 92, stk. 3, litra a), ikke indeholder den betingelse i samme stykkes
litra c), der siger, at støtten for at være forenelig ikke må “ændre[...] samhandelsvilkårene på en måde,
der strider mod den fælles interesse”, er ikke tilstrækkelig grund til ikke at tage hensyn til støttens
virkning for de berørte markeder, idet undersøgelsen af dens forenelighed skal foretages på EU-plan.

Kommissionen får lejlighed til at præcisere et vigtigt kriterium for regionalstøttes forenelighed i en sag
om tyske støtteordninger for fjernarbejde, der gælder for arbejdstagere i visse støtteberettigede områder.
Da Kommissionen nærer alvorlig tvivl om, hvorvidt spørgsmålet om eventuel regionalstøttes
forenelighed kan afgøres af arbejdsgiverens forretningssted og ikke af fjernarbejderens bopæl, har den
indledt en formel undersøgelse af projektet.

                                                  
177 Jf. især Domstolens dom af 10. december 1969 i de samlede sager 6/69 og 11/69, Frankrig mod Kommissionen,

Sml. 1969, s. 523.
178 Se denne beretnings punkt IV-A-1.2 om multisektorale rammebestemmelser.
179 Domstolens dom af 14. januar 1997 i sag C-169/95, Spanien mod Kommissionen, Sml. 1997, s. I-135.
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3.1. Godkendelse af nye kort

307. Kommissionen fortsatte sin revision af kortene over områder, der er berettigede til at modtage
regionalstøtte, og de tilhørende støtteintensiteter. De nye regionale støttekort over Italien (kun områder
omfattet af artikel 92, stk. 3, litra c)), Danmark og Finland blev godkendt for perioden 1997-1999.
Under alle omstændigheder ligger den procentdel af befolkningen, der er dækket af regionalstøtte,
fortsat på omtrent samme niveau, hvilket er i overensstemmelse med Kommissionens politik om ikke at
udvide dækningen af regionalstøtten.

3.2. De nye tyske delstater

308. Støtteforanstaltningerne for virksomheder i de nye delstater er hovedsagelig enten
investeringsstøtte, der er underlagt reglerne om regionalstøtte, eller omstruktureringsstøtte. Vurderingen
af omstruktureringsstøtte foregår under hensyntagen til regionale særegenheder på grund af overgangen
fra planøkonomi til markedsøkonomi. De beslutninger om virksomheder under omstrukturering i det
tidligere DDR, som Kommissionen har truffet i 1997, viser dog, at de generelle statsstøtteregler også
gælder de nye tyske delstater. Kommissionen indledte proceduren efter artikel 93, stk. 2, over for
20 støtteprojekter, fordi den tvivlede på, at de var forenelige med fællesmarkedet. Dette initiativ viser,
at Kommissionen har til hensigt at udøve den samme strenge kontrol med statsstøtte i alle EU’s
regioner, selv om den skal tage hensyn til de særlige omstændigheder i de østlige tyske delstater.

309. Kommissionen mener imidlertid ikke, at man kan anvende princippet om én gang for alle (“one
time, last time”) fra Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af
kriseramte virksomheder på støtte tildelt inden udgangen af 1995. Formålet med denne støtte var nemlig
ikke at omstrukturere kriseramte virksomheder på konkurrencebetonede markeder, men at hjælpe
virksomheder i det tidligere DDR med at overgå fra planøkonomi til markedsøkonomi.

310. Femte oversigt over statsstøtte i Den Europæiske Union til fremstillingsindustrien180 viser i
øvrigt, at der skete en kraftig stigning i støtten til de nye delstater i perioderne 1990-1992 og
1992-1994.

D - Procedurer

311. Som i de tidligere år traf Kommissionen i 1997 en række beslutninger, hvori den krævede, at
medlemsstaterne skulle geninddrive støtte, som var blevet udbetalt uden Kommissionens forudgående
tilladelse, og som var uforenelig med fællesmarkedet. Ved systematisk at kræve tilbagebetaling af
ulovlig støtte sikrer Kommissionen samtidig konkurrenternes ret til at drive virksomhed på et marked
uden konkurrencefordrejning.

312. Domstolen bekræftede, at tilbagebetaling af ulovlig støtte er den logiske konsekvens af, at det
fastslås, at støtten er ulovlig. Derfor kan geninddrivelse af ulovlig udbetalt støtte med henblik på at
genoprette den tidligere situation i princippet ikke betragtes som værende ude af proportion med
traktatens målsætninger. Det blev desuden gentaget, at en omhyggelig forretningsmand normalt ville
være i stand til at afgøre, om procedurereglerne i artikel 93 var overholdt181. Virksomheder, der har
modtaget støtte, kan således i princippet ikke have nogen berettiget forventning om, at støtten er lovlig,
medmindre den er tildelt i overensstemmelse med proceduren i artikel 93. Domstolen tilføjede, at selv
det, at Kommissionen oprindelig havde besluttet ikke at gøre indsigelse mod støtten, ikke kan betragtes

                                                  
180 KOM(97) 170 endelig udg., tabel 3.
181 Domstolens dom af 14. januar 1997 i sag C-169/95, Spanien mod Kommissionen, Sml. 1997, s. I-135, se også

Domstolens dom af 20. marts 1997 i sag C-24/95, Rheinland-Pfalz mod Alcan Deutschland GmbH, Sml. 1997,
s. I-1591.
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som årsag til, at modtagervirksomheden havde berettigede forventninger, eftersom denne beslutning
derefter blev bragt for Domstolen, der ophævede den182.

313. Det er desuden gældende retspraksis ikke at lade de interne retlige procedurer hindre
tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig støtte. Dette viste Domstolen på ny i sin dom i sagen Alcan
Deutschland GmbH183, hvor den minder om, at den kompetente nationale myndighed i henhold til EU-
retten skal trække sin beslutning om tildeling af ulovlig støtte tilbage, når Kommissionen har truffet
endelig beslutning om, at støtten er uforenelig og skal betales tilbage, og den nationale myndighed har
ikke nogen skønsbeføjelser. Denne forpligtelse gælder også, når den nationale myndighed har
overskredet den nationale lovgivnings frist for tilbagekaldelse af beslutningen, eller når den nationale
lovgivning udelukker en tilbagekaldelse, fordi der ikke er tale om berigelse, eller fordi støttemodtageren
handlede i god tro, eller når den nationale myndighed har et sådant ansvar for bevillingsafgørelsens
ulovlighed, at tilbagekaldelsen for støttemodtageren må fremstå som stridende mod redelig handlemåde,
eftersom støttemodtageren ikke kunne have en berettiget forventning, når proceduren efter artikel 93
ikke blev fulgt.

314. Ved at konsolidere Domstolens strenge kurs med hensyn til tilbagebetaling af ulovlig støtte gør
Kommissionen det klart for medlemsstaterne og støttemodtagerne, at ny støtte skal godkendes af
Kommissionen, hvis de vil undgå tilbagebetaling. Tilbagebetaling af støtte tildelt uden Kommissionens
tilladelse kan få alvorlige konsekvenser for modtageren. Det er ikke i sig selv tilstrækkelig begrundelse
for en afvisning af tilbagebetalingen, at en virksomhed må lukke, hvis den gennemføres.

315. I dommen i sagen Textilwerke Deggendorf anerkendte Domstolen endvidere, at Kommissionen
har bemyndigelse til at erklære ny støtte til en virksomhed uforenelig med fællesmarkedet, når en
tidligere kommissionsbeslutning om tilbagebetaling af ulovlig støtte til samme virksomhed ikke er
efterlevet, idet den kumulative virkning af støtten var en betydelig fordrejning af konkurrencen på
fællesmarkedet184. Når Kommissionen undersøger, om støtte er forenelig, skal den inddrage alle
relevante faktorer, herunder eventuelt de omstændigheder, der allerede er blevet vurderet i tidligere
beslutninger, og de forpligtelser, disse beslutninger kan have pålagt medlemsstaterne.

316. I sag C-169/95185 blev det fastslået, at individuel støtte tildelt uden forudgående anmeldelse, der
efterfølgende kan forbindes med nationale regler, Kommissionen senere har godkendt som en regional
støtteordning, under ingen omstændigheder kan betragtes som værende tildelt under denne ordning.
Denne afgørelse understreger, hvor vigtigt det er at anmelde støtte til Kommissionen, inden den tildeles.

317. Hvad angår muligheden for at anke Kommissionens beslutninger inden for rammerne af EKSF-
traktaten, har Førsteinstansretten i to kendelser af 19. september 1997186 bekræftet, at en anden fysisk
eller juridisk person end virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder ikke kan indbringe sager
i medfør af EKSF-traktatens artikel 33. Endvidere har Førsteinstansretten bekræftet, at EF-traktatens
artikel 173 ikke kan anvendes på et annullationssøgsmål mod en beslutning, der er truffet i henhold til
EKSF-traktaten.

                                                  
182 Domstolens dom af 14. januar 1997 i sag C-169/95, Spanien mod Kommissionen, Sml. 1997, s. I-135.
183 Domstolens dom af 20. marts 1997 i sag C-24/95, Rheinland-Pfalz mod Alcan Deutschland GmbH, Sml. 1997, s. I-

1591.
184 Domstolens dom af 15. maj 1997 i sag C-355/97 P, Textilwerke Deggendorf mod Kommissionen, Sml. 1997,

s. I-2549.
185 Domstolens dom af 14. januar 1997 i sag C-169/95, Spanien mod Kommissionen, Sml. 1997, s. I-135.
186 Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 29. september 1997 i sag T-70/97, Région wallone mod

Kommissionen, Sml. 1997, s. II-1513, og i sag T-4/97, Sml. 1997, s. II-1505.
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318. Med hensyn til klager baseret på formodninger om tildeling af ulovlig støtte fulgte
Førsteinstansretten Kommissionens faste holdning i en dom af 18. december 1997187, hvor den
bekræfter, at der ikke findes nogen særskilt kategori af beslutninger om afvisning af klager. En
beslutning om at afslutte en undersøgelse af, om en støtteforanstaltning er forenelig med traktaten,
rettes altid til den pågældende medlemsstat. Det brev, Kommissionen sender til klageren med oplysning
om behandlingen af klagen, gengiver således blot indholdet af en beslutning, der er rettet til den berørte
medlemsstat. En enkeltperson kan kun indbringe klage, hvis betingelserne i traktatens artikel 173,
stk. 4, er opfyldt.

319. Endelig bidrog Førsteinstansrettens dom af 27. februar 1997188 til at afklare forholdet mellem
artikel 92-93 og artikel 90, stk. 2. Retten fandt, at Kommissionens beføjelse i medfør af artikel 93 til at
vurdere, om støtte er forenelig, også gælder statsstøtte til de virksomheder, der er nævnt i artikel 90,
stk. 2, især dem, medlemsstaterne har overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk
interesse. Artikel 90, stk. 2, indeholder en bestemmelser, der gør det muligt at undgå forbuddet i
artikel 92, på betingelse af, at den pågældende støtte blot skal udligne meromkostningerne ved at udføre
den særlige opgave, der er pålagt en virksomhed, som har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse, og støtten er nødvendig for, at den pågældende virksomhed kan opfylde
sine forpligtelser til at udføre offentlige tjenesteydelser på rimelige økonomiske vilkår.

E - Statistik

320. I årets løb modtog Kommissionen 516 anmeldelser af nye eller ændrede støtteforanstaltninger
og registrerede 140 tilfælde af ikke-anmeldt støtte inden for landbrug, fiskeri, transport og kul. I samme
periode besluttede den i 385 tilfælde ikke at gøre indsigelse. I 68 sager besluttede Kommissionen at
indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, eller efter artikel 6, stk. 5, i beslutning
nr. 2496/96/EKSF. Denne procedure med tilbundsgående undersøgelse førte blandt andet til
18 endelige positive beslutninger, ni endelige negative beslutninger og fem endelige betingede
beslutninger. Endelig besluttede Kommissionen at foreslå egnede foranstaltninger efter EF-traktatens
artikel 93, stk. 1, i forbindelse med tre eksisterende støtteordninger.

Figur 6: Nye sager i 1997 fordelt på sektorer

transport : 3,70 %

landbrug : 28,44 %

kulindustri : 0, 47 %

fiskeri : 5,21 %

andet : 62,18 %

                                                  
187 Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 1997 i sag T-178/94, Asociación Telefónica de Mutualistas

mod Kommissionen, (endnu ikke offentliggjort).
188 Dom afsagt af Retten i Første Instans den 27. februar 1997 i sag T-106/95, Fédération française des sociétés

d’assurances m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1997, s. II-229.
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Figur 7: Udviklingen i antallet af registrerede sager (med undtagelse af landbrug,
fiskeri, transport og kul) fra 1993 til 1997
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Figur 8: Udviklingen i antallet af kommissionsbeslutninger (ud over landbrug, fiskeri,
transport og kul) fra 1993 til 1997
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Figur 9: Antal beslutninger fordelt på medlemsstater
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V - Internationalt samarbejde

A - Central- og østeuropæiske lande

1. Sofia-konferencen

321. Den årlige konference mellem konkurrencemyndighederne fra de associerede lande (Polen, Den
Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Rumænien, Litauen, Letland og Estland)
og Kommissionen blev afholdt i Sofia, Bulgarien, den 12. og 13. maj 1997. Resultaterne af arbejdet
indgår i en fælles erklæring, som gør status over de associerede landes behov for at tilegne sig de
vigtigste principper i EU’s konkurrenceregler.

En række af landene har ændret deres nationale konkurrencelovgivning for at bedre effektiviteten.
Ungarn og Rumænien har således vedtaget nye konkurrencelove, som trådte i kraft henholdsvis den
1. januar og den 1. februar 1997.

Generelt kunne det efter Sofia-konferencen konstateres, at konkurrencemyndighederne i de fleste
associerede lande nu er fuldt operationelle og har et stadigt større antal sager til behandling vedrørende
overtrædelser af reglerne i artikel 85, 86 og 90. De pågældende myndigheder har derfor på ny anmodet
Kommissionen om bistand. Det mærkes tydeligt, at der nu i stedet for teoretisk uddannelse er behov for
uddannelse, som i højere grad er rettet mod den konkrete anvendelse af konkurrencereglerne.
Kommissionen har erklæret sig rede til at omlægge samarbejdet i overensstemmelse hermed.

For så vidt angår politikken for statsstøttekontrol, er situationen derimod langt mindre tilfredsstillende.
Vedtagelse af lovgivning samt oprettelse af kontrolmyndigheder er betydeligt forsinket i de fleste
associerede lande. Selv de myndigheder, der er oprettet, møder store vanskeligheder. En af de største
hindringer består i den manglende gennemsigtighed, som præger de institutioner, som er ansvarlige for
ydelse af støtte, en manglende gennemsigtighed, som gør det umuligt at få et præcist overblik over
udbetalt støtte. Reformer er undervejs i de fleste associerede lande stærkt opmuntret af Kommissionen.
Endelig har Kommissionen forpligtet sig til sammen med de associerede lande at udarbejde nogle
retningslinjer for statsstøtte, som tager behørigt hensyn til de særlige omstændigheder, der gælder for
overgangsøkonomier.

2. Gennemførelsesbestemmelser

322. Gennemførelsesbestemmelserne for konkurrencereglerne på statsstøtteområdet er for Den
Tjekkiske Republiks vedkommende nedfældet i en principaftale, som er forhandlet i Rådets
arbejdsgruppe. Europa-Parlamentet er blevet hørt. Bestemmelserne, som burde kunne vedtages af
associeringsrådet i 1998, tager udgangspunkt i et generelt princip om statsstøtteforanstaltningers
uforenelighed med frie markedsvilkår. Visse former for støtte kan dog undtagelsesvis godkendes på
baggrund af kriterierne i artikel 92. Støtte, der ydes af Den Tjekkiske Republik, vil i en nærmere
fastlagt periode blive vurderet i overensstemmelse med de regler, som gælder for områder i EU, der er
berettiget til regionalstøtte. Foreneligheden med europaaftalen om offentlig støtte, der ydes i EU og i
Den Tjekkiske Republik, vil blive vurderet af henholdsvis EU-myndighederne (Kommissionen) og de
tjekkiske myndigheder (finansministeriet). Der er udtrykkelige planer om, at der skal fastlægges
bestemmelser om samarbejde, bistand og gennemsigtighed.
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3. Udvidelse og konkurrencepolitik

323. Kommissionen vedtog den 15. juli 1997 en række dokumenter vedrørende de ti associerede
landes tiltrædelse af Det Europæiske Fællesskab. Navnlig to af disse dokumenter er relevante for
konkurrencepolitikken, nemlig Kommissionens udtalelse og konsekvensanalysen.

I udtalelsen konstaterer Kommissionen med hensyn til konkurrencereglerne, at de fleste associerede
lande opfylder kravene til lovgivningsmæssig konvergens. Kommissionen udtrykker tilfredshed med
oprettelsen af konkurrencemyndigheder, som principielt er uafhængige af regeringsmyndighederne.
Kommissionen giver imidlertid også udtryk for en række forbehold med hensyn til myndighedernes
anvendelse af konkurrencereglerne, nemlig mangel på praktiske erfaringer, spredning af
kontrolaktiviteterne og mangel på en egentlig konkurrencekultur. Med hensyn til statsstøtte hedder det i
udtalelsen,  at samtlige associerede lande fortsat udviser mangler, herunder navnlig med hensyn til
gennemsigtigheden i ydelsen af støtte og kontrolmyndighedernes effektivitet.

I konsekvensanalysen understreger Kommissionen de praktiske vanskeligheder, som en udvidelse til 25
lande og 21 sprog vil skabe for kontrolmyndighederne. På trods af bestræbelserne på at decentralisere
og fremskynde procedurerne siger det sig selv, at de associerede landes tiltrædelse vil skabe betydelige
personalebehov, også selv om procedurereglerne forenkles. Fra et retligt synspunkt udgør udvidelsen
endvidere en udfordring for Kommissionen decentraliseringspolitik, da Kommissionen skal sikre en
ensartet anvendelse af EU’s konkurrenceret overalt i EU. Det er opmuntrende for fremtiden, at de
associerede landes lovgivninger nærmer sig EU-bestemmelserne, men de myndigheder, som har
ansvaret for anvendelsen, har langt fra den nødvendige erfaring til effektivt at kunne gennemføre dem.
Kommissionen udtrykker en vis bekymring over dette. Endelig vil udvidelsen får meget stærk
indvirkning på EU’s politik for statsstøtte med et regionalt sigte. Områder, der er berettiget til støtte
med regionalt sigte (artikel 92, stk. 3, litra a) og c)), udgør allerede næsten 50% af EU’s
befolkningsgrundlag, hvilket anses for at være et maksimum. I betragtning af den sædvanligvis lavere
levestandard i de associerede lande, vil deres tiltrædelse derfor give sig udtryk i en forøgelse af den
samlede befolkningsandel, som lever i støtteberettigede områder. Da der normalt vil ske et matematisk
fald i den gennemsnitlige levestandard i EU som følge af udvidelsen, vil en række regioner, som i dag er
støtteberettigede i henhold til artikel 92, stk. 3, litra a), således antagelig blive udelukket fra støtte.

B - Nordamerika

1. USA

1.1 Samarbejdsaftalens gennemførelse189

324. Kommissionen vedtog den 4. juli 1997 den anden beretning om anvendelsen af 1991-aftalen
mellem EU og USA’s regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivninger (aftalen) gældende for
perioden fra den 1. juli 1996 til den 31. december 1996190. Beretningen supplerer den første beretning
om aftalens anvendelse i perioden 10. april 1995 til 30. juni 1996191. Den forholdsvis korte
rapporteringsperiode på seks måneder er valgt, så der i de efterfølgende år kan rapporteres efter samme
kalenderårsplan som den årlige beretning om konkurrencepolitikken.

                                                  
189 Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af deres

konkurrencelovgivning (EFT L 95 af 27.4.1995, s. 47-52, berigtiget i EFT L 131 af 15.6.1995, s. 38).
190 KOM(97) 346 endelig udg., jf. 26. beretning om konkurrencepolitikken, s 312-318.
191 Vedtaget den 8. oktober 1996, KOM(96) 479 endelig udg., jf. 26. beretning om konkurrencepolitikken, s 299-311.
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Den tredje beretning dækker perioden fra den 1. januar 1997 til den 31. december 1997192. I løbet af
perioden fortsatte det positive samarbejde mellem Kommissionen og de amerikanske
konkurrencemyndigheder, hvilket har bidraget til en effektiv løsning på mange sager.

Aftalen danner fortsat rammen om et meningsfuldt og nyttigt samarbejde mellem Kommissionen og
USA. Samarbejdet, som er nærmere beskrevet i den første og anden beretning til Rådet og Europa-
Parlamentet, er fortsat til stor fordel for parterne på begge sider af Atlanten. Fordelene mærkes ikke
kun af konkurrencemyndighederne, men også af de berørte virksomheder, da det er i alles interesse at
finde løsninger til alles tilfredshed.

325. Boeing/MDD-fusionen var årsag til et intensivt samarbejde mellem Kommissionen og FTC
(U.S. Federal Trade Commission)193. Sagen viste sig at være af særlig betydning, ikke blot på grund af
transaktionens økonomiske og politiske satsninger, men også fordi Kommissionen, som især var
bekymret for konkurrencevilkårene på markedet for store trafikjetfly, kom til en anden konklusion end
FTC, som havde besluttet ikke at modsætte sig fusionen.

326. Der var et særligt nært og udbytterigt samarbejde i Guiness/Grand Metropolitan-sagen194. Der
var megen kontakt mellem Kommissionens tjenestemænd og deres sidestillede i USA hele vejen gennem
deres respektive undersøgelsesforløb. FTC sendte observatører til de offentlige høringer, som blev
afholdt i tilknytning til proceduren efter fusionsforordningen. Selv om EU og USA  i deres respektive
vurderinger anvender forskellige definitioner på det relevante produktmarked og geografiske marked,
skabte kontakten større gensidig forståelse for hinandens måde at tænke på, og dette element kunne
indgå i vurderingerne. Da først forhandlingerne var nået til et vist punkt, var parterne rede til at lade
myndighederne drøfte de foreslåede godkendelsesbetingelser. Det var meget værdifuldt og sikrede en
grad af koordinering, som måske ellers ikke ville have været muligt, og førte især til, at de
godkendelsesbetingelser, som vedtoges af de respektive myndigheder, var indbyrdes konsistente, både
med hensyn til indhold og tidsfrister.

327. Samarbejdet mellem Kommissionen og DoJ (U.S. Department of Justice) har været intensivt i
en række allianceaftaler, der blev indgået mellem europæiske og amerikanske luftfartsselskaber, navnlig
mellem British Airways og American Airlines, Lufthansa og United Airlines, SAS og United Airlines,
Swissair/Sabena/Austrian Airlines samt Delta Air Lines og KLM og Northwest. Repræsentanter for
DoJ deltog i den mundtlige høring, som fandt sted den 3. og 4. februar 1997 i British
Airways/American Airlines-sagen.

1.2. Udkast til aftale mellem EU og USA om reglerne for “positive comity”

328. Kommissionen vedtog den 18. juni 1997 et forslag til fælles vedtagelse af Rådet og
Kommissionen efter høring af Europa-Parlamentet med henblik på at indgå en aftale mellem EU og
USA’s regering om anvendelse af princippet om “positive comity” på det konkurrenceretlige område. I
henhold til princippet kan en part, som berøres af konkurrencebegrænsende praksis på den anden parts
område, anmode sidstnævnte om at træffe de nødvendige foranstaltninger195.

Udkastet til den nye aftale tager udgangspunkt i de positive resultater, der allerede er opnået i
samarbejdet mellem de europæiske og de amerikanske konkurrencemyndigheder som følge af aftalen fra
1991, der allerede i artikel V indeholdt et princip om “positive comity”. Samarbejdet styrkes med den
nye aftale, da de nærmere omstændigheder for parternes anvendelse af princippet beskrives udførligt.

                                                  
192 Jf. beretningen om anvendelsen af konkurrencereglerne i Den Europæiske Union.
193 Denne beretnings del III indeholder en nærmere analyse af denne sag og dens indvirkninger på forholdet mellem

EU og USA.
194 Sagen er nærmere beskrevet i beretningens del III.
195 KOM(97) 233 endelig udg.
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Det skal navnlig bemærkes, at en af de kontraherende parter vil skulle udsætte eller afbryde sine
kontrolaktiviteter vedrørende konkurrencebegrænsende praksis, som hovedsageligt berører den anden
parts område, når sidstnævnte part er indstillet på at gribe ind. I modsætning til den første aftale
indeholder udkastet intet om fusioner, da hverken EU-retten eller den amerikanske lovgivning gør det
muligt at udsætte eller afbryde en intervention fra myndighedernes side.

Den foreslåede aftale om “positive comity” er en betydelig udvikling i forholdet til USA og udgør en
forpligtelse for såvel USA som EU til at samarbejde med hensyn til håndhævelse af
konkurrencereglerne i stedet for at søge ekstraterritorial anvendelse af egen konkurrencelovgivning.

2. Samarbejdsaftalen med Canada

329. Der blev i juli 1997 lagt en sidste hånd på et udkast til aftale mellem EU og den canadiske
regering om anvendelse af de respektive konkurrencelovgivninger. Udkastet er fortsat under drøftelse i
institutionerne. Aftalen bør vedtages ved en fælles afgørelse truffet af Rådet og Kommissionen efter
høring af Europa-Parlamentet.

Behovet for samarbejdsaftalen er opstået som følge af det stigende antal sager, der involverer parternes
konkurrencemyndigheder. Aftalens formål at er hindre modstridende beslutninger, navnlig med hensyn
til løsninger på konkrete konkurrenceproblemer. Aftaleudkastet er meget lig den aftale, EU har
undertegnet med USA.

Udkastet til aftale mellem EU og Canada indeholder navnlig følgende bestemmelser:
- anmeldelse af løbende sager af interesse for partneren,
- samarbejds- og koordineringsprocedure mellem konkurrencemyndighederne,
- bestemmelser om “positive and traditional comity”,
- overholdelse af fortrolighedsregler i informationsudvekslingen.

C - WTO

1. Handel og konkurrence

330. Singapore-konferencen traf den 11. december 1996 beslutning om “at nedsætte en
arbejdsgruppe for at undersøge problemer i tilknytning til forholdet mellem samhandelen og
konkurrencepolitik, herunder konkurrencebegrænsende praksis, for at kortlægge alle de områder, der
fortjener at blive taget op til overvejelse i WTO”.

331. Professor Jenny, næstformand i det franske konkurrenceråd, valgtes enstemmigt til formand for
arbejdsgruppen. Gruppen mødtes tre gange i 1997 og har besluttet at mødes endnu mindst fire gange i
1998, før den i overensstemmelse med mandatet afgiver beretning til Det Almindelige Råd.

332. Der er allerede i løbet af de første møder noteret en række positive resultater. Først og
fremmest har gruppen vedtaget en tidsplan for bedre at kunne strukturere arbejdet og uden større
vanskeligheder komme videre med de egentlige drøftelser. Drøftelserne koordineres i overensstemmelse
med gruppens mandat med UNCTAD, og det har vist sig, at der kun i få lande er egentlig tvivl om,
hvorvidt konkurrenceregler er nyttige. Nogle lande understreger imidlertid især de sociale følger af
indførelsen af en konkurrencepolitik og taler derfor for en gradvis indførelse under hensyntagen til de
lokale forhold. Kun visse asiatiske lande giver udtryk for egentlig uenighed, navnlig Hong Kong/Kina
og Singapore.
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2. Telekommunikation

333. WTO’s medlemmer indgik den 15. februar 1997 en aftale om adgang til markedet for basale
telekommunikationstjenester. Aftalen, som dækker mere end 93% af verdensmarkedet inden for
telekommunikation, forpligter 69 regeringer til at åbne deres telekommunikationsmarked for udenlandsk
konkurrence. De fleste parter i aftalen er nået til enighed om de forskriftsmæssige
reguleringsprincipper, især vedrørende forebyggelse af konkurrencebegrænsende praksis, nemlig
vedtagelse af de fornødne foranstaltninger for at hindre de største leverandører (major suppliers), i
alene eller i fællesskab at indlede eller opretholde konkurrencebegrænsende praksis. Sådan praksis
omfatter hovedsageligt krydssubsidiering, anvendelse af oplysninger fra konkurrenter og manglende
rettidig orientering af konkurrenter om de tekniske informationer om vigtige installationer eller
nødvendig relevant kommerciel information med henblik på ydelse af tjenester. Aftalen er under
ratificering. Den udvider den liberaliseringsproces af telekommunikationstjenesterne, der allerede er
iværksat inden for EU, til at omfatte hele verden fra og med samme dato, nemlig den 1. januar 1998.

D - Yderligere udviklinger i det internationale samarbejde

1. Lande i Middelhavsområdet

334. Efter undertegnelsen af aftaler med Israel, Tunesien og Marokko er forhandlingerne mellem EU
og Jordan samt Den Palæstinensiske Myndighed nu afsluttet med undertegnelsen af associeringsaftaler
med det mål at iværksætte de markedsøkonomiske principper.196

Der forhandles endnu med Egypten, Libanon, Syrien og Algeriet. Kommissionen har påbegyndt sin
analyse af den nye jordanske konkurrencelov for at efterprøve overensstemmelsen med bestemmelserne
i associeringsaftalen mellem EU og Jordan. Der blev i 1997 gennemført en efterforskningsmission
vedrørende de syriske konkurrencepolitik.

Efter flere anmodninger om faglig bistand på konkurrenceområdet fra Tunesien og Algeriets side er et
samarbejdsprogram med disse to stater under udarbejdelse.

2. Latinamerika

335. De handelsmæssige forbindelser mellem EU og Latinamerika er undergået en intensivering i
løbet af de seneste år, hvilket ikke er undgået Kommissionens opmærksomhed. Latinamerikas andel i
den samlede vækst i EU’s handel med tredjelande var mellem 1993 og 1995 ca. 10,4%, hvorimod
andelen i EU’s samlede handel med tredjelande ikke en gang udgør halvdelen af dette tal. EU har på
denne baggrund indført et net af rammeaftaler for samarbejdet med de latinamerikanske lande197, som
fra i år også omfatter Mexico. Kommissionen interesserer sig således i stadig større grad for de
juridiske rammer for samhandelen, navnlig for regional konkurrenceret.

                                                  
196 Associeringsaftaler mellem Den Europæiske Union og Tunesien (17.7.1995), Israel (22.12.1995), Marokko

(30.1.1996), Jordan (24.11.1997) og Den Palæstinensiske Myndighed (2.6.1997).
197 Mellemregional rammeaftale om samarbejde med Mercosur undertegnet den 15. december 1995 (EFT L 69 af

19.3.1996, s 2), rammeaftale med medlemsstaterne i Andes-Gruppen (EFT C 25 af 21.1.1993, s. 32), rammeaftale
med de centralamerikanske republikker (EFT C 177 af 18.31993, s. 30), rammeaftale om samarbejde med
Argentina undertegnet den 2. april 1990 (EFT L 295 af 26.10.1990, s. 66), med Brasilien undertegnet den
29. juni 1995 (EFT L 262 af 1.11.1995, s. 53) og Chile undertegnet den 26. april 1996 (EFT L 209 af
19.8.1996, s. 1).



- 97 -

336. Selv om der ikke som for de central- og østeuropæiske lande findes et samarbejdsprogram for
Latinamerika på konkurrenceområdet, plejer Kommissionen sine forbindelser til landene i Latinamerika
og Caribien, navnlig gennem undersøgelsesmissioner og svar på de mange anmodninger om oplysninger
fra konkurrencemyndighederne. Kommissionen har således holdt møder med repræsentanter for
konkurrencemyndighederne i Argentina, Brasilien, Mexico, Colombia, Peru, Uruguay, Costa Rica og
Jamaica. Samarbejdet er ligeledes kommet til udtryk i en række mere konkrete foranstaltninger, nemlig
en samling af latinamerikansk konkurrencelovgivning, en oversigt over nationale kontrolmyndigheder,
offentliggørelse i fællesskab med konkurrencemyndighederne i samtlige områdets lande af et
latinamerikansk nyhedsbrev på Internettet, kortlægning af behovet for fagligt samarbejde for hvert
enkelt af de latinamerikanske lande og for de forskellige regionale organisationer (Mercosur og Andes-
Gruppen).
For Mercosurs vedkommende har Kommissionen og især GD IB udarbejdet et toårigt program for
faglig bistand til den regionale organisation. Programmet vil snarest blive fremlagt for medlemsstaterne
og indeholder en konkurrencedel.
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Udsigterne for 1998

337. I overensstemmelse med sin forpligtelse over for Europa-Parlamentet fremlægger
Kommissionen sædvanligvis de konkurrencemæssige målsætninger, den har sat sig for det kommende
år, i forbindelse med sin årlige beretning.

1. Lovgivnings- og forskriftsmæssig aktivitet

338. Efter et år med en forholdsvis høj lovgivnings- eller forskriftsmæssig produktion bliver 1998
snarere præget af iværksættelsen og opfølgningen på de mange tekster, der blev vedtaget i 1997.

339. Kommissionen vil få til opgave at anvende de tekster, der blev vedtaget i 1997, og navnlig den
nye forordning om fusionskontrol. Kommissionen vil endvidere bestræbe sig på at iværksætte de nye
tekster om bagatelaftaler og om samarbejdet med medlemsstaternes konkurrencemyndigheder med det
dobbelte formål at lette virksomhedernes administrative byrder og fokusere kontrolbestræbelserne på de
sager, som har reel indvirkning på det indre marked. Endvidere ligger det Kommissionen på sinde at
fortsætte arbejdet med at reformere politikken vedrørende vertikale begrænsninger og horisontale
aftaler. For førstnævntes vedkommende vil grønbogen og den derpå følgende høring i løbet af 1998 føre
til et formelt forslag om modernisering af behandlingen af vertikale konkurrencebegrænsninger.
Forslaget og de drøftelser, som det uden tvivl vil give anledning til, bliver et af årets højdepunkter. For
sidstnævntes vedkommende planlægger Kommissionen at uddybe overvejelserne på grundlag af
resultaterne af det indledende arbejde.

340. Udover det formelle forslag om vertikale begrænsninger forudser Kommissionen ikke nogen
større nyheder i løbet af 1998. Den nye meddelelse om accessoriske begrænsninger, som skal erstatte
meddelelsen fra 1990, bør dog kunne færdiggøres. De overvejelser, som Kommissionen har indledt om
den nødvendige forenkling af visse proceduremæssige aspekter, vil kunne indebære en ændring af
forordning nr. 99/63/EØF og bør ligeledes i løbet af 1998 føre til en høring. Endelig vil Kommissionen
bestræbe sig på at færdiggøre en række tekster vedrørende telekommunikationssektoren, herunder
navnlig kabeldirektivet.

341. Kommissionen vil også i 1998 få en hård arbejdsplan med hensyn til udarbejdelsen af EU-
tekster inden for statsstøtteområdet. Først og fremmest har den forpligtet sig til at udarbejde og vedtage
retningslinjer for anvendelse af statsstøttereglerne på foranstaltninger i tilknytning til den direkte
beskatning af virksomhederne. Endvidere skal Kommissionen i løbet af 1998 vedtage de tekster, der
allerede i 1997 var under udarbejdelse, navnlig nye retningslinjer for støtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder, rammebestemmelser for uddannelsesstøtte og et nyt
kommissionsdirektiv om gennemsigtigheden i de finansielle tilknytningsforhold mellem medlemsstaterne
og de statslige virksomheder.

342. Rådet ventes at vedtage en forordning om indførelse af nye støtteregler for
skibsbygningsindustrien, hvis OECD-aftalerne ikke bliver gennemført i 1998. Med hensyn til
forordningerne på grundlag af traktatens artikel 94 vil Rådet, så snart Europa-Parlamentet har fremsat
sin udtalelse om forslaget til bemyndigelsesforordning, formelt kunne træffe afgørelse om denne
forordning. Forslaget blev principielt godkendt allerede i november 1997. Kommissionen bør på sin
side være i stand til at meddele Rådet et forslag til procedureforordning. Også dette forslag til
forordning vil i overensstemmelse med artikel 94 skulle til høring i Europa-Parlamentet.
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2. Internationalt

343. Internationalt vil Kommissionen fortsætte sin politik for bilateralt og multilateralt samarbejde
med konkurrencemyndighederne.
I lyset af den forestående udvidelse og i overensstemmelse med de målsætninger, der er opstillet i
meddelelsen om Agenda 2000, vil Kommissionen gøre en stor indsats for, at der i de central- og
østeuropæiske lande udvikles en egentlig konkurrencekultur. Bistand til landene med hensyn til
konkurrencereglernes anvendelse har derfor høj prioritet. Kommissionen vil på ny udtrykke sit ønske
om, at indførelsen af et effektivt system for statsstøttekontrol fremskyndes.
Kommissionen vil forsvare sine forslag vedrørende dels udkastet til en aftale mellem EU og USA om
“comity”-reglerne, dels udkastet til en samarbejdsaftale med Canada, således at teksterne vil kunne
vedtages af Rådet i løbet af 1998.

3. Kontrolaktiviteter

344. Videreudviklingen af et optimalt fungerende indre marked forudsætter en stringent anvendelse
af EU’s konkurrenceregler. Kommissionen vil derfor uophørligt fortsætte bekæmpelsen af
konkurrencebegrænsende praksis. Flere store løbende sager, herunder sagerne vedrørende de
transatlantiske luftfartsalliancer, ventes afsluttet i løbet af 1998. Kommissionen havde i januar måned
1998 tyve kartelsager til behandling, hvoraf flere ventes at føre til beslutninger, der indebærer bøder.
Kommissionen agter endvidere fortsat at bekæmpe misbrug af dominerende stilling, hvilket den har
gjort med stort held i 1997.

345. For så vidt angår virksomhedsfusioner, venter Kommissionen på ny en stigning i antallet af
anmeldte sager, dels som følge af den generelle tendens gennem de seneste fire år og virksomhedernes
forberedelser til ØMU, dels som følge af de virkninger for antallet af anmeldelser, som ændringerne af
forordningen om fusionskontrollen vil få, navnlig ændringerne af grænserne for kontrolberettigelse og
udvidelsen af anvendelsesområdet til at omfatte samtlige selvstændigt fungerende joint ventures.

346. En vellykket liberaliseringspolitik vil blive sikret gennem en stringent anvendelse af EU’s
konkurrenceregler. Kommissionen vil derfor være særlig agtpågivende i 1998 med hensyn til indførelse
af fuld konkurrence inden for taletelefoni og vil i denne henseende samarbejde med de nationale
regulerende myndigheder og i givet fald de nationale konkurrencemyndigheder. Kommissionen vil
endvidere være opmærksom på dominerende televirksomheders praksis på hjemmemarkeder og på de
alliancer, der måtte indgås i telekommunikationssektoren. Kommissionen vil ligeledes uophørligt følge
medlemsstaternes arbejde i tilknytning til direktivet om de fælles regler for det indre marked på
elektricitetsområdet, hvis gennemførelse i de nationale lovgivninger skal være tilendebragt senest
den 19. februar 1999.

347. For så vidt angår statsstøtte, er det Kommissionens hensigt at styrke sin kontrol af, om
medlemsstaterne overholder betingelserne i Kommissionens beslutninger. Dette kontrolleres allerede for
støtte af en vis størrelse inden for motorkøretøjs-, kunstfiber-, stål- og skibsbygningsindustrien.
Kontrollen vil blive udvidet til at omfatte samtlige støtteforanstaltninger under de horisontale
rammebestemmelser, så snart disse er gennemført. Kommissionen vil endvidere fokusere sin indsats på
opfølgning på omstruktureringsplanerne for de virksomheder, der tidligere har modtaget
omstruktureringsstøtte.

348. Som følge af det udtrykkelige konkurrencepolitiske mandat, der blev givet på det
ekstraordinære topmøde om beskæftigelsen i Luxembourg, agter Kommissionen at styrke sin
kontrolindsats på statsstøtteområdet og vil i sine vurderinger være særlig opmærksom på, om sådan
støtte “fremmer økonomisk effektivitet og beskæftigelse uden at medføre konkurrenceforvridninger”.
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Bilag - Sager omhandlet i beretningen

1. Artikel 85 og 86

Sag Offentliggjort i Afsnit nr.
Wirtschaftsvereinigung Stahl EFT L 1 af 3.1.1998, s. 10 51
British Dental Trade
Association (BDTA)

54

Carnival Corporation og Airtours 54
Hydro Texaco Holdings A/S og Preem 54
Michelin og Continental EFT C 236 af 14.8.1997, s. 9 55
Sanofi og Bristol-Myers Squibb EFT C 242 af 8.8.1997 55
Smart IP/97/740 af 4.8.1997 61
Ford service outlets IP/97/740 af 4.8.1997 61
Irish Sugar plc. EFT L 258 af 22.9.1997, s. 1 65
Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk
Tobakskompagni AS

IP/97/80 af 31.1.1997 66

Belgacom/ ITT Promedia NV IP/97/292 67
S.W.I.F.T./ La Poste EFT C 335 af 6.11.1997, s. 3 68
Digital Equipment Corporation IP/97/868 69
Unisource EFT L 318 af 20.11.1997, s.1 72
Uniworld EFT L 318 af 20.11.1997, s. 24 72
G.E.N. (Global European Network) IP/97/242 73
Accord GSM 75
Deutsche Telekom AG (DT) 77
Santa Cruz Operation Inc/ Microsoft IP/97/1027 33 - 79
Sega IP/97/757 80
Nintendo IP/97/676 80
Joint Operational Service Agreement 82
West Coast / Mediterranean Agreement 82
New Carribean Services 82
EUROSAL III 82
Vessel sharing agreements/ OOCL/Maersk EFT C 185 af 18.6.1997, s. 4 84
British Airways og American Airlines EFT C 117 af 15.4.1997, s. 8 92 - 326
Lufthansa og United Airlines 92 - 326
SAS og United Airlines 92 - 326
Swissair/Sabena/Austrian Airlines 92 - 326
Delta Air Lines og KLM og Northwest 92 - 326
Electrabel/ Intermixt IP/97/351 94
TARGET 95
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2. Artikel 90

Sag Offentliggjort i Afsnit nr.
Overtrædelsesprocedurer over for 7
medlemsstater

IP/97/954 104

GSM Spanien IP/97/374 107
Overtrædelsesprocedure over for Italien
GSM

108

VTM EFT L 244 af 6.9.97, s. 18 112-113-114
Italiensk havnelovgivning EFT L 301 af 5.11.1997, s. 17 126-127-128
Genova havn EFT L 301 af 5.11.1997, s. 27 129
Athen Lufthavn IP/97/876 131-132-134
Zaventem lufthavn 135
Svensk alkoholmonopol (Franzen-dommen) 138
Norsk alkoholmonopol 140-141-142
Østrigsk tobaksmonopol 144

3. Fusionskontrol

Sag Offentliggjort i Afsnit nr.
Sandoz/Ciba-Geigy EFT L 201 af 29.7.1997 33
Boeing/Mac Donnell Douglas EFT L 336 af 8.12.1997 21-33-146-

169-170-171-
178-324

Guinness/Grand Metropolitan IP/97/878 33-146-163-
164-176-325

Blokker/Toys “R” US IP/97/570 146-194
Anglo American
Corporation/Lonrho

IP/97/338 og 1102 146-172

BT/MCI EFT L 336 af 8.12.1997 146-173
Coca Cola Company/Carlsberg IP/97/787 146-163-176
Siemens/Elektrowatt IP/97/1013 146-165-175
Veba/Degussa IP/97/1076 146-192
Coca Cola Entreprises/Amalgated
Beverages GB

EFT L 218 af 9.8.1997 146-163-164

Hoogovens/Usines Gustave Boël IP/97/363 147
Thyssen/Krupp Stahl IP/97/751 147
Aceralia/Arbed IP/97/1020 147
Gencor/Lonrho EFT L 11 af 14.1.1997 172
MCI/WorldCom IP/98/213 174
Sehb/Viag/PE-Bewag IP/97/693 179
Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas IP/97/353 180
Promodès/Casino IP/97/937 181
Preussag/TUI IP/97/982 182
CIM/ELF/CNN IP/97/1083 183
Lafarge/Redland IP/97/1129 184
RSB/Tenex/Fuel Logistiz IP/97/267 186
Preussag/Voest Alpine IP/97/845 186
Philips/Hewlett-Packart IP/97/126 187
Telia/Ericsson IP/97/145 187
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BASF/Shell IP/97/1195 188
Go-ahead/VIA/Thameslink IP/97/352 189
Merck/Rhône-Poulenc IP/97/606 189
Procter and Gamble/VP Schikedanz EFT L 354 af 31.12.1994 191
Nestlé/San Pellegrino IP/98/159 192
Swedish Match/KAV IP/97/1190 192
Samsung/AST IP/98/166 193
Maersk Data/Nantec IP/97/964 193
Bertelsmann/Kirch/Premiere IP/98/77 193
Kesko/Tuko EFT L 174 af 2.7.1997 194

4. Statsstøtte

Sag Offentliggjort i Afsnit nr.
La Poste 215-226-284
Crédit Lyonnais 217-277
Thomson-CSF Cas C 62/96 217-287
Technolease EFT C 338 af 8.11.1997 218
Philips EFT C 338 af 8.11.1997 218-287-288
Rabobank EFT C 338 af 8.11.1997 218
Regeling Bijzondere Financiering EFT C 202 af 2.7.1997 219
Garantiordning for risikovillig kapital EFT C 250 af 15.8.1997 219
PMU EFT C 163 af 30.5.1997 223
Riedel-de Haën AG EFT C 385 af 12.12.1997 225
Maribel quater EFT C 201 af 1.7.1997 229-292
Siemens endnu ikke offentliggjort 232-289
MTW og Volkswerft Rådets forordning nr. 1013/97 234-235
MCR Gesellschaft für metallurgisches
Recycling

endnu ikke offentliggjort 236

ESF Feralpi GmbH endnu ikke offentliggjort 236


