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

Het verslag over het mededingingsbeleid vormt elk jaar opnieuw het moment om de balans op
te maken van de activiteiten van de Commissie op dit terrein en haar plannen voor de toekomst te
schetsen. Het document dat u in handen heeft, breekt niet met deze meer dan vijfentwintig jaar oude
traditie. Ik zal hier niet uitweiden over de traditionele doelstellingen die de Commissie met haar
mededingingsbeleid nastreeft, omdat de lezer daar ongetwijfeld mee bekend is: verbetering van het
concurrentievermogen van grote en kleine ondernemingen, openstelling van markten, betere verdeling
van middelen, uitbreiding van de keuzemogelijkheden voor de consument, enz. Evenmin zal ik
terugkomen op de reeds in eerdere verslagen beschreven thema’s zoals de toenemende mondialisering
van economieën of de steeds snellere technologische ontwikkelingen. Ik wil daarentegen met u praten
over enkele onderwerpen die het beleid dat ik dien, voorbij de horizon van de actualiteit van vandaag
dragen en die in dit jaarverslag uitgebreid aan de orde komen: de Economische en Monetaire Unie, de
werkgelegenheid en de uitbreiding van de Europese Unie. Dit zijn de drie grote uitdagingen waarvoor
het mededingingsbeleid zich in de komende jaren gesteld ziet.

Economische en Monetaire Unie en intensivering van de concurrentie

Een van de belangrijkste voornemens voor de komende jaren is ongetwijfeld de
totstandbrenging van een Economische en Monetaire Unie (EMU), die mijns inziens het beste kader
vormt om het concurrentiespel zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De introductie van een
gemeenschappelijke munt op een steeds verder geïntegreerde markt zal namelijk omstandigheden
creëren die het concurrentieproces bespoedigen.

De monetaire unie biedt Europese ondernemingen immers de mogelijkheid de risico’s en kosten
in verband met koersschommelingen te beperken, die nu nog een zwaarwegende factor vormen bij
beslissingen over investeringen in en penetratie van buitenlandse markten en die indirect bijdragen tot de
ontoegankelijkheid van die markten. Bovendien zullen dankzij de monetaire unie de totale kosten van de
intracommunautaire handel dalen, aangezien de transactiekosten die thans nog eens bovenop de
omwisselingskosten komen voor een deel zullen wegvallen. Europese ondernemingen zullen er zo toe
worden aangemoedigd hun handelsactiviteiten binnen de Unie verder te ontwikkelen. Die toenemende
integratie van markten zal de concurrentie een sterke impuls geven.

Een dergelijke ontwikkeling zal de noodzakelijke herstructureringen in bepaalde sectoren
waarschijnlijk bespoedigen. De Commissie zal dan ook uitermate alert moeten zijn, zowel op het
toenemende aantal concentraties als op de staatssteun die ondernemingen voor deze herstructureringen
aanvragen.

Wat de concentraties betreft valt in de komende jaren een toename van de activiteiten te
verwachten, net als bij de instelling van de interne markt het geval was. Dit was in 1997 reeds voelbaar.
In dit opzicht zal de Commissie met name letten op de vorming van oligopolies op de communautaire
markt, die bij bepaalde marktconfiguraties tot concurrentieverstorende parallelle gedragingen zouden
kunnen leiden.

De economische sectoren die met chronische, structurele problemen kampen en die moeten
herstructureren om de toenemende concurrentiedruk te kunnen weerstaan zullen ongetwijfeld proberen
staatssteun te verkrijgen om de meest dringende nood in verband met de totstandkoming van de EMU te
lenigen. Het is duidelijk een taak van de Commissie om nauwlettend toe te zien op de naleving van de
regels inzake staatssteun van het EG-Verdrag, aangezien de resulterende concurrentieverstoring op een
grotere en meer geïntegreerde markt onvermijdelijk sterker voelbaar zal zijn.
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De gemeenschappelijke munt zal tevens een gunstig effect hebben op de tarifaire
doorzichtigheid in de Europese Unie. Het wordt immers mogelijk de prijzen in elk van de lidstaten met
elkaar te vergelijken aan de hand van een gemeenschappelijke maatstaf, de euro. Die nieuwe
doorzichtigheid zal de intracommunautaire handel en met name de parallelle handel via verschillende
distributienetwerken vergemakkelijken en bevorderen, aangezien de consument op grond van de
prijsverschillen zal kunnen kiezen van welke producent in Europa hij een bepaald product koopt, zonder
zich te hoeven bezighouden met de koersschommelingen of transactiekosten en de gevolgen daarvan
voor de uiteindelijke prijs. De prijzen zullen hierdoor ongetwijfeld dalen. De verheviging van de
concurrentie zou bij bepaalde marktdeelnemers een defensieve reactie kunnen oproepen en hen ertoe
aanzetten te proberen het proces af te remmen of te blokkeren in plaats van de nodige inspanningen te
leveren om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Het is de taak van de Commissie de strijd aan te
binden met zulke marktdeelnemers en de lidstaten die hen beschermen, en bijzonder streng tegen hen op
te treden wanneer hun concurrentieverstorende gedragingen of genoten steun ingrijpende negatieve
gevolgen hebben voor de economische efficiëntie van de sterk geïntegreerde markt.

Tot slot zal de gemeenschappelijke munt als harmonisatiefactor de verschillen tussen de fiscale
en sociale stelsels van de lidstaten duidelijker zichtbaar maken. Dit zal een belangrijke rol spelen bij
beslissingen over de allocatie van kapitaal en derhalve van grote invloed zijn op de economische
efficiëntie van die beslissingen. Daarom hebben diverse lidstaten de Commissie verzocht haar beleid
inzake staatssteun met een fiscaal karakter te herzien teneinde verstoringen in de “fiscale”
concurrentieverhoudingen, die nadelig zijn voor de monetaire unie, te bestrijden. Andere lidstaten
vragen om een minimum aan harmonisatie op sociaal gebied.

Beleid ter bevordering van de werkgelegenheid

Tijdens de op 20 en 21 november 1997 in Luxemburg gehouden buitengewone Europese Raad
over de werkgelegenheid, de eerste Europese top die volledig aan dit onderwerp was gewijd, hebben de
lidstaten een akkoord bereikt over “richtsnoeren” om de activiteiten van de Europese Unie ter
bevordering van de werkgelegenheid te versterken. Uit de toen geformuleerde beleidsvoornemens blijkt
duidelijk dat de strijd om werkgelegenheid een pluriform karakter heeft en derhalve een meerledige
aanpak behoeft. Diverse onderdelen van de voorgestelde benadering hebben betrekking op het
mededingingsbeleid, ofwel impliciet, waar het gaat om het groei-instrument van de “goed werkende
interne markt”, waartoe het beleid van openstelling van de markten en de maatregelen ter verlichting
van de administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), onder meer door versoepeling
van de controle, een actieve bijdrage levert, ofwel expliciet, zoals in de afdeling met de titel “Het
communautaire beleid ten dienste van de werkgelegenheid”, waar het mededingingsbeleid met name
wordt genoemd. Tijdens de top van Luxemburg is duidelijk gesteld dat het mededingingsbeleid een
belangrijke bijdrage kan leveren tot de werkgelegenheid, met name wat de staatssteun betreft. In
paragraaf 27 van de “richtsnoeren” staat dat “moet worden aangestuurd op steunregelingen die de
economische efficiëntie en de werkgelegenheid bevorderen, zonder dat ze evenwel tot
concurrentievervalsing leiden”. Mijns inziens reikt de potentiële invloed van het mededingingsbeleid op
de werkgelegenheid echter verder dan dat.

Het mededingingsbeleid kan bijdragen tot het welslagen van een algemeen beleid ter
bevordering van de werkgelegenheid. Door zijn effect op de marktstructuur oefent het rechtstreeks
invloed uit op het concurrentievermogen en de groei van de Europese economie en werkt het aldus mee
aan de totstandbrenging van een op werkgelegenheid gericht macro-economisch klimaat in de Europese
Unie. Met de in het kader van haar mededingingsbeleid geleverde inspanningen om de markten in de
Europese Unie open te stellen draagt de Commissie in belangrijke mate bij tot de voltooiing van de
interne markt, hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is voor intensivering van de handel en voor groei.
De controle op steunmaatregelen van de staten tenslotte maakt het mogelijk om, zoals onderstreept
wordt in paragraaf 27 van de “richtsnoeren”, te waarborgen dat zulke maatregelen bijdragen tot de



- 7 -

oprichting van nieuwe ondernemingen en dus tot de schepping van duurzame arbeidsplaatsen, en
tegelijkertijd concurrentievervalsing te voorkomen. Het mededingingsbeleid is dan ook een belangrijk
wapen in de strijd voor werkgelegenheid in Europa.

Het beleid van liberalisering van de openbare diensten op het gebied van energie, vervoer en
telecommunicatie, dat de Commissie met mate voert door het respecteren van bijzondere taken van
algemeen economisch belang, biedt eveneens ondersteuning aan de activiteiten ter bevordering van de
werkgelegenheid. De openstelling van deze voorheen monopolistische markten voor de concurrentie van
nieuwkomers leidt vrijwel onmiddellijk tot een productiviteitsstijging bij de voormalige
monopoliehouders en een daling van hun exploitatiekosten, wat resulteert in lagere tarieven voor de
eindgebruiker. Die neerwaartse druk op de prijzen voor diensten van nutsbedrijven is medebepalend
voor het concurrentievermogen van het gehele Europese bedrijfsleven. Die algemene versterking van het
concurrentievermogen van onze economie bevordert de groei en de werkgelegenheid. Bovendien zullen
ondernemingen als gevolg van de liberalisering gaan wedijveren om nieuwe producten en diensten te
ontwikkelen, waardoor de vraag en daarmee de werkgelegenheid verder zullen toenemen. Aldus heeft
het beleid van de Commissie om de concurrentie onder nutsbedrijven te bevorderen op termijn een
positief effect op de werkgelegenheid.

Natuurlijk leidt de intensievere concurrentie ook tot herstructureringen en tot uitschakeling van
de minder dynamische marktdeelnemers, hetgeen volgens de conjuncturele wetten onvermijdelijk
betekent dat productie-eenheden moeten sluiten en er dus arbeidsplaatsen verdwijnen. In zulke gevallen
is het moeilijk uit te leggen dat maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid soms op korte
termijn juist arbeidsplaatsen kosten. Behalve oplossingen bestaande uit groei, waartoe het
mededingingsbeleid een actieve bijdrage kan leveren, moeten we ook een sociaal antwoord op zulke
conjuncturele effecten vinden, omdat, zoals ook voorzitter Santer heeft onderstreept, Europa niet louter
een economisch project mag zijn. Ten eerste denk ik dat we de sociale dialoog moeten koesteren, die
niet alleen rekening houdt met de menselijke eisen, maar ook strookt met een nieuw idee van
economische efficiëntie. Werknemers betrekken bij dergelijke strategische beslissingen zal, denk ik, een
gunstig effect hebben op het concurrentievermogen. Het is ongetwijfeld eveneens noodzakelijk om een
bepaalde mate van flexibiliteit op de arbeidsmarkt te introduceren, zoals reeds is aanbevolen in het
Witboek van de Commissie inzake groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid en nogmaals is
onderstreept tijdens de Raad van Luxemburg, alsook de professionele en geografische mobiliteit van
werknemers te bevorderen teneinde de omschakeling op nieuwe markten die nieuwe werkgelegenheid
bieden, te vergemakkelijken.

Er is nog een ander belangrijk gebied waarop de Commissie het beginsel van economische en
sociale samenhang wil toepassen, namelijk de controle op staatssteun. De conclusies van de top van
Luxemburg spitsen zich niet zonder reden op dit aspect toe. Ook al verbiedt artikel 92 van het EG-
Verdrag dat aan bepaalde ondernemingen staatssteun wordt verleend die tot concurrentievervalsing
binnen de gemeenschappelijke markt leidt, het laat wel ruimte voor steun ter vergemakkelijking van de
herstructurering van bedrijven in moeilijkheden, voorzover die van beperkte duur en eenmalig is en niet
is bedoeld om een op een faillissement afstevenende onderneming kunstmatig in stand te houden maar
om een onderneming binnen een redelijke termijn weer duurzaam levensvatbaar te maken. Wat
regionale steunmaatregelen betreft, heeft de Commissie zich tot taak gesteld op grond van economische
criteria vast te stellen welke gebieden het meest achtergesteld zijn en in welke mate er in elk van deze
gebieden steun mag worden verleend, zodat de staatssteun ook inderdaad terechtkomt bij
ondernemingen in regio’s van de Unie die daadwerkelijk in moeilijkheden verkeren. De controle op
staatssteun levert aldus een essentiële bijdrage tot de economische en sociale samenhang in de Europese
Unie.
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Ik zou tot slot willen onderstrepen dat de Commissie bijzonder alert is op steunmaatregelen van
de staten ter bevordering van de werkgelegenheid. In het algemeen wil de Commissie zich ervan
vergewissen dat steunmaatregelen van een bepaalde lidstaat die met name door een verlichting van de
sociale lasten voor een of meer sectoren de werkgelegenheid trachten te bevorderen geen beschermende
maatregelen vormen, waarbij het risico bestaat dat de werkgelegenheidsproblemen van die ene lidstaat
naar andere lidstaten worden geëxporteerd. Anderzijds heeft de Commissie blijk gegeven van een open
en welwillende houding ten aanzien van steunmaatregelen voor de meest achtergestelde groepen
werklozen en voor stedelijke probleemgebieden, waarbij alle mogelijke maatregelen zijn genomen om te
waarborgen dat de steun een wezenlijke en nuttige bijdrage levert tot de schepping van nieuwe,
duurzame arbeidsplaatsen.

Uitbreiding van de Europese Unie

Aan de vooravond van de volgende eeuw wordt de Europese Unie hoogstwaarschijnlijk
uitgebreid met landen uit Midden- en Oost-Europa, die nog bezig zijn met het herstel en de sanering van
hun economie. De Commissie heeft in het kader van haar mededeling ‘Agenda 2000’ voorstellen
geformuleerd voor de voorbereiding van de integratie van deze landen, die niet zonder problemen zal
verlopen. In dit document verwijst de Commissie naar de conclusies van de Europese Raad van
Kopenhagen, waarin ronduit werd gesteld dat ‘de aanwezigheid van een levensvatbare markteconomie’
een voorwaarde vormt voor de toetreding van de voormalige Oostbloklanden.

De eerste taak voor de Commissie is de Midden- en Oost-Europese landen te ondersteunen bij
hun inspanningen om de concurrentiecultuur te ontwikkelen die de grondslag vormt van elke
markteconomie. Dat is het doel van onze samenwerking met deze landen, die zich na een eerste fase van
hulp bij de ontwikkeling van een grotendeels naar het communautaire recht gemodelleerde wetgeving en
de oprichting van toezichthoudende instanties momenteel richt op het verlenen van technische bijstand
bij de concrete toepassing van de mededingingsregels. Die bijstandsmissie lijkt mij om diverse redenen
bijzonder belangrijk. Ten eerste kan er zonder concurrentiegeest geen sprake zijn van een
geliberaliseerde economie. De ontwikkeling van een concurrentiecultuur in deze landen is mijns inziens
een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle omschakeling op een markteconomie na meer dan
veertig jaar planeconomie. Evenmin kan er sprake zijn van een geliberaliseerde economie zonder
mogelijkheden om een op vrije concurrentie gebaseerde marktwerking te waarborgen. Daarom is het
van essentieel belang dat de overheden van de toetredende landen de wettelijke, institutionele en
personele middelen krijgen om de regels van de markteconomie te handhaven. Dat geldt niet alleen nu
voor de liberalisering van de economieën van deze landen, maar meer nog voor de toekomst, als ze
toetreden tot de Gemeenschap. Alleen op deze manier kan worden gewaarborgd dat de Midden- en
Oost-Europese landen in de pas lopen met hun partners en in staat zullen zijn de uitdagingen van de
interne markt het hoofd te bieden. Voor de huidige lidstaten vormt de ontwikkeling van zo’n
concurrentiecultuur bovendien een waarborg van rechtvaardigheid.

De uitbreiding van de Unie zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het aantal
aanmeldingen van overeenkomsten en steunmaatregelen van de staten, en dat in een context van
budgettaire beperkingen die ongetwijfeld geen ruimte laten voor een parallelle ontwikkeling van de
materiële en menselijke hulpbronnen van de Commissie. Daarom heb ik, gelet op de noodzaak onze
controleactiviteiten toe te spitsen op zaken met een duidelijk communautair belang, het beleid inzake de
aanmelding van overeenkomsten van geringe betekenis herzien, voorgesteld om de verantwoordelijkheid
voor de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag op zaken van zuiver nationale aard te
decentraliseren naar de nationale mededingingsautoriteiten, een uitvoerig debat over verticale afspraken
aangezwengeld en een Groenboek over dit onderwerp uitgebracht met onder meer voorstellen inzake de
invoering van een vermoeden van verenigbaarheid met de mededingingsregels beneden bepaalde
drempels. Die modernisering van het communautaire recht en de toepassing daarvan was sowieso
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nodig, maar is door het vooruitzicht van de oostwaartse uitbreiding van de Unie urgenter geworden en
bespoedigd.

Bovenstaand overzicht van de voornaamste uitdagingen waarvoor de communautaire
instellingen zijn gesteld, sterkt mij in mijn mening dat voor het mededingingsbeleid in de komende jaren
een federaliserende rol is weggelegd. Voorzover het mededingingsbeleid mijns inziens kan bijdragen tot
de verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van de Unie, zoals ik hierboven heb uiteengezet, acht ik
het onze verantwoordelijkheid om de samenhang met het communautaire beleid op andere gebieden te
versterken. Er bestaat reeds een vergaande mate van coördinatie tussen de verschillende actieterreinen
van de Commissie, maar deze dient verder te gaan dan het streven naar de noodzakelijke
administratieve efficiëntie en een beleidsbeginsel te worden. Ik zal bij de uitoefening van mijn
bevoegdheden trachten hier actief aan mee te werken.
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Deel I

XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid
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Inleiding

1. Het jaar 1997 zal worden beschouwd als een van de markante jaren voor het Europese
mededingingsbeleid. Het is door het Verdrag van Amsterdam het jaar geworden van de consolidatie van
de Commissie in haar rol van Europese controlerende instantie en van de verdieping van de
modernisering van het wetgevend kader, en tenslotte was het het jaar waarin zij haar wil bevestigd heeft
de Europese mededingingsregels met gematigdheid en vastberadenheid te doen naleven.

1. De top van Amsterdam en de consolidatie van de rol van de Commissie1

2. De top van Amsterdam was vooral een bevestiging van de rol van de Commissie als
toezichthoudster op de naleving van de mededingingsregels, hoewel tijdens de intergouvernementele
conferentie een voorstel werd geformuleerd dat lijnrecht tegen dit principe inging. Ook is opnieuw
bevestigd dat de beginselen van vrije mededinging en het verlenen van diensten van algemeen
economisch belang met elkaar te verenigen zijn. Dit gunstige resultaat moet worden opgevat als een
erkenning door de lidstaten van het verrichte werk en van het beleid dat de Commissie met gematigdheid
en vastberadenheid heeft gevoerd.

3. Bepaalde lidstaten wilden de toepassing van artikel 90 van het EG-Verdrag opnieuw ter
discussie stellen. Dit artikel verbiedt elke beperking van de concurrentie die verder gaat dan wat strikt
noodzakelijk is voor de verlening van diensten van algemeen economisch belang. Ze pleitten voor een
“herijking” van de bepalingen van het Verdrag op dit punt, omdat deze volgens hun leiden tot te veel
aandacht voor het beginsel van de vrije concurrentie ten koste van het beginsel van de openbare
dienstverlening.

4. De Commissie is altijd van mening geweest dat het Verdrag beide beginselen met elkaar in
evenwicht brengt, zoals ze dit heeft uiteengezet in haar mededeling van 11 september 1996 inzake de
diensten van algemeen belang in Europa. De verenigbaarheid van de doelstellingen van liberalisering en
behoud van een hoogwaardige openbare dienstverlening wordt door de bepalingen van het Verdrag
gewaarborgd.

5. Het pleit werd uiteindelijk beslecht met de opname in het Verdrag van Amsterdam van een
nieuw artikel 7 D betreffende “diensten van algemeen economisch belang”, waarbij een verklaring in de
Slotakte is gevoegd. Dit nieuwe artikel doet de gehechtheid van de Gemeenschap aan de doelstellingen
van algemeen economisch belang duidelijker uitkomen en bevestigt dat de openbare diensten moeten
kunnen functioneren in omstandigheden waarin ze hun taken van algemeen belang kunnen vervullen,
onverminderd de artikelen 77, 90 en 92 van het EG-Verdrag.

6. In het kader van de Conferentie is een aantal andere teksten betreffende de openbare
dienstverlening aangenomen. Het betreft een protocol betreffende het publieke-omroepstelsel en een
verklaring betreffende openbare kredietinstellingen in Duitsland.

7. Zodoende had de Conferentie wat betreft het mededingingsbeleid een bevredigende uitkomst,
omdat het grote institutionele en juridische evenwicht van het Verdrag is behouden en er hiervoor een
nieuwe legitimiteit is gevonden in de bepalingen die in het Verdrag van Amsterdam zijn opgenomen, en
met name in het nieuwe artikel 7 D.

                                                  
1 La conférence intergouvernementale et la politique de concurrence, door Karel Van Miert, Competition Policy

Newsletter, nummer 2, deel 3, zomer 1997.



- 12 -

2. De modernisering van het mededingingsrecht

8. Het mededingingsbeleid kan de volgende eeuw pas in als het is aangepast aan de werkelijkheid
van de economische wereld van vandaag de dag: verdieping van de interne markt, technologische
vooruitgang, mondialisering. De teksten en praktijken van nu liggen in essentie nog steeds verankerd in
de jaren zestig, toen de gemeenschappelijke markt het daglicht zag. Ondanks kleine aanpassingen die in
de loop der jaren werden aangebracht, blijkt het huidige rechtskader niet geheel te voldoen aan de eisen
van een doeltreffend beleid, dat moet tegemoetkomen aan zowel de behoeften van het bedrijfsleven als
van een overheid die tot taak heeft de mededinging te beschermen in een interne markt die inmiddels is
uitgebreid tot vijftien lidstaten, op weg naar de Economische en Monetaire Unie, en dit met het oog op
een verbetering van de doorzichtigheid van prijzen, en intensivering van het handelsverkeer en de
toekomstige uitbreiding naar Midden- en Oost-Europa. Daarom is er de afgelopen maanden intensief
gewerkt aan een modernisering van het communautaire mededingingsrecht.

2.1. “Antitrustbeleid”

9. Op het gebied van het antitrustbeleid zijn het afgelopen jaar zes dossiers afgerond of geopend:
de Raad heeft de herziene concentratieverordening aangenomen. De Commissie heeft harerzijds een
nieuwe “de minimis”-bekendmaking uitgebracht, een mededeling betreffende de samenwerking tussen
de communautaire en de nationale mededingingsautoriteiten en een bekendmaking inzake de bepaling
van de relevante markt. De herziening van het beleid van de Commissie inzake verticale afspraken,
waarover na de publicatie van een Groenboek een raadplegingsprocedure plaatsvond, moet in 1998 tot
een formeel voorstel leiden. Met de herziening van het beleid inzake horizontale afspraken is een
aanvang gemaakt. Deze modernisering heeft een drieledig doel: aanpassing van de rechtsinstrumenten
aan de werkelijkheid van de markt en daarmee verbetering van hun doeltreffendheid voor zowel de
overheid als alle economische subjecten; dialoog en transparantie; en naleving van het
subsidiariteitsbeginsel.

10. Op 30 juni jl. heeft de Raad een verordening houdende wijziging van Verordening nr. 4064/89
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen aangenomen2, op grond van een voorstel
van de Commissie dat in 1996 was aangenomen. Deze gewijzigde verordening treedt op 1 maart 1998
in werking. Ze zorgt voor een vereenvoudiging van de controleprocedure voor de meeste operaties die
tot nu toe in verschillende lidstaten werden aangemeld, en harmoniseert de behandeling van volwaardige
gemeenschappelijke ondernemingen.

De Commissie wilde niet alleen de nodige verbeteringen in de procedures aanbrengen maar ook het
fundamentele probleem aanpakken dat ondernemingen eenzelfde concentratie bij diverse nationale
mededingingsautoriteiten moesten aanmelden, wanneer de voorgenomen operatie niet de omzetdrempels
bereikte voor een concentratie van communautaire dimensie. De Commissie had als oplossing een
algemene verlaging van de drempels voorgesteld, maar de Raad heeft dit niet aanvaard. Hoewel de
oorspronkelijke drempels zijn gehandhaafd, is het toepassingsgebied van de verordening uitgebreid tot
bepaalde grensoverschrijdende operaties die worden verricht door ondernemingen waarvan de omzet
lager is dan de drempels die de algemene bevoegdheid bepalen. Het grensoverschrijdende karakter van
deze concentraties wordt uitgedrukt in vier cumulatieve omzetdrempels. De Commissie is van mening
dat dankzij dit nieuwe kader het probleem van meervoudige aanmeldingen grotendeels is opgelost.

Het tweede belangrijke punt van de herziening van de verordening betreft de uitbreiding van haar
toepassingsgebied tot alle volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen. Tegemoetkomend aan de
wens van het bedrijfsleven om de behandeling van gemeenschappelijke ondernemingen te
vereenvoudigen en te harmoniseren, heeft de Raad op voorstel van de Commissie besloten geen

                                                  
2 Verordening (EG) nr. 1310/97 van de Raad van 30 juni 1997 (PB L 180 van 9.7. 1997, blz. 1).
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onderscheid meer te maken tussen volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen; voor al die
ondernemingen gelden voortaan de in de concentratieverordening vastgelegde procedure en termijnen.
Als er sprake is van coördinatie tussen de ondernemingen die de gemeenschappelijke onderneming
hebben opgericht, verricht de Commissie, tegelijk met de beoordeling van de operatie vanuit het
perspectief van het in het leven roepen of versterken van een machtspositie, een beoordeling op grond
van artikel 85 van het EG-Verdrag, in het kader van de procedure van de concentratieverordening.

11. Teneinde de administratieve belasting van de ondernemingen te verlichten en daardoor de
doeltreffendheid van haar controlediensten te verbeteren, heeft de Commissie een nieuwe bekendmaking
aangenomen die een definitie geeft van de zogenaamde “de minimis”-overeenkomsten ofwel de
overeenkomsten “van geringe betekenis”,3 dat wil zeggen de overeenkomsten die de mededinging of de
handel tussen lidstaten niet op merkbare wijze kunnen beïnvloeden en daarom niet onder de bepalingen
van artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag vallen. Deze bekendmaking sluit overigens aan op het beleid
ter ondersteuning van de kleine en middelgrote ondernemingen, aangezien deze nieuwe bepalingen
betekenen dat deze ondernemingen gunstiger worden behandeld. Verder zorgt de tekst er mede voor dat
de praktijk van de Commissie inzake de toepassing van artikel 85 van het EG-Verdrag doorzichtiger
wordt.

De grote wijzigingen die in de voorgaande teksten zijn aangebracht, hebben betrekking op de drempels
onder welke de invloed op de mededinging of het handelsverkeer tussen de lidstaten als niet merkbaar
wordt beschouwd. Deze wijzigingen bestaan uit het opheffen van het omzetcriterium en het invoeren
van een differentiatie tussen horizontale en verticale overeenkomsten, wat de drempels in marktaandelen
betreft. De omzetdrempel van 300 miljoen ecu is uit de tekst verwijderd. Grote ondernemingen met een
klein marktaandeel kunnen dus voortaan gebruikmaken van de voordelen die de bekendmaking biedt. De
drempel voor het marktaandeel ligt nog steeds op 5% voor horizontale overeenkomsten en is verhoogd
tot 10% voor verticale overeenkomsten. Onder deze drempel kan toepassing van artikel 85 echter niet
worden uitgesloten voor de overeenkomsten die leiden tot bepaalde beperkingen van de concurrentie die
door de ernst ervan in strijd zijn met de doelstellingen van het mededingingsbeleid, zoals het bepalen
van de prijzen of productie- of verkoopquota, het verdelen van de markten of van de
voorzieningsbronnen. Indien deze laakbare overeenkomsten eerder op nationaal dan op communautair
vlak van invloed zijn, is de Commissie van mening dat het in de eerste plaats een taak is van de
nationale rechterlijke instanties om in te grijpen. De Commissie houdt zich uitsluitend met deze
overeenkomsten bezig indien zij van mening is dat het belang van de Gemeenschap dit vereist, met name
als deze overeenkomsten de werking van de interne markt in gevaar brengen. Deze bekendmaking biedt
dus de gelegenheid nogmaals het subsidiariteitsbeginsel toe te passen op de mededinging.

12. Op 10 oktober 1997 heeft de Commissie een mededeling aangenomen die is bedoeld om de
praktische aspecten van de samenwerking tussen de nationale en communautaire
mededingingsautoriteiten vast te leggen.4 De hoofdbeginselen hierbij zijn administratieve
doeltreffendheid en subsidiariteit.

De tekst moet ervoor zorgen dat bij zaken waarop het Gemeenschapsrecht van toepassing is, de controle
op de naleving van de Europese voorschriften door één mededingingsautoriteit wordt uitgeoefend. Het
voorzien in een unieke controle (“one-stop shop”) biedt ondernemingen dubbel voordeel: de
administratieve rompslomp wordt minder en de rechtszekerheid is groter, doordat het risico van
tegenstrijdige uitspraken wordt vermeden. Deze taakverdeling leidt eveneens tot een verbetering van de
doeltreffendheid van de controle door de respectieve overheden. De Commissie kan zich concentreren

                                                  
3 Bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis (PB C 372 van 9.12.1997, blz.

13).
4 Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de mededingingsautoriteiten

van de lidstaten bij de behandeling van onder de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag vallende zaken (PB C 313
van 15.10.1997, blz. 3).
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op zaken van werkelijk communautair belang, terwijl de nationale overheden, die beter op de hoogte
zijn van de nationale markten, beter in staat zijn besluiten op dit niveau te nemen.

Om dit doel te bereiken moeten de nationale autoriteiten zelf rechtstreeks het Gemeenschapsrecht
toepassen of althans door de toepassing van hun nationale recht een soortgelijk resultaat bereiken als de
toepassing van het Gemeenschapsrecht zou hebben opgeleverd. Toepassing van hetzelfde materiële
recht of harmonisatie van de jurisprudentie is wenselijk om te voorkomen dat er tegenstrijdige
interpretaties ontstaan van de mededingingsregels en dat ondernemingen zich tot de autoriteit wenden
die hun belangen het best dient. Daarom worden lidstaten die nog niet over passende wetgeving
beschikken er in de mededeling toe aangespoord deze te ontwikkelen, zodat de betrokken
mededingingsautoriteiten artikel 85, lid 1, en artikel 86 van het EG-Verdrag doeltreffend ten uitvoer
kunnen leggen.

De mededeling biedt een kader voor een betere taakverdeling tussen de Commissie en de nationale
controle-autoriteiten. In principe behandelen de nationale autoriteiten de zaken die voornamelijk op hun
grondgebied gevolgen hebben en na een eerste onderzoek waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor
een vrijstelling op grond van artikel 85, lid 3, van het EG-Verdrag, die alleen de Commissie bevoegd is
te verlenen.

13. De Commissie heeft een bekendmaking aangenomen inzake de bepaling van de relevante markt
voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht5 en met name de verordeningen nr. 17, de
uitvoeringsverordening van de artikelen 85 en 86, en nr. 4064/89, de concentratieverordening. Deze
bekendmaking, die berust op de vroegere jurisprudentie en praktijk, maakt het beleid van de Commissie
inzake dit ingewikkelde onderwerp doorzichtiger en maakt voor het bedrijfsleven de analyses van de
Commissie beter voorzienbaar. De bepaling van de relevante markt vormt een zeer belangrijke stap in
de analyse uit het oogpunt van de mededinging, in die zin dat het een instrument is om het kader voor de
beoordeling van de mededinging tussen de ondernemingen af te bakenen.

Zowel in de zin van productmarkt als in de zin van geografische markt is de relevante markt een
instrument dat met name de mogelijkheid biedt de marktaandelen van de ondernemingen te berekenen,
die een eerste aanwijzing zijn voor de macht van deze ondernemingen op de markt bevatten voor de
beoordeling van een machtspositie of de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag. De
Commissie baseert haar analyse over het algemeen op de substitueerbaarheid aan de vraagzijde. Anders
gezegd: de relevante markt bestaat uit producten of diensten waarvan de consument vindt dat ze binnen
een gegeven geografische ruimte onderling verwisselbaar zijn, met name met het oog op gebruik en
prijs. De Commissie sluit echter niet uit dat ze in bepaalde omstandigheden rekening houdt met de
substitueerbaarheid aan de aanbodzijde.

14. De Commissie heeft vorig jaar de aanzet gegeven tot een discussie over de herziening van haar
beleid inzake verticale afspraken. Zij streeft hiermee een tweeledig doel na: zij wil beschikken over het
beste instrument om concurrentiebeperkingen te bestrijden die een werkelijk obstakel kunnen vormen
voor de verwezenlijking van een dynamische en efficiënte interne markt, en zij wil de administratieve
lasten van de huidige regeling zoveel mogelijk beperken.

Op 22 januari 1997 is een Groenboek over dit onderwerp aangenomen.6 Dit document van de
Commissie bespreekt vier opties: behoud van het huidige systeem, extensievere groepsvrijstellingen,
restrictievere groepsvrijstellingen en toepassing van een weerlegbaar vermoeden van niet-
toepasselijkheid van artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag.7

                                                  
5 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke

mededingingsrecht (PB C 372 van 9.12.1997, blz. 5).
6 COM(96) 721.
7 XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid (1996), punten 46-50.
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In het kader van het overleg na de publicatie van het Groenboek heeft de Commissie van meer dan
tweehonderd belanghebbenden schriftelijke opmerkingen ontvangen en heeft zij het advies van de andere
Gemeenschapsinstellingen en van de overheden van de lidstaten ingewonnen. Ze heeft hoorzittingen
gehouden met vertegenwoordigers van ondernemingen. Tijdens deze gesprekken tekenden zich bepaalde
tendensen af, hoewel er nog geen consensus kon worden bereikt. De lidstaten lijken voorstander van een
grondige herziening van het huidige stelsel. De ondernemingen tonen zich eveneens bereid tot
verandering, maar wijzen erop dat ieder nieuw systeem de nodige rechtszekerheid moet bieden. De
Commissie is van plan in 1998 een voorstel te formuleren op basis van dit overleg.

15. De Commissie heeft besloten een gelijkaardig initiatief te nemen met betrekking tot haar beleid
inzake horizontale overeenkomsten. Het doel is hetzelfde, namelijk aanpassing van de bestaande
regelgeving en praktijk en met name van de groepsvrijstellingsverordeningen betreffende de
overeenkomsten inzake onderzoek en ontwikkeling en de specialisatieovereenkomsten, waarvan de
geldigheid voor drie jaar is verlengd, in afwachting van een eventuele herziening. In de loop van het jaar
heeft de Commissie een vragenlijst toegezonden aan een brede selectie van Europese ondernemingen,
om informatie te verzamelen over de aard van de horizontale samenwerking en om de relevantie van de
huidige regelgeving en praktijk te beoordelen.

2.2. Steunmaatregelen van de staten

16. De Commissie moet haar beleid op het gebied van staatssteun regelmatig aanpassen, om
rekening te houden met de ontwikkelingen die verband houden met de groeiende integratie van de
markten, als gevolg van de totstandkoming van de interne markt. Daarom worden de
mededingingsregels inzake staatssteun regelmatig herzien door de Commissie. Na in haar vijfde verslag
over staatssteun in de Unie te hebben vastgesteld dat de omvang van de staatssteun nog steeds groot
was, heeft Commissie zich er in het actieprogramma voor de interne markt8 toe verbonden nieuwe
richtsnoeren voor regionale steun voor te stellen, haar richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden aan te scherpen en over te gaan tot een
nauwkeuriger onderzoek van de grote zaken, dankzij een zogeheten “multisectorale” kaderregeling, die
verplicht tot aanmelding van alle individuele steun van een bepaalde omvang die wordt verleend in het
kader van regionale steunregelingen. De Commissie heeft in 1997 besluiten kunnen nemen over
regionale steun en de multisectorale kaderregeling.

17. Verder streeft de Commissie niet aflatend naar meer transparantie en vereenvoudiging van de
bestaande regels. Zo heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een verordening op
grond van artikel 94, zodat de Commissie voor bepaalde categorieën horizontale steun in bepaalde
omstandigheden vrijstelling van de aanmeldingsplicht kan verlenen. De Commissie zal binnenkort, ook
op grond van artikel 94, een ontwerp-verordening inzake de procedure indienen,  waarin alle procedures
die van toepassing zijn op staatssteun worden vastgelegd.

18. In het kader van de werkzaamheden die bedoeld zijn om maatregelen te nemen waarmee de
schadelijke fiscale concurrentie beperkt kan worden, is het nodig gebleken verduidelijkingen aan te
brengen bij de toepassing van artikel 92 van het EG-Verdrag op fiscale maatregelen. De Commissie
heeft in haar mededeling aan de Raad van 1 oktober 1997,9 “Naar belastingcoördinatie in de Europese
Unie”, de toezegging gedaan “een mededeling in te dienen waarin haar beleid betreffende de toepassing
van de regels inzake staatssteun wordt verduidelijkt en nader uitgewerkt in het licht van de
ontwikkelingen in de interne markt”.

                                                  
8 SEC(97)1 def., 4 juni 1997.
9 COM(97) 495 def.
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3. Statistisch overzicht van het optreden van de Commissie bij de toepassing van het
Gemeenschapsrecht in 1997

19. De Commissie heeft opnieuw te kennen gegeven dat zij van plan is strikt de hand te houden aan
de bepalingen van het communautair mededingingsrecht. Het jaar 1997 wordt opnieuw gekenmerkt
door bijzonder intensieve controles op alle gebieden waarop de Commissie bevoegd is. Het totaal aantal
nieuwe zaken dat in dit jaar werd ingeschreven, bedraagt 1338, waarvan 500  zaken op grond van de
artikelen 85, 86 en 90, 18210 voor concentraties en 656 voor staatssteun, hetgeen een aanzienlijke
toename met 92 zaken ten opzichte van 1996 betekent. Deze toename geldt in gelijke mate voor elk van
de drie categorieën. Terwijl het aantal nieuwe zaken zich lijkt te stabiliseren, groeit het aantal nieuwe
aanmeldingen van concentraties aanzienlijk (+ 31%). Het aantal zaken waarover in hetzelfde jaar is
beslist, is gestegen tot 1.165, waarvan 517 zaken op grond van de artikelen 85 en 86, 146 voor
concentraties en 502 voor staatssteun, wat een toename met 104 ten opzichte van het voorgaand jaar
betekent.

20. Op het gebied van concurrentieverstorende gedragingen heeft de Commissie meer dan
vijfhonderd zaken onderzocht en beëindigd. Zij heeft besloten om op grond van artikel 65 van het
EGKS-Verdrag een uitwisseling van gevoelige informatie te veroordelen en op grond van artikel 86 van
het EG-Verdrag een geval van misbruik van een machtspositie. In veel zaken heeft de Commissie
vrijstellingen verleend op grond van artikel 85, lid 3, van het EG-Verdrag of een procedure beëindigd
die was ingeleid op grond van artikel 86 van het EG-Verdrag, zodra de ondernemingen konden aantonen
dat overeenkomsten gewijzigd waren of dat ze waren gestopt met gedragingen die volgens de diensten
van de Commissie mededingingsproblemen veroorzaakten.

21. Op het gebied van concentraties van ondernemingen heeft de Commissie 14611 formele
beschikkingen gegeven, waaronder één verbod en zeven voorwaardelijke goedkeuringen in de tweede
fase, nadat de partijen toezeggingen hadden gedaan waarmee de geconstateerde mededingingsproblemen
konden worden opgelost. Bij sommige gevoelige kwesties, zoals de zaak Boeing/Mac Donnell Douglas,
verliepen de onderhandelingen met de ondernemingen bijzonder stroef en moeilijk.

22. Inzake de naleving van de mededingingsregels door openbare ondernemingen of nationale
monopolies heeft de Commissie met name op grond van artikel 90 van het EG-Verdrag twee
verbodsbeschikkingen gegeven ten aanzien van havenautoriteiten in Italië en een verbodsbeschikking ten
aanzien van de overheden van het Vlaamse Gewest in België, die een commerciële zender het exclusieve
recht hadden verleend reclameboodschappen op televisie uit te zenden, die bestemd waren voor de
Nederlandstalige kijkers in België.

23. Wat de controle op de staatssteun betreft, blijft het aantal ingeschreven zaken hoog; het totaal
aantal besluiten dat de Commissie heeft genomen is enigszins gestegen. Het jaar 1997 onderscheidt zich
door het feit dat er meer besluiten dan ooit voordien werden genomen om tot een grondig onderzoek
over te gaan. Het gevolg hiervan is dat de werkdruk voor de diensten van de Commissie is gestegen,
terwijl het aantal ingeschreven zaken gelijk is gebleven. Deze toename van het aantal ingeleide
procedures geeft tevens blijk van het steeds complexere karakter van de dossiers die de Commissie moet
behandelen en waarvan de beoordeling een grondig onderzoek vergt.

                                                  
10 Waaronder ook EGKS-concentraties (10).
11 Waaronder ook EGKS-concentraties (10).
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4. Het liberaliseringsproces

24. In het kader van het beginsel dat alle burgers van de Unie toegang moeten hebben tot de
diensten van algemeen economisch belang, biedt de Commissie actieve steun aan een beleid van
liberalisering van netwerkindustrieën die tot een openbaar monopolie behoren, zoals telecommunicatie,
energie en vervoer, aangezien zij ervan overtuigd is dat de liberalisering van deze markten gunstige
effecten sorteert in de vorm van verbetering van de productiviteit en verlaging van de exploitatiekosten
en de prijzen voor de consument. Het proces is het verst gevorderd op de gebieden vervoer en
telecommunicatie. De liberalisering van het luchtvervoer is sinds 1 april 1997 een feit, die van
telefoondiensten sinds 1 januari 1998.

25. Overeenkomstig een resolutie van de Raad van 22 december 1994 heeft de richtlijn van 13
maart 199612 met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor
telecommunicatie de invoering van mededinging op het gebied van de diensten voor spraaktelefonie en
de levering van infrastructuur op 1 januari 1998 vastgelegd.13 Dit liberaliseringsprogramma werd
kracht bijgezet door de overeenkomst die in het kader van de WTO inzake
basistelecommunicatiediensten werd ondertekend, en waardoor in de meeste partnerlanden van de
Europese Unie de telecommunicatiemarkt geleidelijk kan worden opengesteld.

26. Om het succes van deze liberalisering volledig te garanderen, heeft de Commissie een aantal
maatregelen genomen. Ze wilde zich er in de eerste plaats van vergewissen dat de lidstaten voldeden aan
de verplichtingen die hun worden opgelegd door het Gemeenschapsrecht inzake de omzetting van de
liberaliseringsrichtlijn in hun nationale wetgeving, zodat het wettelijk kader op 1 januari 1998 gereed
zou zijn. In een eerste verslag, dat de Commissie op 29 mei jl. heeft goedgekeurd, werd vastgesteld dat
de meeste lidstaten de gehele regeling reeds hadden omgezet of dat voor het einde van het jaar gedaan
zouden hebben. In sommige landen zouden op die datum echter alleen de hoofdbeginselen zijn omgezet.
De Commissie zal erop toezien dat de aangenomen maatregelen worden vervolledigd en correct worden
toegepast. De Commissie heeft tevens geconstateerd dat in sommige lidstaten het nationale wettelijke
kader erg vooruitstrevend is en zelfs verder gaat dan de tekst van de richtlijn. Aangezien de Commissie
zich zeer wel bewust is van de verschillende stadia van ontwikkeling van de netwerken binnen de Unie
en een evenwichtig liberaliseringsbeleid wil voeren, heeft ze ingezien dat bepaalde lidstaten uitstel moet
worden verleend, gezien de staat en de omvang van hun netwerken. Zo heeft de Commissie uitstel
verleend aan Ierland, Portugal, Griekenland, Spanje en Luxemburg. Het uitstel gaat in geen van de
gevallen verder dan het jaar 2000.

27. De Commissie is er tevens van overtuigd dat het ontbreken van een geliberaliseerde interne
energiemarkt een aanmerkelijk nadeel betekent voor de concurrentiepositie van de Europese
ondernemingen ten opzichte van hun belangrijkste handelspartners, die wel profiteren van over het
algemeen lagere kosten. Eind vorig jaar heeft de Raad de door de Commissie voorgestelde richtlijn
aangenomen betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, die vanaf
haar inwerkingtreding in 1999 voor een openstelling van gemiddeld meer dan 50% van de markt zal
zorgen.14 De ideeën die hierbij centraal staan, zijn liberalisering van de productie en toegang van derden
tot de markt, waardoor sommige afnemers van elektriciteit de prijsconcurrentie tussen de producenten
zullen kunnen laten spelen. Vanuit operationeel oogpunt stelt de richtlijn het volgende alternatief voor:
ofwel directe toegang van derden tot de infrastructuren, ofwel toegang tot de markt via de
netwerkexploitant, die dan de enige afnemer en wederverkoper van elektriciteit wordt. De Commissie

                                                  
12 Richtlijn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 1996 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking

tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie (PB L 74 van 22.3.1996, blz.
13).

13 Er zij op gewezen dat vijf lidstaten uitstel van de liberaliseringsdatum werd toegestaan.
14 Richtlijn (EG) nr. 96/92 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 (PB L 27 van 30.1.1997).
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heeft eveneens voorstellen gedaan voor gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas.15

De Raad Energie van december is tot een politiek akkoord gekomen over het voorstel van de
Commissie.

28. De Commissie treedt niet alleen op als wetgever, maar ook als controlerende instantie van het
huidige liberaliseringsproces, door inbreukprocedures in te leiden ten aanzien van lidstaten op grond
van artikel 169 van het EG-Verdrag. Zo heeft zij bijvoorbeeld dit jaar tegen zeven lidstaten een
procedure ingeleid vanwege het in gebreke blijven bij het ten uitvoer leggen van de liberalisering van de
telecommunicatiemarkt.

5. Internationale betrekkingen

29. Het mededingingsbeleid van de Commissie zou aan doeltreffendheid inboeten als er geen enkele
actie op internationaal niveau ondernomen zou worden. De toenemende mondialisering van de markten
noopt de Commissie ertoe aandacht te besteden aan de handelsrelaties met landen die geen lid zijn van
de Gemeenschap. Dit komt zowel tot uitdrukking in de bilaterale samenwerking met derde landen als in
de actieve medewerking van de communautaire instellingen binnen de multilaterale organisaties die zich
met mededingingsvraagstukken bezighouden.

30. Midden- en Oost-Europa vormen een enorm terrein voor bilaterale actie van de Commissie op
het gebied van de mededinging, vooral met het oog op de toekomstige uitbreiding van de Unie met deze
regio’s. In het kader van de associatieverdragen tussen de Unie en de landen van het voormalige
Oostblok moeten laatstgenoemde de grote beginselen van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag en
de bepalingen inzake staatssteun in hun nationale wetgeving overnemen. De Commissie heeft de taak
hierop toe te zien en bijstand te verlenen bij de uitvoering van deze nieuwe bepalingen. Door middel van
een jaarlijkse conferentie waaraan alle mededingingsautoriteiten van de betreffende landen deelnemen,
kan regelmatig de balans worden opgemaakt van dit proces, dat in het kader van de toekomstige
toetreding van bijzonder groot belang is.

31. De conferentie vond dit jaar plaats te Sofia, in Bulgarije. De Commissie heeft zich wat het
antitrust-beleid betreft verheugd verklaard over positieve ontwikkelingen zoals de aanneming van
nieuwe wetgeving in Hongarije en Roemenië en de voorbereiding van mededingingswetten in Estland en
Slovenië. Er doen zich reeds nieuwe behoeften bij de toepassing van deze rechtsinstrumenten gevoelen
en de Commissie heeft zich bereid verklaard tot het verstrekken van de nodige bijstand.
Daar staat tegenover dat het beleid van de geassocieerde landen met betrekking tot staatssteun bij lange
na niet zo goed ontwikkeld is. De meeste autoriteiten die zijn belast met de controle op staatssteun zijn
pas onlangs in het leven geroepen. De grootste moeilijkheden voor deze autoriteiten betreffen de
transparantie en de inventarisatie van de diverse vormen van overheidssteun. De Commissie moedigt
haar partners ertoe aan hun hervormingen voort te zetten en zegt toe hen bij te staan bij de uitvoering
van de richtsnoeren inzake staatssteun, waarbij rekening zal worden gehouden met de omstandigheden
die kenmerkend zijn voor economieën in overgang.

32. De samenwerking tussen de Commissie en de mededingingsautoriteiten in derde landen berust
op bilaterale overeenkomsten die tegemoetkomen aan de wens op doeltreffende wijze de strijd aan te
binden tegen mededingingsbeperkende praktijken van mondiale omvang of waarop de nationale en
regionale controlesystemen geen vat hebben. Zo is er de overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Verenigde Staten, die in 1991 werd gesloten en in 1995 door de Raad is
goedgekeurd. In hoofdzaak voorziet dit soort overeenkomsten in samenwerking tussen de bevoegde
diensten, regels inzake internationale courtoisie en uitwisseling van informatie over operaties die de
markten van beide partners betreffen, vanzelfsprekend op voorwaarde van vertrouwelijkheid. Hoewel

                                                  
15 COM(91)548 def. en COM(93)643 def..
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met deze samenwerkingsovereenkomst afwijkingen in de beoordeling niet geheel kunnen worden
voorkomen, is het een nuttig middel gebleken om de doeltreffendheid van de concurrentiewetgeving van
beide partijen te verbeteren. Er zijn onlangs onderhandelingen gevoerd om de Europees-Amerikaanse
samenwerking te verbeteren. Een ontwerp van een nieuwe overeenkomst voorziet op basis van regels inzake
internationale courtoisie dat elk van de contracterende partijen haar handhavend optreden met betrekking tot
concurrentieverstorende activiteiten uitstelt of opschort, indien deze activiteiten voornamelijk plaatsvinden op
het grondgebied van de andere partij, mits deze laatste bereid is in te grijpen. Als dit voorstel wordt
aangenomen, dan kan de extraterritoriale toepassing van de mededingingsregels beperkt worden. De
Commissie hoopt dat dit voorstel voor het einde van het jaar wordt aangenomen.

33. Op basis van de Europees-Amerikaanse samenwerkingsovereenkomst hebben de
mededingingsautoriteiten van beide partijen in het verleden reeds vruchtbare contacten gehad, soms
over gevoelige zaken zoals Sprint of Sandoz/Ciba-Geigy, zonder dat zich daarbij al te grote problemen
voordeden. Dit jaar nog is de Europees-Amerikaanse samenwerking in zaken zoals Santa
Cruz/Microsoft of Guinness/Grand Metropolitan naar tevredenheid verlopen. In deze laatste zaak
deelden de communautaire en Amerikaanse autoriteiten dezelfde mening over de oplossingen die
moesten worden aangedragen voor de mededingingsproblematiek op de markt van alcoholhoudende
dranken in de Verenigde Staten en in Europa. De zaak Boeing/Mc Donnell Douglas was het enige
geval waarbij beide autoriteiten van mening verschilden. Aan de hand van het door haar verrichte
onderzoek kon de Commissie aantonen dat de fusie zou leiden tot een versterking van de machtspositie
die Boeing reeds innam op de wereldmarkt van grote commerciële vliegtuigen. De enige concurrent van
de partijen was Airbus. Nadat met de ondernemingen was onderhandeld, werden de toezeggingen van
Boeing voldoende geacht om de mededingingsproblemen op te lossen. Deze zaak toont aan dat de
Commissie in staat is ervoor te zorgen dat de communautaire mededingingsregels ook in
wereldomvattende markten worden nageleefd. Ze heeft tevens aangetoond dat de Europese Unie en de
Verenigde Staten bij bepaalde operaties verschillende standpunten kunnen innemen. In die gevallen
heeft de Commissie zich vastbesloten getoond de Europese mededingingsregels toe te passen, zonder dat
daarmee het beginsel van een nauwe en open samenwerking met de Amerikaanse
mededingingsautoriteiten in gevaar wordt gebracht.

34. Een voorstel voor een soortgelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de
mededingingsautoriteiten van de Gemeenschap en Canada is in het begin van de afgelopen zomer
afgerond. Deze overeenkomst moet door de Commissie en de Raad gezamenlijk worden aangenomen,
nadat het Parlement advies heeft uitgebracht.

35. De internationale actie van de Commissie op mededingingsgebied beperkt zich niet tot deze
bilaterale betrekkingen. Ze is ook op multilateraal gebied actief, met name via haar deelname aan
bijeenkomsten van de WTO en de OESO. Tijdens de ministersconferentie van de WTO, die afgelopen
december in Singapore werd gehouden, is een werkgroep opgericht die tot taak heeft de problemen te
bestuderen die betrekking hebben op het verband tussen handel en mededingingsbeleid. Deze werkgroep is
diverse malen bijeengekomen in Genève en heeft aangetoond dat er bij de ontwikkelingslanden een groeiende
belangstelling bestaat voor mededingingsvraagstukken.
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I - Mededingingsbeperkende afspraken en misbruik van machtspositie -
artikelen 85 en 86

A - Ontwikkeling van het wettelijk en interpretatief kader

1. Herziening van de “de minimis”-regeling

36. Om de administratieve rompslomp voor ondernemingen te beperken, met name wat het
aanmelden van overeenkomsten betreft, had de Commissie in 197016 haar goedkeuring gehecht aan een
bekendmaking inzake overeenkomsten van geringe betekenis, dat wil zeggen overeenkomsten die geen
merkbare gevolgen hebben voor de concurrentie of de handel binnen de Gemeenschap en daarom niet
vallen onder de bepalingen van artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag, dat kartelvorming verbiedt. Deze
tekst was in 1977,17 198618 en 199419 gewijzigd. Toch bleek dat het instrument nog altijd niet op
bevredigende wijze in de behoeften van ondernemingen kon voorzien en dat overeenkomsten van geringe
betekenis nog steeds werden aangemeld bij de Commissie, wat de met het toezicht belaste diensten
onnodig belastte en ten koste ging van een goed bestuur. Daarom heeft de Commissie op 15 oktober
199720 een nieuwe bekendmaking over dit onderwerp goedgekeurd, waarmee zij een drieledig doel
nastreefde: te verduidelijken wat zij verstaat onder het begrip “overeenkomst van geringe betekenis”, de
administratieve druk op ondernemingen te verlichten en tegelijkertijd hun rechtspositie te versterken en
daarop aansluitend de controle efficiënter te maken door zich vooral te richten op zaken die wezenlijke
gevolgen hebben voor de werking van de interne markt. Deze bekendmaking sluit overigens aan op het
beleid ter ondersteuning van het MKB, dat van een aantal specifieke voordelen kan profiteren.
Bovendien maakt ze de handelwijze van de Commissie inzake de toepassing van artikel 85 van het EG-
Verdrag doorzichtiger.

37. De voornaamste wijziging ten opzichte van de teksten van 1986 en 1994 betreft de hoogte van
de drempels voor toepassing van artikel 85 van het EG-Verdrag. Op dit punt zijn twee veranderingen
aangebracht: het omzetcriterium is afgeschaft, terwijl bij het marktaandeelcriterium een onderscheid is
gemaakt tussen horizontale en verticale overeenkomsten. De Commissie is afgestapt van de vroegere
omzetdrempel van 300 miljoen ecu. Grote ondernemingen die met gemak zo’n omzet behaalden, maar
slechts een bescheiden aandeel van een bepaalde markt hadden, vielen voorheen systematisch en ten
onrechte buiten de bepalingen van de bekendmaking, maar kunnen in het vervolg wel profiteren van de
door de bekendmaking geboden voordelen. Wat de drempel van het marktaandeel betreft, is een nieuw
onderscheid geïntroduceerd. Voor horizontale overeenkomsten blijft de drempel van 5% gehandhaafd,
maar voor verticale overeenkomsten is deze verhoogd naar een marktaandeel van 10%. Dit onderscheid
tussen horizontale en verticale overeenkomsten is gebaseerd op de veronderstelling dat
concurrentievervalsende gedragingen binnen een verticale relatie tussen ondernemingen minder ernstige
gevolgen hebben voor de markt dan binnen een horizontale relatie.

38. Ook onder de genoemde drempels blijft artikel 85 echter van toepassing op overeenkomsten die
leiden tot concurrentiebeperkingen die vanwege hun aard onverenigbaar zijn met de doelstellingen van
het EG-Verdrag. Deze beperkingen staan nu voor het eerst opgesomd op een “zwarte lijst”. Het gaat
hierbij om horizontale overeenkomsten over prijzen, productie- of verkoopquota en het verdelen van
markten of van voorzieningsbronnen, evenals om verticale overeenkomsten over wederverkoopprijzen
of met clausules over gebiedsbescherming.

                                                  
16 Bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis (PB C 64 van 2.6.1970).
17 Bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis (PB C 313 van 29.12.1977).
18 Bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis (PB C 231 van 12.9.1986).
19 Herziene bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis (PB C 368 van

23.12.1994).
20 Bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis (PB C 372 van 9.12.1997).
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39. Voorzover dit soort laakbare overeenkomsten beneden de genoemde drempels blijven en het
marktaandeel van de betrokken ondernemingen beperkt is, zullen ze eerder nationale dan
communautaire gevolgen hebben. Daarom is de Commissie van oordeel dat het in de eerste plaats aan
de rechterlijke instanties en de mededingingsautoriteiten van de afzonderlijke Lid-Staten is om uit
hoofde van artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag of de nationale wet op te treden. De Commissie zal
alleen een uitspraak doen over dit soort overeenkomsten als zij van mening is dat het belang van de
Gemeenschap dat noodzakelijk maakt, met name als ze de werking van de interne markt belemmeren.

40. Tot slot bevat de nieuwe tekst ook enkele nieuwe gunstige bepalingen voor onafhankelijke
kleine en middelgrote ondernemingen zoals omschreven in de aanbeveling van de Commissie van
1996.21 Bij overeenkomsten tussen onafhankelijke kleine en middelgrote ondernemingen met een
jaaromzet of balanstotaal van niet meer dan respectievelijk 40 miljoen ecu of 27 miljoen ecu en hooguit
250 werknemers grijpt de Commissie in principe niet in. Zij behoudt zich echter wel het recht voor om
in te grijpen als zo’n overeenkomst de concurrentie op een wezenlijk deel van de relevante markt
aanzienlijk belemmert of als de concurrentie wordt beperkt door de cumulatieve werking van naast
elkaar bestaande netten van soortgelijke overeenkomsten tussen producenten of handelaren.

2. Mededeling inzake samenwerking tussen communautaire en nationale
mededingingsautoriteiten

41. De Commissie had reeds in 1993 in een mededeling die het kader schetste voor de
samenwerking tussen de diensten van de Commissie en de nationale rechterlijke instanties, aangegeven
dat zij de toepassing van het communautaire mededingingsrecht wenste te decentraliseren.22 Om deze
aansporing tot decentralisatie kracht bij te zetten heeft de Commissie op 10 oktober 1997 haar
goedkeuring gehecht aan een mededeling waarin de voorwaarden voor samenwerking met de
mededingingsautoriteiten van de lidstaten bij de behandeling van zaken uit hoofde van de artikelen 85 en
86 van het EG-Verdrag worden uiteengezet.23 Voorafgaand aan deze mededeling had de Commissie
uitgebreid overleg gepleegd met alle communautaire instellingen, de lidstaten en vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven.24

42. Het voornaamste doel van de mededeling is de toepassing van de communautaire
mededingingsregels te decentraliseren teneinde de efficiëntie ervan te vergroten. Met het oog hierop is
bepaald dat zaken waarvan de gevolgen in hoofdzaak tot één lidstaat beperkt blijven door de
desbetreffende nationale mededingingsautoriteit worden behandeld, met dien verstande dat de
Commissie het exclusieve recht behoudt vrijstelling te verlenen.

In de mededeling wordt het praktische verloop van de gewenste samenwerking tussen de
mededingingsautoriteiten van de lidstaten en de Commissie beschreven. Doel is te bereiken dat de zaken
die onder het communautaire mededingingsrecht vallen volgens het beginsel van “one-stop-shopping”
telkens zoveel mogelijk door één enkele autoriteit worden behandeld, teneinde het risico op
tegenstrijdige beslissingen te beperken en de administratieve voorschriften waaraan ondernemingen zich
dienen te houden zoveel mogelijk te vereenvoudigen.

                                                  
21 Aanbeveling van de Commissie betreffende de definitie van de kleine en middelgrote ondernemingen (PB L 107

van 30.4.1996, blz. 4).
22 Bekendmaking betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties voor de

toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag (PB C 39 van 13.2.1993, blz. 6).
23 Mededeling betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten

bij de behandeling van onder de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag vallende zaken (PB C 313 van 15.10.1997,
blz. 3).

24 XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid (1996), punten 30-33.
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Om dit doel te bereiken acht de Commissie het wenselijk dat de nationale autoriteiten zelf rechtstreeks
het Gemeenschapsrecht toepassen of althans door de toepassing van hun nationale recht een soortgelijk
resultaat bereiken als de toepassing van het Gemeenschapsrecht zou hebben opgeleverd. Met deze
harmonisatie kan worden voorkomen dat gemeenschappelijke problemen op uiteenlopende manieren
worden opgelost en dat ondernemingen in de verleiding komen zich tot de autoriteit te wenden die hun
belangen het best dient. Daarom worden lidstaten die nog niet over passende wetgeving beschikken er in
de mededeling toe aangespoord deze te ontwikkelen, zodat de betrokken mededingingsautoriteiten
artikel 85, lid 1, en artikel 86 van het EG-Verdrag doeltreffend kunnen toepassen.

De mededeling schept het kader voor een betere taakverdeling tussen de Commissie en de nationale
controle-autoriteiten die inmiddels in de meeste lidstaten zijn opgericht. In het algemeen dienen de
nationale autoriteiten de zaken te behandelen die zich voornamelijk op hun grondgebied afspelen en die
op het eerste gezicht waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor een vrijstelling op grond van
artikel 85, lid 3, waarvan de verlening tot de exclusieve bevoegdheid van de Commissie behoort. De
Commissie kan dus geen zaken decentraliseren die bij haar zijn aangemeld ter verkrijging van een
vrijstelling krachtens artikel 85, lid 3.

43. De Commissie beoogt met haar mededeling de samenwerking te vergemakkelijken en regelt die
dan ook in concreto. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zaken die het eerst bij de Commissie
aanhangig worden gemaakt en zaken waarover de nationale autoriteiten zich als eerste buigen. In het
eerste geval verwijst de Commissie slechts op klacht aanhangig gemaakte zaken door; ambtshalve
ingeleide procedures en aanmeldingen kunnen uitsluitend door haarzelf worden afgehandeld. Als de
nationale autoriteit ermee instemt een door de Commissie vanwege gebrek aan communautair belang
verworpen klacht te behandelen, maakt de Commissie de relevante documenten die zij in haar bezit
heeft aan de nationale autoriteit over. In het tweede geval raadt de Commissie de autoriteiten van de
lidstaten aan haar op de hoogte te houden van de procedures die zij inleiden, met name in zaken die van
bijzonder belang zijn voor de Gemeenschap. De samenwerking kan er dan in bestaan dat de nationale
autoriteit haar uitspraak opschort of dat zij de Commissie formeel raadpleegt. De Commissie
onderstreept dat zij dilatoire aanmeldingen, enkel bedoeld om de nationale procedure te vertragen, als
niet-prioritair zal beschouwen.

De toepassing van deze mededeling zal jaarlijks worden beoordeeld. Bovendien bestaat het voornemen
de tekst op zijn laatst vier jaar nadat hij is goedgekeurd volledig te herzien.

3. Bekendmaking inzake de bepaling van de relevante markt

44. Teneinde de doorzichtigheid van haar mededingingsbeleid te vergroten, zowel voor het
bedrijfsleven als voor de juridische gemeenschap, heeft de Commissie op 15 oktober 1997 haar
goedkeuring gehecht aan een bekendmaking inzake de bepaling van de relevante markt25, met het oog
op de toepassing van het communautaire mededingingsrecht en met name Verordening nr. 1726 en
Verordening nr. 4064/8927, betreffende de controle op concentraties. Hiermee geeft de Commissie blijk
van een reële wens haar marktbeoordelingen voorspelbaarder te maken voor degenen die met het
communautaire mededingingsrecht moeten werken. Het bepalen van de relevante markt is een zeer
belangrijke stap in de concurrentie-analyse, aangezien dit aangeeft binnen welk kader de concurrentie
tussen ondernemingen wordt beoordeeld.

                                                  
25 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke

mededingingsrecht (PB C 372 van 9.12.1997, blz. 5).
26 Verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari 1962 (PB 13 van 21.2.1962, blz. 204/62).
27 Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 (PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1,

gerectificeerd in PB L 257 van 21.9.1990, blz. 13) en Verordening (EEG) nr. 2367/90 van de Commissie van 25
juli 1990 (PB L 219 van 14.8.1990), gewijzigd bij Verordening (EG) n° 3666/93 van de Commissie van 15
december 1993 (PB L 336 van 31.12.1993).
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De voornaamste doelstelling van de marktbepaling is de vaststelling, op een systematische wijze, van de
concurrentiedwang waarmee de betrokken ondernemingen worden geconfronteerd. De bepaling van een
productmarkt en een geografische markt is erop gericht vast te stellen welke feitelijke concurrenten van
de betrokken ondernemingen in staat zijn te wegen op het gedrag van de betrokken ondernemingen of
deze te beletten onafhankelijk van daadwerkelijke concurrentiedwang op te treden. In dit perspectief
biedt de marktbepaling onder meer de mogelijkheid marktaandelen te berekenen die belangrijke
gegevens aangaande de macht op de markt bevatten voor de beoordeling van een machtspositie of de
toepassing van artikel 85.

In de regel gaat de Commissie bij haar beoordeling uit van de substitueerbaarheid aan de vraagzijde. De
relevante markt bestaat met andere woorden uit producten of diensten die de consument binnen een
bepaalde geografische ruimte als onderling verwisselbaar beschouwt, met name wat betreft gebruik en
prijs. Dit houdt in dat de relevante markt (bepaald door uit te gaan van het type producten dat de
betrokken ondernemingen verkopen en het gebied waarin zij deze producten afzetten) producten of
diensten en afzetgebieden omvat die het concurrentiegedrag van de betrokken ondernemingen kunnen
beïnvloeden of voldoende kunnen beperken. Ook kan bij de marktbepaling rekening worden gehouden
met de substitueerbaarheid aan de aanbodzijde indien het effect daarvan in termen van doeltreffendheid
en directheid vergelijkbaar is met dat van de substitueerbaarheid aan de vraagzijde.

De Commissie heeft ernaar gestreefd haar bekendmaking zo praktisch mogelijk te formuleren, waarbij
zij zich heeft gebaseerd op haar eerdere beschikkingen. Zij heeft getracht op coherente en leesbare wijze
uiteen te zetten op welke economische beginselen haar benadering van de marktbepaling berust. De
bekendmaking bevat een opsomming van de aanwijzingen waarop de Commissie haar oordeel baseert.
Wat de productmarkt betreft, houdt de Commissie met name rekening met de vraag of zich in het
recente verleden daadwerkelijk substitutie heeft voorgedaan, en met de resultaten van econometrische
ramingen, feitelijke gegevens verstrekt door afnemers en concurrenten, marktonderzoeken en de
weerstand tegen verandering bij de afnemers. Bij de bepaling van de geografische dimensie van de
relevante markt kijkt zij onder meer naar de bewegingen onder invloed van prijsschommelingen, de
sociaal-culturele kenmerken van de klantenkring, het gedrag van afnemers en concurrenten, de
handelsstromen en de verschillende obstakels die de toegang tot de markt belemmeren, zoals
vervoerskosten. Al deze parameters tezamen maken het mogelijk de relevante markt af te bakenen.

4. Herziening van het beleid inzake verticale afspraken

45. De Commissie is vorig jaar begonnen met een grondige herziening van haar beleid inzake
verticale afspraken. Dit heeft in concreto geleid tot de publicatie van een Groenboek, dat op
22 januari 1997 is goedgekeurd28. Dit beschouwende document heeft aanleiding gegeven tot een
uitvoerig debat over de effecten van verticale afspraken en de noodzaak tot herziening van de huidige
regelgeving en praktijk van de Commissie op dit gebied. Aan dit debat is deelgenomen door de
communautaire instellingen, de lidstaten, het bedrijfsleven en de juridische gemeenschap, terwijl het
Groenboek ook de aandacht heeft getrokken van onze handelspartners. In het document noemt de
Commissie vier opties: handhaving van het huidige systeem, extensievere groepsvrijstellingen,
restrictievere groepsvrijstellingen, en toepassing van een weerlegbaar vermoeden van niet-
toepasselijkheid van artikel 85, lid 1.29

Naar aanleiding van het overleg heeft de Commissie meer dan tweehonderd bijdragen ontvangen van de
verschillende gesprekspartners. Er zijn hoorzittingen georganiseerd met vertegenwoordigers van de
lidstaten en van ondernemingen. Tijdens deze vruchtbare gesprekken tekenden zich bepaalde tendensen

                                                  
28 COM (96) 721.
29 XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid (1996), punten 46-50.
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af, hoewel er nog geen consensus kon worden bereikt. De lidstaten lijken voorstander van afschaffing
van het huidige kader en invoering van een nieuw systeem waarbij bedrijven tot een bepaalde drempel
van marktinvloed kunnen rekenen op vrijstelling of een negatieve verklaring. De ondernemingen tonen
zich van hun kant bereid tot verandering, maar wijzen erop dat ieder nieuw systeem de noodzakelijke
rechtszekerheid moet bieden.

De Commissie staat thans voor de taak de haar verstrekte gegevens en de meegegeven overwegingen
samen te voegen tot een voorstel dat de preoccupaties van het bedrijfsleven en de publieke autoriteiten
optimaal weerspiegelt. De bedoeling is dat dit voorstel er in 1998 komt.

5. Herziening van het beleid inzake horizontale overeenkomsten

46. De Commissie heeft besloten dit jaar te starten met een uitvoerige beoordeling van haar beleid
inzake horizontale overeenkomsten. Ze is vastbesloten om, als dat nodig mocht blijken, de bestaande
teksten en praktijken te herzien en aan te passen, met name ook de groepsvrijstellingsverordeningen
voor onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten en specialisatieovereenkomsten, waarvan de
geldigheid met drie jaar is verlengd30 in afwachting van een eventuele herziening.

47. De eerste fase van die beoordeling bestond uit een grondig onderzoek naar het beleid van de
Commissie op dit gebied. Niet alleen is bij DG IV een interne studie verricht, tevens hebben de diensten
van de Commissie overlegd met het bedrijfsleven. Hiertoe heeft de Commissie in juli 150 vragenlijsten
verstuurd aan een grote steekproef van ondernemingen (120) en beroepsorganisaties (30) om informatie
te vergaren over de vormen van horizontale samenwerking, de doelstellingen daarvan en de
ontwikkelingen daarin alsmede om de relevantie van de bestaande verordeningen en mededelingen te
beoordelen. De Commissie is tevreden over het resultaat. Vierennegentig vragenlijsten zijn ingevuld
geretourneerd. De enquête heeft uitgewezen dat het aantal samenwerkingsverbanden tussen
ondernemingen de afgelopen jaren sterk is gestegen, met name om de mondialisering van economieën,
de snelle ontwikkeling van speerpunttechnologieën en de intensivering van de concurrentie het hoofd te
kunnen bieden. Het merendeel van de responderende ondernemingen lijkt van oordeel dat de huidige
teksten slechts ten dele aansluiten op hun werkelijke behoeften. Een herziening van het beleid van de
Commissie inzake horizontale samenwerking is dan ook noodzakelijk gebleken.

Voorts heeft de Commissie de mededingingsautoriteiten van de lidstaten gevraagd of ze wilden
meewerken aan een vergelijkend onderzoek naar de verschillende systemen voor de controle op
horizontale overeenkomsten in de lidstaten.

6. Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten

48. Op 3 december heeft de Commissie akte genomen van de richtsnoeren voor de berekening van
geldboeten opgelegd uit hoofde van artikel 15, lid 2, van Verordening nr. 17, respectievelijk artikel 65,
lid 5, van het EGKS-Verdrag, die zijn voorbereid door de diensten van DG IV en door de heer K. Van
Miert zijn gepresenteerd aan de voltallige Commissie. Met de publicatie van deze richtsnoeren31 wordt
beoogd de doorzichtigheid en efficiëntie van de beschikkingspraktijk van de Commissie te vergroten. De
richtsnoeren zijn zowel bedoeld voor ondernemingen en hun juridisch adviseurs als voor de rechterlijke
instanties van de Gemeenschappen. De toepassing van de hierin vervatte beginselen moet bovendien de
samenhang in het sanctiebeleid van de Commissie vergroten en het afschrikkende effect van de
geldboeten versterken.

                                                  
30 PB L 306 van 11.11.1997.
31 PB C 9 van 14.1.1998.
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49. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete wordt in het vervolg uitgegaan van een
basisbedrag uitgedrukt in ecu, dat in geval van verzwarende omstandigheden kan worden verhoogd of
bij verzachtende omstandigheden kan worden verlaagd. Het basisbedrag wordt vastgesteld aan de hand
van de zwaarte en de duur van de overtreding. In de richtsnoeren zijn indicatieve bedragen opgenomen,
die rekening houden met de in artikel 15, lid 2, van Verordening nr. 17 en artikel 65, lid 5, van het
EGKS-Verdrag aangegeven grenzen. Van verzwarende omstandigheden is bijvoorbeeld sprake wanneer
een onderneming recidiveert, elke medewerking weigert of een leidinggevende rol heeft gespeeld bij de
inbreuk, terwijl een onderneming zich op verzachtende omstandigheden kan beroepen als zij slechts een
passieve rol heeft gespeeld bij de inbreuk of reeds bij de eerste stappen van de Commissie de inbreuk
beëindigt. In de algemene opmerkingen wordt erop gewezen dat voor zover mogelijk tevens rekening
wordt gehouden met objectieve gegevens, zoals het economische of financiële voordeel dat de inbreuk
heeft opgeleverd of de draagkracht van de betrokken ondernemingen.

50. Deze richtsnoeren vormen een aanvulling op de mededeling van de Commissie van 18 juli 1996
betreffende het niet opleggen of verminderen van een geldboete als de onderneming daadwerkelijk
meewerkt aan de procedure.32 Deze beide teksten maken het beleid op dit gebied volgens de Commissie
tegelijkertijd efficiënter, coherenter en inzichtelijker.

B - Toepassing van de mededingingsregels ter ondersteuning van de
marktintegratie

1. Uitwisseling van informatie

51. Op 26 november 1997 heeft de Commissie bij beschikking op grond van artikel 65 van het
EGKS-Verdrag een systeem van informatie-uitwisseling verboden, dat was aangemeld door de
vereniging van Duitse ijzer- en staalbedrijven, de Wirtschaftsvereinigung Stahl, en dat bedoeld was om
de voornaamste Duitse producenten op dit terrein te verenigen. Volgens de overeenkomst, die niet ten
uitvoer is gelegd, zouden de betrokken ondernemingen gevoelige, recente en geïndividualiseerde
gegevens uitwisselen over een veertigtal ijzer- en staalproducten uit alle lidstaten. Een dergelijke
uitwisseling van informatie beperkt de concurrentie op een volgroeide en sterk geconcentreerde markt in
hoge mate, aangezien de doorzichtigheid van de markt hierdoor zodanig toeneemt dat iedere poging tot
onafhankelijk concurrerend gedrag zal worden afgestraft door de concurrenten, die immers gemakkelijk
kunnen achterhalen wie daarvoor verantwoordelijk is.

2. Actie ter bevordering van de totstandkoming van de interne markt: strijd tegen
marktcompartimentering

52. Het mededingingsbeleid beoogt bij te dragen tot de verwezenlijking van de communautaire
doelstelling een interne markt tot stand te brengen en speelt hierbij een bepalende rol, met name door de
openstelling van markten te bevorderen. De artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag reiken de
Commissie doeltreffende instrumenten hiervoor aan. Deze bepalingen zijn van toepassing op horizontale
overeenkomsten tussen ondernemingen die zijn bedoeld om nationale of interregionale markten te
segmenteren, maar ook op verticale relaties tussen producenten en distributeurs die kunnen leiden tot
een isolering van markten en daarmee tot een vertraging of ernstige belemmering van de integratie.

53. Zoals blijkt uit het Groenboek over dit onderwerp is de Commissie met name alert op de
effecten van restrictieve overeenkomsten en praktijken binnen distributienetwerken die de
intracommunautaire handel belemmeren. Bepaalde exclusieve distributieovereenkomsten leiden tot het

                                                  
32 Mededeling van de Commissie betreffende het niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken betreffende

mededingingsregelingen (PB C 207 van 18.7.1996, blz. 4) en XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid (1996),
punten 34 en 35.
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ontstaan van tot het nationale grondgebied beperkte distributiesystemen en tot afscherming van elk van
de aldus geïsoleerde markten, met name door middel van bepalingen die het elke distributeur verbieden
om producten te leveren aan cliënten in een ander contractgebied. Dergelijke restricties zijn vooral
onaanvaardbaar als er tussen de lidstaten prijsverschillen bestaan en consumenten in de Unie geen
toegang hebben tot de markten waar de laagste prijzen gelden, omdat ze dan de concurrentie beperken
en een convergentie van de prijzen binnen de Unie verhinderen. De kwalijke gevolgen van deze situatie
zullen des te duidelijker zichtbaar worden als de Economische en Monetaire Unie eenmaal een feit is.

54. Ook dit jaar heeft de Commissie zich volledig ingezet voor de strijd tegen horizontale
overeenkomsten die markten afschermen. Zo heeft zij de Britse vereniging van producenten en
distributeurs van tandheelkundig materiaal, de British Dental Trade Association (BDTA), naar
aanleiding van een regeling inzake beurzen en tentoonstellingen een administratieve brief gestuurd
waarmee de procedure werd beëindigd, nadat zij zich ervan vergewist had dat er geen sprake was van
discriminerende bepalingen of praktijken ten nadele van ondernemingen uit derde landen die materiaal
wilden presenteren op door de BTDA georganiseerde beurzen en tentoonstellingen. Ook heeft de
Commissie naar aanleiding van het feit dat Carnival Corporation en Airtours plc, actief in
respectievelijk Noord-Amerika en Noord-Europa, gezamenlijk het in cruises in het Middellandse-
Zeegebied gespecialiseerde bedrijf Costa Crociere SpA hebben overgenomen, geoordeeld dat de
overeenkomst over de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming onder artikel 85, lid 1, viel,
aangezien Carnival Corporation en Airtours plc in hun groei beperkt werden doordat de gehele markt
van het Middellandse-Zeegebied werd gereserveerd voor hun gemeenschappelijke onderneming. De
Commissie heeft voor deze overeenkomst echter vrijstelling verleend vanwege de verwachte voordelen
voor de consument wat betreft commerciële diensten en gematigde prijzen. In een andere zaak, die
betrekking had op de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de productie van
smeermiddelen door Hydro Texaco Holdings A/S (Texaco) en Preem, beide actief in de aardoliesector,
heeft de Commissie pas vrijstelling verleend voor de oprichtingsovereenkomst nadat de betrokken
partijen de clausules hadden aangepast volgens welke Preem van Texaco een exclusieve
distributielicentie voor Zweden zou hebben gekregen, hetgeen tot isolering van de Zweedse markt voor
smeermiddelen zou hebben geleid. Na wijziging van de overeenkomst zijn de partijen vrij om zelf uit te
maken van welke leverancier ze hun smeermiddelen wensen te betrekken, ongeacht waar deze gevestigd
is.

55. Wat verticale relaties betreft, heeft de Commissie eenzelfde inzet getoond. Zij heeft zich met
name beijverd om na te gaan of de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming, die in het
productiestadium doorgaans gerechtvaardigd is gelet op de hoge investeringskosten voor het onderzoek
naar en de ontwikkeling van nieuwe producten of de noodzaak schaalvoordelen te realiseren, in het
distributiestadium niet resulteert in concurrentiebeperkende samenwerking. Zo heeft de Commissie haar
goedkeuring gehecht aan de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming door Michelin en
Continental in de luchtbandensector, nadat zij zich ervan vergewist had dat de door de contractanten
doorgevoerde wijziging van de overeenkomst alle twijfels wegnam over mogelijke samenwerking tussen
de oprichters bij de marketing van de producten van hun gemeenschappelijke onderneming via hun
respectieve distributienetwerken. Hierbij heeft de Commissie tevens rekening gehouden met het feit dat
een project voor gemeenschappelijke franchising is afgeblazen. Wel heeft zij de partijen erop gewezen
dat zij hun commerciële activiteiten zal blijven volgen. Wat tot slot de oprichting betreft van een
gemeenschappelijke onderneming door Sanofi en Bristol-Myers Squibb voor de ontwikkeling, productie
en marketing van twee nieuwe moleculen die werkzaam zouden zijn bij hart- en vaatziekten, heeft de
Commissie de voorwaarden voor het op de markt brengen van deze nieuwe producten in de lidstaten
aan een grondig onderzoek onderworpen. Gelet op het aanvullende karakter van de activiteiten van de
oprichters en de concurrentiebevorderende situatie op de betrokken markten, waar generieke producten
een belangrijke rol spelen, heeft de Commissie geoordeeld dat de nieuwe onderneming niet tot een
merkbare concurrentiebeperking zal leiden.
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3. Distributie van motorvoertuigen

56. Het toezicht van de Commissie op de groepsvrijstellingsverordening voor de afzet van en
klantenservice voor motorvoertuigen33 blijft van groot belang in de automobielsector. In dit opzicht
heeft de Commissie een groot aantal klachten ontvangen van consumenten en individuele personen over
verschillende aspecten van de autodistributie in de Europese Unie.

57. In haar halfjaarlijkse verslagen over de autoprijzen34, die op grote schaal aan het publiek
beschikbaar worden gesteld, heeft de Commissie vastgesteld dat de autoprijzen binnen de Gemeenschap
nog altijd sterk uiteenlopen, wat een sterke stimulans vormt voor parallelhandel. Als gevolg van de
toegenomen prijsdoorzichtigheid is de Commissie brieven blijven ontvangen van eindgebruikers en
namens hen optredende tussenpersonen die grote moeilijkheden ondervonden bij de aanschaf van een
auto in een andere dan hun eigen lidstaat, met name in Finland, Denemarken en Nederland. Autodealers
in deze landen blijken vaak te weigeren aan niet-ingezetenen te verkopen of dan slechts tegen een hogere
prijs te willen verkopen. Als gevolg van het sterke Britse pond proberen steeds meer inwoners van het
Verenigd Koninkrijk op het Europese continent een auto te kopen met het stuur rechts. Veel van deze
zaken werden na een informele interventie van de bevoegde dienst van de Commissie geregeld.

58. Een van de fundamentele verworvenheden van de Europese Gemeenschap is dat fabrikanten
en/of hun leveranciers eindgebruikers en/of hun tussenpersonen niet mogen beperken in hun keuze van
de lidstaat waar zij producten willen kopen. Hoewel het recht van de consument om te kopen nog niet
betekent dat een dealer ook de plicht heeft om te verkopen, mag een dealer het koopaanbod van een
consument niet weigeren of een hogere prijs in rekening brengen enkel en alleen omdat de consument in
een andere lidstaat woont. Anderzijds mag een fabrikant wel maatregelen nemen om de verkoop aan
zogenoemde “niet-bevoegde” tussenhandelaren op de grijze markt tegen te gaan.

59. Contractuele bepalingen in dealerovereenkomsten en/of gedragingen die deze vrijheid beperken,
staan op een zwarte lijst en fabrikanten en/of leveranciers die er gebruik van maken, verliezen
automatisch het voordeel van de vrijstelling. Wanneer zich dergelijke inbreuken voordoen, kunnen
consumenten de zaak aanhangig maken bij hun nationale autoriteiten of rechtbanken, die bevoegd zijn
de Europese mededingingsregels toe te passen, met name als er een groepsvrijstellingsverordening in het
geding is.

60. Andere klachten betroffen de beëindiging van dealerovereenkomsten, voornamelijk in
Duitsland. In een van deze gevallen heeft de Commissie besloten de klacht af te wijzen. De Commissie
is van oordeel dat zaken waarvan de effecten vrijwel beperkt blijven tot één lidstaat en die geen
communautair belang hebben evengoed op nationaal niveau afgehandeld kunnen worden. Deze
benadering strookt met de “Automec”-jurisprudentie.35

61. In de context van de naleving van de groepsvrijstellingsverordening heeft de Commissie voorts
twee belangrijke aanmeldingen behandeld met betrekking tot de standaarddistributieovereenkomst voor
de “Smart”-auto en de Ford-garages. In de eerste zaak heeft de Commissie, na te hebben geverifieerd
of de laatste versie van de overeenkomst strookt met Verordening nr. 1475/95 (met name wat de vraag
betreft of dealers ook andere merken mogen verkopen en reclame mogen maken om klanten te trekken
buiten het contractgebied), aan de betrokken partijen een administratieve brief gestuurd. In het tweede
geval heeft de Commissie vastgesteld dat de overeenkomst buiten de werkingssfeer van Verordening

                                                  
33 Verordening (EG) nr. 1475/95 van de Commissie van 28 juni 1995 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3,

van het Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten voor motorvoertuigen, PB L 145 van
29.6.1995. Zie ook het XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, punten 54-56.

34 Persbericht IP/97/113 van 14.2.1997 en persbericht IP/97/640 van 11.7.1997.
35 Zaak T-24/90, Automec Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, arrest van het Gerecht van eerste

aanleg, 18.9.1992.
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nr. 1475/95 viel en bovendien voordelen opleverde voor de consument, met name in termen van
bereikbaarheid.

C - Ondernemingen met een machtspositie

62. Concurrentievervalsende gedragingen van een of meer ondernemingen die op een bepaalde
markt een machtspositie innemen zijn verboden volgens artikel 86 van het EG-Verdrag. Zij kunnen van
die machtspositie misbruik maken door beperking van de productie, toepassing van excessieve of
discriminerende prijzen, koppelverkoop of andere handelspraktijken waarbij economische efficiëntie niet
als uitgangspunt geldt. Dergelijke gedragingen hebben nadelige gevolgen voor de concurrentie en zijn
dan ook afkeurenswaardig, omdat de verantwoordelijke ondernemingen een zodanige marktinvloed
hebben dat ze zich kunnen onttrekken aan de concurrentiedruk en hun concurrenten kunnen uitschakelen
of de toegang tot de markt voor nieuwkomers aanmerkelijk kunnen belemmeren, zonder daar zelf enig
merkbaar nadeel van te ondervinden.

63. Het traditionele mededingingsrecht veroordeelt zulke gedragingen omdat ze concurrenten of
nieuwkomers beperken in hun mogelijkheden, zo niet de mogelijkheid ontnemen, om invloed uit te
oefenen op de marktdynamiek. De Commissie acht deze praktijken des te nadeliger omdat ze leiden tot
compartimentering van markten en de integratie van de communautaire economieën vertragen. Daarom
is zij met name alert op de gevolgen die het misbruik van een machtspositie heeft voor dit
integratieproces. Uit de zaken die de Commissie dit jaar heeft behandeld blijkt dat deze gedragingen in
alle sectoren kunnen voorkomen, hoewel het risico in sectoren waar liberalisering plaatsvindt verhoogd
is.

64. In procedureel opzicht heeft de Commissie dit jaar uiteindelijk slechts in één geval een boete
hoeven op te leggen. In alle andere zaken kon ze na de mededeling van punten van bezwaar instemmen
met toezeggingen van de betrokken ondernemingen of wijzigingen van de overeenkomsten om een einde
te maken aan de onrechtmatige praktijken. De toekomst zal uitwijzen of achter de houding van deze
ondernemingen een reële wens schuilt om de mededingingsregels na te leven. Daarom blijft de
Commissie controleren of de voorgestelde verbintenissen ook worden nageleefd.

65. De Commissie heeft Irish Sugar plc veroordeeld tot een boete van 8,8 miljoen ecu. Deze
onderneming, de enige suikerproducent in Ierland, met een aandeel van 90% op de Ierse suikermarkt, is
schuldig bevonden aan misbruik van een machtspositie, niet alleen vanwege haar herhaalde pogingen
om de concurrentie van kleine Ierse suikerverpakkingsbedrijven tegen te gaan, maar ook vanwege haar
manoeuvres om de concurrentie van bedrijven uit Frankrijk en Noord-Ierland te beperken. Irish Sugar
bood bijvoorbeeld cliënten van een importeur van Franse suiker discriminerende prijzen of kortingen
aan en bood discriminerende kortingen aan aan industriële klanten die een deel van hun productie naar
andere lidstaten uitvoerden. Deze praktijken wierpen kunstmatige obstakels op tussen de lidstaten en
verstoorden de vrije concurrentie op de markt.

66. Ook in de zaak Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk Tobakskompagni AS heeft de
Commissie haar twijfels geuit over de verenigbaarheid van de overeenkomst tussen de beide
ondernemingen met artikel 86.36 Swedish Match, de enige sigarettenproducent en -distributeur in
Zweden, had sinds 1961 een exclusieve licentie voor de productie, distributie en verkoop van het
sigarettenmerk Prince van de Deense onderneming Skandinavisk Tobakskompagni, dat op de Zweedse
markt een sterke positie inneemt. De Commissie was van oordeel dat een exclusieve licentie-
overeenkomst van zo’n duur en reikwijdte tussen twee ondernemingen met een machtspositie op
aangrenzende markten onder artikel 86 viel, met name omdat Swedish Match eenzijdig de

                                                  
36 De Commissie heeft overigens ook de kwestie van verenigbaarheid met artikel 85 van het EG-Verdrag aan de orde

gesteld.
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verkoopprijzen van Prince-sigaretten vaststelde. De overeenkomst leidde dan ook tot een isolering van
de Zweedse markt, waarop Swedish Match zonder enige concurrentie haar gang kon gaan. De
Commissie heeft derhalve ingestemd met een wijziging van de licentieovereenkomst, die inhoudt dat de
verkoop van het merk Prince grotendeels onder de controle van Skandinavisk Tobakskompagni komt te
vallen, die de prijs van haar sigaretten kan vaststellen. Door deze wijziging van de overeenkomst
verschijnt er onmiddellijk een belangrijke concurrent op de Zweedse markt.

67. De zaak tussen de Commissie en Belgacom, ingevolge een klacht die ITT Promedia NV in
1995 had ingediend wegens misbruik van een machtspositie, kwam dit jaar tot een gunstige ontknoping.
De Belgische dochteronderneming van de Amerikaanse uitgever van telefoongidsen ITT World
Directories Company verweet de Belgische telecommunicatie-exploitant Belgacom discriminerende
voorwaarden toe te passen inzake de toegang tot de gegevens over zijn abonnees op spraaktelefonie en
daarvoor buitensporige prijzen te vragen. De Commissie achtte het, aangezien de uitgevers van
telefoongidsen afhankelijk zijn van de telecommunicatie-exploitanten, wenselijk dat de toegang tot de
gegevens op niet-discriminerende wijze wordt verleend op basis van prijzen die worden berekend aan de
hand van de kosten die de exploitant zelf maakt. Belgacom had echter een prijsstructuur waarbij onder
meer de omzet van de uitgever, in dit geval ITT Promedia, in aanmerking werd genomen. Hiervoor
bestond geen enkele rechtvaardiging, behalve de marktinvloed, gekoppeld aan de machtspositie. Na
tussenkomst van de Commissie heeft Belgacom erin toegestemd het aan de omzet van de uitgever
gelieerde prijselement op te heffen en een op de verhouding tussen de totale jaarlijkse kosten en het
aantal uitgevers gebaseerde berekeningsmethode aan te houden, die meer in overeenstemming is met de
bepalingen van het Gemeenschapsrecht. Als gevolg hiervan zijn de prijzen gedaald. De logica van het
nieuwe systeem leidt ertoe dat de prijsdaling wordt verbonden aan het verschijnen van nieuwe
aanbieders. De Commissie heeft haar procedure tegen Belgacom derhalve gestaakt.

68. Op 24 maart 1997 heeft de Commissie een formele procedure ingeleid tegen SWIFT (Society
for Worldwide International Financial Telecommunications sc), een coöperatie in handen van 2000
banken, die een internationaal telecommunicatienetwerk beheert dat gespecialiseerd is in het aanbieden
van transmissie- en gegevensverwerkingsdiensten aan financiële instellingen over de hele wereld.
Ingevolge een klacht van het Franse staatsbedrijf La Poste, dat zich de toegang tot het net geweigerd
zag, was de Commissie in haar mededeling van punten van bezwaar van mening dat SWIFT de
bepalingen van artikel 86 had geschonden. SWIFT neemt immers een machtspositie in van
monopolistische omvang, aangezien zij als enige actief is op het gebied van het internationaal
betalingsverkeer en het enige netwerk is dat bankinstellingen overal ter wereld verbindingen levert.
Derhalve vormt zij een infrastructuur van wezenlijk belang, zodat het aan een entiteit weigeren van de
toegang tot een dergelijk netwerk gelijkstaat met het de facto uitsluiten ervan van de markt van het
internationaal betalingsverkeer. Kortom, SWIFT heeft duidelijk misbruik gemaakt van haar
machtspositie door ongerechtvaardigde toelatingscriteria vast te stellen die betrekking hebben op de
algemene voorwaarden op grond waarvan de financiële activiteiten van de leden worden uitgeoefend, en
door deze criteria, wat La Poste betreft, op discriminerende wijze toe te passen.

Hoewel SWIFT de argumenten van de Commissie heeft bestreden, was zij bereid de zaak in der minne
te schikken en heeft zij zich er formeel toe verbonden iedere instelling die voldoet aan de door het
Europees Monetair Instituut vastgestelde criteria voor de toelating tot systemen voor binnenlandse
betalingen, volledige toegang te verschaffen, terwijl deze tot op heden voorbehouden was aan leden-
aandeelhouders. Deze verbintenis is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.37 Dientengevolge heeft de Commissie besloten de tegen SWIFT ingeleide procedure
op te schorten, en te kennen gegeven dat zij zal toezien op de naleving van deze verbintenis.

                                                  
37 Zaak nr. IV/36.120, La Poste/SWIFT + GUF (PB C 335 van 6.11.1997, blz. 3).
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69. Naar aanleiding van klachten die door dienstverleners op het gebied van onderhoud in de
informaticasector zijn ingediend tegen de handelspraktijken van Digital Equipment Corporation
(Digital), en op basis van het onderzoek dat zij heeft verricht, heeft de Commissie tegen deze
onderneming een procedure wegens overtreding van artikel 86 ingeleid.38 In haar mededeling van punten
van bezwaar heeft de Commissie vastgesteld dat Digital een machtspositie heeft op de Europese
markten voor diensten inzake het onderhoud van Digital-software en andere materiële diensten ten
behoeve van Digital-computers. De Commissie was van mening dat Digital misbruik had gemaakt van
haar machtspositie door een handelsbeleid te ontwikkelen dat werd gekenmerkt door discriminerende
praktijken en koppelverkoop. Het geheel van deze handelspraktijken gaf blijk van een duidelijke wens
onafhankelijke dienstverleners te belemmeren in hun mogelijkheden met Digital te concurreren op de
markten voor onderhoudsdiensten en andere materiële diensten voor Digital-computers. Na de punten
van bezwaar in ontvangst genomen en betwist te hebben, heeft Digital de Commissie formele
verbintenissen voorgelegd die bedoeld zijn om haar handels- en tariefbeleid op het gebied van diensten
met betrekking tot softwareonderhoud en andere materiële diensten te wijzigen.

D – Informatiemaatschappij

70. In het jaar voorafgaande aan de volledige liberalisering van de telecommunicatiediensten in de
Europese Unie, die is vastgesteld op 1 januari 1998, heeft de Commissie haar bezigheden op
mededingingsgebied op de markten van de informatiemaatschappij geïntensiveerd. Zij heeft een aantal
begeleidende maatregelen genomen voor het liberaliseringsproces.39 Zij heeft er bovendien op toegezien
dat de exploitanten geen overeenkomsten of structuren in het leven roepen die de reikwijdte van dit
proces beperken.40

1. Allianties tussen exploitanten

71. Het vooruitzicht van de volledige liberalisering van de telecommunicatiemarkten,41 die tot uiting
zal komen in vrije concurrentie tussen de exploitanten op het gebied van alle diensten, in een versnelde
technologische ontwikkeling en in een wederzijdse marktpenetratie op internationaal niveau, heeft in
deze sector aanleiding gegeven tot allerlei herstructureringen en allianties om ondernemingen in staat te
stellen het hoofd te bieden aan de uitdagingen die dergelijke ingrijpende veranderingen meebrengen. In
de afgelopen jaren heeft de Commissie zich herhaaldelijk moeten uitspreken over de verenigbaarheid
van deze overeenkomsten en operaties met de communautaire mededingingsregels.42 Dit jaar nog vond
de Commissie aanleiding om verschillende van dit soort zaken te onderzoeken. Haar benadering in
dezen is ervoor te zorgen dat de nationale telecommunicatie-exploitanten die op de binnenlandse markt
nog een machtspositie innemen, deze uit technisch of economisch oogpunt noodzakelijke allianties niet
gebruiken om eenmaal door het monopolie verworven posities te handhaven en de concurrentie te
belemmeren.

72. Op 29 oktober 1997 heeft de Commissie de totstandbrenging goedgekeurd van twee
internationale allianties tussen verschillende telecommunicatie-exploitanten, te weten Unisource en
Uniworld.43 Onder Unisource ressorteren het Zweedse Telia, de Nederlandse PTT Telecom en het
Zwitserse Swiss Telecom. Telefónica, de Spaanse exploitant, heeft zich uit de alliantie teruggetrokken.
Uniworld is een gemeenschappelijke onderneming van Unisource en AT&T. Deze allianties zijn een
                                                  
38 De Commissie heeft overigens de vraag opgeworpen in hoeverre bepaalde overeenkomsten van Digital met

betrekking tot de distributie verenigbaar zijn met artikel 85 van het Verdrag.
39 Zie hoofdstuk II hierna.
40 Zie hoofdstuk III hierna.
41 De aspecten van de liberalisering die te maken hebben met de voorrechten van de overheid worden besproken in

hoofdstuk II, dat de toepassing van de artikelen 37 en 90 van het EG-Verdrag behandelt.
42 XXVe Verslag over het mededingingsbeleid (1995), punten 54 tot en met 59, en XXVIe Verslag over het

mededingingsbeleid (1996), punten 66 tot en met 83.
43 XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, punt 68.
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antwoord op een tweeledige zorg: het bereiken van de kritische omvang en een ruime geografische
verspreiding, wat in deze sector het vestigen van een transatlantisch partnerschap inhoudt. Daarvan
getuigen de eerder aangegane allianties tussen British Telecom en MCI (Concert) aan de ene kant en
France Télécom, Deutsche Telekom en Sprint (Atlas/Global One) aan de andere kant. De
overeenkomsten die ten grondslag liggen aan de totstandbrenging van deze twee allianties zijn
beoordeeld op grond van artikel 85 en zijn toegestaan bij een individuele vrijstellingsbeschikking met
een geldigheidsduur van vijf jaar, na bepaalde wijzigingen van de overeenkomsten en onder bepaalde
voorwaarden inzake structuur en handelwijze.

Unisource biedt een scala van telecommunicatiediensten: mobiele telefonie, satellietcommunicatie,
diensten met betrekking tot gegevensoverdracht en spraaktelefonie voor bedrijven. Deze diensten
worden geleverd door operationele dochterondernemingen. Nadat de Commissie zich ervan vergewist
had dat de drie aandeelhouders van Unisource hun al bestaande machtsposities op hun respectieve
binnenlandse markten niet zouden versterken, heeft zij voor de overeenkomsten vrijstelling verleend
onder het voorbehoud dat de verbintenissen ter voorkoming van met name iedere discriminatie door de
oprichters op het gebied van netwerkbeheer, het doorspelen van vertrouwelijke informatie van een
instelling naar een andere, elke vorm van kruissubsidiëring tussen Unisource en haar oprichters en
iedere poging om tot gekoppelde levering van diensten over te gaan, worden nageleefd. Overigens heeft
de Commissie akte genomen van de verbintenis van de Nederlandse en Zwitserse autoriteiten om hun
telecommunicatiemarkt op 1 januari 1998 te liberaliseren; in Zweden was de liberalisering al een feit.

Uniworld biedt gelijksoortige telecommunicatiediensten die zich uitstrekken tot de Verenigde Staten.
Verbintenissen van dezelfde aard hebben de Commissie in staat gesteld voor de duur van vijf jaar
vrijstelling te verlenen voor de oprichtingsovereenkomsten van Uniworld. Hierbij moet worden
opgemerkt dat AT&T eveneens een aanvullende verbintenis heeft voorgesteld met betrekking tot een
tariefbeleid waarbij niet gediscrimineerd wordt tussen de aandeelhouders van Unisource en de andere
Europese exploitanten voorzover het telefoonverkeer vanuit Europa naar de Verenigde Staten betreft.

73. De Commissie heeft de laatste hand gelegd aan haar analyse van de overeenkomst over GEN
(Global European Network), die de belangrijkste nationale telecommunicatie-exploitanten van de Unie
verenigt. Deze overeenkomst ligt ten grondslag aan de oprichting van een telecommunicatienetwerk
waarbij de verbinding tot stand komt door middel van een hoogwaardige glasvezel met een hoge
capaciteit, die de kwaliteit van de diensten van de transeuropese telecommunicatienetten zal verbeteren.
De Commissie was van mening dat sommige bepalingen onverenigbaar waren met de communautaire
mededingingsregels en in het bijzonder die welke betrekking hebben op het gemeenschappelijk
vaststellen van prijzen en op het weigeren aan derden van toegang tot de netcapaciteit. Ingevolge het
commentaar van de Commissie hebben de partijen die de aanmelding hebben gedaan hun overeenkomst
zodanig gewijzigd dat iedere exploitant die haar heeft ondertekend, individueel met derden zal
onderhandelen over de voorwaarden voor toegang tot het net, in het bijzonder over de prijzen, en wel op
niet-discriminerende wijze. Op deze basis heeft de Commissie toestemming gegeven voor de oprichting
van dit systeem. Deze zaak illustreert duidelijk het beleid dat de communautaire instanties voeren. De
Commissie staat positief tegenover technologische vooruitgang, maar wil er zeker van zijn dat de
exploitanten met een machtspositie daar geen profijt van trekken om door middel van discriminerende
handelwijzen en uitsluitingspraktijken concurrerende derden te weren van de voordelen die deze
vooruitgang biedt.

2. Mobiele communicatie

74. De Commissie is verheugd over de ontwikkeling van de mededinging in de sector van de
mobiele telefonie en over de indirecte gevolgen die deze heeft gehad voor de gehele
telecommunicatiesector. Nieuwe diensten, lagere prijzen, uitbreiding van netwerken, een groeiende
vraag en het scheppen van banen zijn opvallende blijken van de dynamiek die de Commissie met haar
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gehele mededingingsbeleid ondersteunt. Zij wil er immers over waken dat de toegang van concurrenten
tot de markt wordt vergemakkelijkt en de belangen van de consumenten wat betreft hun vrijheid in de
keuze tussen de exploitanten en hun diensten, worden beschermd.44

75. De Commissie heeft dit jaar haar goedkeuring gehecht aan de overeenkomst die is gesloten
tussen de exploitanten van mobiele telefonie die gebruikmaken van de GSM-standaard en zich hebben
aangesloten bij een internationale vereniging met meer dan tweehonderd leden. De overeenkomst
beoogde te komen tot een modelformulier van facultatieve aard dat is bedoeld om de bilaterale
onderhandelingen tussen exploitanten die roaming-overeenkomsten willen sluiten, te vergemakkelijken.
Deze overeenkomsten zijn noodzakelijk om de GSM-netwerken op elkaar af te stemmen en de abonnees
in staat te stellen zoveel mogelijk gebruik te maken van hun draagbare telefoon, waar ze ze zich ook
bevinden.

De GSM-exploitanten binnen de Europese Unie zijn immers verplicht de nationale regelgeving in acht
te nemen, in het bijzonder voor de toekenning van exploitatielicenties, wat de omvang van hun net
beperkt tot de grenzen van een lidstaat. Voor de vijfendertig miljoen abonnees in de vijftien EU-landen
is het absoluut noodzakelijk dat deze beperkingen de voordelen die verbonden zijn aan de GSM-
standaard niet opnieuw ter discussie stellen. Wanneer een abonnee het grondgebied van een lidstaat
waarin hij een abonnement heeft, verlaat, moet hij dan ook in de gelegenheid zijn te bellen en
telefonische berichten te ontvangen op het grondgebied van een andere lidstaat. Om dat mogelijk te
maken moeten de exploitanten in de verschillende lidstaten hun activiteiten coördineren.

De Commissie is van mening dat het bestaan van een modelformulier dat deze coördinatie bevordert,
talrijke voordelen biedt. Voor de exploitanten betekent het winst wat betreft kosten en
onderhandelingsduur, en tevens een waarborg van doorzichtigheid die de kans op discriminatie
verkleint. Voor de consumenten betekent het de zekerheid dat zij sneller kunnen profiteren van een groot
gebied waarin zij hun draagbare telefoon kunnen gebruiken. De Commissie heeft eveneens
geconstateerd dat na de wijziging van de overeenkomst enkele potentiële mededingingsproblemen van de
baan waren, zoals het risico dat een consument belemmerd wordt in zijn mogelijkheid onder gunstiger
tariefvoorwaarden een abonnement te nemen bij een exploitant die actief is op een ander grondgebied
dan waar de consument woont. Er zijn nog discussies gaande om een oplossing te vinden voor de
prijzen die de exploitanten onderling hanteren voor roaming-diensten en die niet zijn berekend op basis
van de reële kosten.

3. Telecommunicatietarieven

76. Voorzover nationale telecommunicatie-exploitanten nog een machtspositie bekleden op hun
binnenlandse markten, met name inzake infrastructuur, is het uit het oogpunt van de logica van de
liberalisering bijzonder belangrijk dat deze exploitanten geen misbruik van hun marktmacht maken ten
nadele van hun concurrenten. Daarom ziet de Commissie erop toe dat de concurrenten van de nationale
exploitanten toegang kunnen krijgen tot de infrastructuur van deze laatsten onder billijke en niet-
discriminerende voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot de prijzen.

77. De Commissie had dan ook een procedure ingeleid tegen de Duitse telecommunicatie-exploitant
Deutsche Telekom AG (DT), naar aanleiding van een klacht die in 1996 was ingediend in verband met
de voorwaarden voor toegang van derden tot de infrastructuur van DT.45 Nadat DT een nieuw
ontwerp-contract inzake toegang tot het net voor concurrenten had voorgelegd, ging de Commissie ertoe
over een prijsstudie te laten uitvoeren door een internationaal boekhoudkantoor, waaruit naar voren

                                                  
44 In dit kader heeft de Commissie twee zaken behandeld over het verlenen van de licenties voor de tweede GSM-

exploitant in Spanje en Italië. Deze zijn beschreven in hoofdstuk II, dat de toepassing van de artikelen 37 en 90
behandelt.

45 XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, punt 71.
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kwam dat DT niet wist aan te tonen dat de gehanteerde prijzen waren bepaald op basis van de kosten,
en dat het prijsniveau 100% hoger was dan op vergelijkbare markten waar de concurrentie speelde.
Hoewel de Commissie geen prijsregulerende overheid is, en dat ook niet wil zijn, werd DT verzocht zijn
prijzen aan te passen aan de economische realiteit, zodat zijn tariefpraktijken niet langer misbruik van
een machtspositie inhielden. Uiteindelijk stemde DT erin toe de tarieven voor de toegang tot het net, met
name voor leveranciers van diensten aan het bedrijfsleven, voor het lokale net met 38% en voor het net
voor lange-afstandstelefonie met 78% te verlagen. De Commissie besloot daarop de procedure te
beëindigen.

78. Voorts heeft de Commissie procedures ingeleid over de prijzen voor internationale
telefoongesprekken die worden betaald door exploitanten met een machtspositie. Een aanzienlijk deel
van de prijzen die voor deze internationale telefoongesprekken worden betaald, bestaat uit de
verrekeningstarieven, die neerkomen op verrekenprijzen tussen exploitanten die gevestigd zijn in
verschillende lidstaten. Als gevolg van technologische vernieuwingen en daaruit voortvloeiende
kostenverminderingen is men tegenwoordig van mening dat deze prijzen niet langer een afspiegeling zijn
van de werkelijke gesprekskosten. De diensten van de Commissie zullen daarom de huidige regelingen
inzake verrekeningstarieven aan een nauwgezet onderzoek onderwerpen met het oogmerk een op kosten
gebaseerde tariefbepaling dichterbij te brengen. Verzoeken om informatie zijn naar alle
telecommunicatie-exploitanten met een machtspositie in de EU gestuurd teneinde de
concurrentieaspecten van de regelingen inzake verrekeningstarieven te kunnen beoordelen.

4. Informatica

79. De zaak tussen de Amerikaanse onderneming Santa Cruz Operation Inc (Santa Cruz) en
Microsoft is een voorbeeld van een al met al ingewikkeld geval van concurrentiebeperking, bestaande in
het gebruik van intellectuele eigendomsrechten om het innovatievermogen van een concurrent in te
dammen.

Toen Santa Cruz de activiteiten van AT&T op het gebied van het UNIX-systeem voor krachtige
microcomputers overnam, erfde zij ook het tien jaar geleden getekende contract tussen Microsoft en
AT&T dat erin voorzag dat Microsoft slechts één versie zou maken van dit UNIX-systeem, waarvan
beide partners destijds producent waren. Volgens de contractbepalingen waren de contracterende
partijen verplicht iedere nieuwe versie van dit UNIX-systeem te ontwerpen op basis van de
oorspronkelijke Microsoft-versie en ze verenigbaar te maken met de programma’s die vóór 1987 door
Microsoft en AT&T ontwikkeld waren. Daardoor moest Santa Cruz voor elk nieuw product
gebruikmaken van de verouderde technologie van Microsoft. Santa Cruz en Microsoft zijn op deze
markt van UNIX-systemen echter concurrenten.

Dergelijke contractclausules werden derhalve beschouwd als concurrentiebeperkend in zoverre zij een
concurrent belemmerden in zijn innovatiemogelijkheden. Na ontvangst van de mededeling van punten
van bezwaar van de Commissie nam Microsoft het eenzijdige en onherroepelijke besluit Santa Cruz te
ontheffen van haar contractuele verplichtingen met betrekking tot het gebruikmaken van de
oorspronkelijke versie van het UNIX-systeem. Daarop besloot Santa Cruz zijn klacht in te trekken.

80. De Commissie is eveneens geïnteresseerd in afgeleide producten als elektronische spelletjes en
in de manier waarop deze gedistribueerd worden. Zo moest zij zich buigen over de
licentieovereenkomsten van de ondernemingen Sega en Nintendo, die tot de belangrijkste producenten
van videospelcomputers worden gerekend. Deze twee ondernemingen hadden een licentiesysteem
ingesteld dat onafhankelijke bedrijven in staat stelde spellen te ontwerpen en op de markt te brengen die
compatibel waren met hun spelcomputers. Volgens de contractbepalingen behielden Sega en Nintendo
een goedkeuringsrecht over ieder door een licentiehouder ontwikkeld spel voordat het in de handel
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kwam. Tevens was vastgelegd dat de licentiehouders de productie van de door hen ontwikkelde spellen
moesten uitbesteden aan de licentiegevers of aan een beperkt aantal erkende fabrikanten.

De Commissie was van mening dat deze overeenkomsten concurrentiebeperkend waren in zoverre zij
Sega en Nintendo in staat stelden de stand van de concurrentie na te gaan op de markten voor spellen
die verenigbaar waren met hun spelcomputers.  Zij hadden met name tot gevolg dat ze bedrijven met
een licentie beperkten in hun mogelijkheden te concurreren met de licentiegevers. De Commissie heeft
de ondernemingen derhalve mededelingen van punten van bezwaar gestuurd. Sega en Nintendo hebben
daarop besloten hun overeenkomsten te wijzigen door de omstreden clausules te schrappen. Toen de
Commissie constateerde dat er in de nieuwe overeenkomsten geen sprake meer was van
concurrentiebeperking, heeft zij de zaak geseponeerd.

E - Vervoersector

1. Zeevervoer

1.1. Consortia van lijnvaartondernemingen

81. De Commissie heeft dit jaar herhaaldelijk de bepalingen van de groepsvrijstellingsverordening
voor lijnvaartconsortia moeten toepassen.46 De aan deze vrijstelling verbonden voorwaarden en
verplichtingen waarborgen de naleving van de bepalingen van artikel 85, lid 3, en garanderen dat de
consortia daadwerkelijke concurrentie blijven ondervinden zodat de verladers een billijk deel te beurt
valt van de voordelen die uit deze overeenkomsten voortvloeien.

De artikelen 5 tot en met 9 van Verordening nr. 870/95 stellen de voorwaarden vast waaronder een
consortium in aanmerking kan komen voor de groepsvrijstelling. De vrijstelling wordt automatisch
verleend aan lijnvaartconsortia die een marktaandeel bezitten van minder dan 30 of 35% al naargelang
zij al dan niet werkzaam zijn in het kader van een lijnvaartconference. Een consortium waarvan het
marktaandeel de grens van 30 of 35% overschrijdt maar lager is dan 50% van het rechtstreekse verkeer,
kan na aanmelding eveneens in aanmerking komen voor de groepsvrijstelling, voorzover het voldoet aan
de andere in de verordening bepaalde voorwaarden. Ingeval een consortium een marktaandeel van meer
dan 50% bezit of niet voldoet aan de andere voorwaarden voor de groepsvrijstelling, moeten de partijen
hun overeenkomst bij de Commissie aanmelden en verzoeken om in aanmerking te komen voor een
individuele vrijstelling op grond van artikel 85, lid 3. In de loop van 1997 heeft de Commissie te maken
gekregen met zaken die onder beide soorten vrijstellingen vielen.

82. Krachtens Verordening nr. 870/95 heeft de Commissie in het kader van een vereenvoudigde
non-oppositieprocedure de groepsvrijstelling verleend aan vier overeenkomsten van lijnvaartconsortia.

Op 5 maart 1997 werd vrijstelling verleend aan de “Joint Operational Service Agreement” (JOS), die
vier scheepvaartmaatschappijen hebben ondertekend,47 en aan de “West Coast / Mediterranean
Agreement” (WC/Med), die drie van de vier hiervóór genoemde maatschappijen hebben gesloten.48 Op
6 oktober werd de groepsvrijstelling verleend aan twee overeenkomsten van lijnvaartconsortia: “New
Carribean Services” en EUROSAL III. De Commissie kwam in deze zaken tot eenzelfde beoordeling.
Nadat zij had vastgesteld dat het marktaandeel van deze consortia 40% tot 50% beliep, had

                                                  
46 Verordening (EG) nr. 870/95 van de Commissie van 20 april 1995 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3,

van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen
tussen lijnvaartondernemingen (consortia) krachtens Verordening (EEG) nr. 479/92 van de Raad (PB L 89 van
21.4.1995, blz. 7). Zie eveneens het XXVe Verslag over het mededingingsbeleid, punten 68-70, en het XXVIe
Verslag over het mededingingsbeleid, punten 84-87.

47 Andrew Weir Shipping Ltd, Iscont Lines Ltd, KNSM Kroonburgh BV en Zim Israeli Navigation Ltd.
48 Andrew Weir Shipping Ltd, KNSM Kroonburgh BV en Zim Israeli Navigation Ltd.
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geconstateerd dat er op de onderzochte lijnen daadwerkelijke concurrentie bleef bestaan, en voor de
laatste overeenkomst enkele wijzigingen had bewerkstelligd, kwam de Commissie tot de slotsom dat aan
de bij Verordening nr. 870/95 bepaalde vrijstellingsvoorwaarden was voldaan.

83. Drie consortiumovereenkomsten die niet binnen de werkingssfeer vielen van Verordening
nr. 870/95, kwamen desondanks in aanmerking voor een individuele vrijstelling krachtens artikel 85,
lid 3.49

84. Op 3 september 1997 verleende de Commissie krachtens artikel 85, lid 3, een individuele
vrijstelling aan consortiumovereenkomsten die tussen vier transatlantische maatschappijen waren
gesloten.50 Het consortium “Vessel sharing agreements” (VSA), dat in 1988 door de maatschappijen
Sea-Land, P&O en Nedlloyd was opgericht om de gezamenlijke exploitatie te voeren van lijnvaarten
tussen Noord-Europa en de Verenigde Staten enerzijds en de Middellandse Zee en de Verenigde Staten
anderzijds, heeft met de maatschappijen OOCL en Maersk overeenkomsten gesloten over de
uitwisseling van “slots”. Aangezien het aandeel van de partijen op de betrokken markten de grens van
30% overschreed en sommige clausules van de overeenkomsten niet voldeden aan een of meer van de
bij Verordening nr. 870/95 bepaalde vrijstellingsvoorwaarden, vielen zij buiten de werkingssfeer van
deze verordening. Overeenkomstig de oppositieprocedure heeft de Commissie een mededeling51

gepubliceerd om de opmerkingen van belanghebbende derden in te winnen.

Na een onderzoek te hebben ingesteld was de Commissie van mening dat de eerste drie voorwaarden
van artikel 85, lid 3, waren vervuld, met name op grond van het feit dat de overeenkomsten belangrijke
investeringen en capaciteitverminderingen tot gevolg hadden. Zij heeft eveneens vastgesteld dat aan de
vierde voorwaarde was voldaan, aangezien de partijen met een marktaandeel van minder dan 40% niet
in staat waren de mededinging uit te schakelen. Niettemin heeft de Commissie er de aandacht op
gevestigd dat sommige bepalingen van de overeenkomsten niet in aanmerking konden komen voor een
individuele vrijstelling. De partijen bij de overeenkomsten hebben de Commissie verbintenissen
voorgesteld om deze bepalingen niet toe te passen met betrekking tot de geografische gebieden die het
EG-Verdrag bestrijkt. Op grond van deze verbintenissen was de Commissie van mening dat zij deze
beperkende bepalingen in aanmerking kon laten komen voor een individuele vrijstelling. De vrijstelling
heeft een duur van zes jaar voor de activiteiten die onder Verordening nr. 4056/86 vallen en van drie
jaar voor die welke onder Verordening nr. 1017/68 vallen.

1.2. P&O Stena Line

85. Op 31 oktober 1996 hadden de ondernemingen P&O en Stena de oprichting aangemeld van een
gemeenschappelijke onderneming, P&O Stena Line, ter bundeling van hun activiteiten op het gebied
van veerdiensten over het Kanaal. Omdat deze operatie geen concentratie vormde in de zin van
Verordening nr. 4064/89 betreffende de controle op concentraties, viel zij dus binnen de werkingssfeer
van de bepalingen van artikel 85. Daarentegen werd dezelfde operatie door de Franse en Britse
autoriteiten beschouwd als een concentratie in de zin van hun respectieve wetgeving en was zij bij elk
van de verantwoordelijke nationale autoriteiten aangemeld. Er werden derhalve gelijktijdig drie
procedures ingeleid. Een belangrijke zorg van de Commissie in dit opzicht was met de nationale
autoriteiten tot een openhartige samenwerking te komen en te voorkomen dat er tegenstrijdige besluiten
zouden worden genomen.

Na ontvangst van de opmerkingen van belanghebbende derden over het project van een
gemeenschappelijke onderneming zond de Commissie op 10 juni 1997 een brief aan de partijen waarin
zij uitdrukking gaf aan haar ernstige twijfel over de verenigbaarheid van de operatie met het
                                                  
49 XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid (1996), punt 87.
50 Sea-Land, P§O Nedlloyd, Maersk en OOCL.
51 PB C 185 van 18.6.1997, blz. 4.
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communautaire mededingingsrecht. Het belangrijkste was dat het niet zeker leek dat in casu aan het
laatste criterium van artikel 85, lid 3, was voldaan in zoverre het risico niet uit te sluiten was dat er een
machtspositie zou ontstaan in de vorm van een oligopolie van de nieuwe onderneming en haar
belangrijkste concurrent, Eurotunnel, op de markt voor het passagiersvervoer over het Kanaal.

Na de zaak onderzocht te hebben en besproken te hebben met de nationale autoriteiten in kwestie, en
onder voorbehoud van de afloop van de lopende procedure, heeft de Commissie aangekondigd dat zij
van plan is P&O Stena Line voor een bepaalde periode een individuele vrijstelling te verlenen. De
Commissie wil immers de mogelijkheid behouden haar positie op korte termijn te herzien, rekening
houdend met het feit dat alle parameters op deze specifieke markt zeer moeilijk te beoordelen zijn, en
dan met name het effect dat de afschaffing van het systeem van belastingvrij winkelen - medio 1999 -
zal hebben op de mededinging.

2. Luchtvervoer

2.1. Toepassing van de mededingingsregels op de luchtverbindingen tussen de Gemeenschap en
derde landen

86. De mondialisering van de markten in de luchtvervoersector komt tot uiting in een
verveelvoudiging van de allianties tussen luchtvaartmaatschappijen met betrekking tot verbindingen
tussen het communautaire luchtruim en dat van derde landen. Teneinde de instrumenten van haar
mededingingsbeleid aan deze situatie, die zeker zal aanhouden, aan te passen heeft de Commissie op 16
mei 1997 een memorandum goedgekeurd dat twee voorstellen voor verordeningen van de Raad bevat
met betrekking tot de toepassing van de mededingingsregels op het luchtvervoer en met name op de
verbindingen tussen de Gemeenschap en derde landen.52 Het eerste voorstel betreft de uitbreiding van
het toepassingsgebied van Verordening nr. 3975/87 van de Raad,53 die slechts betrekking heeft op het
luchtvervoer tussen luchthavens binnen de Gemeenschap, tot de luchtverbindingen tussen diezelfde
luchthavens en die welke gelegen zijn in derde landen. Het tweede voorstel vult de regeling aan doordat
de Commissie wordt gemachtigd groepsvrijstellingen toe te kennen voor bepaalde
concurrentiebeperkende overeenkomsten over deze externe verbindingen.

87. In het huidige juridische bestel is de Commissie, op basis van Verordening nr. 3975/87, slechts
bevoegd de artikelen 85 en 86 direct toe te passen op de intracommunautaire luchtverbindingen.
Derhalve kan zij tegen concurrentiebeperkende overeenkomsten inzake verbindingen tussen de
Gemeenschap en derde landen alleen een vervolging instellen door middel van artikel 89 van het EG-
Verdrag, dat het mogelijk maakt bij ontstentenis van een specifieke uitvoeringsverordening een
controleregime in te stellen. Dit als tijdelijk bedoelde regime stelt de Commissie niet in staat met de
vereiste doeltreffendheid te handelen. Overigens kunnen de lidstaten krachtens artikel 88 ook gelijktijdig
procedures inleiden. Om zich tegenover haar internationale gesprekspartners als een geloofwaardige
partner te kunnen presenteren, dient de Commissie te beschikken over rechtsinstrumenten die in
voldoende mate kunnen waarborgen dat haar mededingingsregels zowel op intern vlak als in de
betrekkingen tussen de Gemeenschap en derde landen worden toegepast. De Commissie heeft daarom
voorstellen geformuleerd om haar bevoegdheid uit te breiden tot de verbindingen tussen de
Gemeenschap en derde landen. Deze wens tot harmonisatie is feitelijk niet nieuw. De Commissie had
immers in 198954 al aan de Raad voorgesteld haar bevoegdheid op die manier uit te breiden, maar dat
voorstel werd niet aangenomen.

                                                  
52 COM(97)218 def. en PB C 165 van 31.5.1997, blz. 13-15.
53 Verordening nr. 3975/87 van de Raad (PB L 374 van 31.12.1987, blz. 1), gewijzigd bij Verordening nr. 2410/92

(PB L 240 van 24.8.1992, blz. 18).
54 COM(89)417 en PB C 248 van 29.9.1989.
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88. De nieuwe voorstellen van de Commissie houden rekening met de ontwikkelingen binnen de
sector sinds 1989 en sluiten aan bij de huidige structuur van de luchtvervoermarkt. De belangrijkste
elementen van de nieuwe situatie zijn enerzijds de sinds 1 januari 1997 van kracht zijnde volledige
liberalisering van de diensten op het gebied van het luchtvervoer binnen de Unie, en anderzijds de
toenemende allianties tussen luchtvaartmaatschappijen voor de verbindingen tussen de Gemeenschap en
derde landen, met name de transatlantische verbindingen.

89. Door de opheffing van beperkende regelgeving binnen de Europese Economische Ruimte neemt
ook de mededinging tussen de marktactoren toe, alsmede de risico’s van aantasting van de concurrentie
bij de verbindingen tussen de EER en derde landen. Bovendien blijkt de liberalisering waarom het gaat
in de context van een versnelde mondialisering ontoereikend te zijn. In deze context van mondialisering
heeft de Raad de Commissie gemachtigd om met bepaalde derde landen overeenkomsten te sluiten met
het oog op een geleidelijke liberalisering van de luchtvervoersdiensten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
betrekkingen met Zwitserland, de landen van Midden- en Oost-Europa en de Verenigde Staten.55 Deze
overeenkomsten moeten ook bepalingen inzake de mededinging bevatten en dienen ervoor te zorgen dat
het beginsel van niet-discriminatie tussen communautaire maatschappijen wat betreft de toegang tot de
betreffende verbindingen, wordt gewaarborgd.

90. Ook vereist de opkomst van een hele nieuwe generatie van allianties tussen
luchtvaartmaatschappijen, vooral bij transatlantische verbindingen, die de concurrentievoorwaarden op
de communautaire markt sterk beïnvloeden, dat spoedig een nieuw rechtskader tot stand wordt gebracht
om te voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op de artikelen 88 en 89 van het EG-Verdrag,
wat zorgt voor omslachtige procedures en rechtsonzekerheid. Zo heeft de Commissie in 1996 zesmaal
de procedure van artikel 89 ingeleid, terwijl twee lidstaten besloten ten aanzien van twee van deze zes
allianties een parallelle procedure in te leiden op grond van artikel 88 van het EG-Verdrag. De
ondernemingen die aan deze twee allianties deelnamen, kregen te kampen met problemen doordat
verschillende autoriteiten gelijklopende onderzoeken naar eenzelfde overeenkomst instelden: toename
van de procedures, extra kosten, kans op tegenstrijdige beslissingen.

91. De Commissie heeft derhalve, in haar streven naar een doeltreffende controle, versterking van
de rechtszekerheid en verlichting van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, haar voorstellen
geformuleerd met het oog op een betere bescherming van de werking van een interne markt die
grotendeels openstaat voor internationale mededinging.

2.2.Transatlantische luchtvervoerovereenkomsten

92. De Commissie zette haar parallelle onderzoek voort naar een aantal
samenwerkingsovereenkomsten die Europese maatschappijen met Amerikaanse maatschappijen hebben
gesloten.56 Het betreft de overeenkomsten tussen British Airways en American Airlines, Lufthansa en
United Airlines, SAS en United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines en Delta Air Lines en
KLM en Northwest.57

Op 3 en 4 februari 1997 vond een hoorzitting plaats in de zaak British Airways/American Airlines,
tijdens welke de partijen en een aantal derden uitvoerig ingingen op punten die zich in verband met deze
zaak aandienden. Gezien de complexiteit van de zaak en de verplichting voor de Commissie om op
grond van artikel 89 van het EG-Verdrag met de lidstaten samen te werken, werd besloten de
deskundigen van de lidstaten en de Commissie op 17 juli 1997 onderling informeel informatie te laten
uitwisselen over overeenkomsten en machtsposities op het gebied van het luchtvervoer. Op deze
uitwisseling van informatie volgden verschillende bijeenkomsten van British Airways/American Airlines
                                                  
55 Het mandaat inzake de Verenigde Staten blijft momenteel beperkt tot bepaalde terreinen.
56 Zie XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, punten 99-101.
57 PB C 117 van 15.4.1997, blz. 8
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en ambtenaren van de Commissie, dit met de bedoeling de mededingingsvraagstukken die uit de
samenwerkingsovereenkomst voortvloeiden te bespreken.

Tegelijk werd het onderzoek voortgezet naar de overeenkomsten tussen Lufthansa en United Airlines,
SAS en United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines en Delta Air Lines en KLM en Northwest.

De Commissie is van plan voor ten minste drie van deze allianties gedurende de eerste helft van 1998
een voorstel aan te nemen op grond van artikel 89, lid 1, van het EG-Verdrag.

F - Energie

93. Wat betreft de elektriciteitssector bleef de Commissie erop toezien dat de doelstelling van de
liberaliseringsrichtlijn wordt gehandhaafd door ervoor te zorgen dat de ondernemingen, en dan met
name de gevestigde monopolisten, die nog beschikken over een machtspositie op hun thuismarkten, deze
niet misbruiken om hun markten af te schermen. Bij haar optreden streeft de Commissie ernaar een
behoedzame en verantwoorde houding aan te nemen opdat de vereiste zekerheid van de voorziening
wordt gewaarborgd.

94. In de zaak die de Commissie aanhangig heeft gemaakt tegen Electrabel, een privé-producent
die beschikt over een marktaandeel van meer dan 90% bij de elektriciteitsproductie in België, en tegen
Intermixt, het orgaan dat de gemeenten vertegenwoordigt die deelnemen aan de gemengde
intercommunales die de elektriciteit distribueren onder de gebruikers in België, leidden de nieuwe
statuten die Electrabel met deze intercommunales verbinden, tot een dergelijke afsluiting van de
Belgische markt. Met deze nieuwe statuten werd in feite een partnerschap voor 20 tot 30 jaar ingesteld
en kreeg Electrabel gedurende de gehele looptijd ervan het alleenrecht op de
basiselektriciteitsvoorziening van de gemeenten. Deze bepalingen zouden de ontwikkeling van de
Belgische elektriciteitsmarkt derhalve voor zeer lange tijd hebben stilgezet. Onder dergelijke
omstandigheden zouden de gebruikers niet hebben kunnen profiteren van de voordelen die het voor de
concurrentie openstellen van de sector tot gevolg heeft.

Daarom wilde de Commissie een procedure inleiden op grond van de artikelen 85 en 86 waarmee deze
nieuwe statuten zouden worden verboden. Na een fase van overleg met de betrokkenen heeft de
Commissie het onderzoek van het dossier opgeschort, op grond van voorstellen tot wijziging van de
statuten. Volgens de nieuwe statuten komt de exclusiviteitsclausule ten gunste van Electrabel met
ingang van 2011 te vervallen en geldt het alleenrecht vanaf 2006 nog slechts voor 75% van de
behoeften van elke gemengde intercommunale. Bovendien is – om een verandering van leverancier te
vergemakkelijken – bepaald dat Electrabel zich er vanaf 2011 niet tegen zal verzetten dat een gemengde
intercommunale wordt ontbonden, mits Electrabel een billijke schadeloosstelling krijgt.

G – Financiële sector58

95. De Commissie is van zins erop toe te zien dat de totstandkoming van de monetaire unie
verloopt in overeenstemming met de mededingingsbeginselen die in het Verdrag zijn neergelegd. Zo
heeft ze haar voorlopig standpunt kenbaar gemaakt inzake de toepasbaarheid van artikel 85 op het
betalingssysteem TARGET, dat het Europees Monetair Instituut en de centrale banken van de lidstaten
in het leven hebben geroepen. Dit betalingssysteem, dat van kracht moet worden op het moment van de
overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie en dat zal worden beheerd door het
Europees Stelsel van centrale banken, is bestemd voor drie categorieën van betalingen: eerst en vooral
de betalingen die rechtstreeks verband houden met het monetair beleid en waarbij het Europees Stelsel

                                                  
58 Zie ook het deel betreffende ondernemingen met een machtspositie, waarin een commentaar bij de zaak SWIFT is

opgenomen.
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van centrale banken betrokken is; daarnaast interbancaire betalingen (arbitragetransacties); en tot slot
betalingen die de klanten van banken betreffen, particulier dan wel zakelijk.

Wat betreft de eerste categorie wordt ervan uitgegaan dat artikel 85, lid 1, niet van toepassing is, omdat
de betrokken partijen geen ondernemingen zijn. De tweede en derde categorie daarentegen vallen binnen
het toepassingsgebied van artikel 85, lid 1, aangezien de partijen die bij deze transacties betrokken zijn,
economische actoren zijn; er bestaan overigens andere systemen voor particuliere betalingen op de
markt. Het onderzoek had in de eerste plaats betrekking op de voorgestelde uniforme tarifering voor
betalingen die via TARGET worden uitgevoerd en die is bestemd voor al degenen die bij de transactie
zijn betrokken; in dit opzicht erkent de Commissie dat het systeem ertoe bijdraagt dat een doeltreffend
instrument wordt geschapen voor het regelen van grensoverschrijdende arbitragetransacties, dat
geschikt is om de monetaire markt binnen de euro-zone betrouwbaarder te maken. In de tweede plaats
betrof het onderzoek de hoogte van het uniforme tarief. Het Europees Monetair Instituut is erop
gewezen dat de toepasselijke tarifering alle kosten moet omvatten, ook de exploitatiekosten. Het
Instituut heeft toegezegd de diensten van de Commissie op de hoogte te brengen van alle latere
ontwikkelingen.

H - Statistieken

Grafiek 1 : Nieuwe zaken59
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59 De diensten van de Commissie hebben een nieuwe methode ingevoerd voor de inschrijving van de inleiding van

procedures betreffende de toepassing van de artikelen 85 en 86, waardoor de statistische gegevens beter aansluiten
bij het reële verloop van de procedures. De zaken worden voortaan ingeschreven op de feitelijke datum van het
verzoek of de aanmelding. Deze methode van inschrijving heeft geleid tot een herziening van de statistische
gegevens en verklaart de wijzigingen ten opzichte van de gegevens in de vroegere verslagen.
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Grafiek 2 : Afgehandelde zaken
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Grafiek 3 : Evolutie van het totale aantal lopende zaken aan het einde van het jaar
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II – Staatsmonopolies en monopolierechten: artikelen 37 en 90 van het
Verdrag

A – Het Verdrag van Amsterdam

96. Het Verdrag van Amsterdam bevat een aantal bepalingen die rechtstreeks betrekking hebben op
het communautaire mededingingsbeleid. Het betreft een nieuw artikel 7 D over de diensten van
algemeen economisch belang, waarbij een verklaring is gevoegd, een protocol over het publieke-
omroepstelsel, een verklaring over de openbare kredietinstellingen in Duitsland en een nieuw
artikel 227, lid 2, over de ultraperifere gebieden.

97. Het nieuwe artikel 7 D bepaalt het volgende: “Onverminderd de artikelen 77, 90 en 92 en
gezien de plaats die de diensten van algemeen economisch belang in de gemeenschappelijke waarden
van de Unie innemen, alsook de rol die zij vervullen bij het bevorderen van sociale en territoriale
samenhang, dragen de Gemeenschap en de lidstaten er, in het kader van hun onderscheiden bevoegd-
heden en binnen het toepassingsgebied van dit Verdrag zorg voor dat deze diensten functioneren op
basis van beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen.” Door de nadruk
die het legt op de plaats die de diensten van algemeen economisch belang innemen in de
gemeenschappelijke waarden van de Unie en de rol die ze spelen bij de bevordering van de sociale en
territoriale samenhang, bevestigt het Verdrag van Amsterdam derhalve de gehechtheid van de
Gemeenschap aan de doelstellingen van algemeen economisch belang.

Door het huidige artikel 90 te behouden bekrachtigt het nieuwe Verdrag tevens het beginsel volgens
hetwelk de mededingingsregels en de vervulling van taken inzake openbare diensten met elkaar moeten
worden verzoend.

Deze nieuwe bepaling ligt in de lijn die de Commissie zelf had aangegeven in haar mededeling van 11
september 1996, namelijk de invoeging in artikel 3 van het Verdrag van Rome van een punt dat de rol
van de Gemeenschap op het gebied van de bevordering van diensten van algemeen belang zou
legitimeren, zonder dat de bevoegdheidsverdeling tussen de Commissie en de lidstaten in het gedrang
zou komen.

98. Het Europees Parlement juicht de opname van het nieuwe artikel 7 D in het Verdrag toe in zijn
resolutie van 17 december 1997 inzake de mededeling van de Commissie betreffende de diensten van
algemeen belang in Europa, waarin de belangrijke rol van de openbare diensten voor de economische en
sociale samenhang wordt beklemtoond.

99. Er is een aantal andere teksten betreffende de openbare dienstverlening aangenomen. Het
betreft een protocol over het publieke-omroepstelsel, dat het specifieke karakter van deze sector
onderstreept, rekening houdend met de culturele en politieke dimensie ervan, en een verklaring over de
openbare kredietinstellingen in Duitsland, die de voordelen die in verband met hun taken van algemeen
belang aan deze instellingen worden verleend, koppelt aan het evenredigheidsbeginsel wat een eventuele
negatieve beïnvloeding van de concurrentievoorwaarden betreft, en aan het beginsel dat het belang van
de Gemeenschap in acht dient te worden genomen.

100. Wat betreft het mededingingsbeleid vindt het fundamentele institutionele en juridische
evenwicht van het Verdrag van Rome derhalve een nieuwe legitimiteit in de bepalingen die in het
Verdrag van Amsterdam zijn opgenomen, en met name in het nieuwe artikel 7 D.
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B - Telecommunicatie

101. De richtlijn van 13 maart 1996 met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op
de markten voor telecommunicatie heeft de openstelling voor concurrentie van de diensten op het gebied
van spraaktelefonie en de levering van infrastructuur op 1 januari 1998 vastgesteld. Deze verplichting
tot liberalisering werd versterkt door de overeenkomst inzake basistelecommunicatiediensten die in het
kader van de WTO werd ondertekend. Om ervoor te zorgen dat deze liberalisering zou slagen, heeft de
Commissie verschillende zowel strenge als evenwichtige maatregelen getroffen.
Bovendien hebben het Europees Parlement en de Raad in 1997 drie nieuwe harmonisatierichtlijnen
goedgekeurd: Richtlijn 97/13/EG van 10 april betreffende een gemeenschappelijk kader voor algemene
machtigingen en individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten,60 Richtlijn
97/33/EG van 30 juni inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van
de universele dienst,61 en Richtlijn 97/51/EG van 6 oktober 1997 tot wijziging van de Richtlijnen
90/387/EEG (ONP-beginselen) en 92/44/EEG (huurlijnen), met het oog op de aanpassing aan een door
concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie.62 Deze drie richtlijnen moesten uiterlijk op
31 december 1997 door de lidstaten in hun wetgeving zijn opgenomen.

1. Toezicht op de tenuitvoerlegging van de richtlijnen

102. De Commissie wilde er allereerst zeker van zijn dat de lidstaten voldeden aan de verplichtingen
die het Gemeenschapsrecht op liberaliseringsgebied hun oplegt, zodat het regelgevend kader op
1 januari 1998 gereed zou zijn. Om te zorgen voor een gecoördineerd toezicht op de specifieke
richtlijnen op mededingingsvlak en de richtlijnen op harmonisatiegebied en om voorzover nodig het
instellen van inbreukprocedures jegens lidstaten die achterlopen op het vastgestelde tijdschema te
bespoedigen, heeft de Commissie besloten een “gemeenschappelijk team 1998” op te richten (een
gemeenschappelijk team belast met de toepassing van het Gemeenschapsrecht op
telecommunicatiegebied), waaraan ambtenaren deelnemen van de Directoraten-generaal die
verantwoordelijk zijn voor mededinging en telecommunicatie en waarbij ook de juridische dienst van de
Commissie betrokken is. Dit gemeenschappelijk team heeft op grond van de uitkomsten van bilaterale
bijeenkomsten met de lidstaten voor de Raad een rapport opgesteld over de mate waarin deze richtlijnen
zijn omgezet, dat de Commissie op 29 mei 1997 heeft goedgekeurd en dat op 8 oktober van datzelfde
jaar werd bijgewerkt.

103. Uit het rapport van 29 mei bleek dat sommige lidstaten minder vorderingen hadden geboekt bij
het omzetten van de richtlijnen en dat er nog zeer veel inspanningen moesten worden verricht. Het
rapport van 8 oktober 1997 onderstreept de geboekte vooruitgang, maar stelt ook vast dat bepaalde
lidstaten nog altijd achterlopen op het tijdschema van de liberalisering van de telecommunicatie dat in
Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie is vastgesteld.

104. Op 5 november 1997 besloot de Commissie inbreukprocedures in de zin van artikel 169 van
het Verdrag in te leiden tegen 7 lidstaten. De betreffende lidstaten zijn Denemarken, Duitsland,
Griekenland, Italië, Luxemburg, Portugal en België. Op deze datum had Denemarken er niet voor
gezorgd dat zijn openbare telecommunicatie-exploitant TeleDanmark zijn standaardvoorwaarden voor
interconnectie per 1 juli 1997 openbaar maakte. Een dergelijke openbaarmaking is echter onontbeerlijk
willen nieuwkomers op de markt op basis van deze standaardvoorwaarden snel kunnen onderhandelen
over de aansluiting van hun nieuw netwerk op het reeds bestaande. Wat betreft Griekenland: dit land
had twee particuliere Griekse GSM-exploitanten nog niet toegestaan hun netwerken rechtstreeks, dus
niet via het netwerk van de openbare exploitant, aan te sluiten op buitenlandse netwerken, noch per
1 oktober 1997 de oprichting vrijgemaakt van nieuwe infrastructuur voor de levering van
                                                  
60 PB L 117 van 7.5.1997, blz. 15.
61 PB L 199 van 26.7.1997, blz. 32.
62 PB L 295 van 29.10.1997, blz. 23.
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geliberaliseerde diensten (d.w.z. alle andere diensten dan spraaktelefonie). Ook Italië had nog niet
gezorgd voor liberalisering van dergelijke infrastructuur, en evenmin had het de bijdrage van de
nieuwkomers in de nettokosten van de universele dienst die voor rekening van Telecom Italia is,
gespecificeerd. Luxemburg had per 1 juli 1997 de oprichting van nieuwe infrastructuur voor het
verlenen van geliberaliseerde diensten nog niet vrijgemaakt. Duitsland had er nog niet voor gezorgd dat
Deutsche Telekom een interconnectiecatalogus uitbracht met de prijzen van de aangeboden diensten.
Portugal had per 1 juli 1997 de oprichting van nieuwe infrastructuur voor de levering van
geliberaliseerde diensten nog niet vrijgemaakt. Voor België geldt dat het alleen nog maar het gebruik
van de bestaande infrastructuur had vrijgemaakt, en niet de oprichting van nieuwe infrastructuur voor
de levering van geliberaliseerde diensten, en dat het nog geen wetgeving had aangenomen die de
financiële bijdrage van nieuwkomers in de nettokosten van de universele dienst vastlegt.
Begin 1998 moet er met de lidstaten een reeks bijeenkomsten worden gehouden, die een nieuwe
evaluatie van de situatie per land mogelijk maakt.

2. Mededeling over telefonie op Internet

105. Op 2 mei 1997 heeft de Commissie ter raadpleging een mededeling uitgebracht betreffende de
toepassing van Richtlijn 90/388/EEG op telefoondiensten op Internet. De Commissie huldigt het
standpunt dat deze dienst momenteel nog niet als spraaktelefonie kan worden beschouwd, omdat nog
niet aan een aantal voorwaarden is voldaan. Gezien de ontwikkeling van de technologie kan echter snel
aan deze voorwaarden worden voldaan, in welk geval de Commissie haar standpunt zal bijstellen. De
Commissie wil begin 1998 een definitieve versie van deze mededeling goedkeuren, waarin de vele
commentaren die zijn binnengekomen zullen worden verwerkt.

3. Verlening van uitstel voor de tenuitvoerlegging van de liberalisering van de
telecommunicatie

106. De Commissie is zich ervan bewust dat de netwerken in de Unie verschillende
ontwikkelingsniveaus hebben en spant zich ervoor in een evenwichtig liberaliseringsbeleid te voeren. Ze
beseft dan ook dat ze bepaalde lidstaten uitstel voor de tenuitvoerlegging moet verlenen, gezien de staat
en de omvang van hun netwerken. Aldus heeft de Commissie op grond van bepalingen die hiertoe zijn
opgenomen in Richtlijn 96/2/EG van de Commissie, betreffende de liberalisering van de mobiele
communicatie, en Richtlijn 96/19/EG van de Commissie, betreffende de invoering van volledige
mededinging, Portugal op 12 februari 1997 uitstel verleend,63 Luxemburg op 7 mei,64 Spanje op
10 juni65 en tenslotte Griekenland op 18 juni.66 Het uitstel reikt echter in geen van deze gevallen verder
dan het jaar 2000. Onderstaande tabel schetst de stand van zaken in elk van de lidstaten.67

                                                  
63 PB L 133 van 24.5.1997, blz. 19.
64 PB L 234 van 26.8.1997, blz. 7.
65 PB L 243 van 5.9.1997, blz. 48.
66 PB L 245 van 9.9.1997, blz. 6.
67 Op 27 november 1996 had de Commissie ook Ierland uitstel verleend voor de liberalisering van de

telecommunicatie. Zie het XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid (1996), punten 121 en 122.
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Lidstaat Verplichting op grond van de
richtlijn

Datum
vastgesteld in
de richtlijn

Gevraagd
uitstel

Verleend
uitstel

Portugal + liberalisering van de
spraaktelefonie en van de openbare
telecommunicatienetwerken
+ opheffing van beperkingen op het
aanbieden van alternatieve
infrastructuur
+ goedkeuring van eigen
infrastructuur voor mobiele
netwerken
+ goedkeuring van internationale
interconnectie van mobiele
netwerken

1.1.1998

1.7.1996

februari 96

februari 96

1.1.2000

1.1.1999

1.1.1998

1.1.1999

1.1.2000

1.7.1997

geweigerd

1.1.1999

Griekenland + liberalisering van de
spraaktelefonie en van de openbare
telecommunicatienetwerken
+ opheffing van beperkingen op het
aanbieden van alternatieve
infrastructuur

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2003

1.7.2001

31.12.2000

1.10.1997

Luxemburg + liberalisering van de
spraaktelefonie en van de openbare
telecommunicatienetwerken
+ opheffing van beperkingen op het
aanbieden van alternatieve
infrastructuur

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2000

1.7.1998

31.3.1998

1.7.1997

Spanje + liberalisering van de
spraaktelefonie en van de openbare
telecommunicatienetwerken

1.1.1998 1.12.1998 1.12.1998

4. Toepassing van de beschikking van de Commissie betreffende discriminatie bij de
verlening van GSM-concessies in Spanje68

107. Op 18 december 1996 stelde de Commissie een beschikking vast die Spanje ertoe verplichtte
een einde te maken aan de concurrentievervalsing die erin bestond dat Airtel Movíl, de tweede GSM-
exploitant, aanvankelijk was gedwongen 85 miljard PTA te betalen, welk bedrag Telefónica, de eerste
exploitant, niet had hoeven te betalen om haar vergunning te verkrijgen. Op 30 april 1997 hechtte de
Commissie haar goedkeuring aan de tenuitvoerlegging van het pakket corrigerende maatregelen die de
Spaanse regering had genomen om een einde te maken aan deze concurrentievervalsing. De
voornaamste maatregelen van dit pakket zijn het recht van de tweede exploitant om zijn netwerk tot een
bedrag van 15 miljard PTA kosteloos te koppelen aan het vaste net van Telefónica, de verlenging van
de looptijd van de vergunning van Airtel Movíl van 15 tot 25 jaar, de vervroegde vrijmaking van

                                                  
68 XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid (1996), punt 120.
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frequenties en de toewijzing aan Airtel Movíl van 4,5 MHz extra in de 900 MHz-frequentieband, en de
uitbreiding van de vergunning van Airtel Movíl, zonder dat het een nieuwe bijdrage hoeft te betalen,
zodat het bedrijf tevens mobiele diensten in de DCS-1800-frequentieband kan exploiteren.

5. Beëindiging van de inbreukprocedure tegen Italië betreffende de voorwaarden voor
verlening van de GSM-licentie

108. In 1994 besloot de Commissie een inbreukprocedure in te leiden tegen Italië betreffende de
voorwaarden voor verlening van de tweede GSM-licentie. Deze voorwaarden waren namelijk zwaarder
dan die voor de eerste exploitant, het staatsbedrijf SIP (nu Telecom Italia Mobile), en ze werkten een
versterking van de machtspositie van de eerste exploitant op de nieuwe markt voor mobiele cellulaire
digitale communicatie in de hand. Op 4 oktober 1995 stelde de Commissie een beschikking vast die de
Italiaanse regering ertoe verplichtte deze situatie te verhelpen.69 In januari 1996 zegde de Italiaanse
regering toe een pakket corrigerende maatregelen aan te nemen. In de loop van 1997 meldde Italië al
deze corrigerende maatregelen bij de Commissie aan, waarna de Commissie op 10 december 1997
besloot de inbreukprocedure te beëindigen. Niettemin besloot de Commissie een nieuwe procedure in te
stellen, toen ze bemerkte dat enkele van de met de Italiaanse regering overeengekomen corrigerende
maatregelen niet werden nageleefd.

6. Ontwerp-richtlijn op grond van artikel 90, lid 3, betreffende de juridische scheiding
van kabelactiviteiten en telecommunicatie

109. Op 16 december keurde de Europese Commissie een ontwerp-richtlijn op grond van artikel 90,
lid 3, goed die beoogt tegen te gaan dat de gevestigde telecommunicatiemonopolisten de opkomst van
nieuwe, verbeterde communicatiediensten via het kabelnet vertragen en zodoende de technische
vooruitgang belemmeren, ten koste van de gebruikers. Volgens deze tekst zijn de lidstaten verplicht te
zorgen voor een juridische scheiding van kabelexploitanten en telecommunicatiebedrijven, waarbij de
exploitatie van beide typen netwerken door afzonderlijke ondernemingen moet plaatsvinden. Ook is
bepaald dat de Commissie een telecommunicatiebedrijf er zo nodig toe kan verplichten zijn
kabelactiviteiten te staken om concurrentieverstoringen ten gevolge van de positie van de gevestigde
monopolist op de markt tegen te gaan.

110. Het streven is nieuwkomers na de liberalisering van de telecommunicatiesector op
1 januari 1998 toegang te verlenen tot het lokale gedeelte van de netwerken. De Commissie baseert zich
daarbij op een overzicht van de ontwikkeling van de markt na de goedkeuring van beide richtlijnen in
1995 en 1996. De Commissie vreest dat, als de telecommunicatie-infrastructuren en de
kabeltelevisienetwerken door één en dezelfde onderneming worden geleverd, de mededinging kans loopt
te worden aangetast omdat de nieuwkomers dan alleen toegang krijgen tot het lokale net via de
exploitant die een machtspositie bezit. Een dergelijke situatie vormt voor de gevestigde monopolist geen
aansporing om zijn kabelnetwerken te verbeteren teneinde multimediadiensten te kunnen aanbieden; de
boekhoudkundige scheiding waartoe de huidige richtlijn inzake kabelnetwerken verplicht, schiet tekort
wat betreft het stimuleren van mededinging.

111. De nieuwe richtlijn zal de huidige richtlijn inzake kabeltelevisienetwerken wijzigen; de
Commissie is van plan deze richtlijn goed te keuren op grond van artikel 90, lid 3, zodra de
raadplegingsprocedure over het ontwerp is afgesloten.

                                                  
69 XXVe Verslag over het mededingingsbeleid (1995), punt 109.
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C - Media

112. De Commissie heeft 26 juni een beschikking gegeven in de zaak VTM, waarin het exclusieve recht op
televisiereclame dat de Vlaamse Gemeenschap in België aan de commerciële zender VTM heeft verleend,
onverenigbaar met het Verdrag wordt verklaard.

113. De Commissie is in haar beschikking van mening dat het verlenen aan VTM van het exclusieve recht
om vanuit Vlaanderen televisiereclame uit te zenden die bestemd is voor het Vlaamse publiek, in strijd is met
artikel 90 in samenhang met artikel 52 van het Verdrag, aangezien dit exclusieve recht neerkomt op het
uitsluiten van alle exploitanten die uit een andere lidstaat afkomstig zijn en die zich in België zouden willen
vestigen om via het Belgische kabelnet reclameboodschappen uit te zenden die bestemd zijn voor het Vlaamse
publiek. Het feit dat de betreffende bepalingen zonder onderscheid van toepassing zijn op alle ondernemingen
behalve VTM die in België gevestigd zijn en op alle ondernemingen die uit andere lidstaten afkomstig zijn,
kan niet worden gebruikt als argument om de voorkeursregeling die voor VTM geldt uit te sluiten van het
toepassingsgebied van artikel 52 van het Verdrag, aangezien het om maatregelen gaat die een vorm van
discriminatie met protectionistische gevolgen inhouden.

114. De Commissie is van mening dat er in deze zaak geen sprake is van dwingende redenen van
algemeen belang in de zin van de rechtspraak van het Hof die het monopolie van VTM zouden kunnen
rechtvaardigen. Hoewel de Commissie erkent dat een cultureel beleid en de instandhouding van een
pluralistisch aanbod dwingende redenen van algemeen belang kunnen zijn, bestaat er in deze zaak geen
noodzakelijk verband tussen het verklaarde doel van het cultureel beleid het pluralisme in de geschreven
Vlaamse pers in stand te houden, en het in Vlaanderen verlenen van een monopolie op commerciële televisie
aan VTM.

D - Energie

1. Arresten van het Hof van Justitie inzake exclusieve rechten op in- en uitvoer van
elektriciteit en aardgas

115. Het Hof van Justitie heeft op 23 oktober uitspraak gedaan over de beroepen wegens niet-
nakoming die de Commissie in 1994 had ingesteld met betrekking tot de exclusieve rechten op de in- en
uitvoer van elektriciteit en aardgas in Nederland, Spanje, Frankrijk en Italië.70 Wat artikel 37 betreft,
heeft het Hof bevestigd dat de exclusieve in- en uitvoerrechten discriminerend zijn voor de in andere
lidstaten gevestigde exploitanten, hetgeen onverenigbaar is met genoemde bepaling.71 Het Hof van
Justitie heeft zich niet uitgesproken over de vraag of de uitzondering van artikel 90, lid 2, waarop de
lidstaten zich hadden beroepen, in deze concrete gevallen de handhaving van de exclusieve rechten
rechtvaardigde. Het Hof, dat weliswaar nog eens wees op het basisbeginsel dat de bewijslast in de
eerste plaats ligt bij de partijen die zich op de uitzonderingen beroepen, verweet de Commissie niet
genoeg overtuigende elementen te hebben aangedragen, vooral van economische aard, met behulp
waarvan het Hof uitspraak had kunnen doen op de middelen die door de lidstaten waren aangevoerd.

116. Het spreekt voor zich dat de Commissie bij haar toekomstige acties rekening zal houden met
deze opmerkingen. Wat meer bepaald de exclusieve rechten betreft waarom het in voornoemde zaken
ging, lijken ingevolge de recente ontwikkelingen in de energiewetgeving gerechtelijke stappen op het
ogenblik niet meer nodig.

                                                  
70 Arresten van 23.10.1997 in zaak C-157/94, Commissie / Nederland, zaak C-158/94, Commissie / Italië, zaak C-

159/94, Commissie / Frankrijk en zaak C-160/94, Commissie / Spanje. In dit laatste geval heeft het Hof besloten
dat er geen sprake was van exclusieve rechten.

71 Arrest Commissie / Frankrijk, reeds aangehaald, rechtsoverwegingen 33, 39 en 40; arrest Commissie / Italië, reeds
aangehaald, rechtsoverwegingen 23 en 32; arrest Commissie/ Nederland, reeds aangehaald, rechtsoverwegingen 15
en 17.
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2. Omzetting van Richtlijn 96/92 EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de
interne markt voor elektriciteit

117. Eind vorig jaar had de Raad de door de Commissie voorgestelde richtlijn inzake
gemeenschappelijke voorschriften voor de interne elektriciteitsmarkt aangenomen. De kerngedachte is
om derden toegang tot de markt te verlenen, waardoor de afnemers van elektriciteit zullen kunnen
profiteren van de prijsconcurrentie tussen de producenten. In operationeel opzicht biedt de richtlijn het
volgende alternatief: ofwel krijgen derden rechtstreeks toegang tot de infrastructuur, ofwel krijgen zij
toegang tot de markt via de exploitant van het netwerk, die dan de enige koper en verkoper van
elektriciteit wordt.

118. De richtlijn moet uiterlijk op 19 februari 1999 door de lidstaten zijn omgezet in nationale
wetgeving, met uitzondering van België, Griekenland en Ierland, die uitstel kunnen krijgen. De
werkzaamheden van de lidstaten met het oog op de omzetting van de richtlijn worden door de
Commissie gevolgd. De ontwerpen waarmee wordt beoogd prioriteit te geven aan hernieuwbare
energiebronnen, aan warmte/krachtkoppeling voor stedelijk gebruik of aan energiebronnen die in het
eigen land aanwezig zijn, krijgen bijzondere aandacht, om te waarborgen dat ze verenigbaar zijn met de
mededingingsregels van het Verdrag. De Commissie ziet er tevens op toe dat de voorwaarden voor
toegang tot het netwerk, de wijze van tariefstelling en de hoogte van de tarieven niet leiden tot een
feitelijke beperking van de elektriciteitshandel die wordt verwacht zodra de richtlijn van kracht wordt.

3. Voorstel voor een richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne
gasmarkt

119. De Raad Energie is op 8 december tot een politiek akkoord gekomen over het voorstel voor een
richtlijn betreffende de openstelling van de communautaire markt van aardgas. De Commissie is ermee
ingenomen dat dit akkoord is bereikt. De richtlijn stelt gemeenschappelijke regels vast met betrekking
tot het transport, de distributie, de levering en de opslag van aardgas, regelt de toegang tot de markt en
de exploitatie van de netwerken en bepaalt de toepasselijke criteria en procedures inzake het verlenen
van vergunningen voor transport, distributie, levering en opslag van aardgas. De distributie valt onder
de richtlijn, maar de lidstaten kunnen onder bepaalde voorwaarden besluiten sommige bepalingen
inzake de distributie niet toe te passen, indien deze de naleving van openbare-dienstverplichtingen in
gevaar zouden brengen. De tekst biedt de lidstaten in voorkomende gevallen de mogelijkheid een beroep
te doen op het beginsel van diensten van algemeen belang, waarna de Commissie elk geval afzonderlijk
zal beoordelen.

120. Vanaf het moment dat de richtlijn wordt toegepast zal de reële openstelling van de nationale
markten over de gehele Gemeenschap gerekend gemiddeld 30% van het jaarlijkse gasverbruik betreffen,
met een minimum van 20%. Dit minimum stijgt na vijf jaar tot 28% en na tien jaar tot 33%. Daarnaast
wordt de categorie in aanmerking komende afnemers (dat wil zeggen afnemers van aardgas die zelf over
hun leveringsovereenkomsten mogen onderhandelen met andere dan hun gewone leverancier) geleidelijk
aan uitgebreid: vanaf het moment dat de richtlijn wordt toegepast zal deze categorie alle afnemers
omvatten die meer dan 25 miljoen kubieke meter gas per jaar en per locatie verbruiken; na 5 jaar wordt
dit een jaarlijks verbruik van 15 miljoen kubieke meter en na 10 jaar 5 miljoen. Gasgestookte
elektriciteitscentrales worden altijd als in aanmerking komende afnemers beschouwd, ongeacht hun
verbruik. De lidstaten kunnen ook besluiten bij de openstelling van hun markt een bovengrens toe te
passen, die op respectievelijk 30% , 38% en 43% is vastgesteld.
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121. De lidstaten kunnen de toegang tot het netwerk volgens twee formules regelen: toegang op
grond van onderhandelingen of gereglementeerde toegang. Beide formules moeten volgens objectieve,
transparante en niet-discriminatoire criteria worden toegepast. In principe moeten ook de upstream-
gasleidingen worden opengesteld, maar de lidstaten mogen de voorwaarden daarvoor zelf bepalen.

122. De Commissie kan bepaalde afwijkingen toestaan in gevallen waarin bepaalde exploitanten die
aan “take-or-pay”-bevoorradingsovereenkomsten gebonden zijn, door de liberalisering in de problemen
zullen kunnen komen. De richtlijn voorziet tevens in een uitzondering voor de lidstaten die niet
rechtstreeks zijn aangesloten op het gasnet van een andere lidstaat en die slechts één buitenlandse
leverancier hebben, en in uitzonderingen voor de opkomende markten en regio’s in Griekenland en
Portugal.

123. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad wordt, zodra het formeel is aangenomen, aan het
Europees Parlement voorgelegd voor tweede lezing. Naar verwachting kan de definitieve tekst van de
richtlijn in de eerste helft van 1998 door de Raad worden aangenomen. De richtlijn moet medio 2000 in
nationaal recht zijn omgezet en worden toegepast.

E - Postdiensten

1. Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke
regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de
Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst

124. Op 15 december 199772 hebben het Europees Parlement en de Raad op basis van een voorstel
dat de Commissie in 1995 had ingediend en vervolgens had gewijzigd, een harmonisatierichtlijn voor de
postsector aangenomen. Deze richtlijn is bedoeld om gemeenschappelijke regels in te voeren voor de
ontwikkeling van de postsector en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, evenals voor de
geleidelijke en gecontroleerde liberalisatie van de markt.

De richtlijn eist van de lidstaten een geharmoniseerd minimumpakket van universele diensten van een
duidelijk omschreven kwaliteit, waaronder een dienst van hoge kwaliteit in het gehele land met een
gegarandeerde, regelmatige bezorging tegen prijzen die iedereen kan betalen. Dit omvat het ophalen,
vervoeren, sorteren en bestellen van brieven en boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en postpakketten
binnen bepaalde limieten inzake prijs en gewicht. Het omvat tevens aangetekende zendingen en
zendingen met aangegeven waarde en zowel binnenlandse post als post uit en naar het buitenland. Er is
aandacht geschonken aan overwegingen van continuïteit, vertrouwelijkheid, onpartijdigheid, gelijke
behandeling en aanpasbaarheid. De richtlijn bevat een geharmoniseerde regeling inzake de diensten die
indien nodig door de lidstaten kunnen worden voorbehouden om de financiering van de universele dienst
te garanderen.

2. Mededeling over de toepassing van de mededingingsregels op de postsector73

125. De Commissie heeft op 17 december een mededeling goedgekeurd waarin zij de toepassing van
de mededingingsregels op de postdiensten verduidelijkt. De Commissie wilde wachten met de
goedkeuring van deze mededeling totdat de postrichtlijn definitief was aangenomen, zodat alle
bepalingen van de richtlijn in de mededeling konden worden verwerkt. De mededeling geeft de
exploitanten van postdiensten en de lidstaten aanwijzingen omtrent de beginselen waardoor de
Commissie zich laat leiden bij de toepassing van de mededingingsregels op individuele gevallen in deze
sector. De Commissie geeft met name aan dat ze erop zal toezien dat het monopolie dat de nationale

                                                  
72 PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14.
73 PB C 39 van 6.2.1998, blz. 2.
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posterijen hebben gekregen teneinde de universele dienst te garanderen, niet wordt gebruikt om hun
machtspositie uit te breiden tot activiteiten die zijn opengesteld voor concurrentie. Zij zal er tevens op
toezien dat geen ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen grote klanten en kleine
gebruikers, en dat de monopolies die zijn verleend voor grensoverschrijdende diensten niet worden
gebruikt om onrechtmatige prijsafspraken te maken.

F - Vervoer

1. Beschikking betreffende de Italiaanse wetgeving inzake havenwerkzaamheden

126. Op 21 oktober heeft de Commissie een formele beschikking op grond van artikel 90, lid 3, van
het Verdrag gegeven met betrekking tot de arbeidsrechtelijke bepalingen in de Italiaanse
havenwetgeving.74 In deze beschikking wordt Italië gelast een einde te maken aan het monopolie van de
havenondernemingen inzake tijdelijke arbeidskrachten. De beschikking volgt op een arrest van het
Hof,75 dat had geoordeeld dat sommige bepalingen van de Italiaanse wetgeving inzake
havenwerkzaamheden onverenigbaar waren met het communautaire mededingingsrecht. Destijds
bestond in de sector van de havenwerkzaamheden in alle Italiaanse havens een tweeledig monopolie:
enerzijds het monopolie op de organisatie van de havenwerkzaamheden, dat indirect in handen was van
het orgaan dat de haven beheerde, en anderzijds het monopolie op de uitvoering van deze
havenwerkzaamheden, dat  in handen was van de corporaties van havenarbeiders.

127. Na een eerste aanmaning door de Commissie heeft Italië zijn havenwetgeving gewijzigd met
twee wetten van 1994 en 1996. Deze hervorming heeft geleid tot een gedeeltelijke liberalisering van de
sector, met als belangrijkste elementen de liberalisering van de organisatie van de
havenwerkzaamheden, de mogelijkheid voor de havenondernemingen om hun eigen personeel te
gebruiken, de instelling van havenautoriteiten, de verplichte scheiding van havenbeheer en
havenwerkzaamheden en de opheffing van discriminatie op grond van nationaliteit.

128. Bedoelde wijzigingswetten hebben echter nieuwe, ernstige concurrentieverstoringen veroorzaakt
in het voordeel van de voormalige corporaties van havenarbeiders. De belangrijkste daarvan is dat deze
corporaties, die zijn omgevormd tot ondernemingen voor het uitvoeren van havenwerkzaamheden, ook
het monopolie hebben gekregen op twee markten die vanuit economisch oogpunt erg belangrijk zijn: de
levering van tijdelijke arbeidskrachten en de uitbesteding van arbeidsintensief werk. De Commissie is
van oordeel dat dit laatste in strijd is met artikel 90, lid 1, in samenhang met artikel 86, omdat het de
voormalige havencorporaties ertoe brengt misbruik te maken van hun machtspositie. Deze corporaties
hebben immers in feite de rol toebedeeld gekregen van exclusieve leverancier van hun concurrenten
(namelijk de rol van exclusieve leverancier, aan hun concurrenten op de markt van de
havenwerkzaamheden, van tijdelijke arbeidskrachten en van diensten op het gebied van de uitbesteding
van arbeidsintensief werk), wat tot een belangenconflict leidt. Bovendien verleent de nieuwe Italiaanse
havenwetgeving het betrokken monopolie juist aan die ondernemingen waarvan het Hof van Justitie had
vastgesteld dat ze misbruik hadden gemaakt van hun machtspositie.

                                                  
74 Beschikking C(97)3108, PB L 301 van 5.11.1997, blz. 17.
75 Zaak C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova, Jurispr. 1991, blz. I-5889.
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2. Beschikking inzake de loodstarieven in de haven van Genua

129. De Commissie heeft op 21 oktober een andere beschikking op grond van artikel 90, lid 3,
gegeven met betrekking tot het stelsel van kortingen op de loodstarieven in de haven van Genua76,
ingevoerd bij een circulaire van het Italiaanse Ministerie van Vervoer.77 De onderneming Tourship
(voorheen Corsica Ferries) had klacht ingediend tegen dit stelsel, dat voorzag in een korting van 65%
op het basistarief voor loodsdiensten ten gunste van scheepvaartmaatschappijen die de haven minstens
vier maal per week aandoen met passagiersschepen met een vaste reisroute, dienstregeling en frequentie.
Tourship was van oordeel dat er geen enkele gegronde reden bestond voor het verlenen van een
dergelijke korting, aangezien de door de loods verleende dienst steeds dezelfde is, ongeacht wie de
eigenaar van het schip is.

130. Na onderzoek van de klacht was de Commissie van oordeel dat noch schaalvoordelen, noch de
bescherming van de onderzeese rijkdommen een objectieve rechtvaardiging konden vormen voor een zo
aanzienlijke korting. De Commissie erkende wel dat er sprake kon zijn van schaalvoordelen in die zin
dat de loodsen hun werkzaamheden beter konden plannen voor regelmatige activiteiten van
scheepvaartmaatschappijen dan voor onregelmatige activiteiten. Het bestaande stelsel berustte echter
niet op dit criterium, zodat de Commissie oordeelde dat het onverenigbaar was met artikel 90, lid 1, in
samenhang met artikel 86, aangezien het resultaat ervan was dat voor verschillende
scheepvaartmaatschappijen ongelijke voorwaarden voor gelijkwaardige prestaties golden, waardoor de
concurrentie werd scheefgetrokken. De Commissie heeft de Italiaanse regering verzocht binnen twee
maanden een einde te maken aan de inbreuk.

3. Grondafhandelingsdiensten op de luchthaven van Athene

131. De Commissie heeft een procedure op grond van de artikelen 90 en 86 beëindigd die zij had
ingeleid naar aanleiding van klachten van diverse luchtvaartmaatschappijen inzake de
grondafhandelingsdiensten op de luchthaven van Athene, waarop Olympic Airways het monopolie had.
De inferieure kwaliteit van deze diensten (registratie, handling van bagage, schoonmaken, catering ...)
en het gebrek aan transparantie van de tarieven waren het gevolg van misbruik van een machtspositie.

132. Naar aanleiding van deze beschikking hebben de Griekse autoriteiten verbeteringen
aangebracht in de oostelijke terminal van de luchthaven van Athene, waar de buitenlandse
luchtvaartmaatschappijen gevestigd zijn. Belangrijke werkzaamheden zijn of zullen binnenkort worden
gestart op de andere toeristische Griekse luchthavens. De wet inzake tijdelijk werk, die verhinderde dat
Olympic Airways op eenvoudige wijze seizoenspersoneel kon inhuren om de pieken in het
luchtvaartverkeer tijdens het toeristenseizoen op te vangen, is gewijzigd.

133. Het monopolie dat Olympic Airways had op het gebied van de verlening van
grondafhandelingsdiensten wordt per 1 januari 1998 afgeschaft. Vanaf die datum zal de maatschappij
moeten concurreren met een nieuwe exploitant, gekozen middels een openbare aanbesteding. Vanaf
1 januari 1999 (datum vastgesteld in de richtlijn van de Raad betreffende de toegang tot de
grondafhandelingsmarkt op luchthavens)78, zal een tweede dienstverlener op dit gebied zijn
werkzaamheden aanvatten.

                                                  
76 PB L 301 van 5.11.1997, blz. 27.
77 Het tarief is er gekomen na het arrest van 17 mei 1994 in zaak C-18/93, Corsica Ferries Italia/Corpo dei piloti del

porto di Genova, Jurispr. 1994, blz. 9-1783, en is gewijzigd nadat tweemaal klacht was ingediend, op 5 oktober
1994 en 4 september 1996.

78 Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996, PB L 272 van 25.10.96, blz. 36.
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134. Olympic Airways heeft een systeem van kwaliteitscontrole en minimumnormen ingevoerd, dat
de onderneming zich ertoe verbindt na te leven op de luchthavens van Athene, Heraklion, Chania,
Rhodos, Korfoe en Thessaloniki. Aan het einde van elk seizoen zullen statistieken met betrekking tot de
naleving van deze normen aan de vliegtuigmaatschappijen worden verstrekt. Verder heeft Olympic
Airways een nieuwe tariefstructuur opgezet, waarbij de tarieven meer in de buurt liggen van de
werkelijke kosten van de dienstverlening. Deze tarieven zullen voortaan worden bekendgemaakt en alle
wijzigingen zullen worden aangekondigd en verantwoord.

4. Stelsel van kortingen op landingsvergoedingen

135. Al in 1995 had de Commissie een beschikking aangenomen op grond van artikel 90, lid 3,79 waarin
de Belgische autoriteiten werd gelast een einde te maken aan het stelsel van kortingen op de
landingsvergoedingen op de luchthaven Brussel Nationaal (Zaventem). In haar beschikking stelde de
Commissie dat dit systeem een overheidsmaatregel vormde in de zin van artikel 90, lid 1, die tot gevolg had
dat ten aanzien van de diverse luchtvaartmaatschappijen ongelijke voorwaarden werden gehanteerd voor
gelijkwaardige prestaties met betrekking tot het landen en opstijgen, waardoor ze in een ongelijke
concurrentiepositie werden gedwongen. Dit systeem vormde dus een overtreding van artikel 90, lid 1, in
samenhang met artikel 86. België heeft zich niet aan de beschikking van de Commissie geconformeerd. Het
heeft bij het Hof van Justitie een beroep tot nietigverklaring van de beschikking ingesteld. Dit beroep,
waarover het Hof zich nog niet heeft uitgesproken, heeft volgens artikel 185 van het Verdrag echter geen
schorsende werking. Daarom heeft de Commissie in 1996 de procedure van artikel 169 wegens niet-naleving
van haar beschikking ingeleid. Aangezien zij geen reactie of mededeling over genomen maatregelen in
antwoord op haar met redenen omkleed advies heeft ontvangen, heeft Commissie op 19 maart jl. besloten de
zaak op grond van artikel 169 aanhangig te maken bij het Hof van Justitie.

136. Er zijn overigens tegen drie andere lidstaten procedures ingeleid met betrekking tot soortgelijke
systemen. In mei zijn aanmaningen verstuurd die betrekking hebben op kwantumkortingen en op verschillen
in landingsvergoedingen op grond van het feit of het een binnenlandse of internationale vlucht betreft.

G - Andere staatsmonopolies van commerciële aard

137. De Commissie heeft haar inspanningen voortgezet teneinde de naleving te bewerkstelligen van
de bepalingen van artikel 37 van het EG-Verdrag. Er is bijzondere aandacht besteed aan de aanpassing
van nationale monopolies van commerciële aard in de nieuwe lidstaten.

1. De Zweedse en Finse alcoholmonopolies

1.1. Arrest van het Hof van Justitie inzake het Zweedse monopolie op de detailhandelsverkoop
van alcohol

138. Het Hof van Justitie heeft zich op 23 oktober uitgesproken over een prejudiciële vraag
betreffende de verenigbaarheid met de artikelen 37 en 30 van het EG-Verdrag van het Zweedse
monopolie op de detailhandelsverkoop van alcohol.80 Het Hof was in de gelegenheid het
toepassingsgebied van beide artikelen toe te lichten: de bepalingen die van wezenlijk belang zijn voor de
werking van staatsmonopolies van commerciële aard moeten worden beoordeeld in het licht van artikel
37, terwijl artikel 30 van toepassing is op de “bepalingen die losstaan” van de werking van het
monopolie. Het Hof heeft de opvatting van de Commissie bevestigd dat het bestaan van het aan het
monopolie verleende exclusieve recht op de detailhandelsverkoop van alcohol niet in strijd is met het
Verdrag, maar het heeft beklemtoond dat erop moet worden toegezien dat de uitoefening van dit

                                                  
79 PB L 216 van 12.9.1995.
80 Arrest van 23.10.1997, zaak C-189/95, Franzèn.
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exclusieve recht niet tot discriminerende resultaten leidt. Het systeem van vergunningen voor invoer en
groothandelsverkoop werd echter in strijd met artikel 30 van het Verdrag geacht.

139. De Commissie houdt toezicht op de activiteiten van de Zweedse en Finse
detailhandelsmonopolies op basis van de verslagen die haar worden voorgelegd door de Zweedse
mededingingsautoriteit en het Finse bureau voor productcontrole. De Commissie behoudt zich het recht
voor een formele procedure in te leiden indien het non-discriminatiebeginsel niet daadwerkelijk wordt
gehandhaafd.

1.2. Het Noorse alcoholmonopolie

140. Op  3 december 1997 heeft het EVA-Hof een advies81 uitgebracht over de verenigbaarheid van
bepaalde nationale voorschriften inzake de detailhandel in alcoholische dranken met diverse artikelen
van de EER-Overeenkomst, met name artikel 16, waarvan de bewoordingen overeenkomen met die van
artikel 37 van het EG-Verdrag.

141. Het EVA-Hof kwam tot de conclusie dat artikel 16 van de EER-Overeenkomst geen nationale
voorschriften uitsluit die bepalen dat bepaalde alcoholische dranken zoals rode wijn, witte wijn en rosé
met een alcoholgehalte van meer dan 4,75 volumepercenten alleen op detailhandelsniveau verkocht
mogen worden via een staatsmonopolie op de detailhandel in alcohol, terwijl bier met een alcoholgehalte
van minder dan 4,75 volumepercenten (bier van gemiddelde sterkte) ook buiten het staatsmonopolie op
de detailhandel in alcohol verkocht mag worden door degenen die hiervoor een gemeentelijke
vergunning hebben.

142. Het EVA-Hof stelde echter dat het systeem van twee scheidslijnen volgens hetwelk wijn of
wijnproducten met een alcoholgehalte tussen 2,5 en 4,75 volumepercenten alleen verkocht mogen
worden via het staatsmonopolie op de detailhandel in alcohol, terwijl bier met hetzelfde alcoholgehalte
buiten dit staatsmonopolie verkocht mag worden, kan leiden tot discriminatie die in strijd is met artikel
16 van de EER-Overeenkomst.

143. De benadering van het EVA-Hof in dit geval was dezelfde als die van het Europese Hof van
Justitie in de zaak Franzén: voorschriften die de omvang van het exclusieve recht bepalen moeten
worden getoetst aan artikel 16 van de EER-Overeenkomst.

2. Het Oostenrijkse monopolie op tabaksproducten

144. Oostenrijk heeft zich niet binnen de voorgeschreven termijn aangepast aan het met redenen
omkleed advies dat de Commissie in mei 1997 heeft verstuurd omdat dit land niet heeft voldaan aan de
verplichting om zijn monopolie op tabaksproducten aan te passen aan de bepalingen van artikel 71 van
de Toetredingsakte en artikel 37 van het Verdrag. Het belangrijkste verwijt aan Oostenrijk is dat het een
algemene verplichting in stand houdt die van toepassing is op elke onderneming die een
groothandelsdistributienet zou willen opzetten dat met het monopolie concurreert, en die inhoudt dat ze
alle detailhandelaren op het nationale grondgebied moet bevoorraden. Een dergelijke verplichting is niet
alleen in strijd met de ter zake toepasselijke voorschriften, volgens welke groothandelaars vrij zijn in de
keuze van hun handelspartners op het detailhandelsniveau, maar het maakt bovendien toetreding van
nieuwe groothandelaren tot de betreffende markt vrijwel onmogelijk.

                                                  
81 Advies van het EVA-Hof van 3 december 1997 in zaak E-1/97, Fridtjof Frank Gundersen en Oslo kommune.
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In december 1997 heeft de Commissie in het licht van het recente arrest van het Hof van Justitie van
23 oktober in de Franzèn (zaak C-189/95), waarnaar in vorig punt wordt verwezen, tenslotte
overwogen dat de bepalingen van de nationale Oostenrijkse wetgeving die zij had betwist op grond van
artikel 71 van de Toetredingsakte en artikel 37 van het Verdrag, losstaan van de werking van het
monopolie, hoewel ze hierop wel invloed hebben, en dat ze daarom onderzocht moeten worden op grond
van artikel 30.
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III - Concentratiecontrole

A - Inleiding

145. Sinds 1993 is het aantal concentraties dat door de Commissie wordt behandeld ieder jaar
toegenomen. Deze tendens heeft zich in 1997 (met name in het tweede halfjaar) doorgezet met 172
aanmeldingen (exclusief EGKS) tegenover 131 in 1996, wat neerkomt op een stijging met ongeveer
30% en het totale aantal aanmeldingen sinds de vaststelling van de concentratieverordening zeven jaar
geleden op meer dan 700 brengt. Het aantal en de verscheidenheid van de concentraties met een
communautaire dimensie, maar vooral de sterke toename van het aantal grensoverschrijdende operaties
(36% in vergelijking met 1996), waarbij Europese ondernemingen uit diverse lidstaten betrokken zijn,
getuigen dit jaar van de versnelling van het economische integratieproces binnen de Europese Unie.
Onder de vele betrokken markten hebben bepaalde sectoren zoals financiële diensten (15 aanmeldingen),
chemische industrie (21 aanmeldingen), telecommunicatie (17 aanmeldingen) en grootschalige
distributie (11 aanmeldingen) een opmerkelijke ontwikkeling gekend. De verscheidenheid van de
operaties die in 1997 zijn aangemeld komt tot uitdrukking in de verdeling hiervan volgens het type van
concentratie: 77 aanmeldingen hadden betrekking op de oprichting van een gemeenschappelijke
onderneming of de verkrijging van gezamenlijke zeggenschap en 74 op de verkrijging van
alleenzeggenschap of van een meerderheidsbelang. Ook zijn 7 fusies en 14 gevallen van een openbaar
overnamebod aangemeld.

146. De controle op de aangemelde operaties, die in 1997 heeft geleid tot 188 beschikkingen,
waarvan 136 eindbeschikkingen (exclusief EGKS), werd voornamelijk gekenmerkt door het feit dat
sinds 1990 nooit zoveel grondige onderzoeken zijn ingesteld als dit jaar. In 11 zaken waarin ernstige
twijfel bestond over de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt (1996: 6), heeft de
Commissie besloten een procedure in te leiden. Uiteindelijk is slechts één operatie onverenigbaar
verklaard (de zaak Blokker/Toys “R” Us), tegenover 3 in het voorgaande jaar. Daarnaast heeft de
Commissie in 8 gevallen na het grondig onderzoek een goedkeuringsbeschikking gegeven (1996: 4); in
7 gevallen waren daaraan voorwaarden verbonden (Anglo American/Lonrho, BT/MCI,
Boeing/McDonnell Douglas, Coca-Cola/Carlsberg, Guinness/Grand Metropolitan,
Siemens/Elektrowatt, Veba/Degussa). De enige onvoorwaardelijke goedkeuring had betrekking op de
zaak Coca-Cola Entreprises/Amalgated Beverages GB. Verder zijn 7 andere zaken (1996: 3) verwezen
naar de bevoegde nationale mededingingsautoriteiten, waarvan er 6 slechts op een deel van de operatie
betrekking hadden.

147. Tenslotte bedroeg het aantal beschikkingen in de kolen- en staalsector op grond van artikel 66
van het EGKS-Verdrag, dat sinds 1992 relatief stabiel is gebleven, dit jaar 10 (1996: 7). In drie van
deze beschikkingen werd toestemming verleend voor grootscheepse herstructureringen in de ijzer- en
staalindustrie. Hoogovens, de Nederlandse geïntegreerde producent, heeft de controle verkregen over de
onderneming Usines Gustave Boël in België. De Duitse producenten Thyssen en Krupp hebben een
gemeenschappelijke onderneming opgericht, Thyssen Krupp Stahl, waarin ze hun activiteiten op het
gebied van platte producten samengebracht hebben. In het kader van de privatisering van de Spaanse
staatsonderneming Aceralia, de eerste producent van Spanje, heeft Arbed een participatie van 35%
genomen en de controle over deze onderneming verkregen.

148. De aanmerkelijke groei van de activiteit van de Commissie op het gebied van de
concentratiecontrole laat zien dat de communautaire regels een grote rol spelen. Het jaar 1997 staat ook
voor de afronding van een belangrijk wetgevend werk, waarmee in 1995 van start was gegaan en
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waarin de herziening van Verordening nr. 4064/89 centraal staat.82 Er zijn niet alleen wijzigingen
aangebracht die met name het toepassingsgebied van de verordening uitbreiden tot een nieuwe categorie
van concentraties met grensoverschrijdende gevolgen, de herbestudering van het geheel van regels en
procedures waaruit het controle-instrument bestaat heeft ook geleid tot de goedkeuring van een aantal
teksten en wijzigingen, die voor het merendeel op 2 maart 1998 van toepassing worden. Het resultaat
moet een verdere verbetering zijn van de doeltreffendheid van een instrument dat is aangepast aan de
economische ontwikkelingen.

B - Herziening van de concentratieverordening

1. Goedkeuring van de wijzigingen van Verordening nr. 4064/89

Etappes en doelstellingen

149. Het jaar 1996 werd gekenmerkt door de officiële indiening door de Commissie van een voorstel
tot herziening van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad betreffende de controle op
concentraties. Deze indiening vond plaats nadat talloze malen overleg was gepleegd met de lidstaten, de
bevoegde mededingingsautoriteiten en het bedrijfsleven. Er werd ook rekening gehouden met de reacties
die werden opgetekend na de publicatie in januari 1996 van een Groenboek over dit onderwerp. Na
goedkeuring van de verslagen van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, die
zich uitspraken voor het voorstel van de Commissie, werden de werkzaamheden in het eerste halfjaar
van 1997 voortgezet in een werkgroep van de Raad.

150. Deze voorbereidende werkzaamheden leidden op 24 april 1997 tot een akkoord in de Raad over
de wijzigingen die moesten worden aangebracht in de concentratieverordening. Dit akkoord werd op 30
juni 1997, aan het einde van het Nederlandse voorzitterschap, geformaliseerd met de vaststelling van
Verordening (EEG) nr. 1310/97 van de Raad.83 De bepalingen ervan treden op 1 maart 1998 in
werking. Om het brede publiek te informeren en om de lezing van de gewijzigde verordening te
vergemakkelijken, is een geconsolideerde versie waarin de wijzigingen zijn verwerkt, beschikbaar op de
server van de Commissie op Internet.

151. De wijzigingen die in de oorspronkelijke tekst van 1989 zijn aangebracht, beantwoorden aan
het doel van de Commissie de situatie te verhelpen die zich sinds de inwerkingtreding van de
verordening voordeed. Een aantal operaties met belangrijke grensoverschrijdende gevolgen bereikt niet
de drempels van de concentratieverordening. Over het algemeen worden deze operaties niet in het kader
van een “one-stop shop”-systeem op communautair niveau onderzocht, maar vallen ze onder controles
op nationaal niveau die zeer divers van aard en reikwijdte zijn. Verder komen andere wijzigingen die
door de Raad zijn goedgekeurd, tegemoet aan de wens van de Commissie om de controleprocedures te
verbeteren teneinde de zware verplichtingen die op de ondernemingen rusten te verlichten of de
voorschriften, te vereenvoudigen.

Inhoud van de belangrijkste wijzigingen

152. Er werd besloten dat de in de verordening van 1989 vastgestelde drempels niet zouden worden
gewijzigd, maar dat een nieuwe categorie van operaties onder de communautaire bevoegdheid zou
vallen.  Deze operaties worden voortaan geacht een communautaire dimensie te hebben, indien ze
voldoen aan alle vier de volgende voorwaarden: (i) de omzet over de gehele wereld van de betrokken
ondernemingen tezamen bedraagt meer dan 2,5 miljard ecu en (ii) de omzet van de betrokken
                                                  
82 Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van

ondernemingen (PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/97 van de Raad van
30 juni 1997 (PB L 180 van 9.7.1997, blz. 1).

83 PB L 180 van 9.7.1997, blz. 1.
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ondernemingen tezamen bedraagt meer dan 100 miljoen ecu in elk van ten minste drie lidstaten. Verder
is, teneinde operaties waarvan de gevolgen verder reiken dan de grenzen van één enkele lidstaat onder
de regeling te brengen, bepaald dat (iii) enerzijds de omzet die door ten minste twee van de betrokken
ondernemingen afzonderlijk in elke van die drie lidstaten is behaald, meer moet bedragen dan
25 miljoen ecu, en (iv) anderzijds de omzet die door ten minste twee van de betrokken ondernemingen
afzonderlijk in de Gemeenschap is behaald, meer moet bedragen dan 100 miljoen ecu.

153. Dankzij deze maatregelen zal beter rekening kunnen worden gehouden met de economische
realiteit, zal een grotere rechtszekerheid kunnen worden gegarandeerd aan de ondernemingen en zal de
administratieve efficiëntie groter worden door een ruimere toepassing van het “one-stop shop”-beginsel.

154. De procedures en termijnen die in de concentratieverordening zijn vastgesteld zullen voortaan
gelden voor alle operaties die een duurzame wijziging in de structuur van de betrokken ondernemingen
teweegbrengen, en dus met name voor alle volwaardige ondernemingen. Dit betekent dat het
toepassingsgebied wordt uitgebreid tot alle volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen die tot op
heden werden onderzocht volgens de procedure van Verordening nr. 17. Deze wijziging is zeer
belangrijk en komt tegemoet aan de in het bedrijfsleven en in juridische kringen vaak geuite wens tot
harmonisatie en vereenvoudiging van de behandeling van volwaardige gemeenschappelijke
ondernemingen. De Commissie behoudt niettemin de mogelijkheid de samenwerkingsaspecten van een
volwaardige gemeenschappelijke onderneming te beoordelen op grond van de criteria van artikel 85, in
het kader van de concentratieverordening, ingeval de concentratie leidt tot coördinatie van het
concurrentiegedrag van de oprichtende ondernemingen. De Commissie kan dus een
tweedefaseprocedure inleiden als zij ernstige twijfel heeft niet alleen over het risico dat een
machtspositie in het leven wordt geroepen of wordt verstrekt, maar ook over het risico dat de
oprichtende ondernemingen hun concurrentiegedrag gaan coördineren op een wijze die onverenigbaar is
met de gemeenschappelijke markt.

155. Verder is uitdrukkelijk bepaald dat de ondernemingen tijdens de eerste onderzoeksfase
verbintenissen kunnen voorstellen om de ernstige twijfel weg te nemen die voor de Commissie
aanleiding zou kunnen zijn om een tweedefaseprocedure in te leiden. Hiertoe is voorzien in de
mogelijkheid de eerste onderzoeksfase te verlengen, zodat de Commissie nog de tijd heeft de
verbintenissen te bestuderen en overleg te plegen met de lidstaten, alvorens eventueel de verbintenissen
te aanvaarden en een goedkeuringsbeschikking te geven.

156. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat in de nieuwe tekst duidelijker de voorwaarden zijn
omschreven waaronder de Commissie een zaak kan verwijzen naar de bevoegde autoriteiten van een
lidstaat, na een gemotiveerd verzoek hiertoe van deze lidstaat. De Commissie zal met name een zaak
geheel of gedeeltelijk verwijzen als de operatie gevolgen heeft voor een afzonderlijke markt in een
lidstaat, die geen wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt vormt.

157. Tenslotte zijn twee verbeteringen aangebracht die betrekking hebben op de periode gedurende
welke een concentratie niet tot stand mag worden gebracht, en op de methode voor het berekenen van de
omzet van kredietinstellingen en andere financiële instellingen. Om een doeltreffende controle te
garanderen, heeft de Raad besloten dat de totstandbrenging van een concentratie moet worden
opgeschort totdat een eindbeschikking is gegeven. De berekening van de omzet van financiële
instellingen voor het bepalen van de communautaire dimensie van een concentratie geschiedt op basis
van batenposten zoals omschreven in de bankrichtlijn 86/635/EEG van de Raad en niet langer op basis
van een tiende van de totale activa.
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2. Aanpassing en verbetering van de overige teksten inzake concentratiecontrole

De uitvoeringsverordening en de interpretatieve mededelingen:

158. Verordening (EG) nr. 3384/94 betreffende de aanmeldingen, de termijnen en het horen van
betrokkenen en derden, en het bijbehorende aanmeldingsformulier (formulier CO) zijn eveneens herzien:
ten eerste werden de wijzigingen aangebracht die voortvloeiden uit de herziening van Verordening
(EEG) nr. 4064/89; ten tweede werden bepaalde verbeteringen aangebracht die wenselijk waren
gebleken op grond van de bij de concentratiecontrole opgedane praktische ervaring; en ten derde werden
formele en taalkundige verbeteringen aangebracht. Over deze aanpassingen werden het bedrijfsleven en
juristen geraadpleegd en ze werden voor advies voorgelegd aan de lidstaten tijdens twee vergaderingen
van het Adviescomité aan het einde van het jaar. Om dezelfde redenen zijn de vier interpretatieve
mededelingen over het begrip concentratie, over het begrip betrokken onderneming, over
gemeenschappelijke ondernemingen en over de berekening van de omzet eveneens grondig herzien.

159. Wat de uitvoeringsverordening en het formulier CO betreft, betreffen de wijzigingen,
voortvloeiende uit de herziening van de concentratieverordening, vooral de rationalisatie van de wijze
van berekening van de verschillende termijnen die het verloop van de procedures bepalen, en de
toepassing van de bepalingen betreffende de opschorting van het effectief worden van de aanmelding en
van de totstandbrenging van de concentratie (opgeschort tot aan de eindbeschikking). De wijzigingen
die op grond van praktijkervaring zijn aangebracht, zijn bedoeld om de behandeling van het dossier te
vereenvoudigen door ervoor te zorgen dat volledige en duidelijke informatie wordt verstrekt, en om de
procedure van de hoorzittingen te verbeteren. De mededelingen zijn met name herschreven om de
interpretatie van de wijzigingen van de regelgeving te vergemakkelijken, terwijl ook de verwijzingen
naar de beschikkingenpraktijk zijn geactualiseerd.

Mededeling van de Commissie inzake de onderlinge aanpassing van de procedures voor de
behandeling van concentraties op grond van het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag

160. In haar streven naar meer transparantie, een betere waarborging van het recht van verweer en
een versnelling van het besluitvormingsproces, zorgt de Commissie in haar mededeling voor een
vereenvoudiging van de concentratiecontrole door sommige regels van artikel 66 van het EGKS-
Verdrag aan te passen aan die van Verordening nr 4064/89. Hiermee wil de Commissie met name
tegemoetkomen aan de verwachtingen van de ondernemingen die betrokken zijn bij operaties die
tegelijkertijd onder de twee regelingen vallen. Aangezien het EGKS-Verdrag binnenkort afloopt, kunnen
alle ondernemingen die in de kolen- en staalsector actief zijn aldus bovendien vertrouwd raken met het
gemene recht inzake concentraties.

161. De belangrijkste wijzigingen op het gebied van de transparantie betreffen de bekendmaking van
enerzijds het feit van de aanmelding en anderzijds de eindbeschikking. Hierbij wordt vanzelfsprekend
het zakengeheim geëerbiedigd. Ten behoeve van de bescherming van het recht van verweer, een
algemeen beginsel van het Gemeenschapsrecht, wordt een mededeling van punten van bezwaar
uitgebracht voordat een verbodsbeschikking of een voorwaardelijke goedkeuringsbeschikking wordt
gegeven. De betrokken partijen verkrijgen na ontvangst van de mededeling van punten van bezwaar
toegang tot het onderzoeksdossier en kunnen tijdens hoorzittingen opmerkingen maken. Tenslotte zal de
Commissie zich inspannen om in de verschillende stadia van het onderzoek van EGKS-dossiers dezelfde
termijnen toe te passen als zijn vastgelegd in de concentratieverordening. Deze nieuwe regels, aangepast
aan die van de gewijzigde concentratieverordening zullen op 1 maart 1998 van kracht worden.
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C - Nieuwe ontwikkelingen

1. Productenmarkten en geografische markten

Consumptiegoederen

162. In de sector consumptiegoederen zijn talloze criteria gehanteerd voor de bepaling van de
productenmarkten, met name met betrekking tot voedingsproducten. Zo vormen de smaken en
voorkeuren van de eindgebruikers vaak doorslaggevende factoren bij de beoordeling van de
substitueerbaarheid van de producten vanuit vraagzijde gezien. In dit opzicht zijn de
consumptiepatronen niet alleen een gevolg van fysieke eigenschappen en generieke kenmerken die aan
het product worden toegeschreven, maar ook van de invloed die wordt uitgeoefend door de
merkbekendheid, waarop het concurrentievermogen van een onderneming gebaseerd kon zijn. Uitgaande
van deze overwegingen heeft de Commissie de gelegenheid gehad in drie zaken de afzonderlijke markten
van drank met of zonder alcohol te bepalen, op grond van een analyse van een aantal elementen
waardoor de substitueerbaarheid tussen verschillende productgroepen werd aangepast in functie van de
kenmerken van de vraag op de betreffende markt.

163. Zo heeft de Commissie in de sector niet-alcoholische dranken onderscheid gemaakt tussen
koolzuurhoudende dranken en niet-koolzuurhoudende dranken, zoals bijvoorbeeld vruchtensappen.
Aangezien dat eerste onderscheid voldoende bleek voor het beoordelen van de gevolgen van een
transactie in de zaak The Coca-Cola Company/Carlsberg, hoefde de Commissie hier niet de
mogelijkheid van een fijnere onderverdeling te onderzoeken. Een dergelijke onderverdeling was echter
ontoereikend gebleken in een andere zaak, namelijk Coca-Cola Enterprises/Amalgated Beverages GB,
ten behoeve waarvan de Commissie derhalve heeft onderzocht of er een fijner onderscheid bestond
tussen koolzuurhoudende dranken met colasmaak (“coladranken”) en andere gearomatiseerde
koolzuurhoudende dranken. In deze zaak is de Commissie tot de conclusie gekomen dat er in het
Verenigd Koninkrijk een specifieke markt voor coladranken bestaat. Ten aanzien van de alcoholische
dranken heeft de Commissie voorts in de zaak Guinness/Grand Metropolitan de onderverdeling van de
sector gedistilleerde dranken, die binnen de Europese Economische Ruimte grotendeels uit nationale
markten bestaat, aangepast op basis van de specifieke omstandigheden op deze afzonderlijke markten,
en in het bijzonder op basis van de voorkeuren van de consumenten, die per land verschillen.

164. Het prijscriterium is eveneens een belangrijke factor voor de bepaling van de productmarkt,
zoals is gebleken uit de zaak Coca-Cola Enterprises/Amalgated Beverages GB. De Commissie is tot
de conclusie gekomen dat coladranken in het Verenigd Koninkrijk een afzonderlijke productmarkt
vormen, niet alleen op grond van de smaak en voorkeuren van de consumenten of van het merk en het
imago van het product, maar ook op grond van de gegevens die zij heeft ontleend aan haar
prijsonderzoek: het is gebleken dat de meeste concurrenten en distributeurs op de vraag of consumenten
zouden overstappen op andere dranken dan coladranken wanneer de prijs van laatstgenoemde met 5% à
10% zou stijgen, antwoordden dat dit niet of slechts in beperkte mate zou gebeuren. Bovendien heeft de
Commissie op basis van handelsdocumenten en professionele marktonderzoeken vastgesteld dat
verreweg de meeste marktdeelnemers bij het bepalen van hun handelsstrategie en hun prijsbeleid
rekening hielden met de specifieke concurrentieomgeving van de markten voor coladranken. Rekening
houdend met - onder andere - het prijscriterium is de Commissie voorts in de zaak Guinness/Grand
Metropolitan tot de conclusie gekomen dat jenever in België niet tot dezelfde productmarkt behoort als
gin, gezien de gedurende een periode van meer dan twee jaar geconstateerde verschillen in de
detailhandelsprijzen van deze dranken.
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Publieke voorzieningen

165. Ten aanzien van de sectoren die momenteel worden geliberaliseerd, was de zaak
Siemens/Elektrowatt voor de Commissie een gelegenheid om te analyseren hoe de concurrentie zich in
de afgelopen periode heeft ontwikkeld op een groot aantal markten voor kapitaalgoederen die upstream-
markten zijn voor de markten voor diensten van algemeen belang, zoals de levering van energie of van
openbare telefoons. Wat betreft openbare telefoons heeft de Commissie op grond van de specifieke
kenmerken van het netwerk voor universele-dienstverlening besloten een markt te onderscheiden voor
“publieke” openbare telefoons, die robuuster zijn en zijn uitgerust met geavanceerdere beveiligingen,
omdat ze zich buiten op openbare plaatsen bevinden en op ieder tijdstip toegankelijk zijn. Deze publieke
telefoons worden (volgens criteria die ook andere factoren dan economische rentabiliteit omvatten)
geëxploiteerd door ondernemingen die aan de vraagzijde van de markt voor deze apparatuur een
speciale categorie vormen: de nationale telecommunicatiebedrijven die nog tot de overheidssector
behoren of particuliere exploitanten waaraan een vergunning is verleend in het kader van de
liberalisering. Zelfs nadat de liberalisering van de telecommunicatiesector is voltooid, zal het in stand
houden van een telefoonnet met “publieke” openbare telefoons noodzakelijk blijven in het kader van de
universele-dienstverplichting; dit vereiste zal daarom ook in de toekomst de concurrentievoorwaarden
beïnvloeden op een markt waarop slechts een minderheid van de fabrikanten van openbare telefoons
actief is.

166. In tegenstelling tot “particuliere” openbare telefoons die door particuliere bedrijven worden
geëxploiteerd, bijvoorbeeld in horecabedrijven, en die een markt van Europese omvang vormen, zijn de
markten voor “publieke” openbare telefoons nog sterk nationaal van karakter, met name gezien de
technische specificaties en normen (vooral op het gebied van beveiliging) die door de nationale
exploitanten zijn vastgesteld, en die tot gevolg hebben dat er, althans in iedere grote lidstaat, één model
openbare telefoon is.

2. Beoordeling van de machtspositie

2.1. Machtspositie op mondiaal niveau

167. In de context van het mondialiseringsproces kan het toenemende aantal concentraties tussen
zeer grote ondernemingen die actief zijn op mondiale markten aanzienlijke gevolgen hebben op de
gemeenschappelijke markt. Aangezien sommige van deze transacties plaatsvonden op mondiale markten
die werden gekenmerkt door een gering aantal concurrenten en hoge drempels voor nieuwe deelnemers,
is het risico dat hierdoor machtsposities ontstaan of worden versterkt, aanzienlijk.

168. Wanneer de verordening betreffende de controle op concentraties van ondernemingen wordt
toegepast op dit type transacties, kunnen elementen van extraterritorialiteit een rol spelen, met name als
bedrijven buiten de gemeenschappelijke grenzen van de Europese Unie zijn gevestigd en als de
transactie (fusie, overname of oprichting van een gemeenschappelijke onderneming) ook buiten de Unie
plaatsvindt. Afgezien van het feit dat er een aanmeldingsplicht ontstaat wanneer de in de verordening
vastgelegde minimumomzet wordt overschreden, is de mate waarin de transactie praktische gevolgen
heeft binnen de gemeenschappelijke markt, het essentiële criterium voor de handelingsbevoegdheid. Er
is geen twijfel over die bevoegdheid wanneer de relevante geografische markt als mondiaal wordt
gedefinieerd, aangezien de Europese Unie een wezenlijk deel van die markt uitmaakt. De bevoegdheid is
in dat geval gebaseerd op de mate waarin de transactie van invloed is op de
concurrentieomstandigheden binnen de gemeenschappelijke markt. Maar zelfs als de relevante
geografische markt niet als mondiaal wordt gedefinieerd, kan de Commissie op grond van de weerslag
die de transactie heeft op de concurrentieomstandigheden binnen de gemeenschappelijke markt, bevoegd
zijn een onderzoek in te stellen naar een concentratie tussen ondernemingen zonder zetel,
dochteronderneming of vestiging op het grondgebied van de Gemeenschap.
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169. In deze context heeft de Commissie in de zaak Boeing/McDonnell Douglas, waarmee de
grootste onderneming ter wereld in de luchtvaartsector tot stand kwam, een diepgaand onderzoek
ingesteld gezien de gevolgen hiervan voor de mededinging. De onderneming die door de concentratie
ontstond, had namelijk een aandeel van meer dan 60% van de wereldmarkt voor grote, voor de
burgerluchtvaart bestemde vliegtuigen met meer dan honderd stoelen, die zeer sterk geconcentreerd is,
omdat er na de transactie nog maar één concurrent overblijft: Airbus. Boeing had al een machtspositie
op de markt en de versterking van de positie van het bedrijf na de transactie was het resultaat van een
reeks van factoren, waaronder de onmiddellijke vergroting van het marktaandeel en de uitbreiding van
de orderportefeuille. Daarnaast waren er nog andere essentiële factoren die bijdroegen aan de
versterking van de machtspositie van Boeing. Daarvan heeft de Commissie met name gewezen op het
hefboomeffect onder gebruikers van vliegtuigen van McDonnell Douglas (MDC), de toegenomen
mogelijkheden tot het sluiten van langlopende exclusieve leveringscontracten met
luchtvaartmaatschappijen, het samenvoegen van de octrooien van beide ondernemingen en de voordelen
op technologisch gebied van door overheden gefinancierde O&O-programma’s inzake de militaire en
ruimtevaartactiviteiten van de onderneming.

170. Aangezien er geen potentiële nieuwe marktdeelnemer was (geen enkele andere vliegtuigbouwer
had belangstelling om de betrokken activiteiten over te nemen), heeft Boeing aangeboden bepaalde
verplichtingen aan te gaan, met name betreffende het openbreken van exclusieve contracten, het isoleren
van de activiteiten van MDC op het gebied van vliegtuigen voor de burgerluchtvaart en de toegang van
derden tot octrooien. Ook zal jaarlijks verslag worden uitgebracht aan de Commissie over de O&O-
projecten waarvoor overheidsfinanciering wordt verstrekt. Aangezien dit pakket maatregelen afdoende
is om de gevolgen voor de mededinging op te heffen, heeft de Commissie besloten tot voorwaardelijke
goedkeuring van de transactie.

171. Deze zaak, die gelijktijdig in Europa en in de Verenigde Staten werd behandeld, lag bijzonder
gevoelig wegens de grote belangen die bij de transactie op het spel staan, zowel voor de militaire als de
burgerluchtvaart, en ook wegens de economische gevolgen ervan voor de concurrentie. Tijdens de hele
procedure die de Commissie had ingeleid, heeft de zaak zeer veel aandacht gekregen in de media,
waarbij het accent vooral lag op staatsbelangen. De Commissie is tot haar besluit gekomen na een
analyse op grond van de regels voor de controle op concentraties in de Europese Unie en in
overeenstemming met haar eigen praktijk en de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Bovendien
hebben in verband met deze zaak veelvuldige contacten en beraadslagingen plaatsgehad, met name
tussen de met mededinging belaste Commissaris en de Federal Trade Commission, in het kader van de
bilaterale samenwerkingsovereenkomst inzake mededinging tussen de Europese Gemeenschap en de
regering van de Verenigde Staten. Tijdens haar grondige onderzoek heeft de Commissie de Amerikaanse
autoriteiten op de hoogte gesteld van haar eerste conclusies en punten van zorg en heeft zij de Federal
Trade Commission gevraagd rekening te houden met de aanzienlijke belangen van de Europese Unie bij
het waarborgen van de mededinging op de markt voor grote voor de burgerluchtvaart bestemde
straalvliegtuigen. Nadat de Federal Trade Commission had besloten zich niet tegen de fusie te verzetten,
heeft de Amerikaanse regering de Commissie op de hoogte gesteld van haar bezorgdheid over een
eventueel verbod van de beoogde transactie, waardoor de defensiebelangen van de Verenigde Staten
ernstig zouden kunnen worden geschaad. De Commissie heeft met de geuite bezorgdheid rekening
gehouden voorzover dit in het kader van het Europese recht mogelijk was en heeft haar optreden
beperkt tot de burgerluchtvaartaspecten van de transactie. Ze heeft echter wel gekeken naar de gevolgen
die de samenvoeging van de militaire belangen van Boeing en MDC heeft voor de markt voor
straalvliegtuigen voor de burgerluchtvaart. Ondanks de specifieke moeilijkheden van de zaak heeft de
Commissie deze, na afloop van haar onderzoek, met de voorwaardelijke goedkeuring op een
bevredigende en passende wijze kunnen oplossen zodat een werkelijke concurrentie op de markt voor
grote, voor de burgerluchtvaart bestemde vliegtuigen kon worden gehandhaafd.
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172. In de zaak Anglo American Corporation (AAC)/Lonrho heeft de Commissie eveneens
vastgesteld dat er een machtspositie dreigde te ontstaan op de wereldwijde platinamarkt. Dit risico
vloeide voort uit de verwerving door AAC van deelnemingen in Lonrho door een aantal opeenvolgende
aankopen. De machtspositie was het gevolg van het grote marktaandeel van de beide partijen samen en
van de waarschijnlijkheid dat dit aandeel op korte termijn nog verder zou groeien, gezien de zeer
beperkte reële of potentiële concurrentie. Een overdracht van activa als oplossing voor deze situatie was
uitgesloten, aangezien de enige in aanmerking komende koper de derde Zuid-Afrikaanse exploitant
Gencor zou zijn geweest, die zelf partij was geweest bij een eerdere voorgenomen concentratie
waartegen de Commissie zich in 1996 had verzet (de zaak Gencor/Lonrho). Anglo American heeft
daarom de eis van de Commissie ingewilligd en zijn deelneming in Lonrho verminderd tot onder het
niveau waarop het zeggenschap in laatstgenoemde zou krijgen. Dit was de eerste keer sinds de
inwerkingtreding van de verordening dat een dergelijke verplichting tot vermindering van een
deelneming in een aan de beurs genoteerde onderneming is voorgesteld om te voorkomen dat er een
machtspositie zou ontstaan. Dit besluit vormt bovendien een bevestiging van de beschikkingspraktijk
van de Commissie, volgens welke zeggenschap kan worden verkregen door het bezit van een
gekwalificeerde minderheid.

2.2. Gevolgen van het afsluiten van markten

173. In de zaak BT/MCI, de fusie van British Telecommunications en MCI Communications
Corporation, heeft het onderzoek dat door de Commissie is ingesteld, uitgewezen dat door deze
transactie een machtspositie dreigde te ontstaan of te worden versterkt op de markt voor internationale
spraaktelefoniediensten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dit gevaar hing samen
met het relatieve tekort aan transmissiecapaciteit in de transatlantische kabelverbinding tussen het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, hetgeen kon leiden tot een knelpunt in de kabelverbinding,
die in een sterk groeiende vraag moet voorzien.

174. De Commissie was van oordeel dat in het onderhavige geval de kabel en de satelliet niet
onderling substitueerbaar zijn voor wat betreft de levering van telecommunicatiediensten bestemd voor
transatlantische verbindingen. BT en MCI beschikken reeds over een grote capaciteit op het gebied van
kabels, en zagen hun macht nog verder toenemen door de samenvoeging van hun capaciteit voor de
afhandeling van telefoonverkeer van eindpunt tot eindpunt. Als gevolg daarvan zouden de partijen
specifieke voordelen hebben genoten (vooral op het gebied van internationale betalingen). Geen enkele
andere concurrent op het gebied van verbindingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten zou over vergelijkbare voordelen beschikken. Bovendien zou de nieuwe entiteit in de positie zijn
gekomen waarin zij zich zou kunnen verzetten tegen de concurrentie van andere exploitanten. In
antwoord op de bezwaren van de Commissie hebben de partijen bepaalde maatregelen voorgesteld en
zich met name bereid verklaard capaciteit op het gebied van transatlantische kabels beschikbaar te
stellen en bijbehorende halve lijnen te koop aan te bieden aan andere exploitanten die daarom
verzoeken. Deze maatregelen zijn afdoende gebleken voor de oplossing van het geconstateerde
probleem, aangezien concurrenten hierdoor gemakkelijker een gelijksoortige positie kunnen bereiken.
Korte tijd na de beëindiging van deze zaak, heeft deze een nieuwe wending genomen met de aanmelding
van een nieuw fusieaanbod tussen MCI en een nieuwe telecommunicatie-exploitant (WorldCom). Over
dit nieuwe voornemen, dat kan leiden tot nietigverklaring van de door de Commissie goedgekeurde
concentratie van BT en MCI, zal de Commissie in 1998 beschikken.

175. In de zaak Siemens/Elektrowatt heeft de Commissie vastgesteld dat de totstandbrenging van
deze concentratie een vergrendeling van de markt voor “publieke” openbare telefoons in Duitsland zou
veroorzaken, gezien de langdurige contractuele verbintenis tussen de koper, Deutsche Telekom, en de
enige overblijvende fabrikant, Siemens. Deze verbintenis vloeide voort uit de gezamenlijke ontwikkeling
van een nieuwe generatie openbare telefoons, waarvan Siemens de technologie bezat. Ook al waren de
partijen tot dan toe de enige concurrenten die in staat waren de nieuwe openbare telefoons te leveren,



- 63 -

toch verzekerde deze concurrentie de telecommunicatie-exploitant van twee leveranciers. Wanneer deze
transactie eenmaal zou zijn doorgevoerd, verdween de mogelijkheid te kiezen voor een andere
leverancier en daarover onderhandelingen te voeren. Bovendien konden potentiële concurrenten geen
daadwerkelijke druk meer uitoefenen, omdat toetreding tot de markt aanzienlijke investeringen zou
vereisen, die niet rendabel zouden zijn gezien de beperkte hoeveelheden die verkocht zouden kunnen
worden. Dankzij het voorstel van Siemens om de fabricage van openbare telefoons van
Elektrowatt/Landis & Gyr over te dragen aan een derde, die bovendien een redelijke toegang zou krijgen
tot de technologie van Siemens, kon het risico van vergrendeling van de markt als gevolg van de
totstandbrenging van een machtspositie worden vermeden.

2.3. Effecten van het assortiment

176. Het probleem van de mogelijke gevolgen van het assortiment voor de concurrentie, die een
grote rol spelen in de sector van de dagelijkse consumptieartikelen, zoals dranken, speelt met name op
het gebied van de extra voordelen die de eigenaar van dominante merken geniet. Deze kunnen
bijvoorbeeld tot uiting komen in een grotere speelruimte op het gebied van prijzen en van talrijke
mogelijkheden op het gebied van handelsstrategie. In de zaken Coca-Cola/Carlsberg en
Guinness/Grand Metropolitan heeft de Commissie rekening gehouden met het feit dat grote
productmerken die tot afzonderlijke markten behoren, in een drankenassortiment zijn opgenomen. Ze is
tot de conclusie gekomen dat het resultaat van een dergelijke hergroepering is dat elk merk in het pakket
een sterkere positie op de markt krijgt dan wanneer het afzonderlijk wordt verkocht, en dat het
concurrentievermogen van de eigenaar van dat pakket op verschillende markten wordt versterkt.

177. In de tweede zaak zijn de gevolgen van het bezit van een merkenportefeuille waaraan moeilijk
voorbij kan worden gegaan, eveneens beoordeeld op het effect ervan op de mogelijke mededinging. De
sterkere onderhandelingspositie die voortvloeit uit het bezit van dominante merken, hetgeen het
bijvoorbeeld mogelijk maakt exclusiviteitscontracten op te leggen, is beoordeeld als een element dat de
belemmeringen voor het op de markt brengen van nieuwe producten vergroten.

178. Dergelijke effecten doen zich eveneens voor in de industrie. Zo is in de zaak Boeing/McDonnell
Douglas door de concentratie, naast het reeds bestaande monopolie in het segment van de grootste
vliegtuigen met een brede romp (Boeing 747), een monopolie ontstaan in het segment van de kleinste
vliegtuigen met een smalle romp, waardoor Boeing de enige vliegtuigbouwer is geworden met een
compleet aanbod grote vliegtuigen voor de burgerluchtvaart. Deze positie kon niet worden betwist door
potentiële nieuwkomers op de markt, omdat het vanwege de zeer kapitaalintensieve aard van de sector
uitzonderlijk moeilijk is om tot deze markt toe te treden.

3. Verwijzing naar de lidstaten

179. De zaak SEHB/VIAG/PE-BEWAG, die beschouwd moet worden tegen de achtergrond van de
privatisering van de Berlijnse elektriciteitsleverancier Bewag, is in 1997 het enige geval waarin een bij
de Commissie aangemelde transactie volledig is verwezen naar de lidstaten. Dit besluit is genomen naar
aanleiding van het verzoek van het Bundeskartellamt, waarin dit kenbaar maakte dat door de deelname
van de andere energieleverancier, PreussenElektra, aan de concentratie een machtspositie ten aanzien
van de elektriciteitsvoorziening in en rondom Berlijn dreigde te worden versterkt. PreussenElektra
controleert namelijk in de nieuwe deelstaten bepaalde regionale elektriciteitsleveranciers die een markt
bedienen welke het leveringsgebied van Bewag omsluit. Deze afzonderlijke markten vormen geen
wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt en daarom heeft de Commissie de zaak verwezen naar
het Bundeskartellamt. Overeenkomstig de richtlijn over de liberalisering van de elektriciteitssector
oordeelde de Commissie echter dat de toetreding van een nieuwe concurrent, namelijk het invloedrijke
Amerikaanse bedrijf Southern, dat tot de kopers behoorde, een factor vormde die de mededinging op een
traditioneel gesloten markt zou kunnen stimuleren.
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180. In de zaak Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas is besloten tot een gedeeltelijke
verwijzing naar het Bundeskartellamt, namelijk voor een beperkt deel van deze transactie, die
betrekking had op verscheidene bedrijfstakken, zoals scheepvaarttechnologie, system engineering en
verdedigingssystemen. Het ging daarbij om een toeleveringsmarkt voor pantservoertuigen, die
nauwelijks openstaat voor buitenlandse concurrentie.

181. Het openbaar overnamebod dat de grote distributeur Promodès uitbracht op diens concurrent
Casino, trof een aantal lokale detailhandelsmarkten, waaronder die van Parijs en omgeving. De
Commissie besloot om bepaalde delen van de zaak te verwijzen onder meer op grond van de overweging
dat de Franse mededingingsautoriteiten in een onderzoek exact de afzonderlijke geografische markten
zou kunnen afbakenen waarop de positie van de winkels uit de keten een machtspositie dreigde tot stand
te brengen of te versterken. Rekening houdend met de structuur van de sector en met de positie van de
twee groepen heeft ze evenwel vastgesteld dat de transactie, voor het deel dat zij zelf heeft onderzocht,
kon worden goedgekeurd.

182. De gediversificeerde groep Preussag had in twee afzonderlijke transacties Hapag-Lloyd en
Touristik Union International overgenomen, twee bedrijven die actief zijn in de dienstverlening op het
gebied van toerisme en reisorganisatie in Duitsland. Deze twee transacties samen leidden, in combinatie
met een andere concentratie van nationale omvang die gelijktijdig in dezelfde sectoren plaatsvond,
volgens het Bundeskartellamt tot de totstandkoming van een duopolistische structuur gezien de
kruiselingse banden tussen de twee leidende groepen op de markten van vliegreizen, cruises en
chartervluchten. Rekening houdend met de specifieke omstandigheden heeft de Commissie de delen van
de acquisitie door Preussag die betrekking hebben op deze markten, verwezen teneinde een uniform
onderzoek van de transacties mogelijk te maken en een samenhangende beoordeling van de effecten
ervan voor de mededinging te waarborgen. Zij heeft daarentegen besloten de andere aspecten van de
aangemelde concentraties, die met name markten in de sectoren vervoer en reisbureaus betroffen,
verenigbaar te verklaren met de gemeenschappelijke markt.

183. De gezamenlijke verwerving van de Compagnie Industrielle Maritime door een
dochtermaatschappij van Elf en door de Compagnie Nationale de Navigation leidde ertoe dat
zeggenschap werd verkregen over een belangrijk opslagbedrijf van aardolieproducten, dat tot dan toe
onafhankelijk van de grote aardoliemaatschappijen zijn klantenkring had opgebouwd, hetgeen een
machtspositie tot stand dreigde te brengen of te versterken op bepaalde andere markten dan die van de
opslag van aardolieproducten. De Commissie heeft dan ook besloten dit deel van het dossier te
verwijzen naar de Franse autoriteiten. Aan andere specifieke aspecten, zoals de opslag van ruwe
aardolie bestemd voor een internationale-spotactiviteit, die geen ernstige twijfels oproepen op het
mededingingsgebied, is goedkeuring verleend.

184. Ten aanzien van het overnamebod van Lafarge op Redland hebben voor het eerst twee lidstaten
gelijktijdig samengewerkt met de Commissie bij de behandeling van bepaalde aspecten van deze
transactie, die betrekking hebben op de markten voor granulaat en stortklaar beton. De Franse en Britse
autoriteiten hadden de Commissie namelijk meegedeeld dat als gevolg van deze transactie een
machtspositie tot stand dreigde te worden gebracht of te worden versterkt op bepaalde afzonderlijke
geografische markten. Het verzoek van Frankrijk had betrekking op zeventien geografische gebieden,
terwijl het Verenigd Koninkrijk, waar Lafarge veel minder prominent aanwezig is, twee gebieden had
geïdentificeerd. De Commissie was van mening dat de bevoegde nationale autoriteiten de aangewezen
instanties waren om de aan de orde gestelde vraagstukken te behandelen, op grond van het feit dat de
markten die in de verwijzingsverzoeken werden omschreven, een lokaal of regionaal karakter hadden.
Aangezien de concentratie geen machtspositie tot stand dreigde te brengen of te versterken op enige
andere markt dan die welke het onderwerp vormden van de verwijzingsverzoeken, heeft de Commissie
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in een derde beschikking die op dezelfde dag is vastgesteld, haar goedkeuring gehecht aan het grootste
deel van de transactie.

4. Volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen

185. Nu er, met de inwerkingtreding van de gewijzigde verordening niet langer sprake is van een
gedifferentieerde controle naar gelang van de vraag of een gemeenschappelijke onderneming het
karakter heeft van een concentratie of een samenwerkingsverband, wordt de “volwaardige aard” van
een onderneming de enige voorwaarde voor toepassing van de concentratieverordening op dit type
transactie. Dit criterium, dat is gelegen in de duurzame uitoefening door een gemeenschappelijke
onderneming van alle functies van een autonome economische entiteit, is des te belangrijker omdat
ongeveer de helft van de transacties die worden aangemeld, betrekking heeft op gemeenschappelijke
ondernemingen met het karakter van een concentratie. Bij een groot aantal van deze transacties gelden
specifieke voorwaarden, met name op gebied van de commerciële banden die blijven bestaan tussen de
moedermaatschappijen en de gemeenschappelijke onderneming, en waaraan met name aandacht moet
worden besteed om te kunnen vaststellen of deze laatste al dan niet volwaardig is.

186. De voornaamste factoren aan de hand waarvan men kan vaststellen of het een volwaardig of
gemeenschappelijke onderneming betreft, hebben meer bepaald betrekking op het feit dat de
gemeenschappelijke onderneming over alle noodzakelijke middelen moet beschikken op het gebied van
financiering, personeel, materiële en immateriële activa. Om die reden werd een in het vervoer van
nucleair materiaal actieve gemeenschappelijke dochtermaatschappij, die is opgericht door RSB Logistic
Projektspedition en AO Techsnabexport in Duitsland en Fuel Logistic is genoemd (zaak
RSB/Tenex/Fuel Logistic), niet als een concentratietransactie beschouwd; de gemeenschappelijke
onderneming beschikte namelijk niet over de noodzakelijke activa, zoals speciaal transportmateriaal,
gespecialiseerd personeel en adequate ruimtes, waardoor zij in de gelegenheid zou zijn geweest haar
diensten op de markt te leveren. Bovendien zou Fuel Logistic haar diensten voornamelijk leveren aan
één van haar twee moederbedrijven en optreden als ondersteunend bedrijf van RSB. Op grond van
dezelfde redenering is ook de gemeenschappelijke dochtermaatschappij die door Preussag Stahl AG en
Voest-Alpine Stahl Linz GmbH is opgericht voor de productie van lasergelaste staalplaten (zaak
Preussag/Voest-Alpine), niet beschouwd als een concentratie. De Commissie was namelijk van mening
dat de gemeenschappelijke onderneming niet alle functies uitoefende die normaal gesproken toevallen
aan bedrijven die op de betrokken markt opereren, aangezien de onderneming voor de aankoop van
bijna alle noodzakelijke basismaterialen, afhankelijk zou zijn van haar moederbedrijven en aangezien ze
niet vrijelijk kon onderhandelen over de prijzen van de geleverde materialen.

187. Bij andere transacties heeft de Commissie het omslagpunt tussen een volwaardige
gemeenschappelijke onderneming en een onderneming die dat niet is, kunnen vaststellen op grond van
de omvang van de relaties die tussen die onderneming en de moedermaatschappijen bleven bestaan. Het
feit dat de door Philips en Hewlett Packard opgerichte gemeenschappelijke onderneming op het gebied
van bepaalde onderdelen voor verlichtingsproducten, in de aanvangsfase producten verkoopt aan de
moederbedrijven, doet niets af aan de constatering dat dit bedrijf op duurzame basis op de markt
opereert (de zaak Philips/Hewlett-Packard). Ook in de transactie tussen de Zweedse
telecommunicatiebedrijven Ericsson en Telia, waarbij gemeenschappelijke zeggenschap werd verkregen
over de groep AU-Systems (ontwikkeling van programmatuur en distributie van telecommunicatie-
apparatuur), bleef Telia een belangrijke klant van de gemeenschappelijke onderneming. De Commissie
heeft echter het feit laten meewegen dat er andere belangrijke klanten zijn en dat de handelsrelaties
slechts betrekking hadden op één specifiek onderdeel van de activiteiten van AU-Systems, en was op
grond daarvan van mening dat AU-Systems een actieve rol zou gaan spelen op de markt, onafhankelijk
van de verkoop van producten aan een van haar moedermaatschappijen (zaak Telia/Ericsson).
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188. Het in verhouding van een totale transactie geringe belang van de contractuele banden tussen
een gemeenschappelijke onderneming en haar moederbedrijven of een van haar moederbedrijven was
ook een van de criteria in de zaak BASF/Shell. In deze zaak bleef de gemeenschappelijke onderneming
waarin de productie en verkoop van polyethyleen van BASF en Shell waren samengebracht, haar
grondstoffen betrekken bij de moederbedrijven. Bovendien produceert zij andere stoffen voor rekening
van laatstgenoemden en maakt zij gebruik van installaties op de fabrieksterreinen van BASF en Shell.
Ondanks deze banden werd de gemeenschappelijke onderneming, die over eigen fabrieken beschikt en
zelf een upstream geïntegreerde onderneming is, als autonoom en volwaardig beschouwd, onder meer
omdat het grootste deel (70%) van haar omzet was toe te schrijven aan haar activiteiten in de
polyethyleensector.
De Commissie heeft in deze zaak echter ook zorgvuldig de risico’s onderzocht van coördinatie van het
concurrentiegedrag van de moedermaatschappijen als gevolg van de transactie, gezien de sterke posities
van laatstgenoemden op een andere markt van polyolefinen en het bestaan van talrijke, complexe
banden met de gemeenschappelijke dochteronderneming.

189. In de bovengenoemde zaak is ook rekening gehouden met de geplande levensduur van de
gemeenschappelijke onderneming: de contractueel vastgelegde minimale duur van veertien jaar werd
beschouwd als een basis voor duurzaam functioneren. Ook een duur van zeven jaar doet niets af aan het
duurzame karakter van een gemeenschappelijke onderneming (Go-Ahead/VIA/Thameslink). Hoewel de
nieuwe dochteronderneming Merial, gemeenschappelijk opgericht door Merck en Rhône-Poulenc op het
gebied van de gezondheidszorg voor dieren, met name parasietbestrijdingsmiddelen, gedurende een
bepaalde periode exclusieve distributeur is van bepaalde eindproducten van Merck en bepaalde
chemische grondstoffen betrekt van haar moedermaatschappijen (de zaak Merck/Rhône-
Poulenc/Merial), is ook daar het volwaardige karakter van de gemeenschappelijke onderneming niet
betwist. De Commissie hield namelijk rekening met het feit dat Merial op duurzame basis alle functies
van een zelfstandig bedrijf zou uitoefenen, aangezien Merial beschikte over eigen onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten, een factor van wezenlijk belang op het betrokken gebied, alsmede over eigen
productie-eenheden en een eigen verkoopstaf. Bovendien zal Merial zelf de af te nemen hoeveelheden en
de verkoopprijzen van bij Merck in te kopen eindproducten kunnen bepalen. Ten slotte zal Merial
aanmerkelijke waarde toevoegen aan de eindproducten en aan de grondstoffen die door de
moedermaatschappijen zullen worden geleverd.

5. Toepassing van regels en procedures

190. Gezien de doelstelling van de controle op concentraties dient hierbij altijd te worden gestreefd
naar efficiëntie, waarbij echter voldoende rekening moet worden gehouden met de rechten van de
betrokken partijen en van derden. De verordening en de betrokken uitvoeringsverordening bevatten
derhalve bepaalde regels en procedures om die twee beginselen te waarborgen.

191. Zo werd ten aanzien van het recht van derden om gehoord te worden op verscheidene punten
meer duidelijkheid geschapen door het arrest van het Gerecht van 27 november 1997,84 waarin het
verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie in de zaak Procter & Gamble/VP
Schikedanz werd afgewezen. Een van die punten betrof de termijnen voor de raadpleging van deze
derden en van het Raadgevend Comité van deskundigen uit de lidstaten. Het Gerecht wees met name op
het onderscheid tussen het gewaarborgde recht dat de partijen bij de concentratie genieten teneinde hun
rechten van de verdediging tijdens de gehele procedure te doen naleven, en het recht van derden om te
worden gehoord teneinde hun standpunt kenbaar te maken over de eventueel voor hen schadelijke
effecten van een voorgenomen concentratie. Ook wees het Gerecht op het beginsel dat dit recht van
derden in overeenstemming moet zijn met het belangrijkste doel van de verordening, namelijk het
waarborgen van een doelmatige controle en rechtszekerheid van de ondernemingen waarop die controle

                                                  
84 T-290/94 - Kaysersberg SA / Commissie.
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wordt toegepast. In de betrokken zaak was het Gerecht op grond van de toepassing van deze beginselen
van oordeel dat de termijn van twee dagen waarover de verzoekster had beschikt om haar opmerkingen
over de door het overnemende bedrijf voorgestelde aanpassingen van de transactie kenbaar te maken,
niet van dien aard was dat daaruit blijkt dat het recht om gehoord te worden door de Commissie niet in
acht is genomen. Het Gerecht gaf als toelichting dat het rechtmatig belang van gekwalificeerde derden
om gehoord te worden weliswaar kan vereisen dat zij daartoe voldoende tijd krijgen, maar dat dit moet
worden verzoend met het dwingende vereiste van snelheid dat de algemene opzet van de verordening
kenmerkt en ingevolge hetwelk de Commissie strikte termijnen in acht moet nemen voor het nemen van
haar eindbeslissing. Het belang van het arrest bestaat erin dat het nut wordt erkend van de flexibiliteit
waarover de Commissie beschikt in de communautaire controle op concentraties, en dat de naleving van
de rechten van de verdediging en de doelmatigheid met elkaar worden verzoend.

192. Het verloop van de behandeling van een zaak, waarvoor normaal gesproken strikte, in de
verordening vastgelegde termijnen gelden, kan soms worden gehinderd door zaken als het ontbreken van
voor de beoordeling van de transactie noodzakelijke informatie in de aanmelding. Zo is de constatering
van weglatingen of onnauwkeurigheden in de informatie op het formulier CO of de bijlagen daarbij,
voor de Commissie aanleiding geweest de aanmeldingen in zestien zaken onvolledig te verklaren,
waardoor de onderzoekstermijnen werden verlengd om een doeltreffende controle mogelijk te maken.
Dergelijke weglatingen, onnauwkeurigheden of tegenstellingen hadden bijvoorbeeld betrekking op de
indirecte aanwezigheid van de partijen op een markt waarop de gevolgen aanzienlijk waren (de zaak
Veba/Degussa), de ramingen van marktaandelen (Nestlé/San Pellegrino) en de vermelding van de
belangrijkste klanten of concurrenten waarmee contact zou kunnen worden opgenomen (Swedish
Match/KAV).

193. Bovendien moet een transactie niet alleen snel worden aangemeld, maar kan deze, opdat niet wordt
vooruitgelopen op de uitkomsten van de controle en het mogelijk blijft eventueel maatregelen te nemen, pas na
een zekere termijn (die met de nieuwe regels is verlengd tot het tijdstip van de eindbeslissing), ten uitvoer
werden gelegd. In twee zaken (Samsung/AST en Maersk Data/Nantec) heeft de Commissie zich het recht
voorbehouden gebruik te maken van haar bevoegdheid om een boete op te leggen aan de partijen wegens
laattijdige aanmelding. Ten slotte heeft zij, in de zaak Bertelsmann/Kirch/Premiere, geëist dat de betrokken
bedrijven onmiddellijk het in de handel brengen van decoders voor digitale televisie zouden staken, omdat dit
het begin van de uitvoering van de transactie betekende, terwijl de uitvoering wettelijk nog was opgeschort.
Als er dwingende redenen zijn, zoals de grote financiële risico’s van een dergelijke verplichting, kunnen
bedrijven om ontheffing van deze opschortingsperiode verzoeken (in 1997 is in vijf gevallen een dergelijke
ontheffing verleend).

194. Doorslaggevend voor een doeltreffende controle op concentraties is echter vooral de mate
waarin hiermee een daadwerkelijke mededinging kan worden gehandhaafd of hersteld. Om dit laatste
doel te bereiken heeft de Commissie tweemaal gebruik gemaakt van haar bevoegdheid maatregelen tot
scheiding van activa of een andere passende maatregel te eisen nadat een concentratietransactie al was
verwezenlijkt. In de eerste zaak, die betrekking had op Finse ondernemingen (Kesko/Tuko), en eind
1996 onverenigbaar was verklaard, heeft de Commissie begin 1997 een andere beschikking gegeven uit
hoofde van artikel 8, lid 4, van de verordening, en heeft zij geëist dat de door de bedrijven voorgestelde
maatregelen tot overdracht van activa werden uitgevoerd teneinde een daadwerkelijke mededinging te
waarborgen. De transactie Blokker/Toys “R” US in Nederland is onverenigbaar verklaard met de
gemeenschappelijke markt, maar door gelijktijdige toepassing van artikel 8, lid 4, van de verordening
heeft de Commissie ook passende maatregelen genomen om de koper Blokker ertoe te verplichten
zeggenschap over het doelbedrijf over te dragen. Deze beide concentratietransacties waren tot stand
gebracht zonder dat de bedrijven verplicht waren ze aan te melden bij de Commissie, omdat ze geen
communautaire dimensie hadden. De Commissie heeft ze echter na een verzoek hiertoe van
respectievelijk de Finse en Nederlandse autoriteiten onderzocht krachtens artikel 22 van de verordening,
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waarin wordt bepaald dat een lidstaat de Commissie kan verzoeken een concentratie zonder
communautaire dimensie te onderzoeken.

D - Statistisch overzicht

Grafiek 4: Aantal eindbeslissingen dat jaarlijks is genomen sinds 1991 en aantal
aanmeldingen
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Grafiek 5 : Uitsplitsing naar het soort transactie (totaal 1991-1997)
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IV - Staatsteun

A - Algemeen beleid

195. In 1997 heeft de Commissie veel van de belangrijke doelen die zij zich had gesteld met
betrekking tot de hervorming van haar algemene beleid inzake overheidssteun weten te verwezenlijken.
Ten eerste heeft zij een voorstel voor een verordening goedgekeurd die haar de mogelijkheid biedt
bepaalde categorieën steunmaatregelen vrij te stellen van de aanmeldingsplicht, een voorstel waaraan de
Industrieraad op 13 november zijn politieke goedkeuring heeft gehecht. Vervolgens heeft de Commissie
ingestemd met nieuwe richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen, evenals met een multisectorale
kaderregeling voor de beoordeling van regionale steun voor grote investeringsprojecten. Tegelijk met de
goedkeuring van de richtsnoeren heeft de Commissie het plafond voor regionale steun voor de periode
2000-2006 vastgesteld op 42,7% van de bevolking van de Unie, hetgeen een daling met vier
procentpunten betekent ten opzichte van het huidige plafond. Wat de behandeling van de haar ter
beoordeling voorgelegde steundossiers betreft, geldt dat het grote aantal gevallen en de complexiteit
daarvan opnieuw een grote aanslag op haar middelen hebben gepleegd.

196. In april heeft de Commissie haar vijfde verslag inzake overheidssteun in de Unie gepubliceerd,85

dat betrekking had op de periode 1992-1994. De dalende tendens die voor 1981 en 1991 werd
waargenomen vormt een eerste keerpunt in de richting van stabilisering van de totale omvang van de
steun. Velen zijn van mening86 dat het steunpeil nog altijd veel te hoog is en dat het voor het
concurrentievermogen van Europa op wereldschaal van belang is dat de staten minder steun gaan
verlenen. De staatssteun ten behoeve van het bedrijfsleven bedroeg in de periode 1992-1994 in de
destijds twaalf Europese lidstaten in totaal gemiddeld 43 miljard ecu per jaar, ofwel 4% van de
toegevoegde waarde of 1400 ecu per arbeidsplaats in de betrokken sectoren. De meest opmerkelijke
ontwikkeling die in het verslag onder de aandacht wordt gebracht is het feit dat de ad hoc steun aan de
verwerkende nijverheid tussen 1990 en 1994 is gestegen van 7% naar 36%.

197. Deze grote omvang van de staatssteun vormt niet alleen een belangrijke oorzaak van
concurrentievervalsing, maar bedreigt ook de werking van de interne markt. Bovendien laat de
uitgevoerde enquête een groeiende tweedeling zien tussen de cohesielanden en de rijkere centrale regio’s
wat de hoogte van de steun betreft. Dit is duidelijk in strijd met het doel van economische en sociale
samenhang. Strikt toezicht op de overheidssteun is bovendien des te belangrijker in de context van de
voltooiing van de interne markt en de voorbereiding op de Economische en Monetaire Unie.

198. De nieuwe teksten die door de Commissie zijn goedgekeurd of door haar diensten worden
voorbereid concentreren zich op de volgende doelstellingen:

- vereenvoudiging en verduidelijking van de procedureregels;
- concentratie van de middelen van haar diensten op een strengere controle van de belangrijkste
zaken;
- vermindering van de totale omvang van de in de Gemeenschap toegewezen staatssteun; en
- verbetering van de doorzichtigheid van de controle op de overheidssteun.87

                                                  
85 COM (97) 170 def.
86 Zie punt 6.4 van het standpunt van het Economisch en Sociaal Comité inzake het XXIVe Verslag van de

Commissie over het mededingingsbeleid (PB 39 van 12.2.1996, blz. 72).
87 Zie de wens van het Europees Parlement in punt 7 van zijn resolutie inzake het XXIVe Verslag van de Commissie

over het mededingingsbeleid (PB C 65 van 4.3.1996, blz. 90).
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199. Dienovereenkomstig heeft de Commissie in 1997 haar goedkeuring gehecht aan:
- een voorstel voor een machtigingsverordening uit hoofde van artikel 94 van het EG-Verdrag;88

- richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen;89

- richtsnoeren betreffende overheidssteun voor het zeevervoer;90

- een nieuwe kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie;91

- een ‘multisectorale’ kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten;
- speciale regels voor de sectoren landbouw en visserij betreffende reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden;92

- een mededeling over de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden
vastgesteld;93 en
- een mededeling inzake de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag op de
kortlopende exportkredietverzekering.94

200. Bovendien hebben naar aanleiding van de volgende teksten, welke aan het einde van het jaar
waarop dit verslag betrekking heeft nog in voorbereiding waren, in de loop van dat jaar multilaterale
bijeenkomsten plaatsgevonden van de diensten van de Commissie en deskundigen van de lidstaten:

- een ontwerpvoorstel voor een procedureverordening op grond van artikel 94 van het EG-
Verdrag;
- een ontwerpherziening van de communautaire kaderregeling voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden;
- een ontwerpkaderregeling inzake opleidingssteun; en
- een ontwerp voor een nieuwe richtlijn betreffende de doorzichtigheid van de financiële
betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven.

201. De belangrijkste teksten vanuit het oogpunt van vermindering van de staatssteun in de Unie zijn
de richtsnoeren regionale steunmaatregelen, de multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun
voor grote investeringsprojecten en de toekomstige communautaire kaderregeling voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden. De ontwerpprocedureverordening en de
ontwerprichtlijn betreffende de doorzichtigheid zijn, evenals de mededeling over de
referentiepercentages, vooral gericht op een grotere doorzichtigheid. Met de toekomstige
vrijstellingsverordeningen, die op basis van de machtigingsverordening zullen worden vastgesteld,
wordt tot slot beoogd de procedures te vereenvoudigen door de Commissie niet langer te verplichten tal
van steunmaatregelen te onderzoeken die geen belangrijk risico op concurrentievervalsing met zich
meebrengen. Dit betekent dat de Commissie een groter deel van haar middelen kan besteden aan de
individuele beoordeling van de belangrijkste regionale steunmaatregelen, die uit hoofde van de nieuwe
multisectorale kaderregeling systematisch bij haar dienen te worden aangemeld.

1. Verordeningen op grond van artikel 94 van het EG-Verdrag

202. Verreweg de belangrijkste activiteit op het gebied van wetgeving is de formulering van
verordeningen van de Raad uit hoofde van artikel 94 van het EG-Verdrag. De Commissie is er door de
Industrieraad duidelijk toe aangemoedigd aan zulke verordeningen te werken, toen zij op 14 november
1996 werd uitgenodigd voorstellen in te dienen om de rechtszekerheid, de voorspelbaarheid en de

                                                  
88 PB C 262 van 28.8.1997, blz. 6.
89 Nog niet gepubliceerd in het PB.
90 PB C 205 van 5.7.1997, blz. 5.
91 PB C 279 van 15.9.1997, blz. 1.
92 PB C 283 van 19.9.1997, blz. 2.
93 PB C 273 van 9.9.1997, blz. 3.
94 PB C 281 van 17.9.1997, blz. 4
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samenhang van de beschikkingen te verbeteren.95 In juli kon de Commissie de Raad reeds een voorstel
voor een machtigingsverordening voorleggen.

203. Doel van het door de Commissie ingediende voorstel voor een machtigingsverordening is
bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen, waarvan men a priori mag aannemen dat ze verenigbaar
zijn met de gemeenschappelijke markt, vrij te stellen van de aanmeldingsplicht, mits zij aan bepaalde
precieze en van tevoren vastgestelde criteria voldoen. Op termijn wordt de Commissie hierdoor een
grote administratieve last met weinig meerwaarde van de schouders genomen, zodat zij zich kan
concentreren op die zaken die de meeste aandacht verdienen. Toch is de Commissie niet voornemens om
af te zien van enig recht of verplichting met betrekking tot de controle op de aldus van aanmelding
vrijgestelde steunmaatregelen. De lidstaten dienen de onder deze vrijstelling vallende steunmaatregelen
te registreren en er in hun jaarverslagen verantwoording over af te leggen aan de Commissie. Uiteraard
zal de Commissie alle klachten met de nodige nauwgezetheid onderzoeken, terwijl ook de nationale
rechters kunnen worden ingeschakeld om op te treden tegen een eventuele veronachtzaming van die
verordeningen.

204. In de praktijk stelt de verordening de Commissie in staat om na overleg met een adviescomité
specifieke verordeningen vast te stellen die tot doel hebben steunmaatregelen uit met name de volgende
categorieën onder bepaalde omstandigheden van de aanmeldingsplicht vrij te stellen:
- horizontale steunmaatregelen ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen, O&O,
milieubescherming, werkgelegenheid of opleiding; en
- regionale regelingen overeenkomstig de vooraf door de Commissie goedgekeurde nationale kaarten.
Bovendien verschaft deze verordening een juridische grondslag voor de de minimis-regel.96 De
Industrieraad van 13 november 1997 is in principe akkoord gegaan met het door de Commissie
gepresenteerde voorstel voor een verordening. De verordening zal derhalve in 1998 formeel worden
goedgekeurd, nadat het standpunt van het Europees Parlement aan de Raad is medegedeeld.

205. De procedureverordening die momenteel wordt voorbereid, behelst een daadwerkelijke
codificatie van de verschillende vigerende procedureregels inzake overheidssteun in één verordening van
de Raad, en zal dan ook resulteren in meer doorzichtigheid en rechtszekerheid. Zij verschaft een
stevigere rechtsgrondslag voor de huidige praktijken, die voornamelijk zijn gebaseerd op de rechtspraak
van het Hof en de pragmatische regels die de Commissie zelf heeft opgesteld.

Een eerste ontwerpvoorstel voor een procedureverordening van de diensten van de Commissie is tijdens
de multilaterale bijeenkomst van 3 en 4 november voorgelegd aan deskundigen van de lidstaten. Het is
de bedoeling dat het voorstel van de Commissie begin 1998 aan de Raad wordt voorgelegd.

2. De nieuwe richtsnoeren betreffende regionale steun

206. Op 16 december heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan nieuwe richtsnoeren inzake
regionale steunmaatregelen,97 die het mogelijk maken de criteria voor de beoordeling van overheidssteun
met regionale strekking samen te voegen en de in de loop der tijd opgestelde en soms heterogene
bepalingen door één enkele tekst te vervangen. De richtsnoeren omvatten dus enerzijds de nog vigerende
onderdelen van voorgaande teksten en anderzijds enkele nieuwe elementen, voortgevloeid uit de
ontwikkeling van de praktijk van de Commissie in functie van de sociaal-economische situatie en de
versnelling van de integratie van de economieën van de Unie. De Commissie wil op deze manier
inspelen op de behoefte aan efficiëntere controle op overheidssteun in de Europese Unie door de
inspanningen voor verkleining van de regionale verschillen meer toe te spitsen op de minst begunstigde

                                                  
95 Het Europees Parlement heeft de Commissie daar eveneens toe aangemoedigd; zie punt 26 van zijn resolutie

inzake het XXIVe Verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid (PB C 65 van 4.3.1996, blz. 90).
96 Zie de mededeling van de Commissie inzake de minimis-steun (PB C 68 van 6.3.1996, blz. 9).
97 Nog niet gepubliceerd in het PB.
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gebieden. Tevens maken deze richtsnoeren het mogelijk per 1 januari 2000 een doorzichtig en voor alle
lidstaten gelijk systeem van regionale steunmaatregelen in te stellen, uitgaande van een volledige
eerbiediging van de Verdragsbepalingen. Tijdens multilaterale bijeenkomsten op 15 mei 1996 en 23 mei
en 1 juli van het jaar waarop dit verslag betrekking heeft, zijn achtereenvolgende ontwerprichtsnoeren
voorgelegd aan deskundigen van de lidstaten.

207. Van de nieuwe elementen die in de richtsnoeren zijn geïntroduceerd, is met name de
vermindering van de voor grote ondernemingen toegestane steunintensiteiten van belang. Tot deze
reductie van de steunintensiteiten is besloten om concurrentievervalsing ten gevolge van
steunmaatregelen tegen te gaan zonder dat het streven naar samenhang wordt losgelaten. Bovendien is
deze maatregel bedoeld om ervoor te zorgen dat regionale steun een minder belangrijke potentiële
prikkel tot bedrijfsverplaatsing wordt. Behalve de algemene verlaging van de steunintensiteiten heeft de
Commissie ook precieze regels geïntroduceerd voor aanpassing van de maximale steunintensiteiten aan
de ernst en het belang van de regionale problemen.

Tevens zijn nieuwe regels ingevoerd voor met investeringen samenhangende werkgelegenheidssteun
teneinde de lidstaten de mogelijkheid te bieden belangrijke arbeidsintensieve investeringen te
ondersteunen en aldus bij te dragen tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Gelet op het
toenemend belang van technische vooruitgang is bovendien de mogelijkheid geschapen binnen bepaalde
grenzen sommige immateriële kosten te financieren, die voorheen van investeringssteun waren
uitgesloten.

Teneinde de negatieve effecten van eventueel door regionale steunmaatregelen aangemoedigde
bedrijfsverplaatsingen te beperken is in de richtsnoeren bepaald dat de investeringen en arbeidsplaatsen
waarvoor steun is toegewezen, minimaal vijf jaar in de betrokken regio moeten blijven.98

208. Net als in het verleden komen regio’s met een bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van
de bevolking van niet meer dan 75% van het communautair gemiddelde in aanmerking voor de
uitzondering van artikel 92, lid 3, sub a), van het Verdrag. De richtsnoeren voorzien echter in een
nieuwe methode voor de selectie van de regio’s uit hoofde van artikel 92, lid 3, sub c), die in het vervolg
plaatsvindt op twee niveaus:

- de Commissie stelt een plafond vast voor het percentage inwoners in de Unie en de
afzonderlijke lidstaten dat in aanmerking komt voor de uitzonderingsbepalingen van artikel 92, lid 3,
sub a) en c), van het Verdrag; en
- de lidstaten melden welke methode en indicatoren ze willen gebruiken voor de selectie van de in
aanmerking komende regio’s en dienen een lijst in van regio’s die volgens hen aanspraak kunnen maken
op de uitzonderingsbepaling van artikel 92, lid 3, sub c), van het Verdrag.

Bij de ontwikkeling van deze methode heeft de Commissie rekening gehouden met het tweeledige doel
een striktere controle op de overheidssteun te garanderen en tegelijkertijd de lidstaten de nodige
flexibiliteit te bieden met betrekking tot hun regionale beleid. In deze context bieden de richtsnoeren nog
de mogelijkheid de samenhang met de Structuurfondsen te verbeteren doordat het in aanmerking komen
voor steun uit de Structuurfondsen als aanvullend criterium wordt gebruikt om te beoordelen of tevens
aanspraak kan worden gemaakt op nationale steun. Bovendien is erin voorzien dat de tijdschema’s van
de nationale steunkaarten (met per lidstaat een specificatie van het steunplafond in termen van het

                                                  
98 In dit opzicht heeft het Europees Parlement in zijn resolutie van 13.11.1996 over herstructurering en verplaatsing

van industriële activiteiten in de Europese Unie (PB C 362 van 2.12.1996, blz. 147) onderstreept dat ten aanzien
van de Structuurfondsen ‘de regionale en plaatselijke overheden van inkomende investeringen dienen te verlangen
dat zij een meerwaarde opleveren en een zichzelf in stand houdende band met de reeds aanwezige economische
activiteiten creëren om te voorkomen dat verplaatste bedrijven makkelijk in de verleiding komen om alweer te
verhuizen.’
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begunstigde percentage van de bevolking, de voor regionale steun in aanmerking komende regio’s en de
maximale intensiteit van de investerings- of werkgelegenheidssteun voor iedere voor steun in
aanmerking komende regio) en die van de Structuurfondsen, op elkaar worden afgestemd. De
versterking van de samenhang tussen de nationale steunkaarten van de regio’s die voor steun in
aanmerking komen, en de steunkaarten van toekomstige regionale maatregelen van de Structuurfondsen,
is bovendien voorwerp van een specifieke mededeling aan de lidstaten.99

Plafond voor regionale steun in termen van de betrokken bevolking

209. Tegelijk met de goedkeuring van de richtsnoeren heeft de Commissie het plafond voor regionale
steun voor de periode 2000-2006 vastgesteld op 42,7% van de bevolking van de Unie, hetgeen een
daling met vier procentpunten betekent ten opzichte van het huidige plafond. Dit communautaire
plafond is verdeeld over de op grond van artikel 92, lid 3, sub a) en c), van het Verdrag geselecteerde
regio’s en de lidstaten, rekening houdend met de regionale verschillen in termen van inkomen per hoofd
van de bevolking en werkloosheid in de nationale en communautaire context. De verschillende nationale
plafonds, d.w.z. de maximale hoogte van de door een lidstaat in de periode 2000-2006 toegekende
regionale steun, zullen zo nodig voor eind 1998 worden herzien, zodat rekening kan worden gehouden
met de meest recente statistische gegevens.

3. Multisectorale kaderregeling inzake regionale steun voor grote investeringsprojecten

210. Op 16 december heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een multisectorale
kaderregeling inzake regionale steun voor grote investeringsprojecten.100 Deze wordt per 1 september
1998 van kracht voor een periode van drie jaar, waarna de Commissie bekijkt of de regeling moet
worden verlengd, gewijzigd of afgeschaft. Doel van deze kaderregeling is de regionale steun voor grote
investeringsprojecten, die vaak veel te hoog is, te beperken. Dit sluit aan op de meer algemene
doelstelling van de Commissie om een einde te maken aan de per sector verschillende regels inzake
staatssteun en alle belangrijke gevallen van in het kader van een regionale steunregeling verleende steun
op dezelfde manier te behandelen, ongeacht de sector, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor de
staalindustrie en de kolenindustrie, die tot juli 2002 onder het EGKS-Verdrag blijven vallen. De nieuwe
kaderregeling veralgemeent de verplichte afzonderlijke aanmelding van steunmaatregelen voor grote
projecten in het kader van regionale steunregelingen in alle sectoren die niet onder de sectoriële regels
inzake overheidssteun vallen, zodra aan één van de twee onderstaande criteria is voldaan:
(i)  het project kost in totaal meer dan 50101 miljoen ecu en geniet steun waarvan de intensiteit meer dan

50% van het toepasselijke plafond bedraagt en de ratio per gecreëerde of behouden arbeidsplaats
meer dan 40 000 ecu bedraagt;102 of

(ii)  de steun bedraagt meer dan 50 miljoen ecu.

Voor de aldus omschreven grote projecten zijn in de kaderregeling regels vastgelegd om de eventuele
concurrentievervalsende effecten ervan te beperken door het steunplafond in verhouding tot de
maximaal toegestane intensiteit in de betrokken regio te verlagen in functie van drie criteria:
- de verhouding kapitaal/werk;
- de mate van concurrentie op de betrokken markt; en
- de gevolgen voor de regionale ontwikkeling.

                                                  
99 SEC(97) 2293 def.: Mededeling van 16.12.1997 inzake het regionaal beleid en het mededingingsbeleid:

versterking van hun concentratie en samenhang (nog niet gepubliceerd).
100 Nog niet gepubliceerd in het PB.
101 Voor projecten in de kleding- en textielsector geldt een maximum van 15 miljoen ecu.
102 Voor projecten in de kleding- en textielsector geldt een maximum van 30 000 ecu.
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211. Elk van deze drie criteria is vertaald in een coëfficiënt waarvan de waarde naargelang de
kenmerken van het project varieert. Om het theoretische plafond van de voor een groot project
toegestane steun te berekenen, dient de in de regio maximaal toegestane steunintensiteit te worden
vermenigvuldigd met de drie verkregen coëfficiënten, mits dat een waarde van niet meer dan 1 oplevert.
Meestal zal dit cijfer onder de 1 uitkomen, met name bij kapitaalintensieve projecten. In dergelijke
gevallen zal de voor grote projecten toegestane steunintensiteit dan ook onder het voor de betrokken
regio toegestane plafond blijven, dat van toepassing blijft op alle projecten die niet aan bovengenoemde
criteria (i) en (ii) voldoen.

212. Naar aanleiding van een beschouwende nota over de multisectorale ontwerpkaderregeling
hebben de diensten van de Commissie en de deskundigen van de lidstaten tijdens de multilaterale
bijeenkomst van 15 januari hun standpunten besproken, terwijl de ontwikkeling van deze kaderregeling
tevens is besproken op bilaterale bijeenkomsten.

4. Richtlijn betreffende de doorzichtigheid

213. De diensten van de Commissie hebben tijdens de multilaterale bijeenkomst van 1 juli een
ontwerprichtlijn gepresenteerd tot wijziging van de richtlijn betreffende de doorzichtigheid in de
financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven.103 De voorgestelde wijzigingen zijn
hoofdzakelijk ingegeven door de noodzaak een financieel en boekhoudkundig onderscheid te maken
tussen enerzijds activiteiten die worden ontplooid in het kader van een dienst van algemeen economisch
belang in de zin van artikel 90, lid 2, van het EG-Verdrag of waarvoor uitsluitende rechten gelden, en
anderzijds activiteiten in de concurrerende sector. Dat onderscheid moet ertoe bijdragen dat eventuele
kruissubsidies tussen beide soorten activiteiten aan het licht komen. Deze richtlijn zal waarschijnlijk in
1998 door de Commissie worden goedgekeurd.

B - Het begrip staatssteun

214. De definitie van het begrip steun is van fundamenteel belang voor de toepassing van de regels
inzake staatssteun, aangezien alleen maatregelen die steun vormen in de zin van artikel 92, lid 1, van
het EG-Verdrag hoeven te worden aangemeld bij de Commissie. Om de rechtszekerheid van
begunstigden te waarborgen, dienen lidstaten ook maatregelen aan te melden die als steun zouden
kunnen worden aangemerkt. Het begrip staatssteun in de zin van artikel 92, lid 1, van het EG-Verdrag
is gedefinieerd aan de hand van vier criteria, die alle moeten worden vervuld wil er sprake zijn van
overheidssteun. Deze worden hieronder beschreven. Beschikkingen van de Commissie en arresten van
het Hof hebben deze criteria verduidelijkt. De ontwikkelingen in 1997 komen hierna aan de orde.

1. Het voordeel voor de onderneming of ondernemingen

215. Het Hof en de Commissie hebben consequent geoordeeld dat de door een overheidsinstantie aan
een onderneming toegekende voordelen, die de lasten verminderen die de onderneming normaal moet
dragen, overheidssteun vormen.104 In het ‘La Poste’-arrest105 bevestigde het Gerecht van eerste aanleg
de beschikking van de Commissie, maar oordeelde ze in tegenstelling tot de Commissie dat de
belastingvoordelen aan de Franse publiekrechtelijke onderneming La Poste weliswaar staatssteun
inhielden, maar in aanmerking kwamen voor de uitzonderingsbepaling van artikel 90, lid 2, van het EG-
Verdrag omdat de toegekende voordelen niet groter waren dan nodig om La Poste in staat te stellen de

                                                  
103 Richtlijn 93/84/EEG van de Commissie van 30.9.1993, tot wijziging van Richtlijn 80/723/EEG betreffende de

doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven (PB L 254 van 12.10.1993).
104 Zie het arrest van het Hof van 26 september 1996 in zaak C-241/94, Frankrijk/Commissie, Jurispr. 1996,

blz. I-4551.
105 Arrest van het Gerecht van 27 februari 1997 in zaak T-106/95, Fédération Française des Sociétés d’Assurances e.

a./Commissie, Jurispr. 1997, blz. II-229.
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haar opgedragen taken van openbaar belang daadwerkelijk te vervullen. Voorts bevestigde het Gerecht
van eerste aanleg dat de Commissie een ruime bevoegdheid heeft ten aanzien van de beoordeling van de
bijkomende kosten inzake openbare dienstverlening uit hoofde van artikel 90, lid 2, van het EG-Verdrag
welke vergelijkbaar is met de bevoegdheid van de Commissie ten aanzien van de toepassing van
artikel 92, lid 3, van het EG-Verdrag.

216. Het beginsel van de particuliere investeerder in de markteconomie werd in 1997 diverse malen
door de Commissie gebruikt. Dit instrument biedt de Commissie de mogelijkheid na te gaan of de
verstrekking van staatsmiddelen aan een overheidsbedrijf of aan een particulier bedrijf dat gedeeltelijk
in overheidshanden is, staatssteun vormt. Dit is het geval indien een particuliere investeerder onder
normale marktomstandigheden de middelen niet of tegen minder gunstige voorwaarden beschikbaar zou
hebben gesteld.

217. Zo is er sprake van overheidssteun als de staat bepaalde van zijn participaties terug koopt van
een onderneming tegen een hogere koers dan de marktwaarde. Dit wordt met name geïllustreerd door de
negatieve beschikking tegen de terugkoop door de Franse staat van bepaalde investeringscertificaten
van Crédit Lyonnais die in het bezit waren van Thomson-SA.106 De Commissie wenst in dit opzicht een
grotere doorzichtigheid van de lidstaten in activiteiten met betrekking tot het kapitaal van de
ondernemingen waarin zij deelnemen.

218. De ‘technolease’-zaak107 illustreert hoe complex de steunmaatregelen ten faveure van bepaalde
ondernemingen soms kunnen zijn. In de bewuste zaak ging het erom dat de onderneming Philips via een
van haar dochterondernemingen knowhow heeft geleast aan de Rabobank. Philips kon hierdoor een
meerwaarde realiseren van 600 miljoen gulden, terwijl de Rabobank de aankoop waarschijnlijk veel
sneller kon afschrijven dan Philips, omdat de afschrijvingsduur per sector verschilt. Door deze
boekhoudkundige overdracht toe te staan lijken de Nederlandse fiscale autoriteiten zowel Philips als de
Rabobank de mogelijkheid te hebben geboden een belastingvermindering te realiseren. Daarom heeft de
Commissie, bij gebrek aan nadere gegevens van de Nederlandse autoriteiten, tegen deze maatregel in
april de procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid.

219. Het voordeel voor een onderneming kan ook een staatsgarantie betreffen voor een deel van haar
passiva. Een garantiestelsel dat weliswaar door de staat is ingesteld, maar uitsluitend door provisies van
de begunstigden zelf wordt gefinancierd vormt echter geen staatssteun, omdat hier geen staatsmiddelen
aan te pas komen. Daarom heeft de Commissie besloten de procedure die ze had ingeleid tegen de voor
iedere gezonde onderneming openstaande ‘Regeling Bijzondere Financiering’108 te sluiten omdat er geen
sprake was van staatssteun en de Nederlandse autoriteiten haar hebben verzekerd dat zij de provisies
zullen aanpassen wanneer de regeling in de toekomst een verlieslatende trend zou vertonen. Volgens
dezelfde redenering is de Commissie tot de slotsom gekomen dat een garantieregeling voor kleine en
middelgrote ondernemingen109 om de ontwikkeling van risicokapitaal in Finland te bevorderen, geen
steunelement behelsde. Staatsgarantiestelsels waarbij de door de begunstigden betaalde provisies de
kosten niet volledig dekken, beschouwt de Commissie echter wel als staatssteun.

Referentiepercentages

220. Om in het geval van termijnbetalingen of gesubsidieerde leningen het financiële voordeel van de
steunmaatregel te kunnen berekenen, moet er een referentiepercentage worden vastgesteld om de
geldstromen te actualiseren. In juli heeft de Commissie bekendgemaakt welke regels zij in de toekomst
zal volgen bij het vaststellen van de referentiepercentages voor elk land voor de berekening van het

                                                  
106 Zaak C 62/96, steun aan Thomson SA - Thomson Multimédia (nog niet gepubliceerd in het PB).
107 Zaak C 28/97, ex NN 38/97, Technolease Philips-Rabobank (PB C 338 van 8.11.1997).
108 Zaak C 49/91, Regeling Bijzondere Financiering (PB C 202 van 2.7.1997).
109 Zaak N 124/97, garantieregeling voor risicokapitaal (PB C 250 van 15.8.1997).
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financiële voordeel van een gesubsidieerde lening of een in verscheidene tranches uitgekeerde
subsidie.110

221. De referentiepercentages worden gebruikt om het subsidie-equivalent van in verschillende
tranches uitgekeerde steun te bepalen en om de steunelementen in gesubsidieerde leningen te berekenen.
Ze dienen voorts om te bepalen of een steunmaatregel onder de de minimis-regel valt.111 Bovendien
geven ze aan tegen welke rente onrechtmatige steun moet worden terugbetaald.112 De
referentiepercentages worden geacht overeen te komen met de gemiddelde stand van de rente in de
onderscheiden lidstaten voor leningen met een middellange tot lange looptijd (vijf tot tien jaar),
waarvoor de gebruikelijke zekerheden zijn gesteld.

In het verleden werden de referentiepercentages vastgesteld op grond van bilateraal met de afzonderlijke
lidstaten overeengekomen definities. Dit heeft ertoe geleid dat de Commissie heterogene definities voor
de percentages hanteerde. Bovendien werden de percentages niet regelmatig aan de Commissie
meegedeeld, waardoor het moeilijk werd ze te actualiseren. In deze context heeft de Commissie een
onafhankelijk onderzoek gelast naar de methode waarmee de referentiepercentages voor de verschillende
steunregelingen in de Unie werden vastgesteld. Voor dat onderzoek zijn meer dan zeventig banken in de
vijftien lidstaten ondervraagd. Op basis van dit onderzoek heeft de Commissie besloten de definities van
de referentiepercentages gelijk te trekken en het systeem van informatieverzameling en actualisering van
de percentages te automatiseren.

 2. Herkomst van de middelen

222. Alleen steunmaatregelen “van de Staten of in welke vorm dan ook met staatsmiddelen
bekostigd” zijn aan te merken als staatssteun in de zin van artikel 92, lid 1. In veel gevallen is het
duidelijk dat er staatsmiddelen worden aangewend, bijvoorbeeld bij subsidies, kapitaalinjecties, leningen
op gunstige voorwaarden en belastingvrijstellingen.113 In andere gevallen zal de inbreng van de
staatsmiddelen minder duidelijk zijn.

223. Een kenmerkende situatie waarin het criterium van de staatsmiddelen nauwgezet wordt
onderzocht, is die waarin een lidstaat rechtstreeks via de wetgeving een bepaalde onderneming
bevoordeelt. Iets dergelijks deed zich voor in het geval van PMU, waarin een formeel onderzoek werd
ingesteld naar de steun die Frankrijk zou hebben toegekend aan organisatoren van harddraverijen en
paardenrennen.114 De Commissie beschouwde een deel van de vermeende steun niet als staatssteun. Dit
voordeel vloeide voort uit wetgeving die zorgt voor een aanpassing naar boven toe van het
inkomstenaandeel van de organisatoren van harddraverijen en paardenrennen. Bij een wijziging in de
verdeling van de inkomsten uit weddenschappen tussen wedders en organisatoren ten gunste van
laatstgenoemden, is geen sprake van toewijzing van staatsmiddelen. Er was in dit opzicht dan ook geen
sprake van staatssteun.

224. Een soortgelijke situatie doet zich voor, wanneer een lidstaat afziet van toepassing van het op
ondernemingen toepasselijke recht. De Commissie was van oordeel dat het door de Spaanse overheid
niet uitvoeren van de milieuregelgeving, op zich geen staatssteun behelsde in de zin van artikel 92, lid 1,
van het EG-Verdrag, aangezien er geen overdracht van staatsmiddelen mee gemoeid was.115 De
beschuldiging van de klagers dat er sprake was van staatssteun omdat de kosten voor de milieuschade
                                                  
110 Mededeling over de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (PB C 273

van 9.9.1997, blz. 3).
111 Zie de mededeling van de Commissie inzake de minimis-steun (PB C 68 van 6.3.1996, blz. 9).
112 Zie PB C 156 van 22.6.1995.
113 Wat betreft vrijstelling van verschuldigde belastingen en sociale-zekerheidsbijdragen, zie zaak C 7/97 (PB C 192,

van 24.06.1997).
114 Zaak C 4/97 (PB C 163 van 30.5.1997).
115 Zaak NN 118/97, steun voor SNIACE SA, nog niet gepubliceerd.
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ten gevolge van het in gebreke blijven van de onderneming ten laste kwamen van de Spaanse Staat,
werd dan ook van de hand gewezen.

225. Bovendien wordt dikwijls de nadruk gelegd op het criterium van de staatsmiddelen, wanneer
een onderneming die in handen is van een lidstaat, steun verleent. Dit was het geval bij Riedel-de Haën
AG, waarbij de Commissie besloot een formeel onderzoek in te stellen naar steun die door een Duitse
stichting naar burgerlijk recht was verstrekt.116 Deze bij federale wet opgerichte stichting had als
juridische doelstelling het toekennen van steun aan milieuprojecten. De middelen van de stichting waren
afkomstig uit de privatisering van een voormalig staatsbedrijf. Bovendien stelde de Duitse staat alle
leden van de Raad van bestuur aan en werd de stichting gecontroleerd door de federale rekenkamer
(Bundesrechnungshof). De Commissie beschouwde de stichting derhalve als een overheidsinstantie en
haar middelen als staatsmiddelen. Door de stichting toegekende steun was derhalve overheidssteun.

226. Bij kruissubsidies tussen de gereserveerde activiteiten en de activiteiten in een marktomgeving
binnen één onderneming kan er sprake zijn van de overdracht van staatsmiddelen. In de zaak “La
Poste” meende het Gerecht van eerste aanleg dat het mogelijk was dergelijke kruissubsidies tussen de
gereserveerde postactiviteiten en de verzekeringsactiviteiten van La Poste buiten beschouwing te laten,
voor zover de steun minder bedroeg dan de extra kosten die voortvloeien uit het vervullen van de
bijzondere taken van algemeen openbaar belang waarnaar artikel 90, lid 2, van het EG-Verdrag
verwijst en die La Poste117 zijn opgedragen.

3. Het specifieke karakter van de maatregelen

227. Het specifieke karakter van de maatregelen laat zich vaak het moeilijkst vaststellen. Er kan
onderscheid worden gemaakt tussen algemene maatregelen, die als harmonisatie moeten worden
aangemerkt, en specifieke maatregelen, die in aanmerking komen voor toepassing van de artikelen 92
tot en met 94 van het EG-Verdrag.

228. Van een specifiek karakter is vooral dan sprake, wanneer er door fiscale maatregelen of
maatregelen op het gebied van sociale bijdragen een verschillende behandeling wordt toegepast ten
gunste van één of meer bedrijfstakken, zonder dat dit verschil wordt gerechtvaardigd door de aard of de
economie van het bijdragenstelsel. De Commissie heeft de formele onderzoeksprocedure ingeleid ten
aanzien van paragraaf 52.8 van de Duitse wet op de inkomstenbelasting voor 1996
(Einkommenssteuergesetz).118 Deze paragraaf voorziet in een verlaging van het belastbare inkomen
voor natuurlijke en rechtspersonen die investeren in een vestiging in de oostelijke deelstaten of in West-
Berlijn. Deze maatregel kan niet worden gerechtvaardigd door de aard, noch de economie van het
Duitse belastingstelsel, en wordt door de Commissie beschouwd als een vorm van staatssteun.

229. In Maribel quater was de Commissie van oordeel dat een Belgische regeling ter vermindering
van de sociale-zekerheidsbijdragen voor werkgevers die handarbeiders tewerkstellen, een algemene
maatregel behelsde.119 De regeling had een algemene strekking, werd automatisch toegepast en maakte a
priori geen onderscheid naar sector. De Maribel quater-regeling verving de Maribel bis/ter-regeling,120

die niet werd beschouwd als een maatregel van algemene strekking aangezien er een verhoogde
vermindering van de sociale-zekerheidsbijdragen werd toegekend aan sectoren die het meest aan de
buitenlandse concurrentie zijn blootgesteld.

                                                  
116 Zaak C 63/97, ex NN 104/97, steun voor Riedel-de-Haën AG (PB C 385 van 12.12.1997).
117 Arrest van het Hof van 27 februari 1997 in de zaak T-106/95, Fédération Française des Sociétés d’Assurances e.

a./Commissie, Jurispr. 1997, blz. II-229.
118 Zaak C 16/97, ex NN 9/96, paragraaf 52.8 van de Duitse wet op de inkomstenbelasting 1996 (PB C 172 van

6.6.1997).
119 Zaak N 132/97 (PB C 201 van 1.7.1997).
120 Zaak C 14/96 (PB L 95 van 10.4.1997).
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4. Vervalsing van de mededinging en ongunstige beïnvloeding van het
intracommunautaire handelsverkeer

230. Bij een steunmaatregel die het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloedt, is
het beginsel van onverenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt niet geldig. Hierbij moet het
begrip ‘ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer’ worden geïnterpreteerd volgens de vaste
rechtspraak van het Hof van Justitie. Om aan deze voorwaarde te voldoen, volstaat het dat de gesteunde
onderneming, zelfs al is dat maar ten dele, een bedrijfsactiviteit uitoefent waarbij aanzienlijk
handelsverkeer tussen lidstaten plaatsvindt.

De Commissie is vooral van mening, dat de steunmaatregelen die ondernemingen helpen bij de
ontwikkeling van hun vestigingen in derde landen het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig
beïnvloeden. Feitelijk beconcurreren de communautaire ondernemingen elkaar om hun activiteiten
buiten de Gemeenschapsmarkt tot ontwikkeling te brengen. Ook meent de Commissie121 dat
steunmaatregelen ten behoeve van directe investeringen in het buitenland onder het toepassingsgebied
van artikel 92, van het EG-Verdrag vallen. Als via deze maatregelen de internationale ontwikkeling kan
worden gestimuleerd van kleine en middelgrote ondernemingen, die zonder steun hun activiteiten niet
zouden hebben ontwikkeld, kunnen ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden geacht. De
Commissie neemt daarentegen een strenger standpunt in ten aanzien van steunmaatregelen voor de
internationalisering van grote ondernemingen, die normaliter zelf de kosten en risico’s van hun
internationale ontwikkeling moeten dragen. Zo heeft ze besloten de formele onderzoeksprocedure in te
leiden ten aanzien van een dergelijke steunmaatregel ten gunste van de Oostenrijkse onderneming
LiftgmbH,122 aangezien dit bedrijf reeds talrijke vestigingen heeft op verschillende continenten en zijn
concurrenten geen steun ontvangen ten behoeve van hun internationale ontwikkeling.

C – Onderzoek naar de verenigbaarheid van steun met de
gemeenschappelijke markt

231. De Commissie heeft in 1997 een strenge aanpak gehandhaafd bij haar onderzoek naar de
verenigbaarheid van steunmaatregelen van de staten met de gemeenschappelijke markt, omdat ze  wilde
zorgen voor een evenwicht tussen enerzijds de handhaving van een niet vervalste mededinging en
anderzijds de bijdrage van bepaalde steunmaatregelen aan andere communautaire beleidsdoelstellingen.
Bepaalde steunmaatregelen, vooral exploitatiesteun in fiscale vorm, kunnen aanmerkelijke
concurrentieverstoringen teweegbrengen zonder dat ze een wezenlijke bijdrage aan deze communautaire
doelstellingen leveren. De Commissie heeft toegezegd, tegelijk met de goedkeuring op 1 december door
de ECOFIN Raad123 van een gedragscode op het gebied van de directe belastingen, in 1998 richtsnoeren
voor dit soort steun aan te nemen en de fiscale regelingen die in de lidstaten van kracht zijn, opnieuw te
onderzoeken.

Overigens kan de Commissie wat betreft de accijns op minerale oliën, de Raad voorstellen op verzoek
van de lidstaten afwijkingen van de maatregelen ter harmonisatie van de belastingheffing op dit vlak
goed te keuren.124 Na een recente besluit van de Raad,125 heeft de Commissie zich ertoe verplicht de
afwijkende regelingen die problemen kunnen opleveren, opnieuw te bestuderen, en met name erop toe te
zien dat de betreffende afwijkingen in overeenstemming zijn met de mededingingsregels op het gebied
van staatssteun.
                                                  
121 Zie met name punt 224 van het XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid.
122 Zaak C 77/97, ex N 99/97, rechtstreekse investering in het buitenland ten behoeve van LiftgmbH (nog niet

gepubliceerd).
123 Resolutie van de Raad van 1.12.1997.
124 Richtlijn 92/81/EEG.
125 Beschikking 97/425/EG van de Raad van 30 juni 1997. (PB L 182 van 10.7.1997, blz. 22).
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232. Door het arrest Siemens126 van het Hof kon het begrip ‘exploitatiesteun’ nauwkeuriger worden
afgebakend. Het Hof heeft in feite de, door het Gerecht van eerste aanleg bevestigde, redenering van de
Commissie gevolgd, volgens welke de steunmaatregelen die zijn bestemd voor het in de handel brengen
van de producten van een onderneming, hetgeen uit de aard der zaak één van de normale
bedrijfsactiviteiten is, niet kunnen worden beschouwd als investeringssteun, maar dienen te worden
gelijkgesteld met exploitatiesteun. Exploitatiesteun wordt over het algemeen onverenigbaar geacht met
de gemeenschappelijke markt, en mag slechts bij wijze van uitzondering worden goedgekeurd:
- wanneer deze steun dient ter dekking van de extra vervoerskosten voor ultraperifere gebieden of
streken als bedoeld in artikel 92, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag die tevens een geringe
bevolkingsdichtheid hebben alsook voor de regio’s van artikel 92, lid 3, sub a), die hebben te kampen
met bijzondere handicaps voor zover deze steun uitzonderlijk en tijdelijk is;127

 - wanneer zij dient ter dekking van de extra financiële lasten in verband met milieumaatregelen
op het gebied van afvalbeheer of ter verlaging van de zogeheten milieuheffingen;128

 - in bepaalde sectoren, zoals de scheepsbouw, wanneer de steun voldoet aan zeer nauwkeurig
vastgelegde regels of  drempels.
 
1. Sectoriële steun
 
1.1. Sectoren waarop speciale regels van toepassing zijn
 
1.1.1. Scheepsbouw
 
 233. De Commissie hield de hand aan een strikte toepassing van de Zevende Richtlijn van de Raad
inzake het toezicht op steunmaatregelen voor de scheepsbouw. Deze richtlijn bleef van kracht omdat de
OESO-overeenkomsten die de Verenigde Staten nog altijd niet hebben geratificeerd niet van toepassing
zijn geworden. In december besloot de Raad op grond van het door de Commissie ingediende voorstel,
de Zevende Richtlijn tot en met 31 december 1998 te verlengen, tenzij de OESO-overeenkomst
ondertussen zou zijn geratificeerd en ten uitvoer gelegd. Tezelfdertijd heeft de Commissie tevens een
ontwerp-richtlijn voorgesteld die de huidige richtlijn kan vervangen, ingeval de eerdergenoemde
overeenkomst uiteindelijk zou worden geratificeerd.
 
 234. De voornaamste gevallen betroffen steunmaatregelen die nodig waren ter voltooiing van
privatiseringsprogramma’s in openbare scheepswerven in Spanje in de MTW-werven en Volkswerft in
het voormalige Oost-Duitsland. Deze steunmaatregelen noopten deels tot een afwijking van de
vigerende regels via een ad hoc verordening van de Raad.129

 

                                                  
126 Arrest van het Hof van 15 mei 1997 in de zaak C-278/95 P, Siemens SA/Commissie, Jurispr. 1997, blz. I-2507.
127 Zie de punten 4.16 tot en met 4.18 van de kaderregeling betreffende staatssteun met een regionale strekking.
128 Zie paragraaf 3.4 van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PB C 72 van

10.3.1994).
129 Verordening (EG) nr. 1013/97 van de Raad van 2 juni 1997, PB L 148, blz. 1..

 235. De begunstigden van deze steunmaatregelen zijn onderworpen aan een streng toezicht van de
Commissie. Ze kunnen met name regelmatig in situ worden geïnspecteerd en zijn verplicht om de
Commissie kwartaalverslagen over de tenuitvoerlegging van het herstructureringsplan te verstrekken.
De Commissie heeft vooral gemerkt, dat de productie van MTW in 1996 het op 100 000 ton
vastgestelde productieplafond licht heeft overschreden. Ook verlangde de Commissie, nadat in juli
1997130 de eerste tranche van de herstructureringssteun was goedgekeurd, dat er bij wijze van
compensatie voor 1997 een productieverlaging en een korting van 720 000 DM op het bedrag aan
exploitatiesteun zouden plaatsvinden.
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1.1.2. IJzer- en staalindustrie
 
 236. De Zesde Staalsteuncode131 werd op 1 januari van kracht en blijft van toepassing tot het
verstrijken van het EGKS-Verdrag op 22 juli 2002. Op grond van de nieuwe Staalsteuncode is
staatssteun alleen toegestaan voor onderzoek en ontwikkeling en milieubescherming, waarbij
hoofdzakelijk dezelfde regels gelden als bij de andere bedrijfstakken, en voor bedrijfssluitingen. Een
nieuw element in de Zesde Staalsteuncode is de mogelijkheid om eveneens steun toe te staan voor
gedeeltelijke sluitingen, waarbij strenge regels gelden om te voorkomen dat er via spill-over steun naar
de overblijvende activiteiten van de desbetreffende onderneming wordt overgeheveld, en doeltreffender
bevoegdheden van de Commissie om onrechtmatige, niet-aangemelde steun te bestrijden. Het afgelopen
jaar stelde de Commissie twee beschikkingen vast waarbij de procedure werd ingeleid om een besluit
goed te keuren ter opschorting van de uitbetaling van staatssteun vóór de goedkeuring daarvan: MCR
Gesellschaft für metallurgisches Recycling132 en ESF Feralpi GmbH.133 Bovendien tekende de
Commissie geen bezwaar aan tegen de verwerving door het Waalse gewest van een minderheidsbelang
van 25% in Forges de Clabecq, aangezien het gewest zich daarbij als een particuliere investeerder had
gedragen.
 
 De Commissie zette haar toezicht voort op de acht EGKS-zaken die op grond van artikel 95 van het
EGKS-Verdrag waren goedgekeurd.
 
1.1.3. Kolenindustrie
 
 237. Beschikking nr. 3632/93/EGKS134 van de Commissie van 28 december 1993 stelt een
communautaire regeling vast voor de steunmaatregelen van de lidstaten ten behoeve van de
kolenindustrie voor de periode 1994–2002.
 
 238. Op 18 december 1996 verleende de Commissie het Verenigd Koninkrijk goedkeuring135 om
financiële steun te verlenen voor het begrotingsjaar 1997/1998 ten bedrage van in totaal
500,7 miljoen ecu (347 miljoen pond sterling) en om voor het begrotingsjaar 1996/1997 een extra
bedrag van 29,5 miljoen ecu (24 miljoen pond sterling) te verstrekken ter dekking van overblijvende
vroegere activiteiten.
 
 239. Op 30 april 1997 verleende de Commissie het Verenigd Koninkrijk goedkeuring136 om bij wijze
van begrotingsmaatregelen voor het begrotingsjaar 1998/1999 financiële steun te verlenen, gespreid
over de gehele periode tot het aflopen van het EGKS-Verdrag in juli 2002, voor een totaalbedrag van
1285,6 miljoen ecu (891 miljoen pond sterling), ter dekking van lasten uit het verleden.
 
 240. Op 3 mei 1997 publiceerde de Commissie in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen137 een formeel schrijven aan Spanje betreffende het verstrekken van onvoldoende
informatie met betrekking tot een aanmelding van aanvullende steunmaatregelen voor de jaren 1994,
1995 en 1996.
 
                                                                                                                                                             
130 Zaak N 31/97 en C 90/97 (PB C 344 van 14.11.1997).
131 Beschikking van de Commissie nr. 2496/96/EGKS van 18 december 1996 houdende communautaire regels voor

steun aan de ijzer- en staalindustrie (PB L 338 van 28.12.1996, blz. 42).
132  Zaak C 85/97, ex N 301/97, steun ten behoeve van het milieu aan MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling

(nog niet gepubliceerd).
133  Zaak C 75/97, ex NN 108/97, steun ten behoeve van ESF Feralpi GmbH (nog niet gepubliceerd).
134 PB L 329 van 30.12.1993, blz. 12.
135 Beschikking 97/376/EGKS (PB L 158 van 17.6.1997, blz. 44).
136 Beschikking 97/577/EGKS (PB L 237 van 28.8.1997, blz. 13).
137 Mededeling 97/C137/06 (PB C 137 van 3.5.1997, blz. 6).
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 241. Op 23 augustus 1997 publiceerde de Commissie in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen138 een formeel schrijven aan Duitsland betreffende het vermeende onrechtmatig
gebruik van staatssteun, ingevolge een eind 1996 door een Britse antracietproducent ingediende klacht.
 
1.1.4. Automobielindustrie
 
a) Kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie
 
 242. De Commissie stelt voor het tijdvak 1998-2000 een nieuwe communautaire kaderregeling in
voor staatssteun aan de automobielindustrie. Het betreft de verlenging van de kaderregelingen die vanaf
1989 op elkaar zijn gevolgd, alsmede een aanpassing op grond van de gevolgen van de voornaamste
economische en industriële tendensen in de sector. In 1996 heeft de Commissie met medewerking van
onafhankelijke adviseurs de geldende kaderregeling voor de automobielindustrie grondig doorgelicht. Er
werd geconcludeerd dat de kaderregeling over het algemeen doeltreffend is en er werden enkele
aanpassingen aanbevolen inzonderheid met betrekking tot de definitie van de automobielsector, de
drempels voor aanmeldingen en bepaalde tenuitvoerleggingsvoorschriften van de kosten-batenanalyse.
 
 243. De omschrijving van de automobielsector in de zin van de kaderregeling wordt hiermee
uitgebreid tot constructeurs of ‘eersterangsleveranciers’ die modules of subsystemen vervaardigen,
voorzover laatstgenoemde worden geproduceerd op de plaats van de investering zelf of op één of meer
industrieterreinen binnen een zekere geografische nabijheid. De nieuwe kaderregeling schrijft bovendien
de aanmelding voor van concrete gevallen voor zover de projectkosten een drempel (nominaal bedrag)
van 50 miljoen ecu overschrijden (was 17 miljoen ecu) of zodra het beoogde steunbedrag een plafond
(totale bruto-bedrag) van 5 miljoen ecu overschrijdt (de voorgaande kaderregeling kende geen plafond
in functie van de steun). Bij de kosten-batenanalyse wordt het accent gelegd op het eenduidige bewijs
van de noodzaak van de steun; bovendien kan de vergelijkingslocatie aan de hand waarvan de
meerkosten van de vestiging in een steunzone kunnen worden vastgesteld, voortaan in de EER liggen,
maar ook in de landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE), of in bepaalde gevallen zelfs op een
ander continent. Doordat rekening is gehouden met de overcapaciteit in de sector, is een evenredige
correctiefactor voor de toegestane steunintensiteit ingevoerd.
 
 244. Alle lidstaten hebben uiteindelijk te kennen gegeven in te stemmen met de door de Commissie
voorgestelde dienstige maatregel betreffende de kaderregeling. Deze treedt per 1 januari 1998 in werking.
 
b) Arrest van het Hof inzake het beroep van Spanje
 
 245. Op één september 1995 had Spanje bij het Hof beroep ingesteld, waarbij werd verzocht om
nietigverklaring van de beschikking van de Commissie om de kaderregeling voor staatssteun aan de
automobielindustrie met terugwerkende kracht per 1 januari 1995 voor één jaar te verlengen. Het Hof
oordeelde in zijn arrest van 15 april 1997 dat de Commissie geen instemming van de lidstaten had
verkregen alvorens de betwiste beschikking goed te keuren en dat dit verzuim, zelfs al waren daar
bijzondere omstandigheden voor aan te voeren, voldoende reden was om de beschikking nietig te
verklaren.
 
 De geldigheid van de kaderregeling inzake de automobielindustrie die voor de jaren 1996-1997 was
ingevoerd, werd niet ter discussie gesteld.
 
 
 

                                                  
138 Mededeling 97/C258/02 (PB C 258 van 23.8.1997, blz. 2).
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c) Onderzoek van de dossiers
 
 246. In 1997 hebben 19 concrete zaken het voorwerp uitgemaakt van een Commissie beschikking;
de goedgekeurde steun voor alle bedoelde gevallen bedroeg in totaal 276 miljoen ecu.
 
 247. Wat betreft het dossier Volkswagen (VW) Sachsen werd dit jaar een positief beslag gevonden.
De overheid van de deelstaat Saksen had aan VW in juli 1996 ongeveer 90 miljoen DM meer steun
verleend dan met de Commissie was overeengekomen, bestemd voor investeringen in de vestigingen
Mosel II en Chemnitz II. Dit vormde een inbreuk op een beschikking die de Commissie op 26 juni 1996
had vastgesteld.
 
 248. Op verzoek van de Commissie bevroor Duitsland op 2 september 1996 de betaling aan VW van
subsidies voor eenzelfde bedrag als Saksen onrechtmatig had uitgekeerd, dit om de – vooral
economische – gevolgen van deze laatste transactie teniet te doen. Op dezelfde dag wendde de
Commissie zich tot het Hof van Justitie omtrent de grond van de zaak, maar ze besloot af te zien van
een procedure in kortgeding zolang Bonn de gevolgen van deze regeling op zich nam.
 
 249. In een brief van  november 1997 verklaarde de Duitse regering dat ze alle bepalingen ten
uitvoer had gelegd om de beschikking van de Commissie van 26 juni 1996 volledig na te leven. Kort
gezegd komt het erop neer, dat de Duitse autoriteiten de garantie gaven dat het onrechtmatig betaalde
bedrag door VW was teruggestort. Het bedrag stond op een bijzondere rekening (“Anderkonto”),
waartoe de Duitse autoriteiten als enige toegang hadden. Bovendien zou het bedrag op generlei wijze
voor investeringen van VW in Saksen worden aangewend.
 
 250. Op grond van deze gunstige afloop besloot de Commissie het beroep dat ze bij het Hof van
Justitie tegen Duitsland had aangetekend wegens niet-nakoming van de beschikking van 26 juni 1996, in
te trekken. De beroepschriften van Saksen en VW (waar ook nog een beroep van Duitsland bij hoorde)
tegen de Commissie worden nog onderzocht door het Gerecht van eerste aanleg.
 
 Op technisch vlak kreeg de Commissie na controlebezoeken aan de VW-vestigingen in Saksen de
verzekering dat VW voldoet aan de capaciteitsbeperkingen die de Europese Commissie in haar
beschikking van juni 1996 heeft opgelegd.
 
 251. De Commissie heeft bepaalde steunmaatregelen met een lage intensiteit in de
automobielindustrie goedgekeurd zonder een kosten-batenanalyse. Ze meent dat een dergelijke analyse
niet noodzakelijk is zolang de intensiteit van de steun minder bedraagt dan 10% van het toegestane
regionale plafond, in voorkomend geval vermeerderd met de ‘top-up’. Aldus is geen analyse vereist bij
de steunmaatregelen ten behoeve van SOVAB139 in Frankrijk, een dochteronderneming van Renault, en
van Mitsubishi Motors,140 in Nederland.
 
1.1.5. Synthetische vezels
 
 252. Sinds 1977 zijn de voorwaarden op grond waarvan aan deze bedrijfstak steun mag worden verleend,
vastgelegd in een kaderregeling waarvan de bepalingen en reikwijdte regelmatig zijn herzien. De huidige
kaderregeling werd op 1 april 1996 van kracht en is voor drie jaar geldig.141

 
 
 

                                                  
139 Zaak N 683/97 (nog niet gepubliceerd in het PB).
140 Zaak N 149/97 (nog niet gepubliceerd in het PB).
141 Kaderregeling voor steunmaatregelen in de sector synthetische vezels (PB C 94 van 30.3.1996, blz. 11).
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 253. De kaderregeling verlangt dat elk steunvoornemen wordt aangemeld, ongeacht de vorm en de
eventuele goedkeuring van de betrokken regeling door de Commissie, voorzover de steun niet aan het  de
minimis-criterium beantwoordt en de producenten van synthetische vezels wordt verleend ter rechtstreekse
ondersteuning van:
 
 - extrusie/texturisatie van alle algemene soorten vezels en garens op basis van polyester, polyamide,

acryl of polypropyleen, ongeacht het eindgebruik ervan, of
 
 - polymerisatie (met inbegrip van polycondensatie), wanneer deze wordt geïntegreerd met extrusie wat

de gebruikte machines betreft, of
 
 - elk nevenprocédé dat verband houdt met de gelijktijdige installatie van extrusie-

/texturiseringscapaciteit door de potentiële begunstigde onderneming of door een andere onderneming
van het concern waartoe deze behoort en die, in de betrokken specifieke bedrijfsactiviteit, normaal van
een dergelijke capaciteit deel uitmaakt, wat de gebruikte machines betreft.

 
 254. De enige uitzonderingen op de aanmeldingsvereiste zijn steun voor
beroepsopleiding/herscholing die op grond van door de Commissie goedgekeurde regelingen wordt
verleend en steun die uit hoofde van door de Commissie goedgekeurde regelingen wordt verleend en
binnen de werkingssfeer valt van ofwel de communautaire kaderregeling voor staatssteun ten behoeve
van het milieu ofwel de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en
ontwikkeling.
 
 255. De Commissie bleef in 1997 werkzaam met betrekking tot de toepassing van de kaderregeling
en de onderzoeken naar eventuele gevallen van inbreuk die haar onder de aandacht werden gebracht.
 
 256. De Commissie beperkte de steunintensiteit die de Duitse producent van polyestergaren Ernst
Michalke GmbH (een dochterbedrijf van Hoechst) mocht worden verleend tot 50% van het
steunplafond, zoals bepaald in de huidige kaderregeling. De steun werd mede goedgekeurd op
voorwaarde dat de investering tegelijk met een aanzienlijke capaciteitsvermindering op concernniveau
zou plaatsvinden.
 
 257. De Commissie besloot de procedure van artikel 93, lid 2, in te leiden ten aanzien van  een
steunvoornemen voor de Portugese producent van snoeren en kabelgarens CORDEX SA. Hoewel het
bedrijf zijn gehele productie van polypropyleen filamentgaren gebruikte om in de eigen fabrieken de
eindproducten te vervaardigen die ze op de markt brengt, stond de Commissie op het standpunt dat de
investering, doordat ze onder meer bijdroeg aan een capaciteitsverhoging, en ongeacht de marktkansen
die het eindproduct het bedrijf biedt, andere producenten van polypropyleen filamentgaren benadeelde
die aan de groeiende vraag waren tegemoetgekomen door hun capaciteit zonder steunverlening uit te
breiden.
 
1.1.6. Textiel/kleding
 
 258. Voor de sector textiel en kleding gold een uit 1971 stammende kaderregeling die in 1977 werd
gewijzigd. De Commissie meent dat deze ingevolge een arrest van het Hof uit 1995142 niet meer
rechtsgeldig is, omdat de verplichting dat de bestaande regelingen moeten worden onderzocht door de
Commissie in samenwerking met de lidstaten niet is nagekomen voor de sector textiel en kleding.
 
 

                                                  
142 Arrest van het Hof van 29 juni 1995 in de zaak C-135/93, Spanje/Commissie, Jurispr. 1995, blz. I-1673.
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 259. Rekening houdend met het specifieke karakter van de sector bedraagt de drempel waarboven
een individuele steunmaatregel moet worden aangemeld, vanaf het in werking treden van de
multisectorale kaderregeling 15 miljoen ecu in plaats van de 50 miljoen ecu die voor de andere sectoren
geldt, zodra de intensiteit het toegestane plafond dat in de betreffende regio van toepassing is met 50%
overschrijdt en de ratio per geschapen of behouden baan meer dan 30 000 ecu bedraagt.143

 
1.1.7. Vervoer
 
 260. In 1997 heeft de Commissie 31 beschikkingen genomen inzake steun aan de vervoersector. Het
aantal gevallen dat resulteerde in een beschikking van de Commissie is aldus weer gedaald naar het
niveau van 1994, wat een daling van bijna 40% betekent ten opzicht van de pieken die in 1995 en 1996
zijn waargenomen. Als deze cijfers echter per soort vervoer worden opgesplitst, blijkt dat in de sector
zeevervoer het aantal gevallen juist is gestegen. De Commissie heeft twee negatieve beschikkingen
genomen waarin om de terugvordering van de onrechtmatig toegekende steun werd verzocht.
 
 261. Op het gebied van de luchtvaart bleef de Commissie een strikte controle uitoefenen op de
uitvoeringsvoorwaarden van de herstructureringsplannen van de nationale luchtvaartmaatschappijen.
Hiertoe controleerde ze of de voorwaarden werden nageleefd die waren gekoppeld aan de beschikkingen
waarin toestemming werd verleend voor steun aan de herstructurering van deze ondernemingen. Het
ging met name om het volgende:
– op 16 april heeft de Commissie geen bezwaar gemaakt tegen de inbreng van 1 miljard FRF in het

kapitaal van Air France, het resterende bedrag van de derde en laatste tranche van een totale steun
van 20 miljard FRF die aan de Franse nationale luchtvaartmaatschappij is verleend. De Commissie
was van mening dat dit bedrag, dat tot dan toe op een geblokkeerde rekening was geplaatst zoals
bepaald in de verordening van 24 juli 1996, nu vrijgemaakt kon worden, gezien het feit dat de
voorwaarden die waren vastgelegd in de beschikking van 27 juli 1994 waren nageleefd, gezien de
toezeggingen van de Franse autoriteiten, met name op het gebied van het prijsbeleid van de
maatschappij binnen de Europese Economische Ruimte, en gezien de maatregelen die in
overeenstemming met de Commissie zijn genomen inzake de luchthavengebouwen van Orly Sud en
Orly Ouest en de voorwaarden voor de fusie tussen Air France en Air France Europe ;

– op dezelfde dag heeft de Commissie toestemming verleend voor de betaling van de vierde en laatste
tranche steun aan de Portugese nationale luchtvaartmaatschappij TAP, die in totaal 180 miljard
escudo bedroeg en waarvoor in eerste instantie toestemming was verleend bij beschikking van
6 juli 1994. De Commissie heeft vastgesteld dat is voldaan aan de voorwaarden die in deze laatste
beschikking worden genoemd en dat de herstructurering van de onderneming over het algemeen
volgens plan verliep. De Commissie drong er echter op aan dat TAP haar inspanningen zou
voortzetten om ook op lange termijn levensvatbaar te blijven, met name door te proberen
overeenkomsten met de sociale partners te sluiten en door meer inkomsten te genereren;

– op 15 juli heeft de Commissie op verschillende voorwaarden toestemming verleend voor de steun ten
bedrage van 2.750 miljard ITL aan de onderneming Alitalia in de vorm van een in drie tranches uit
te kiezen kapitaalschenking, waarvan de eerste, voor een bedrag van 2.000 miljard ITL onmiddellijk
wordt uitgekeerd. Deze steun begeleidt een herstructureringsplan dat is bedoeld om op lange termijn
de concurrentiepositie en de levensvatbaarheid van de onderneming te herstellen in de nieuwe context
van een geliberaliseerde communautaire markt. De Commissie was, gezien het herstructureringsplan
en de toezeggingen van de Italiaanse autoriteiten, van mening dat de steun bedoeld was om de
ontwikkeling van de luchtvaartsector te vergemakkelijken, zonder dat daardoor het handelsverkeer
zodanig gewijzigd werd dat het gemeenschappelijk belang geschaad zou worden. De toestemming
van de Commissie is afhankelijk van de naleving van diverse voorwaarden die met name bedoeld zijn
om te garanderen dat het herstructureringsplan volledig wordt uitgevoerd, de onderneming wordt
geleid volgens commerciële beginselen, geen sprake is van discriminatie ten gunste van Alitalia, de

                                                  
143 Zie paragraaf IV-A-2 van dit Verslag inzake de multisectorale kaderregeling.
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aangeboden capaciteit wordt beperkt, geen sprake is van ‘price leadership’, Alitalia bepaalde
participaties in andere ondernemingen van de hand doet, en dat de steun transparant en
controleerbaar is. In november heeft Alitalia beroep aangetekend bij het Gerecht van eerste aanleg
met de bedoeling de beschikking van de Commissie nietig te laten verklaren.

 
 262. Met betrekking tot de sector zeevervoer wenst de Commissie dat de nieuwe communautaire
beleidslijnen inzake de overheidssteun op gebied van het zeevervoer ook binnen een redelijke termijn
van toepassing zijn op bestaande steunregelingen.144 Daarom heeft zij alle lidstaten op grond van
artikel 93, lid 1, dienstige maatregelen voorgesteld om deze regelingen uiterlijk 5 januari 1999 in
overeenstemming te brengen met de nieuwe beleidslijnen.
 Deze nieuwe beleidslijnen brengen een aantal wijzigingen en verduidelijkingen in vergelijking met die
welke op 3 augustus 1989 door de Commissie zijn aangenomen:145

– de mogelijkheid om de sociale en fiscale lasten voor zeelieden te drukken is gebonden aan de
voorwaarde dat het gaat om zeelieden uit de EU die varen op schepen die in een van de lidstaten zijn
geregistreerd. Andere vormen van exploitatiesteun zijn niet toegestaan. De Commissie heeft op 17
december besloten de procedure in te leiden ten aanzien van een Ierse steunregeling, omdat de
verlaging van de salariskosten niet beperkt bleef tot de schepen die onder de vlag van een lidstaat
voeren;

– de nieuwe beleidslijnen sluiten aan bij de restrictieve aanpak die in de andere vervoerssectoren wordt
gehanteerd inzake steun aan de vernieuwing van de vloot. Zo is er geen steun toegestaan voor de
normale aanschaf van nieuwe of reeds gebruikte schepen. In aansluiting op deze aanpak heeft de
Commissie 21 oktober besloten de procedure in te leiden ten aanzien van een Sardische
steunregeling voor de aanschaf van schepen. Investeringssteun die bedoeld is om communautaire
schepen te conformeren aan normen die strenger zijn dan de verplichte normen inzake veiligheid en
milieu, kan worden goedgekeurd, maar uitsluitend voor hetgeen strikt noodzakelijk is om de extra
kosten te dekken;

– de subsidies die bedoeld zijn als vergoeding voor de openbare-dienstverplichtingen en voldoen aan de
criteria van de nieuwe communautaire beleidslijnen ten aanzien van de staatssteun op gebied van het
zeevervoer worden niet als steun beschouwd en hoeven derhalve niet aangemeld te worden. De
aanmeldingsplicht blijft evenwel van toepassing op subsidies die niet voldoen aan de criteria van de
nieuwe beleidslijnen.

Verder heeft de Commissie op het gebied van zeevervoer op 21 oktober een negatieve eindbeschikking
vastgesteld ten aanzien van steun die van 1988 tot 1996 door de Sardische regio werd verstrekt voor de
aanschaf, de aanpassing en de reparatie van schepen die bestemd waren voor passagiers- en
goederenvervoer. Ook heeft zij Italië gemaand de onrechtmatig verstrekte steun terug te vorderen.

263. In haar Groenboek inzake havens en maritieme infrastructuren146 dat op 10 december is
aanvaard stelt de Commissie vast dat oneerlijke concurrentie in toenemende mate in de hand wordt
gewerkt door bepaalde regelingen voor de financiering van de havens en voor de vastlegging van
havengelden. Volgens de huidige aanpak van de Commissie vertegenwoordigt de overheidsfinanciering
van de infrastructuur in principe een algemene maatregel van economisch beleid, die niet valt onder de
voorschriften inzake staatssteun, tenminste voorzover de toegang tot de infrastructuur openstaat voor
alle potentiële gebruikers, zonder dat hierin onderscheid wordt gemaakt. De Commissie zal deze kwestie
onderzoeken in het kader van een mededeling over de tariefstelling met betrekking tot de infrastructuur
die waarschijnlijk in 1998 wordt bekendgemaakt.

                                                  
144 PB C 205 van 5.7.1997, blz. 5.
145 “Financiële en fiscale maatregelen betreffende de exploitatie van schepen die in de Gemeenschap zijn

ingeschreven, SEC(89) 921 def.
146 COM(97) 678 def.
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264. Wat het spoorwegvervoer betreft, heeft de Commissie op 19 november op grond van artikel 92,
lid 3, sub c, haar goedkeuring gehecht aan steun die door de Britse autoriteiten is verstrekt voor de
verkoop en herstructurering van Railfreight Distribution. De Commissie was van mening dat het
herstructureringsplan een duurzaam herstel van de levensvatbaarheid van de onderneming mogelijk
maakt en heeft rekening gehouden met het feit dat de steun voor het grootste deel bestemd was als
compensatie van de gebruikskosten van de infrastructuur in verband met de Eurotunnel.

265. Wat het wegvervoer betreft, heeft de Commissie op 30 juli een gedeeltelijk negatieve
beschikking vastgesteld inzake een niet aangemelde steunregeling van de regio Friuli-Venetië-Giulia, en
Italië aangemaand de onrechtmatige steunverlening stop te zetten en de uitgekeerde steun terug te
vorderen. Tegen deze beschikking is beroep tot nietigverklaring ingesteld door de Italiaanse regering, de
betrokken regio en 117 wegvervoerders. De Commissie heeft gelijktijdig beroep ingesteld tegen Italië
omdat het zich niet heeft gevoegd naar de negatieve eindbeschikking die in 1993 is vastgesteld inzake
fiscale maatregelen voor de aanschaf van brandstof voor wegverkeer.

266. Op het gebied van gecombineerd vervoer heeft de Commissie op 20 januari besloten de
procedure van artikel 93, lid 2, in te leiden ten aanzien van een Nederlandse steunregeling die was
bedoeld om de verliezen te dekken in verband met het opstarten van intermodaal vervoer van en naar
Nederland. De Commissie heeft daarbij rekening gehouden met haar twijfels over de toelaatbaarheid
van deze maatregelen op grond van artikel 92, lid 3, sub c.
Daar staat tegenover dat de Commissie op 22 oktober goedkeuring heeft verleend aan de verlenging
gedurende de periode 1997-2001 van de Nederlandse steunregeling ten behoeve van gecombineerde
vervoersmiddelen, op grond van het feit dat de bedoelde maatregelen een aanzienlijke bijdrage leveren
aan de overgang van een deel van het wegverkeer naar andere vervoersmiddelen die minder belastend
voor het milieu zijn. Aangezien de vrijstelling van bepaalde steunmaatregelen ten behoeve van het
gecombineerd vervoer, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e) van Verordening nr. 1107/70, gewijzigd
bij Verordening nr. 543/97, op 31 december 1997 afloopt, heeft de Commissie haar gunstig besluit voor
de periode 1998-2001 rechtstreeks op artikel 77 van het Verdrag gebaseerd.

267. Op het gebied van de binnenscheepvaart heeft de Commissie goedkeuring verleend aan
steunmaatregelen ten behoeve van de particuliere schippers die Duitsland en Frankrijk hebben genomen
door de bestaande steunregelingen tot eind 1999 te verlengen. Deze maatregelen vormen begeleidende
maatregelen van het structurele saneringsproces van de sector, overeenkomstig Verordening nr.
1101/899 van de Raad, gewijzigd bij Verordening nr. 2254/96.
De Commissie heeft eveneens goedkeuring verleend aan steun die de Luxemburgse autoriteiten hebben
verstrekt aan Luxport voor de aanschaf van onderhoudsapparatuur van containers die voor de
riviervaart bestemd zijn. Het betreft de eerste keer toepassing van Verordening nr. 2255/96 van de Raad
waarin onder bepaalde voorwaarden en tot en met 1999 steun kan worden verleend aan investeringen in
de infrastructuur van rivierterminals of in vaste en verplaatsbare installaties die nodig zijn voor het
overhevelen van en naar de rivier.

1.1.8. Landbouw

268. De Commissie heeft in juli een nieuwe versie van de richtsnoeren aanvaard voor reddings- en
herstructureringssteun aan landbouwondernemingen. De nieuwe regels zijn op 1 januari 1998 van
kracht geworden voor alle nieuwe steunmaatregelen.

Deze wijziging betekent een ommekeer in het beleid. Tot op heden achtte de Commissie reddings- en
herstructureringssteun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt als deze steun voldeed aan de
volgende criteria: de financiële problemen moesten het gevolg zijn van investeringen in het verleden; de
problemen moesten zijn veroorzaakt door externe factoren en de totale investeringssteun moest onder
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bepaalde plafonds blijven. Lidstaten hadden in het verleden als alternatief de mogelijkheid de
communautaire richtsnoeren te gebruiken die op alle sectoren van toepassing waren.147

De specifieke criteria voor de landbouwsector zijn nu vervangen door criteria van dezelfde aard als die
welke in dezelfde richtsnoeren zijn gebruikt, dat wil zeggen dat in de sectoren met overschotten een
tegenprestatie vereist is, die bestaat uit een onomkeerbare inkrimping of sluiting van capaciteit (5%-
16%). Teneinde rekening te houden met de speciale kenmerken van de landbouwsector, wordt bij de
kleine landbouwbedrijven (exploitanten met niet meer dan 10 werkeenheden per jaar) aangenomen dat is
voldaan aan de eis van onomkeerbare inkrimping of sluiting van capaciteit als deze inkrimping of
sluiting heeft plaatsgevonden op het betreffende marktniveau en niet bij de betrokken onderneming zelf.

De Commissie begrijpt de praktische problemen die samengaan met capaciteitsvermindering en stelt de
capaciteitsvermindering niet als eis indien de steun slechts betrekking heeft op een kleine productie,
zodat de verstoring van de handel slechts van zeer ondergeschikt belang is. Deze afwijking kan worden
toegepast als de productie waarvoor steun wordt verleend, in een bepaald jaar niet meer dan 3% (als de
maatregelen gericht zijn op bepaalde producten of producenten) of 1,5% (als de maatregelen van
algemene aard zijn) bedraagt van de totale jaarlijkse waarde van de betreffende producten in een
bepaalde lidstaat.

269. Nadat begin 1996 een nieuwe kaderregeling voor onderzoek en ontwikkeling voor alle sectoren,
waaronder de landbouw, was gepubliceerd,148 nam de Commissie een wijziging van dit document aan
die het beleid bij dergelijke steun in de landbouwsector verduidelijkt en opnieuw definieert. De wijziging
kwam voort uit het feit dat de kaderregeling geen bepalingen bevatten op grond waarvan
O&O-werkzaamheden, welke voldoen aan de voorwaarden van artikel 92, lid 1, van het Verdrag, voor
meer dan 75% gesteund kunnen worden. Deze beperking tot 75% vormde een restrictievere aanpak dan
eerder in de landbouw was toegepast. Nadat de wijziging op 1 februari 1998 van kracht is geworden,
maakt de kaderregeling in bepaalde omstandigheden steun van maximaal 100% in de landbouwsector
mogelijk. Hiervoor worden vier voorwaarden gesteld: het onderzoek moet van algemeen belang zijn
voor de gehele betreffende sector, het moet gepubliceerd worden, de resultaten ervan moeten op basis
van gelijkheid beschikbaar worden gesteld voor gebruik door belanghebbenden, en het moet voldoen aan
de voorwaarden die zijn vastgelegd in bijlage 2 van de GATT-overeenkomst inzake landbouw. Zaken
die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden onderzocht aan de hand van de andere voorschriften
van de kaderregeling.

270. De Commissie heeft in 1995 richtsnoeren aangenomen inzake staatssteunbeleid in de vorm van
kortlopende landbouwleningen met lage rente (“exploitatieleningen”).149 Deze richtsnoeren zijn vooral
bedoeld om het beleid van de Commissie inzake dit soort exploitatiesteun te versterken. Volgens deze
richtsnoeren erkent de Commissie dat specifieke eigenschappen van de landbouwsector nadelen met
zich kunnen meebrengen, zoals hogere rentetarieven op kortlopende leningen dan in andere economische
sectoren. Daarom mogen de lidstaten dat verschil tussen sectoren compenseren, op voorwaarde dat ze
meedelen welke rekenmethode ze voornemens zijn te gebruiken, zodat kan worden geverifieerd of er
geen sprake is van overcompensatie.

In de loop van 1997 hebben diverse lidstaten (Italië, Portugal, Spanje) hun voorstellen ingediend inzake
de methodes om dit nadeel te berekenen. Na nauwgezet onderzoek van deze voorstellen bleek, dat aan
de toepassing van de richtsnoeren een aantal praktische problemen was verbonden. Om deze problemen
op te lossen zou om te beginnen de toepassing van de richtsnoeren uitgesteld moeten worden, om de
Commissie in de gelegenheid te stellen een grondig onderzoek te doen naar alle gevolgen van deze

                                                  
147 PB C 368 van 23.12.1994, blz. 12.
148 PB C 45 van 17.2.1996, blz. 5.
149 PB C 44 van 16.2.1996, blz. 2.
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problemen. Daarnaast zou een nieuwe mededeling150 moeten worden aangenomen waarin een toelichting
wordt gegeven bij de interpretatie die aan punt c van de richtsnoeren moet worden gegeven. De in de
richtsnoer genoemde criteria (die geïnterpreteerd moeten worden volgens de beginselen die met de
nieuwe mededeling bevestigd zijn) worden op 30 juni 1998 van kracht.

1.1.9. Visserij

271. De richtsnoeren voor het onderzoek van nationale steunmaatregelen in de sector visserij en
visteelt vormen de grondslag die de Commissie in staat stelde zowel steunvoorstellen als
steunregelingen die sinds 1985 bestaan te beoordelen. Bij de opstelling van deze richtsnoeren is
grotendeels uitgegaan van de structurele reglementering, momenteel Verordening (EG) nr. 3699/93 van
de Raad van 21 december 1993, waarin de criteria en voorwaarden staan genoemd voor communautaire
maatregelen met structurele doeleinden in de sector van de visserij en de visteelt en de verwerking en de
verkoop van de producten hiervan.

272. De laatste wijziging van deze richtsnoeren is in 1997 door de Commissie goedgekeurd. Een
nieuwe herziening was nodig gebleken, teneinde de richtsnoeren aan te passen aan de geest van
bovengenoemde verordening, die diverse malen gewijzigd is, en aan de geest van andere communautaire
kaderregelingen inzake staatssteun die van toepassing zijn op de visserijsector en die ook herzien zijn of
recentelijk zijn ingevoerd. De belangrijkste wijzigingen van de richtsnoeren in 1997 zijn de invoering
van een bepaling die specificeert dat de bouw van vissersschepen die bestemd zijn voor de EG-vloot
uitsluitend voor steun in aanmerking komt in het kader van de structurele reglementering, die verbiedt
steun te verstrekken aan scheepswerven voor de bouw van dergelijke vissersschepen; verduidelijking
van de bepaling met betrekking tot steun die wordt gefinancierd via parafiscale heffingen; de invoering
van een bepaling die de steun bij vervroegd pensioen van vissers en het verstrekken van vaste
individuele premies reglementeert.

273. Verder achtte de Commissie het van belang strikt het beginsel toe te passen dat geen steun
verleend mag worden bij een tijdelijke stopzetting van de visserij-activiteiten indien dit regelmatig
gebeurt en indien de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot de stopzetting van de activiteiten niet
uitzonderlijk waren. Zij heeft alle goedgekeurde steunregelingen ten behoeve van tijdelijke stopzetting
onderzocht en de procedure van artikel 93, lid 2, ingeleid ten aanzien van een steunregeling van dit type
die in 1997 was aangemeld.

1.2. Sectoren die niet aan bijzondere regels zijn onderworpen

1.2.1. De financiële sector

274. Tijdens de top van Amsterdam in juni aanvaardden de regeringsleiders een verklaring over de
openbare kredietinstellingen in Duitsland. Deze verklaring verwoordt de mening van de Commissie “dat
de huidige mededingingsregels van de Gemeenschap het mogelijk maken ten volle rekening te houden
met diensten van algemeen economisch belang die worden verstrekt door de openbare kredietinstellingen
in Duitsland, alsook de aan deze instellingen verleende voordelen om de met deze diensten gepaard
gaande lasten te compenseren”.

275. Een dergelijke verklaring sluit uitzonderingen op de regels van het Verdrag uit. De tekst geeft
dus ook duidelijk aan dat dergelijke openbare diensten verleend moeten worden binnen het kader van het
gemeenschapsrecht. Dit betekent vooral dat de staatssteunregels en de voorschriften over eventuele
uitzonderingen voor “diensten van algemeen economisch belang” in het kader van artikel 90, lid 2,
moeten worden nageleefd.

                                                  
150 Beschikking van de Commissie van 3.12.1997.
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276. In een aanvullende tekst vroegen de regeringsleiders de Commissie om een onderzoek uit te
voeren naar mogelijke diensten van algemeen economisch belang in de banksector en om de ECOFIN
Raad van de resultaten op de hoogte te brengen. Daarom hebben de diensten van de Commissie alle
lidstaten een brief gestuurd met het verzoek om informatie hieromtrent. Er moet worden vastgesteld in
hoeverre publieke taken op het gebied van financiële dienstverlening werkelijk bestaan en hoe de
uitvoering daarvan door de lidstaten afzonderlijk wordt gegarandeerd. Op basis van de uitkomsten
hiervan moet de Commissie beslissen hoe zij het best billijke en gelijke omstandigheden kan creëren
voor alle kredietinstellingen in de Gemeenschap, wat des te belangrijker is met het oog op de naderende
Monetaire Unie.

277. Verder is een aanzienlijke hoeveelheid onderzoeksdossiers geopend met betrekking tot de
financiële sector. Dit punt is een duidelijke indicatie van het herstructureringsproces van de banksector
dat in sommige lidstaten aan de gang is. De Commissie blijft op de financiële sector de algemene regels
inzake staatssteun toepassen151 zonder de specifieke kenmerken van deze sector uit het oog te
verliezen152. Vooral in de gevallen welke in de werkingssfeer van de richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden vallen, heeft de Commissie naar een goed
evenwicht gestreefd met betrekking tot de omvang van de tegenprestaties die nodig waren om de
oneigenlijke concurrentie te compenseren. Zo heeft de Commissie in haar eindbeslissing over de GAN153

die zij heeft vastgesteld nadat zij het dossier opnieuw had onderzocht, onder andere gestipuleerd dat alle
steun die reeds is toegezegd of gepland, slechts mag worden verleend indien de Franse staat de
bankdochter (CIC) en de verzekeringstak van de groep verkoopt en indien de aanwezigheid van GAN
assurances op internationaal niveau met 50% wordt verminderd. Voorts is de Commissie in het kader
van het dossier van Crédit Lyonnais, waarvoor een algemene procedure is ingeleid bij de goedkeuring
van reddingssteun in 1996, momenteel bezig met een diepgaand onderzoek van het nieuwe
steunvoornemens en van het herstructureringsplan dat in juli door de Franse autoriteiten is
medegedeeld.154

278. De Commissie let eveneens scherp op de indirecte steunmechanismen van de autoriteiten aan
bepaalde banken. De Commissie heeft met name besloten de procedure van artikel 93, lid 2 in te leiden
ten aanzien van de Franse regelingen voor inbewaargeving bij notarissen en van het spaarbankboekje
livret bleu; de eerste regeling zou de Crédit agricole begunstigen, de tweede zou de Crédit mutuel
bevoordelen. Verder heeft de Commissie naar aanleiding van een klacht de procedure van artikel 93,
lid 2, ingeleid ten aanzien van de overdracht van de Wohnungsbauförderungsanstalt (WfA), een sociale
woningstichting, aan de Westdeutsche Landesbank (WestLB).155 Uit de informatie die de klager heeft
verstrekt lijkt het erop dat de deelstaat Nordrhein-Westfalen, eigenaar van WfA, geen aandelen of een
passende beloning heeft gevraagd in ruil voor de overdracht van het genot van de onroerend-
goedportefeuille en dat de transactie vooral bestemd was om de solvabiliteitsratio van de West LB op te
vijzelen.

1.2.2. De audiovisuele sector

279. De audiovisuele sector was bij de voorbereiding van de top van Amsterdam een belangrijk
onderwerp van discussie. Deze top bood de mogelijkheid om in een bijzonder protocol het belang van
publieke audiovisuele diensten in de Unie te verduidelijken. De televisiemarkt maakt, mede dankzij de
digitale revolutie, aan het einde van dit decennium een aanmerkelijke groei door. Met betrekking tot de

                                                  
151 Zie punt 210 en 211 van het XXVIe Verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid.
152 Zie punt 197 van het XXVe Verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid.
153 Zaak C 19/97 en 20/97, herstructureringsmaatregelen voor de bankinstelling GAN (nog niet gepubliceerd).
154 Zie punt 211 van het XXVIe Verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid.
155 Zaak C 64/97, ex N 175/95, steun in de banksector aan de Westdeutsche Landesbank/Girozentrale, nog niet

gepubliceerd.
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financiering van publieke televisiezenders zijn diverse klachten ontvangen van particuliere
marktdeelnemers.

280. Op de top van Amsterdam is in principe erkend dat publieke omroepen van belang zijn voor de
democratische en sociale behoeften van de Unie en dat de lidstaten bevoegd zijn om zelf te beslissen
over de invulling en financiering van de publieke omroepdiensten. Dit neemt niet weg dat zij hierbij
volgens het protocol de communautaire regels dienen te respecteren, met name het
evenredigheidsbeginsel wat de financiering van publieke omroepen betreft.

281. Overeenkomstig deze beleidsvoornemens is de Commissie begonnen met de formulering van
haar algemene beleid inzake de omroepsector, rekening houdend met de noodzaak het algemeen belang
te bewaken door bijvoorbeeld pluralisme te waarborgen en gelijke voorwaarden te creëren zodat zowel
publieke als particuliere marktdeelnemers de door nieuwe technologieën geboden mogelijkheden ten
volle kunnen benutten.

282. In het dossier Société Française de Production156 heeft de Commissie de richtsnoeren toegepast
voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden en is ze er niet voor
teruggeschrokken om, bij gebrek aan toereikende inlichtingen, de procedure van artikel 93, lid 2, van
het EG-Verdrag in te leiden tegen de toegewezen herstructureringssteun ten belope van 2 500 miljoen
FF.

283. Wat de bevordering van cultuur betreft, heeft de Commissie zich beroepen op het in het
Verdrag van Maastricht ingevoerde artikel 92, lid 3, sub d), om te onderbouwen waarom zij haar
goedkeuring heeft gehecht aan een steunmaatregel ter bevordering van de Ierse filmindustrie.157

1.2.3. De sector posterijen

284. Zoals gezegd158 heeft de Commissie in haar mededeling van 16 december 1997 over de
posterijen herbevestigd dat artikel 92 en 93 van het EG-Verdrag ook van toepassing zijn op
postdiensten, onverminderd de toepassing van artikel 90, lid 2, van het Verdrag. Bovendien heeft zij
eraan herinnerd dat kruissubsidies tussen postactiviteiten op gebied van de gereserveerde diensten en
activiteiten op een wel voor mededinging opengestelde markt niet tot concurrentievervalsing mogen
leiden.
In deze context heeft de Commissie geoordeeld dat de verlening van commerciële en logistieke bijstand
van La Poste aan dochteronderneming Chronopost en de overige financiële transacties tussen beide
ondernemingen geen steun vormden in de zin van artikel 92 van het EG-Verdrag, aangezien zij onder
normale marktvoorwaarden opereerden.159

1.2.4. De energiesector

285. De Commissie ontvangt een groeiend aantal dossiers op het gebied van energie. Deze hebben
tegenwoordig voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, die
vanwege hun nauwelijks concurrerende prijzen steun van de overheid behoeven. In het jaar waarop dit
verslag betrekking heeft, heeft de Commissie allereerst haar goedkeuring gehecht aan een
steunmaatregel voor bevordering van het gebruik van biomassa als warmte- of elektriciteitsbron in
Tirol. Tevens heeft zij ingestemd met een soortgelijke Beierse maatregel. Evenmin heeft zij bezwaar

                                                  
156 Zaak C 13/97 (ex NN 12/97), steun voor de herstructurering van de SFP (PB C 126 van 23.4.1997).
157 Zaak N 32/97, kredietregeling voor filmproducties, gefinancierd in het kader van het operationeel programma voor

industriële ontwikkeling (nog niet gepubliceerd).
158 Zie deel II: Staatsmonopolies en monopolierechten: artikel 37 en 90 van het EG-Verdrag.
159 Zie ook paragraaf IV-B-1 van dit verslag voor de kwalificatie van door de overheid toegewezen steun ter

compensatie van een verleende dienst van algemeen economisch belang.
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gemaakt tegen een maatregel die zowel particulieren als ondernemingen in Nedersaksen in de
gelegenheid stelde gesubsidieerde leningen af te sluiten voor de installatie van zonnepanelen en warmte-
en/of elektriciteitsproductie-eenheden op basis van biomassa. Ook is de Commissie akkoord gegaan met
een regeling voor investeringssteun aan overheidsorganen en ondernemingen in Baden-Württemberg
voor warmteproductie-eenheden op basis van houtspaanders. Wat het onderzoek op het gebied van
energie betreft, heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen het vierde Duitse programma
voor energie-onderzoek, waarmee wordt beoogd op termijn de klimaat- en milieuproblemen ten gevolge
van het gebruik van energie te beperken. De voornaamste steunmaatregel die de Commissie heeft
goedgekeurd, is een door de Zweedse regering naar aanleiding van de sluiting van de kerncentrale
‘Barsebäck’ ingestelde regeling. Voorgenomen is over een periode van vijf jaar niet minder dan 105
miljoen ecu beschikbaar te stellen ter compensatie van het verlies aan capaciteit voor de productie van
elektriciteit ten gevolge van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen. De Commissie is met
deze maatregel akkoord gegaan nadat zij zich ervan had vergewist dat de intensiteit en de hoogte van de
steun strookten met de bepalingen van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve
van het milieu.160

286. Wanneer distributeurs verplicht worden gesteld om via hernieuwbare energiebronnen
opgewekte elektriciteit tegen een bepaalde minimumprijs in te kopen, dan is er sprake van staatssteun.
Zelfs als de staat niet direct zijn begroting aanspreekt om producenten die van hernieuwbare
energiebronnen gebruik maken te ondersteunen, betekent de koopverplichting een heffing op de
inkomsten van de distributeurs. Deze wordt direct doorgestort aan producenten die van hernieuwbare
energiebronnen gebruik maken.161 De Commissie heeft in een beschikking van 1990 inzake het dossier
Stromeinspeisungsgesetz162 geoordeeld dat een aan distributeurs opgelegde koopverplichting tegen een
van tevoren vastgestelde prijs staatssteun kon inhouden. De Commissie heeft dit standpunt herbevestigd
in haar beschikking over de door Denemarken aan publieke distributiemaatschappijen opgelegde
verplichting om de via warmte/krachtkoppeling geproduceerde elektriciteit163 af te nemen tegen een prijs
die overeenkomt met de productiekosten.

2. Horizontale steun

2.1. Onderzoek en ontwikkeling

287. De Commissie is de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en
ontwikkeling164 streng blijven toepassen. In 1996 had zij reeds de procedure van artikel 93, lid 2, van
het EG-Verdrag ingeleid tegen verschillende O&O-projecten, namelijk voor de ontwikkeling van een
medicijn tegen obesitas (Hoffmann-La Roche), van draagbare microcomputers (Olivetti), van
halfgeleiders (SGS-Thomson), van halfgeleiders voor multimediatoepassingen (Philips Semiconductors)
en van digitale kopieerapparaten (Océ).165

288. De Commissie heeft in deze gevallen geconstateerd dat er twijfels bestaan over het
preconcurrentiële karakter van de gesubsidieerde ontwikkelingswerkzaamheden en over het
stimulerende effect van de steun. Inzake het dossier Hoffmann-La Roche heeft de Commissie een
negatieve beschikking gegeven over het op O&O gerichte deel van de steun, omdat het onderzoek
waarvoor de steun bedoeld was het stadium waarin het medicijn op de markt gebracht zou worden, al te
dicht genaderd was. Bovendien vormde de onderzoeksactiviteit in kwestie zo niet de hoofdactiviteit, dan

                                                  
160 PB C 72 van 10.3.1994.
161 Zie ook paragraaf IV.C.2.3 van dit verslag.
162 Zie punt 219 van het XXe Verslag over het mededingingsbeleid.
163 Zaak N 305/96, maatregelen ten behoeve van centrale elektriciteitsproductie-eenheden (nog niet gepubliceerd in

het PB).
164 PB C 45 van 17.2.1996, blz. 5.
165 Zie punt 215 van het XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid.
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toch ten minste een essentiële activiteit van dit farmaceutische bedrijf. Het stimulerende effect van de
voorgenomen steun - d.w.z. de onderneming aanzetten tot onderzoeksactiviteiten die ze zonder steun
helemaal niet of slechts gedeeltelijk of niet zo snel zou hebben verricht - kon dan ook niet worden
aangetoond.

In de zaken Olivetti en SGS-Thomson hebben de Italiaanse autoriteiten er de voorkeur aan gegeven in de
loop van het jaar hun aanmelding in te trekken en af te zien van steunverlening. De zaken Philips
Semiconductors en Océ worden daarentegen nog door de diensten van de Commissie onderzocht.

289. Afgezien van de formele procedure die in december is ingeleid tegen een steunmaatregel ten
behoeve van Siemens Bauelemente OHG voor de productie van halfgeleiders, is de Commissie bij de
rest van de door haar onderzochte dossiers inzake O&O-steun (circa 120 voor het jaar waarop dit
verslag betrekking heeft) niet op bijzondere problemen gestuit.

2.2. Werkgelegenheid en opleiding

290. De voornaamste zorg van de Commissie in deze periode waarin in de lidstaten, op enkele
uitzonderingen na, een ongekend hoge werkloosheid heerst, is het scheppen van werkgelegenheid.
Zolang er geen afdoende oplossing wordt gevonden voor de structurele werkloosheid in Europa, wordt
het moeilijk om de Europese bevolking ertoe te bewegen de doelstellingen van de Europese Unie te
ondersteunen. De werkgelegenheidssteun waartoe lidstaten soms overgaan om de situatie op de
arbeidsmarkt te verbeteren, blijkt vaak ongeschikt als instrument. Bovendien bestaat er een risico dat de
problemen slechts verplaatst worden naar andere lidstaten. Het doel van de controle op de
overheidssteun is juist dit te voorkomen, omdat dit een negatief effect kan hebben op het
concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven en derhalve ook op de werkgelegenheid. De
Commissie zal er dan ook op letten dat eventuele werkgelegenheidssteun niet strijdig is met de
communautaire doelstellingen.

291.  Naar aanleiding van de buitengewone Raad inzake de werkgelegenheid, die op 20 en 21
november plaatsvond in Luxemburg, hebben de vijftien lidstaten ‘richtsnoeren’ aangenomen om de
activiteiten van de Unie ter bevordering van de werkgelegenheid te ondersteunen. Met betrekking tot de
mededingingsregels inzake staatssteun wordt in artikel 27 van deze richtsnoeren met name aanbevolen
om erover te waken dat ‘deze steun de economische doelmatigheid en de werkgelegenheid bevordert
zonder de mededinging te verstoren’.

292. Een van de instrumenten waarvan de lidstaten gebruik maken in hun strijd tegen de
werkloosheid is het terugdringen van de arbeidskosten. Om te verduidelijken onder welke
omstandigheden zulke maatregelen onder de steunregels vallen, heeft de Commissie in januari een
mededeling gepubliceerd over de controle op overheidssteun en vermindering van arbeidskosten.166

Hierin wordt uitgelegd welk onderscheid de Commissie maakt tussen enerzijds algemene maatregelen
om de arbeidskosten te verlagen en anderzijds sectoriële maatregelen, die onder artikel 92 van het EG-
Verdrag vallen. Deze laatste maatregelen worden, in tegenstelling tot de eerste, wel als staatssteun
aangemerkt.167 In het algemeen moedigt de Commissie de lidstaten ertoe aan de arbeidskosten te
verminderen door middel van algemene maatregelen, en niet met steun. Het Belgische plan ‘Maribel
quater’168 heeft de Commissie bijvoorbeeld als algemene maatregel aangemerkt, omdat het een wijziging
van de sociale lasten in alle sectoren beoogt, afhankelijk van het percentage handarbeiders onder de
                                                  
166 Mededeling van de Commissie betreffende controle op overheidssteun en vermindering van arbeidskosten (PB C 1

van 3.1.1997, blz. 10).
167 In de in 1995 door de Commissie goedgekeurde richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun (PB C 344 van

12.12.1995, blz. 4) staat beschreven welke criteria de Commissie hanteert bij de beoordeling van de
verenigbaarheid van dergelijke steun met de gemeenschappelijke markt.

168 Zaak N 132/97, maatregel ter vermindering van de sociale-zekerheidsbijdragen voor werkgevers die handarbeiders
tewerkstellen [MARIBEL Quater-plan] (PB C 201 van 1.7.1997).
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werknemers van een onderneming, hetgeen een objectieve en doorzichtige parameter vormt. De
maatregel discrimineert niet bij voorbaat bepaalde ondernemingen of sectoren. Een Frans plan voor de
textielindustrie waarmee werd beoogd de loonkosten in een bepaalde sector te verlagen ten koste van
andere sectoren werd daarentegen wel als staatssteun beschouwd. Aangezien deze het karakter had van
exploitatiesteun, heeft de Commissie besloten dat hij onverenigbaar was met de gemeenschappelijke
markt en moest worden terugbetaald.169

293. De Commissie is zich bewust van de cruciale rol die de opleiding van werknemers speelt bij het
behoud van de werkgelegenheid en de ontwikkeling van het concurrentievermogen van de Unie. Daarom
moedigt zij ondernemingen en lidstaten ertoe aan in opleiding te investeren. Als dit echter gebeurt in de
vorm van staatssteun moet de Commissie, niettegenstaande haar bijzonder positieve houding jegens
opleiding, waarborgen dat de steun de concurrentie niet verstoort. Om duidelijk te maken onder welke
omstandigheden staatssteun ten behoeve van opleidingen als verenigbaar met de gemeenschappelijke
markt kan worden beschouwd, heeft de Commissie in het licht van de opgedane ervaring een eerste
ontwerpkaderregeling inzake opleidingssteun opgesteld.

294. De ontwerpkaderregeling is tijdens de multilaterale bijeenkomst van 4 november voorgelegd
aan deskundigen van de lidstaten. Na een volgend overleg met de deskundigen van de lidstaten begin
1998 hoopt de Commissie de kaderregeling in de loop van dat jaar te kunnen aannemen.

2.3. Milieubescherming

295. Milieubescherming is een van de voornaamste aandachtspunten van de Commissie. De
Commissie heeft ingestemd met een aantal steunmaatregelen ten behoeve van het milieu.

296. Tijdens de multilaterale bijeenkomst van 15 januari is de efficiëntie van de kaderregeling inzake
staatssteun ten behoeve van het milieu,170 die begin 1994 van kracht is geworden en die de Commissie
vóór eind 1996 opnieuw zou bezien, algemeen erkend. Er is overeengekomen dat deze kaderregeling tot
eind 1999 van kracht blijft, zoals in eerste instantie ook was afgesproken. In de ter gelegenheid van
bovengenoemde multilaterale bijeenkomst opgestelde beschouwende nota zijn de soorten investeringen
die in aanmerking komen voor steun ten behoeve van het milieu nader omschreven.

297. In de loop van het jaar waarop dit verslag betrekking heeft, heeft de Commissie bepaalde
aspecten van deze kaderregeling inzake milieubescherming verduidelijkt, met name wat de
exploitatiesteun betreft. In principe staat de Commissie geen exploitatiesteun toe die een deel van de
financiële lasten van een onderneming in verband met de door haar activiteiten veroorzaakte
milieuvervuiling of -hinder dekt. De kaderregeling voorziet echter in een uitzondering op die algemene
regel wanneer aan bepaalde in de kaderregeling genoemde criteria is voldaan. De ervaring heeft -
althans tot dusverre - geleerd dat exploitatiesteun ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen, die
volgens de kaderregeling steeds op zijn eigen merites beoordeeld zal worden, een duur mag hebben van
hooguit vijf à zes jaar als deze niet degressief is.

298. In dit opzicht heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een steunmaatregel voor
warmte/krachtkoppeling in Denemarken op grond van de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun ten behoeve van het milieu. Met deze maatregel worden elektriciteitsdistributiebedrijven
ertoe verplicht de op vijftien locaties in combinatie met warmte opgewekte elektriciteit te kopen als de
kosten voor warmte/krachtkoppeling de marktprijzen overstijgen. Deze steunmaatregel heeft een
beperkte duur (tot 2006), is degressief en vormt voor de betrokken bedrijven een prikkel om hun
activiteiten voort te zetten op een elektriciteitsmarkt waarvan de liberalisering aan de gang is. Tegelijk
                                                  
169 Zaak C 18/96, experimentele maatregelen ter vermindering van de sociale lasten in de textiel- en schoeiselsector

(nog niet gepubliceerd in het PB).
170 PB C 72 van 10.3.1994.
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met de goedkeuring van deze maatregel heeft de Commissie zich ertoe verbonden soortgelijke
steunmaatregelen die de staten eventueel nog kunnen aanmelden, in de toekomst op dezelfde manier te
behandelen.

2.4. Kleine en middelgrote ondernemingen

299. Na de publicatie van de communautaire definitie van een kleine of middelgrote onderneming171

en de introductie daarvan in de nieuwe kaderregeling inzake overheidssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen172 heeft de Commissie op 15 januari 1997 de lidstaten in een brief gevraagd hun
steunmaatregelen ten behoeve van het MKB in overeenstemming te brengen met deze definitie. Aan het
eind van het jaar waarop dit verslag betrekking heeft, hadden de meeste lidstaten hun verschillende
steunmaatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen aan de nieuwe communautaire definitie
aangepast.

2.5. Reddings- en herstructureringssteun

300. Het groeiende belang van dit type steun verontrust de Commissie, gelet op het vergevorderde
stadium van ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt. In het vijfde verslag inzake overheidssteun
in de Unie173 voor de periode 1992-1994 heeft de Commissie erop gewezen dat de ad hoc
steunmaatregelen aanmerkelijk in omvang zijn toegenomen. Hierbij ging het met name om
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden. De Commissie heeft zich er, in het kader
van het tijdens de Europese Raad van Amsterdam gepresenteerde actieplan voor de interne markt,174

jegens de Raad toe verplicht haar richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden te verharden. Tijdens de multilaterale bijeenkomst van 4 november zijn
aan de deskundigen van de lidstaten op het gebied van overheidssteun enkele wijzigingen voorgelegd om
bepaalde principes te herbevestigen en bepaalde punten te verduidelijken, met name de toepassing van
het ‘one time, last time’-beginsel.175

301. De Commissie hecht groot belang aan de compensatie van de verstorende effecten van
herstructureringssteun, met name wanneer het gaat om steun aan een onderneming die opereert op een
markt waar sprake is van overcapaciteit. Zij beveelt een des te grotere compensatie aan naarmate de
verstorende effecten erger zijn. De Commissie zal zich dan ook net als in het verleden in gevallen van
herstructureringssteun aan een kleine of middelgrote onderneming minder streng opstellen wat haar eis
tot compensatie betreft als de onderneming slechts een klein marktaandeel bezit of, wat nog belangrijker
is, in een steunzone gevestigd is.

302. Als een lidstaat zich ertoe heeft verbonden een met overheidssteun geherstructureerd openbaar
bedrijf te privatiseren, dan houdt de Commissie hier in haar beschikking rekening mee, enerzijds omdat
een dergelijke verbintenis een aanvullende waarborg kan vormen voor een snel herstel van de
levensvatbaarheid en anderzijds omdat een privatisering bij onvoorwaardelijke openbare aanbesteding
de concurrentieverstorende effecten van de steun teniet kan doen.176 In haar beschikking over GAN

                                                  
171 Aanbeveling van de Commissie van 3 april 1996 betreffende de definitie van de kleine en middelgrote

ondernemingen (PB L 107 van 30.4.1996, blz. 4).
172 Communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PB C 213 van

23.7.1996, blz. 4).
173 COM(97) 170 def. van 16.4.1997.
174 COM(97) 184 def. van 6.5.1997.
175 Het Gerecht van eerste aanleg heeft in zijn arrest van 5 november 1997 in zaak T-149-95, Ducros/Commissie (nog

niet gepubliceerd) geoordeeld dat uit de huidige richtsnoeren en met name uit punt 3.2.2.A niet kan worden
opgemaakt dat herhaaldelijk uitbetaalde herstructureringssteun onverenigbaar is. Het ‘one time, last time’-beginsel
zoals dat momenteel is beschreven vormt volgens het Gerecht dan ook een advies en geen verplichting (zie punt 66
van het arrest).

176 Dit laatste punt is bevestigd in bovengenoemd arrest van het Gerecht van eerste aanleg (zie punt 68 van het arrest).
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heeft de Commissie haar goedkeuring met name afhankelijk gemaakt van de vraag of de Franse staat
zich aan de afspraak houdt GAN en haar dochteronderneming, CIC, samen of afzonderlijk af te stoten.

2.6. Exportsteun

303. Volgens de vaste rechtspraak177 is steun voor de export van goederen of diensten naar landen
van de Unie of de Europese Economische Ruimte in het algemeen onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt. Onder exportsteun verstaat de Commissie alle steun samenhangend met de
omvang of de omzet van verkopen aan het buitenland.

304. Op 18 juni heeft de Commissie een mededeling goedgekeurd inzake kortlopende
exportkredietverzekering, die op 1 januari 1998 van kracht werd voor een periode van vijf jaar. Hoewel
de Commissie tot dusverre geen toezicht heeft gehouden op steun voor exportkrediet en
exportkredietverzekering heeft de groep van de Raad inzake exportkrediet geconcludeerd dat het
noodzakelijk is dat de Commissie ingrijpt uit hoofde van de regels inzake staatssteun. De
exportkredieten bleken de mededinging namelijk in twee opzichten te vervalsen:
- tussen exporteurs uit verschillende lidstaten wat de intra- en extra-communautaire handel betreft; en
- tussen exportkredietverzekeraars die garanties aanbieden voor de handel met lidstaten en bepaalde
derde landen. Wat dit betreft, hebben deze regelingen een wig gedreven tussen de openbare of door de
overheid ondersteunde verzekeraars en particuliere verzekeraars.

305. Voorts worden in de mededeling de op de markt verzekerbare risico’s genoemd waarop de
mededingingsregels van toepassing moeten blijven. De lidstaten worden daarom uitgenodigd om bij
wijze van dienstige maatregel, binnen een jaar na de publicatie van die mededeling een einde te maken
aan de desbetreffende steunregelingen ten behoeve van exportkredietverzekering. Als publieke of door
de overheid ondersteunde instanties in deze sector actief zijn, moeten ze in hun boekhouding een
onderscheid maken tussen activiteiten die wel en die niet onder de mededeling vallen.

3. Regionale steun

306. De Commissie heeft haar werkzaamheden aan de codificatie van de regels en het waarborgen
van een gelijke behandeling van alle lidstaten bij de beoordeling van regionale steunmaatregelen
voltooid. De Commissie zag zich door recente jurisprudentie gesterkt in haar wens de sectoriële
gevolgen van alle regionale steunmaatregelen van een bepaalde omvang te controleren.178 In het Pyrsa-
arrest van 14 januari 1997179 heeft het Hof erop gewezen dat de vestigingsplaats van een begunstigde
onderneming, zelfs als het gaat om een regio die onder artikel 92, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag
valt, de Commissie niet mag beletten rekening te houden met de gevolgen van de steun voor de
betrokken markt. Het feit dat in artikel 92, lid 3, onder a) niet wordt verwezen naar de voorwaarde die
verwoord is onder c) van datzelfde lid, volgens welke steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt ‘mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden
veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad’, is niet voldoende reden om de gevolgen
van de steun voor de betrokken markt of markten buiten beschouwing te laten, omdat het onderzoek
naar de verenigbaarheid plaats moet vinden in een communautaire context.

De Commissie is in de gelegenheid een belangrijk criterium voor de toelaatbaarheid van regionale steun
te verduidelijken in het geval van een Duitse steunmaatregel inzake telewerken ten behoeve van in
bepaalde steungebieden gevestigde bedrijven. Omdat zij sterk betwijfelde of de toelaatbaarheid van
eventuele regionale steun moet worden bepaald aan de hand van de vestigingsplaats van de werkgever

                                                  
177 Zie met name het arrest van het Hof van 10 december 1969 in de twee gevoegde zaken 6/69 en 11/69,

Frankrijk/Commissie, Jurispr. 1969, blz. 523.
178 Zie paragraaf IV-A-1.2. van dit verslag betreffende de multisectoriële kaderregeling.
179 Arrest van het Hof van 14 januari 1997 in zaak C-169/95, Spanje/Commissie, Jurispr. 1997, blz. I-135.
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en niet van de woonplaats van de telewerker, heeft de Commissie tegen de voorgenomen steun de
formele onderzoeksprocedure ingeleid.

3.1. Goedkeuring van nieuwe kaarten

307. De Commissie is voortgegaan met de herziening van de kaarten van gebieden die voor regionale
steun in aanmerking komen en de bijbehorende intensiteitsmaxima. Zij heeft haar goedkeuring gehecht
aan nieuwe kaarten voor Italië (alleen wat de regio’s betreft die onder artikel 92, lid 3, sub c), van het
EG-Verdrag vallen), Denemarken en Finland voor de periode 1997-1999. In alle gevallen is het
percentage van de bevolking dat voor regionale steun in aanmerking komt ongeveer gelijk gebleven,
overeenkomstig het beleid van de Commissie de dekking van de regionale steun niet te verruimen.

3.2. De nieuwe Duitse deelstaten

308. Wat de steunmaatregelen ten behoeve van in de nieuwe Duitse deelstaten gevestigde
ondernemingen betreft, gaat het voornamelijk om investeringssteun, die onder de regels voor regionale
steun valt, en herstructureringssteun. Bij de beoordeling van steunmaatregelen uit de laatste categorie
wordt rekening gehouden met de specifieke regionale omstandigheden, welke het gevolg zijn van de
moeilijkheden waarmee de regio kampt wegens de omschakeling van een planeconomie naar een
markteconomie. Uit beschikkingen van de Commissie uit 1997 ten aanzien van herstructurerende
ondernemingen uit de voormalige DDR blijkt echter dat de communautaire regels inzake overheidssteun
ook voor de nieuwe Duitse deelstaten gelden. Tegen twintig voorgenomen steunmaatregelen waarvan de
Commissie betwijfelde of zij verenigbaar waren met de gemeenschappelijke markt, heeft zij de
procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid. Het feit dat in deze gevallen de procedure
is ingeleid geeft aan dat de Commissie vastberaden is om de staatssteun in alle regio’s van de
Gemeenschap even streng te controleren, ook al moet zij rekening houden met de specifieke
omstandigheden in de oostelijke deelstaten.

309. Wel heeft de Commissie geoordeeld dat de vóór eind 1995 toegewezen steun buiten
beschouwing dient te blijven bij de toepassing van het ‘one time, last time’-beginsel uit de richtsnoeren
voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden. Deze steun was immers
niet bedoeld om ondernemingen in moeilijkheden te herstructureren die in een concurrerende omgeving
gevestigd zijn, maar om ondernemingen uit de voormalige DDR te helpen van een planeconomie om te
schakelen naar een markteconomie.

310. Het vijfde verslag inzake overheidssteun aan de productiesector in de Unie180 heeft overigens
aan het licht gebracht dat de steun aan de nieuwe deelstaten tussen de perioden 1990-1992 en 1993-
1994 sterk is gestegen.

D - Procedures

311. Net als in voorgaande jaren heeft de Commissie in 1997 lidstaten diverse beschikkingen
vastgesteld waarin zij de lidstaten gelast niet bij de Commissie aangemelde steun welke onverenigbaar
met de gemeenschappelijke markt wordt geacht, terug te vorderen. Door lidstaten systematisch te
verplichten tot terugvordering van onrechtmatige steun beschermt de Commissie tevens het recht van
concurrenten op een markt te opereren waar de concurrentie niet verstoord is.

312. Het Hof van Justitie bevestigde dat de opheffing van onrechtmatige steun een logisch gevolg is
van de constatering dat hij onrechtmatig is. Terugvordering van onrechtmatig verleende steun om een
ongewenste situatie recht te zetten kan dan ook in principe niet als strijdig met de doelstellingen van het

                                                  
180 COM(97) 170 def., tabel 3.
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EG-Verdrag worden beschouwd. Tevens werd herhaald dat een voorzichtig zakenman normaal
gesproken in staat moet zijn om na te gaan of aan de procedurele regels van artikel 93 van het EG-
Verdrag is voldaan.181 Dit betekent dat ondernemingen waaraan steun is toegewezen in principe geen
wettige grond hebben om aan te nemen dat de steun rechtmatig is, tenzij de steun overeenkomstig de in
artikel 93 vastgestelde procedure is verleend. Het Hof voegde daaraan toe dat zelfs het feit dat de
Commissie in eerste instantie geen bezwaar maakte tegen de steun in kwestie voor de begunstigde
onderneming geen reden is voor een gewettigde veronderstelling, aangezien tegen die beslissing ten
gepaste tijde beroep is aangetekend bij het Hof, die haar heeft vernietigd.182

313. Uit de vaste rechtspraak volgt bovendien dat de nationale procedures geen beletsel mogen
vormen voor de terugbetaling van onrechtmatige en onverenigbare steun. Dit punt is opnieuw
geïllustreerd door het Hof, dat er in zijn arrest in de zaak Alcan Deutschland GmbH183 aan herinnert
dat de bevoegde nationale autoriteit volgens het communautaire recht in dezen niet over enige
beslissingsbevoegdheid beschikt, maar eraan is gehouden de onrechtmatige beslissing om steun te
verlenen in te trekken, overeenkomstig de eindbeslissing waarin de Commissie de steun onverenigbaar
verklaart en de terugvordering ervan eist. Die verplichting geldt zelfs als de nationale autoriteiten de in
het nationale recht voorziene uiterste termijn voor de intrekking van de beschikking laten verstrijken, als
in het nationale recht de terugvordering is uitgesloten omdat er geen sprake meer is van verrijking bij
gebrek aan kwade trouw van de begunstigde, of als de nationale autoriteiten dermate verantwoordelijk
zijn voor de onrechtmatigheid van de beslissing dat de intrekking ervan jegens de begunstigde strijdig
lijkt met de goede trouw omdat de begunstigde slechts een gewettigd vertrouwen in de rechtmatigheid
van de steun kon hebben wanneer de steun met inachtneming van de procedure van artikel 93 is
toegekend.

314. Door de bekrachtiging van de strenge aanpak van het Hof inzake de terugvordering van
onrechtmatige steun is aan lidstaten en begunstigden van steun duidelijk gemaakt dat nieuwe
steunmaatregelen door de Commissie moeten worden goedgekeurd als zij niet het risico willen lopen dat
de steun moet worden terugbetaald. Terugvordering van zonder toestemming van de Commissie
verleende steun kan ingrijpende gevolgen hebben voor de begunstigde. Dat een bedrijf vanwege de
terugbetaling misschien moet sluiten is op zich onvoldoende grond om terugbetaling te weigeren.

315. Bovendien heeft het Hof van Justitie in het ‘Textilwerke Deggendorf’-arrest erkend dat de
Commissie een nieuwe steunmaatregel voor een onderneming als onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt mag beschouwen zolang niet is voldaan aan een eerdere beschikking van de
Commissie waarin zij de terugvordering van onrechtmatige steun aan die onderneming gelast, omdat het
cumulatieve effect van de steun een belangrijke concurrentieverstoring op de gemeenschappelijke markt
als gevolg heeft.184 Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een steunmaatregel moet de
Commissie rekening houden met alle relevante factoren, waaronder eventuele omstandigheden die reeds
in een eerdere beschikking in aanmerking zijn genomen en de verplichtingen die in die beschikking aan
een lidstaat zijn opgelegd.

                                                  
181 Arrest van het Hof van 14 januari 1997 in zaak C-169/95, Spanje/Commissie, Jurispr. 1997, blz. I-135; zie ook het

arrest van het Hof van 20 maart 1997 in zaak C-24/95, Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland GmbH, Jurispr.
1997, blz. I-1591.

182 Arrest van het Hof van 14 januari 1997 in zaak C-169/95, Spanje/Commissie, Jurispr. 1997, blz. I-135.
183 Arrest van het Hof van 20 maart 1997 in zaak C-24/95, Land Rheinland-Pfalz /Alcan Deutschland GmbH, Jurisp.

1997, blz. I-1591.
184 Arrest van het Hof van 15 mei 1997 in zaak C-355/95 P Textilwerke Deggendorf/Commissie, Jurispr. 1997, blz. I-

2549.
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316. In zaak C-169/95185 werd beslist dat individuele steun die zonder voorafgaande aanmelding was
toegekend, zelfs al kon de betreffende steun achteraf worden verbonden aan nationale regelgeving die
vervolgens als regionale steunregeling door de Commissie was goedgekeurd, in geen enkel geval kan
worden beschouwd als zijnde goedgekeurd op grond van laatstgenoemde regeling. Deze uitspraak
accentueert hoe belangrijk het is steun bij de Commissie aan te melden, voordat ze wordt goedgekeurd.

317. Wat betreft de ontvankelijkheid van klachten tegen de beschikkingen van de Commissie op
grond van het EGKS-Verdrag, heeft het Gerecht van eerste aanleg in twee uitspraken van 29 september
1997186 bekrachtigd, dat een natuurlijke of rechtspersoon anders dan ondernemingen of verenigingen
van ondernemingen niet bevoegd is beroep in te stellen op grond van artikel 33 van het EGKS-Verdrag.
Bovendien heeft het Gerecht bevestigd dat artikel 173 van het EG-Verdrag niet van toepassing is op een
beroep tot nietigverklaring van een beschikking die op grond van het EGKS-Verdrag is gegeven.

318. Ten aanzien van klachten over het verstrekken van vermeend onrechtmatige steunmaatregelen,
heeft het Gerecht het vaste standpunt van de Commissie gevolgd, in een arrest van 18 december
1997,187 waarin het ten aanzien van steunmaatregelen van de staten heeft bevestigd, dat er geen
categorie zelfstandige beschikkingen is houdende verwerping van een klacht. Een beschikking ter
beëindiging van het onderzoek naar de verenigbaarheid van een steunmaatregel met het Verdrag, is
altijd gericht op de betreffende lidstaat. De brief waarmee de Commissie de klager ervan in kennis stelt
dat zijn klacht zonder gevolg is gelaten, bevat dus alleen de inhoud van een beschikking die op de
betreffende lidstaat is gericht. Een particulier is alleen gerechtigd om deze voor de communautaire
rechterlijke instanties aan te vechten, als is voldaan aan de bepalingen van artikel 173, vierde streepje,
van het Verdrag.

319. Tenslotte heeft het arrest van het gerecht van 27 februari 1997188 ertoe bijgedragen dat er
duidelijkheid kwam in de verhouding tussen de artikelen 92 en 93 en artikel 90, lid 2. Het Gerecht heeft
beslist dat de bevoegdheid van de Commissie om op grond van artikel 93 de verenigbaarheid van steun
te beoordelen, zich eveneens uitstrekt tot staatssteun die is verstrekt aan ondernemingen waarop artikel
90, lid 2 doelt, met name ondernemingen die de lidstaten hebben belast met het beheer van diensten van
algemeen economisch belang. Artikel 90, lid 2, bevat een clausule die de mogelijkheid biedt zich te
onttrekken aan het verbod van artikel 92, op voorwaarde dat de betreffende steun slechts dient ter
vergoeding van de extra kosten die voor de onderneming die de met het beheer van een dienst van
algemeen economisch belang is belast, voortvloeien uit de vervulling van de bijzondere taak en de
bedoelde onderneming de steunverlening nodig blijkt te hebben om aan haar verplichtingen op het
gebied van openbare dienstverlening te kunnen voldoen in evenwichtige economische omstandigheden.

                                                  
185 Arrest van het Hof van 14 januari 1997 in de zaak C-169/95, Koninkrijk Spanje/Commissie, Jurispr. 1997,

blz. I-135.
186 Uitspraken van het Gerecht van 29 september 1997 Région wallonne/Commissie in de zaak T-70/97 (nog niet

gepubliceerd), en in de zaak T-4/97 (nog niet gepubliceerd).
187 Arrest van het Gerecht van 18 december 1997 in de zaak T-178/94, Asociación Telefónica de

Mutualistas/Commissie (nog niet gepubliceerd).
188 Arrest van het Gerecht van 27 februari 1997, in de zaak T-106/95, Fédération française des sociétés d’assurances

e.a./Commissie, Jurispr. 1997, blz. II-229.
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E – Statistieken

320. Gedurende het jaar heeft de Commissie voor andere sectoren dan de landbouw, de visserij, het
vervoer en de kolenindustrie 516 aanmeldingen van nieuwe steunmaatregelen of van onderzoek naar
bestaande steunmaatregelen geregistreerd, en 140 gevallen van niet aangemelde steun. In datzelfde jaar
heeft ze besloten tegen 385 gevallen geen bezwaar te maken. In 68 gevallen heeft ze besloten de
procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag of van artikel 6, lid 5, van Beschikking
2496/96/EGKS in te leiden. Deze grondige onderzoeken hebben onder meer geleid tot 18 positieve
eindbeslissingen, 9 negatieve eindbeslissingen en 5 voorwaardelijke eindbeslissingen. Tenslotte heeft de
Commissie besloten dienstige maatregelen voor te stellen bij de toepassing van artikel 93, lid 1, van het
EG-Verdrag ten aanzien van 3 bestaande steunmaatregelen.

Grafiek 6: Nieuwe gevallen in 1997 (steunmaatregelen in alle sectoren)
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Grafiek 7: Ontwikkeling van het aantal geregistreerde gevallen (steunmaatregelen
buiten de sectoren landbouw, visserij, vervoer en kolenindustrie) tussen 1993 en 1997
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Grafiek 8: Ontwikkeling van het aantal beschikkingen van de Commissie (buiten de
sectoren landbouw, visserij, vervoer en kolenindustrie) tussen 1993 en 1997
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Grafiek 9: Aantal beschikkingen per lidstaat (buiten de sectoren landbouw, visserij,
vervoer en kolenindustrie)
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V - Internationale samenwerking

A - Landen van Midden- en Oost-Europa

1. De Conferentie van Sofia

321. Op 12 en 13 mei 1997 vond de jaarlijkse Conferentie van de mededingingsautoriteiten van de
geassocieerde landen (Polen, Republiek Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië, Bulgarije, Roemenië,
Litouwen, Letland en Estland) en de Commissie plaats in Sofia, Bulgarije. De resultaten van de
werkzaamheden zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke verklaring, die een overzicht biedt van het
verloop van de overname van de grondbeginselen van het mededingingsrecht door de geassocieerde
landen.

Enkele van deze landen zijn ertoe overgegaan hun nationale mededingingsrecht te herzien om de
doeltreffendheid ervan te verbeteren. Zo hebben Hongarije en Roemenië nieuwe mededingingswetten
goedgekeurd, die op 1 januari en 1 februari 1997 van kracht werden.

In het algemeen kon door de Conferentie van Sofia worden geconstateerd dat de
mededingingsautoriteiten in de meeste geassocieerde landen voortaan volledig operationeel zijn en een
groeiend aantal zaken behandelen inzake inbreuken op de in de artikelen 85, 86 en 90 vastgelegde
regels. Deze autoriteiten verzochten de Commissie dan ook om nieuwe bijstand. Er bleken duidelijke
opleidingsbehoeften te bestaan, die minder theoretisch zijn en meer toegespitst op een concrete
toepassing van de mededingingsregels. De Commissie heeft zich bereid verklaard haar samenwerking in
dat opzicht aan te passen.
Daarentegen is de situatie wat betreft het controlebeleid voor steunmaatregelen van de staten verre van
bevredigend. In het merendeel van de geassocieerde landen viel een flinke achterstand te constateren bij
de overname van wettelijke bepalingen en het installeren van toezichthoudende autoriteiten. Bovendien
hebben dergelijke autoriteiten, als ze er eenmaal zijn, met talloze moeilijkheden te kampen. Het gebrek
aan doorzichtigheid van de instellingen die met de steunverlening zijn belast, vormt een van de
voornaamste beletselen. Dit gebrek aan doorzichtigheid verhindert dat er een nauwkeurig overzicht van
de toegekende steun kan worden opgesteld. In de meeste geassocieerde landen zijn hervormingen
gaande, die de Commissie ten zeerste aanmoedigt. Tenslotte heeft de Commissie toegezegd met
medewerking van de geassocieerde landen richtsnoeren op het gebied van staatssteun op te stellen
waarin rekening is gehouden met de bijzondere situatie waarin economieën in overgang verkeren.

2. Toepassingsbepalingen

322. Over de toepassingsbepalingen van de mededingingsregels op het gebied van staatssteun voor
de Republiek Tsjechië werd een beginselovereenkomst gesloten in het kader van de werkgroep van de
Raad; het Europees Parlement is om advies gevraagd. Deze bepalingen moeten in 1998 door de
Associatieraad worden goedgekeurd en zijn gebaseerd op het algemene beginsel dat steunmaatregelen
van de staten onverenigbaar zijn met de werking van de markten. Niettemin kunnen bepaalde
steunmaatregelen onder een uitzonderingsregeling vallen op grond van de criteria van artikel 92. De
door de Republiek Tsjechië goedgekeurde steunmaatregelen worden voor een bepaalde periode
beoordeeld in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op regio’s die in aanmerking
komen voor regionale steunmaatregelen in de Gemeenschap. De verenigbaarheid met de Europa-
overeenkomst van goedgekeurde overheidssteun in de Gemeenschap en in de Republiek Tsjechië zal
door de communautaire autoriteiten (de Commissie) respectievelijk de Tsjechische autoriteiten
(ministerie van Financiën) worden beoordeeld. Er zijn nadrukkelijk bepalingen op het gebied van
samenwerking, bijstand en doorzichtigheid voorzien.
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3. Uitbreiding en mededingingsbeleid

323. Op 15 juli 1997 heeft de Commissie een aantal documenten met betrekking tot de toetreding
van de tien geassocieerde landen tot de Europese Gemeenschap goedgekeurd. Wat betreft het
mededingingsbeleid zijn twee teksten van bijzonder belang: het Advies van de Commissie en de
Effectstudie.

In haar Advies stelt de Commissie vast dat wat betreft de “anti-trust”bepalingen de meeste
geassocieerde landen hebben voldaan aan de vereisten inzake convergentie van de wetgevingen. De
Commissie juicht het installeren van de mededingingsautoriteiten, die in principe onafhankelijk van de
overheidsinstanties zijn toe. Niettemin geeft de Commissie blijk van zekere reserves wat betreft de
toepassing van de mededingingsregels door deze autoriteiten: gebrek aan praktijkervaring, versnippering
van de controle-activiteiten, het ontbreken van een echt concurrentieklimaat. Ten aanzien van de
steunmaatregelen van de staten stelt het Advies in alle geassocieerde landen tekortkomingen vast, vooral
betreffende de doorzichtigheid bij de steunverlening en de doeltreffendheid van de controle-autoriteiten.

De Commissie onderstreept in haar Effectstudie de praktische moeilijkheden waar de uitbreiding van de
Unie tot 25 landen en 21 talen haar controlediensten onvermijdelijk voor zal stellen. In weerwil van de
decentralisatie-inspanningen en de bespoediging van de procedures, spreekt het voor zich dat de
toetreding van de geassocieerde landen tot aanzienlijke behoeften op personeelsgebied zal leiden, zelfs
wanneer de procedurevoorschriften worden vereenvoudigd. Bovendien vormt de uitbreiding vanuit
juridisch oogpunt een uitdaging voor het decentralisatiebeleid van de Commissie, die ervoor moet
zorgen dat het communautair mededingingsrecht in de gehele Unie eenvormig wordt toegepast. Hoewel
het bemoedigend is dat de wetgevingen van de geassocieerde landen, in de toekomst, worden aangepast
aan de communautaire bepalingen, beschikken de autoriteiten die zijn belast met de toepassing ervan
echter nog bij lange na niet over de benodigde ervaring voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van het
mededingingsrecht. Daarom heerst er bij de Commissie enige bezorgdheid. Tenslotte zal de uitbreiding
een sterke uitwerking hebben op het beleid van de Gemeenschap ter zake van regionale staatssteun.
Feitelijk omvatten de regio’s die in aanmerking komen voor regionale steun (artikel 92, lid 3, sub a) en
c)) bijna 50% van de bevolking van de Unie, wat als het maximum wordt beschouwd. Aangezien het
levenspeil in de geassocieerde landen over het algemeen lager is, zal de toetreding van deze landen
echter een verhoging van het algemene percentage van de bevolking die in de steunregio’s leeft, tot
gevolg hebben. Bovendien zullen, doordat het gemiddelde levenspeil in de Unie ten gevolge van de
uitbreiding dienovereenkomstig daalt, bepaalde regio’s die in aanmerking komen in de zin van
artikel 92, lid 3, onder a, uitgesloten gaan worden.

B - Noord-Amerika

1. Verenigde Staten

1.1. Tenuitvoerlegging van de samenwerkingsovereenkomst189

324. Op 4 juli 1997 verleende de Commissie goedkeuring aan het tweede verslag over de toepassing van
de Overeenkomst van 1991 tussen de Europese Gemeenschappen en de Regering van de Verenigde Staten
van Amerika betreffende de toepassing van hun mededingingsregels (hierna: “de Overeenkomst”) voor de
periode 1 juli 1996 tot en met 31 december 1996.190 Dit verslag vormt een aanvulling op het eerste verslag
over de toepassing van de Overeenkomst, die betrekking had op de periode 10 april 1995 tot en met

                                                  
189 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika

betreffende de toepassing van hun mededingingsregels (PB L 95 van 27.4.1995, blz. 45-50, gerectificeerd in PB
L 131 van 15.6.1995, blz. 38).

190 COM(97) 346 def., zie XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 364-378.
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30 juni 1996.191 Er werd besloten verslag te leggen over dit betrekkelijk korte tijdvak van zes maanden opdat
het in de daaropvolgende jaren mogelijk zou zijn verslag te leggen over hetzelfde kalenderjaar als dat van het
jaarlijkse Verslag over het mededingingsbeleid.

Het derde verslag heeft betrekking op de periode 1 januari 1997 tot en met 31 december 1997.192 De
samenwerking tussen de Commissie en haar partners in de Verenigde Staten was tijdens de
verslagleggingsperiode voortdurend positief en droeg ertoe bij dat een aantal zaken daadwerkelijk werd
opgelost.

De Overeenkomst biedt nog altijd een kader voor een zinvolle en nuttige samenwerking tussen de Commissie
en de Verenigde Staten. De samenwerking die in het eerste en tweede verslag aan de Raad en het Europees
Parlement werd beschreven, strekt beide partijen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan tot voordeel. En
niet alleen de mededingingsautoriteiten hebben er voordeel van, maar ook de betrokken ondernemingen,
aangezien het in ieders belang is dat er onderling verenigbare oplossingen worden gevonden.

325. Ten aanzien van de fusie tussen Boeing en MDD werkten de Commissie en de US Federal
Trade Commission (FTC) intensief samen.193 Deze zaak was niet alleen van bijzonder groot belang
vanwege de economische en politieke inzet van de transactie, maar ook wegens de tegenstrijdige
conclusies van enerzijds de diensten van de Commissie, die vooral bezorgd waren om de situatie van de
mededinging op de markt van de grote straalvliegtuigen voor de burgerluchtvaart, en anderzijds de
Amerikaanse autoriteiten van de Federal Trade Commission, die besloten geen bezwaar aan te tekenen
tegen de fusie.

326. De zaak Guinness/Grand Metropolitan kende een bijzonder nauwe en vruchtbare
samenwerking.194 De ambtenaren van de Commissie en hun collega’s in de Verenigde Staten
onderhielden gedurende het verloop van hun respectieve onderzoeken veel contacten. De Federal Trade
Commission stuurde waarnemers naar de openbare hoorzittingen die op grond van de procedure van de
concentratieverordening werden gehouden. Weliswaar hanteerden de toezichthoudende instanties uit de
EG en de VS voor hun respectieve beoordelingen verschillende definities van de productmarkt en de
geografische markt, maar door hun onderlinge contacten wisten ze toch inzicht te krijgen in elkaars
denkwijzen en konden ze daardoor hun analyses verfijnen. Toen de onderhandelingen eenmaal een
bepaald punt hadden bereikt, waren de partijen erop voorbereid dat er tussen de toezichthoudende
instanties overleg moest kunnen plaatsvinden omtrent de voorgestelde maatregelen. Dit was in die zin
waardevol, dat het zorgde voor een element van coördinatie dat anders wellicht niet mogelijk was
geweest, en zorgde er vooral ook voor dat de uiteindelijk overeengekomen maatregelen in beider
jurisdicties, met elkaar in overeenstemming waren, wat betreft inhoud en tijd.

327. Ook was er sprake van intensieve samenwerking tussen de Commissie en het Amerikaanse
ministerie van Justitie bij een aantal allianties die werden gesloten tussen Europese en Amerikaanse
luchtvaartmaatschappijen, namelijk de overeenkomsten tussen British Airways en American Airlines,
Lufthansa en United Airlines, SAS en United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines en Delta Air
Lines en KLM en Northwest. Vertegenwoordigers van het Amerikaanse ministerie van Justitie namen
deel aan de mondelinge hoorzitting die op 3 en 4 februari 1997 over de zaak British Airways/American
Airlines plaatsvond.

                                                  
191 Goedgekeurd op 8 oktober 1996, COM(96) 479 def., zie XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 351-

364.
192 Zie het verslag over de toepassing van de mededingingsregels in de Europese Unie.
193 Deel III van dit verslag bevat een uitgebreide studie van deze zaak en de gevolgen ervan voor de betrekkingen

tussen Europa en Amerika.
194 Zie Deel III van dit verslag voor nadere gegevens over de kern van deze zaak.
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1.2. Het Europees-Amerikaanse ontwerpakkoord over de regels voor positieve internationale
courtoisie

328. Op 18 juni 1997 heeft de Commissie een voorstel aangenomen dat, na raadpleging van het
Parlement, door de Raad en de Commissie gezamenlijk moet worden goedgekeurd, met het oog op het
sluiten van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de Verenigde
Staten over de toepassing van de beginselen van positieve internationale courtoisie op het gebied van het
mededingingsrecht. Indien een van de overeenkomst sluitende partijen wordt getroffen door
concurrentiebeperkende gedragingen die op het grondgebied van de andere partij worden uitgeoefend,
kan zij volgens dit beginsel de andere partij verzoeken gepaste maatregelen te nemen.195

Dit nieuwe ontwerpakkoord is gebaseerd op de gunstige resultaten van de samenwerking tussen de
communautaire en Amerikaanse mededingingsautoriteiten die is aangegaan uit hoofde van de
overeenkomst van 1991, waarvan artikel V reeds voorzag in de toepassing van de beginselen van
positieve internationale courtoisie. De nieuwe overeenkomst versterkt die samenwerking, aangezien de
omstandigheden waarin de partners zich erop zouden kunnen beroepen, er uitdrukkelijk in worden
omschreven. Benadrukt moet worden dat met name erin is bepaald dat een van de overeenkomst
sluitende partijen haar toezichthoudende activiteiten met betrekking tot concurrentiebeperkende
praktijken die zich voornamelijk op het grondgebied van de andere partij voordoen, kan uitstellen of
opschorten zodra laatstgenoemde bereid is tot handelen over te gaan. In tegenstelling tot de eerste
overeenkomst richt dit ontwerpakkoord zich niet op concentraties, aangezien noch de communautaire
wetgeving, noch de Amerikaanse wetgeving uitstel of opschorting van overheidsoptreden zouden
toestaan.

Het ontwerpakkoord over positieve internationale courtoisie vormt een belangrijke ontwikkeling in de
betrekkingen met de Verenigde Staten en behelst eerder een samenwerkingsovereenkomst van de
Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap teneinde bedrijfsconcentraties te verminderen, dan een
afspraak om te trachten hun antitrust-wetten buiten hun grondgebied toe te passen.

2. De samenwerkingsovereenkomst met Canada

329. In juli 1997 is de laatste hand gelegd aan een ontwerpakkoord tussen de Europese
Gemeenschappen en de Canadese regering over hun wetgevingen inzake mededinging. Binnen de
instellingen wordt over dit akkoord nog van gedachten gewisseld. Het moet immers, na raadpleging van
het Europees Parlement, worden aangenomen bij gezamenlijk besluit van de Raad en de Commissie.

De samenwerkingsovereenkomst is noodzakelijk geworden door het toenemende aantal zaken waarbij de
mededingingsautoriteiten van de overeenkomst sluitende partijen zijn betrokken. Het doel ervan is
tegenstrijdige beslissingen te voorkomen, met name bij oplossingen die voor de vastgestelde
mededingingsproblemen worden aangedragen.

Hier volgen de belangrijkste bepalingen van het Europees-Canadese ontwerpakkoord:
- aanmelding van lopende zaken die van belang zijn voor de partner;
- procedure voor samenwerking en onderlinge afstemming tussen mededingingsautoriteiten;
- bepalingen met betrekking tot positieve en traditionele internationale courtoisie;
- naleving van de vertrouwelijkheidsregels bij gegevensuitwisseling.

                                                  
195 COM(97) 233 def.
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C - WTO

1. Handel en mededinging

330. De Conferentie van Singapore heeft op 11 december 1996 het besluit genomen tot "oprichting
van een werkgroep belast met het bestuderen van de met het handelsverkeer en het concurrentiebeleid
samenhangende problemen, daaronder begrepen de concurrentiebeperkende praktijken, teneinde alle
gebieden te identificeren die voor onderzoek binnen de WTO in aanmerking zouden moeten komen".

331. Vice-voorzitter professor Jenny van de Franse Mededingingsraad is gekozen als voorzitter van
de werkgroep. Deze is in 1997 drie keer bijeengekomen en heeft besloten in 1998 wederom - ten minste
vier keer - te vergaderen alvorens verslag te doen aan de Algemene Raad, conform haar mandaat.

332. Vanaf de eerste bijeenkomsten zijn er gunstige resultaten geboekt. Aan het begin heeft de groep een
tijdschema ingevoerd, hetgeen haar in staat stelt haar werk te structureren en zonder al te grote problemen
voortgang te maken met de besprekingen over deze kwestie. De discussies die conform het mandaat van de
werkgroep in onderlinge afstemming met de UNCTAD op gang zijn gekomen, hebben aangetoond dat maar
weinig landen werkelijk twijfelen aan het nut van mededingingsregels. Hooguit pleiten sommige landen, die
met name de sociale gevolgen van de invoering van een mededingingsbeleid benadrukken, voor een
geleidelijke aanpak die rekening houdt met de bijzondere kenmerken van de verschillende landen. Alleen
de Aziatische landen verkondigden afwijkende meningen, met name Hongkong/China en Singapore.

2. Telecommunicatie

333. Op 15 februari 1997 hebben de leden van de WTO een overeenkomst gesloten over de toegang
tot de markt voor dienstverlening op het gebied van basistelecommunicatie (het GTB-akkoord). Deze
overeenkomst, waarvan de werkingssfeer meer dan 93% van de mondiale telecommunicatiemarkt
beslaat, behelst de afspraak van 69 regeringen hun telecommunicatiemarkt open te stellen voor
buitenlandse concurrentie. De meeste partijen hebben overeenstemming bereikt over de
reguleringsgrondslagen, met name het voorkómen van concurrentiebeperkende praktijken: de invoering
van maatregelen om de belangrijkste leveranciers (major suppliers), individueel of gezamenlijk, ervan
te weerhouden concurrentiebeperkende praktijken in te stellen of te handhaven. Deze praktijken
omvatten met name kruissubsidies, het gebruik van bij de concurrentie verkregen gegevens en het
nalaten om de concurrentie op dienstige termijn op de hoogte te stellen van technische gegevens over
belangrijke apparatuur of van relevante handelsinformatie die noodzakelijk is voor de dienstverlening.
De overeenkomst is ter ratificatie voorgelegd. Ze tilt het proces van liberalisering van de
telecommunicatie, gepland voor de belangrijke datum 1 januari 1998, dat binnen de Europese Unie
gaande is, naar een mondiaal niveau.

D - Andere ontwikkelingen inzake internationale betrekkingen

1. Middellandse-Zeelanden

334. Ingevolge de akkoorden die getekend zijn met Israël, Tunesië en Marokko, zijn de
onderhandelingen tussen de Europese Unie, Jordanië en de Palestijnse autoriteit afgesloten met de
ondertekening van samenwerkingsovereenkomsten waarvan de doelstelling de toepassing van de
beginselen van de markteconomie is.196 De besprekingen met Egypte, Libanon, Syrië en Algerije zijn
nog aan de gang. De Commissie heeft een onderzoek ingesteld naar de nieuwe Jordaanse
mededingingswet om na te gaan of deze in overeenstemming is met de bepalingen van de Europees-

                                                  
196 Samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese Unie en Tunesië (17.7.1995), Israël (22.12.1995), Marokko

(30.1.1996), Jordanië (24.11.1997) en de Palestijnse autoriteit (2.6.1997)
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Jordaanse samenwerkingsovereenkomst. In Syrië heeft dit jaar een verkennende missie plaatsgevonden
inzake het mededingingsbeleid.

Ingevolge verzoeken om technische bijstand op het gebied van mededinging die Tunesië en Algerije
hebben ingediend, vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats voor de programma’s tot
samenwerking met deze twee staten.

2. Latijns-Amerika

335. De intensivering in de afgelopen jaren van de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en
Latijns-Amerika is niet aan de aandacht van de Commissie ontsnapt. Tussen 1993 en 1995 beliep het
aandeel van Latijns-Amerika in de totale groei van de buitenlandse handel van de Europese Unie circa
10,4%, terwijl het aandeel in de gehele buitenlandse handel van de Gemeenschap nog niet de helft van
dit percentage is. In deze context heeft de Europese Unie een netwerk van raamovereenkomsten tot
samenwerking met de Latijns-Amerikaanse landen tot stand gebracht,197 waartoe Mexico dit jaar is
toegetreden. Het resultaat daarvan is een steeds duidelijker belangstelling van de Commissie voor de
juridische context van dit handelsverkeer, met name voor het mededingingsrecht in de regio.

336. Hoewel er voor Latijns-Amerika geen samenwerkingsprogramma inzake mededinging bestaat
dat vergelijkbaar is met het programma dat in werking is gesteld voor de landen van Midden- en Oost-
Europa, heeft de Commissie haar betrekkingen met de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen
voortgezet, voornamelijk door middel van onderzoeksmissies en door in te gaan op verzoeken om
informatie van de met mededinging belaste overheden. De diensten van de Commissie hebben aldus
ontmoetingen gehad met de desbetreffende verantwoordelijken van Argentinië, Brazilië, Mexico,
Colombia, Peru, Uruguay, Costa Rica en Jamaica. Uiteindelijk zijn er verscheidene concrete
samenwerkingsactiviteiten verricht: de mededingingswetten van de verschillende Latijns-Amerikaanse
landen zijn verzameld, er is een lijst aangelegd van de met toezicht belaste nationale autoriteiten, er is in
samenwerking met de mededingingsautoriteiten van alle landen uit het gebied een Latijns-Amerikaans
mededingingsbulletin gepubliceerd dat via Internet wordt verspreid, er is een inventarisatie gemaakt van
de behoeften aan technische samenwerking voor ieder afzonderlijk Latijns-Amerikaans land en voor de
verschillende organisaties uit de regio (Mercosur, de landen van het Andespact).
Wat Mercosur betreft hebben de diensten van de Commissie, met name DG IB, een tweejarig
programma voorbereid voor technische bijstand aan deze regionale organisatie. Dit programma zal aan
de Lid-Staten worden voorgelegd en bevat een onderdeel ‘mededinging’.

                                                  
197 Raamovereenkomst tot interregionale samenwerking met Mercosur, getekend op 15 december 1995 (PB L 69 van

19.3.1996, blz. 1); raamovereenkomst met de landen van het Andespact (PB C 25 van 21.1.1993, blz. 32);
raamovereenkomst met de Midden-Amerikaanse republieken (PB C 177 van 18.3.1993, blz. 30);
raamovereenkomst tot samenwerking met Argentinië, getekend op 2 april 1990 (PB L 295 van 26.10.1990, blz.
66), met Brazilië, op 29 juni 1995 (PB L 262 van 1.11.1995, blz. 53) en Chili, op 26 april 1996 (PB L 209 van
19.8.1996, blz. 1).
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Vooruitzichten voor 1998

337. Overeenkomstig de verbintenis die de Commissie is aangegaan jegens het Europees Parlement,
is het gebruikelijk dat zij in haar jaarlijks verslag de doelstellingen inzake mededinging voor het
volgende jaar uiteenzet.

1. Wet- en regelgeving

338. Na een betrekkelijk intensief jaar van nieuwe wet- en regelgeving zal 1998 gekenmerkt worden
door de toepassing en voortzetting van de talrijke teksten die in 1997 zijn goedgekeurd.

339. De Commissie zal belast zijn met de toepassing van de teksten die dit jaar zijn goedgekeurd,
met name de nieuwe verordening betreffende de controle op concentraties. De Commissie zal zich
tevens toeleggen op de tenuitvoerlegging van de nieuwe teksten over de overeenkomsten van gering
belang en over de samenwerking met de autoriteiten van de Lid-Staten met de tweeledige zorg om
enerzijds de administratieve lasten van bedrijven te verlichten en anderzijds de inspanningen van haar
toezichthoudende diensten te concentreren op zaken met een wezenlijke invloed op de interne markt.
Tenslotte beijvert de Commissie zich om de werkzaamheden met betrekking tot de herziening van het
beleid inzake verticale afspraken en horizontale overeenkomsten voort te zetten. Wat het eerste
onderwerp betreft, zullen het Groenboek en het daaruit voortvloeiende overleg in de loop van 1998
uitmonden in een formeel voorstel dat tot doel heeft de behandeling van verticale concurrentieafspraken
te moderniseren. Dit voorstel en de discussies die er zeker uit zullen voortvloeien, zullen in 1998 een
aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag nemen. Wat het tweede onderwerp aangaat is de Commissie van
plan haar beschouwingen verder uit te werken op grond van de uitkomsten van haar voorbereidende
werkzaamheden.

340. Afgezien van het formele voorstel ten aanzien van de verticale afspraken ziet de Commissie in
de loop van 1998 geen belangrijke nieuwe aangelegenheden tegemoet. De nieuwe mededeling
betreffende nevenrestricties bij concentraties, die in de plaats zal komen van die van 1990, moet echter
nog het licht zien. De overpeinzingen die zich binnen de diensten van de Commissie hebben ontsponnen
over de noodzakelijke vereenvoudiging van bepaalde procedurele aspecten, die een wijziging van
Verordening nr. 99/63/EEG tot gevolg zouden kunnen hebben, zouden in 1998 eveneens in overleg
moeten uitmonden. Tenslotte zal de Commissie zich inspannen om de laatste hand te leggen aan
bepaalde teksten voor de telecommunicatiesector, met name de richtlijn over het kabelnet.

341. De Commissie zal in 1998 nog gebonden zijn aan een omvangrijk werkplan voor het uitwerken
van communautaire teksten inzake staatssteun. Ten eerste heeft zij zich ertoe verplicht richtlijnen voor
te bereiden en goed te keuren voor de toepassing van de regels inzake staatssteun op de maatregelen die
deel uitmaken van de directe belastinginning bij bedrijven. Voorts zou zij in de loop van 1998 teksten
moeten goedkeuren die in 1997 reeds in voorbereiding waren, met name nieuwe richtsnoeren voor
reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden, een kaderregeling voor
steunmaatregelen ten behoeve van opleiding, en een nieuwe richtlijn van de Commissie betreffende de
doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen Lid-Staten en openbare bedrijven.

342. De Raad zal een verordening goedkeuren waarin de nieuwe regels voor steunverlening aan de
scheepsbouw worden vastgelegd, als de OESO-overeenkomsten in 1998 niet in werking treden. Wat de
verordeningen op grond van artikel 94 van het Verdrag betreft, kan de Raad, zodra het Europees
Parlement zijn standpunt heeft geformuleerd over het voorstel tot de machtigingsverordening, deze
verordening formeel vaststellen. Dit voorstel was op zijn beurt in november 1997 al het voorwerp van
een beginselovereenkomst. Van haar kant zou de Commissie in de gelegenheid moeten zijn een voorstel
tot een procedureverordening in te dienen. Over dat voorstel zal eveneens, in overeenstemming met
artikel 94, in het Europees Parlement overleg worden gepleegd.
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2. Internationaal

343. Op internationaal gebied zal de Commissie haar beleid inzake bilaterale en multilaterale
samenwerking met de mededingingsautoriteiten voortzetten. Met het oog op de toekomstige uitbreiding
en overeenkomstig de in de mededeling Agenda 2000 geschetste doelstellingen zal de Commissie
aandacht blijven besteden aan de ontwikkeling van een mededingingscultuur in de landen van Midden-
en Oost-Europa. Het verlenen van bijstand aan deze landen op het gebied van de toepassing van de
mededingingsregels zal een prioriteit vormen. De Commissie zal opnieuw haar wens kenbaar maken dat
er in verhoogd tempo een doeltreffend toezichtsysteem voor staatssteun wordt ingesteld.
De Commissie is voornemens te volharden in haar voorstellen met betrekking tot enerzijds de Europees-
Amerikaanse ontwerpovereenkomst over de regels inzake internationale courtoisie en anderzijds de
ontwerp-samenwerkingsovereenkomst met Canada, met het oog op de goedkeuring van deze teksten
door de Raad in de loop van 1998.

3. Toezicht

344. De verdieping van de interne markt is aanleiding tot een strenge toepassing van de
communautaire mededingingsregels om een optimale werking daarvan te verzekeren. Derhalve is de
Commissie van zins de strijd tegen concurrentiebeperkende praktijken onverminderd voort te zetten.
Belangrijke dossiers die op dit moment in behandeling zijn, zoals die over transatlantische
luchtvaartallianties, zouden in 1998 moeten worden afgehandeld. In januari 1998 waren er twintig
kartelzaken in onderzoek, waarvan verschillende zouden moeten leiden tot beschikkingen waarin een
geldboete wordt opgelegd. De Commissie wil eveneens het misbruik van machtsposities blijven
bestrijden, wat dit jaar bijzonder veel vrucht heeft afgeworpen.

345. Inzake bedrijfsconcentraties verwacht de Commissie opnieuw een toename van het aantal
aangemelde zaken, gezien de trend die sinds vier jaar wordt waargenomen en de mate waarin bedrijven
vooruitlopen op de gevolgen van de EMU, en gezien de consequenties voor het aantal aanmeldingen van
de wijzigingen van de verordening betreffende de controle op concentraties met betrekking tot de
drempels voor de controle en de uitbreiding van de werkingssfeer tot alle volwaardige
gemeenschappelijke ondernemingen.

346. Het welslagen van het liberaliseringsbeleid zal worden verzekerd door een strikte toepassing
van de bepalingen van het communautaire mededingingsrecht. Dientengevolge zal de Commissie in
1998 scherp toezicht houden op de invoering van volledige mededinging op gebied van de
spraaktelefonie, en wel in samenwerking met de nationale regulerende autoriteiten en, in voorkomend
geval, met de nationale mededingingsautoriteiten. Zij zal ook aandacht hebben voor de praktijken van
exploitanten met een machtspositie op hun binnenlandse markten en voor de allianties die gesloten
worden in de telecommunicatiesector. De Commissie zal eveneens een wakend oog houden op de
werkzaamheden waartoe de Lid-Staten zullen worden aangezet in het kader van de richtlijn over
gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt, die uiterlijk 19 februari 1999 in de
nationale wetten moet zijn omgezet.

347. Op het gebied van steunmaatregelen wil de Commissie haar toezichthoudende activiteiten
versterken om na te gaan of de voorwaarden die in haar beschikkingen worden vermeld, door de Lid-
Staten op de juiste wijze worden toegepast. Zij oefende dit toezicht reeds uit voor alle steunmaatregelen
van enig belang in de automobiel-, de kunstvezel-, de staal- en de scheepsbouwsector. Dit toezicht zal
worden uitgebreid tot alle steunmaatregelen die onder de multisectorale kaderregeling vallen zodra deze
ten uitvoer wordt gelegd. Voor het overige zal de Commissie erop toezien dat de
herstructureringsplannen voor bedrijven die in het verleden in aanmerking zijn gekomen voor daartoe
bedoelde steun, metterdaad worden uitgevoerd.
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348. Ingevolge het uitdrukkelijke mandaat dat het mededingingsbeleid heeft gekregen van de
buitengewone Top van Luxemburg over werkgelegenheid, is de Commissie voornemens haar
inspanningen inzake het toezicht op staatssteun te vergroten en er in haar onderzoeken over te waken
dat deze steun ‘de economische doelmatigheid en de werkgelegenheid bevordert zonder echter de
mededinging te verstoren’.
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Bijlage - In het verslag onderzochte zaken

1. De artikelen 85 en 86

Zaak Bekendmaking Paragraaf-
nummer

Wirtschaftsvereinigung Stahl PB L 1 van 3.1.1998, blz. 10 51
British Dental Trade
Association (BDTA)

54

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

IP/97/80 van 31.1.1997 66

Belgacom/ ITT Promedia NV IP/97/292 67
S.W.I.F.T./ La Poste PB C 335 van 6.11.1997, blz. 3 68
Digital Equipment Corporation IP/97/868 69
Unisource PB L 318 van 20.11.1997, blz.1 72
Uniworld PB L 318 van 20.11.1997, blz. 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 PB C 185 van 18.6.1997, blz. 4 84
British Airways en American Airlines PB C 117 van 15.4.1997, blz. 8 92 - 326
Lufthansa en United Airlines 92 - 326
SAS en United Airlines 92 - 326
Swissair/Sabena/Austrian Airlines 92 - 326
Delta Air Lines en KLM en Northwest 92 - 326
Electrabel/ Intermixt IP/97/351 94
TARGET 95
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2. Artikel 90

Zaak Bekendmaking Paragraaf-
nummer

Inbreukprocedures tegen 7 lidstaten IP/97/954 104
GSM in Spanje IP/97/374 107
Inbreukprocedure tegen Italië, GSM 108
VTM PB L 244 van 6.9.97, blz. 18 112-113-114
Italiaanse havenwetgeving PB L 301 van 5.11.1997, blz. 17 126-127-128
Haven van Genua PB L 301 van 5.11.1997, blz. 27 129
Luchthaven van Athene IP/97/876 131-132-134
Luchthaven van Zaventem 135
Zweeds monopolie inzake de
detailhandelsverkoop van alcohol (arrest
Franzen)

138

Alcoholmonopolie in Noorwegen 140-141-142
Tabaksmonopolie in Oostenrijk 144

3. Controle op concentraties

Zaak Bekendmaking Paragraaf-
nummer

Sandoz/Ciba-Geigy PB L 201 van 29.7.1997 33
Boeing/Mac Donnell Douglas PB L 336 van 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 en 1102 146-172

BT/MCI PB L 336 van 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

PB L 218 van 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 PB L 11 van 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
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Philips/Hewlett-Packart IP/97/126 187
Telia/Ericsson IP/97/145 187
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 PB L 354 van 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 PB L 174 van 2.7.1997 194

4. Steunmaatregelen van de staten

Zaak Bekendmaking Paragraaf-
nummer

La Poste 215-226-284
Crédit Lyonnais 217-277
Thomson-CSF Zaak C 62/96 217-287
Technolease PB C 338 van 8.11.1997 218
Philips PB C 338 van 8.11.1997 218-287-288
Rabobank PB C 338 van 8.11.1997 218
Regeling Bijzondere Financiering PB C 202 van 2.7.1997 219
régime de garanties pour le capital-risque PB C 250 van 15.8.1997 219
PMU PB C 163 van 30.5.1997 223
Riedel-de Haën AG PB C 385 van 12.12.1997 225
Maribel quater PB C 201 van 1.7.1997 229-292
Siemens nog niet gepubliceerd 232-289
MTW en Volkswerft Verordening nr. 1013/97 van de Raad 234-235
MCR Gesellschaft für metallurgisches
Recycling

nog niet gepubliceerd 236

ESF Feralpi GmbH nog niet gepubliceerd 236


