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Bemñrkning til lñseren

Amsterdam-traktaten traÊdte i kraft den 1. maj 1999. Denne traktat redegùr for re-nummereringen af
artiklerne i baÊde traktaten om Den Europñiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europñiske
Fñllesskab. Skùnt nñrvñrende beretning fùrst og fremmest omhandler aÊret 1998 anvender den dog det
nye nummererings-system. Der henvises imidlertid stadig til den gamle nummerering naÊr der refereres
fra titler paÊ lovsamlinger vedtaget fùr ñndringen af nummereringen eller naÊr der refereres fra
dokumenter udfñrdiget fùr den 1. maj 1999. For at henlede lñserens opmñrksomhed paÊ disse
ñndringer, fremstaÊr alle referencer efter den gamle nummerering i kursiv.

Nyt Nummer Gammelt Nummer
Artikel 37 Artikel 31
Artikel 85 Artikel 81
Artikel 86 Artikel 82
Artikel 89 Artikel 85
Artikel 90 Artikel 86
Artikel 92 Artikel 87
Artikel 93 Artikel 88
Artikel 94 Artikel 89
Artikel 100A Artikel 95
Artikel 173 Artikel 230
Artikel 175 Artikel 232
Artikel 177 Artikel 234
Artikel 190 Artikel 253
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FORORD VED KAREL VAN MIERT,
Konkurrencekommissñr

Den beretning, der blev offentliggjort sidste aÊr, indeholdt et nyt forord, der gav mig lejlighed til at
omtale en rñkke emner, som ikke var umiddelbart aktuelle, men som indgik i de bredere
konkurrencepolitiske fremtidsperspektiver. Denne fornyelse blev vel modtaget, og jeg har derfor
besluttet at fùlge samme linje i aÊr. PaÊ baggrund af de betñnkeligheder som Europa-Parlamentet og Det
ékonomiske og Sociale Udvalg jñvnligt giver udtryk for, vil jeg i aÊr lñgge stor vñgt paÊ vores
internationale arbejde, fordi de konkurrenceregler, som Kommissionen haÊndhñver, faÊr stadig stùrre
international betydning.

Isñr vil jeg gerne understrege, hvor vigtigt det er at forbedre konkurrencemyndighedernes
internationale samarbejde. Hidtil har dette samarbejde stort set vñret begrñnset til bilaterale aftaler,
som i mange tilfñlde har vist sig at vñre meget effektive. PaÊ lang sigt mener jeg dog, at det maÊ blive
almindelig anerkendt, at det er ùnskeligt, ja endog nùdvendigt, ogsaÊ at indfùre multilaterale regler, der
sikrer, at bestemte grundlñggende konkurrenceprincipper overholdes. Herved skabes der sikkerhed
for, at de imponerende fremskridt, der er gjort inden for liberaliseringen af handelen i den sidste snes
aÊr, ikke ùdelñgges af, at det er umuligt at gribe effektivt ind, naÊr virksomheder, der konkurrerer paÊ

internationalt plan, udviser en konkurrencebegrñnsende adfñrd.

Globalisering og risikoen for konkurrencebegrñnsende praksis

Den stadig voksende verdensùkonomiske integration er ved at skabe en indbyrdes afhñngighed
mellem landene, som man ikke tidligere har set. I det sidste tiaÊr er der med den tilfredsstillende
afslutning af Uruguay-runden sket en acceleration i den gradvise afskaffelse af handelshindringer.
Virksomhederne drager fordel af denne aÊbenhed, og handelen er vokset kraftigt. Inden for mange
sektorer konkurrerer virksomhederne paÊ verdensomspñndende markeder og er saÊ ledes ved at blive
stùrre og multinationale. I det seneste aÊr er der gennemfùrt en rñkke saÊkaldte »megafusioner« mellem
virksomheder i forskellige verdensdele, hvorved der er skabt nye selskaber af virkelig internationale
dimensioner. Hvis virksomhederne ikke i forvejen er til stede i flere lande, indgaÊr de ofte strategiske
alliancer, der giver dem mulighed for at trñnge ind paÊ udenlandske markeder sammen med
internationale partnere. Dette er isñr tilfñldet inden for hùjteknologisektorer, saÊsom telekommunika-
tion, informationsteknologi, underholdningselektronik, luftfart og medicinalindustrien. Kommissionen
har maÊttet holde trit med den voksende globalisering af markederne og tager derfor i stadig stigende
omfang hensyn til markedsoplysninger fra tredjelande ved sine analyser af de konkurrencepolitiske
problemer.

Det er ikke overraskende, at de konkurrencepolitiske problemer under disse omstñndigheder ogsaÊ er
ved at blive globale. Konkurrencebegrñnsende adfñrd, herunder restriktive aftaler mellem virk-
somhederne og misbrug af markedsdominans, respekterer ikke landegrñnser. NaÊr virksomheder, der
har de teknologiske midler til at operere paÊ internationalt plan, bliver stùrre og multinationale,
medfùrer det en fare for, at de fristes til at trñffe foranstaltninger Ð enten individuelt eller i
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samarbejde med andre virksomheder Ð som begrñnser konkurrencen eller indebñrer misbrug af
deres markedsstyrke paÊ disse globale markeder. Hvis ikke der sñttes ind over for en saÊdan
konkurrencebegrñnsende adfñrd, vil man, uden at overdrive, kunne sige, at mange af de fordele, der er
opnaÊet ved en international aÊbning af markederne, risikerer at forsvinde. De ùgede muligheder for
international markedsgennemtrñngning, som liberaliseringen af handelen har medfùrt, kan meget vel
bringes alvorligt i fare ved den konkurrencebegrñnsende kommercielle adfñrd, som virksomhederne
maÊske vil ty til i et forsùg paÊ at beskytte deres traditionelle Ð ofte nationale Ð markeder mod
udenlandske konkurrenter.

Behov for samarbejde

Afskaffelse af de hindringer for markedsintegrationen, som en konkurrencebegrñnsende kommerciel
praksis medfùrer, er ikke noget nyt for EU. Siden 1958 har Fñllesskabets konkurrenceregler vñret et
nùdvendigt redskab i bestrñbelserne paÊ at skabe et indre marked i Europa og sikre, at det er, og fortsat
vil vñre en realitet. Hvis ikke der blev foretaget en saÊdan kontrol med virksomhedernes
konkurrencebegrñnsende adfñrd og misbrug af dominerende markedsstillinger eller kontrol med
fusioner, ville de nationale markeder vñre langt vanskeligere at komme ind paÊ for nye virksomheder
fra saÊvel EU-lande som tredjelande. NaÊr en saÊdan praksis finder sted uden for EU, er den dog mere
kompliceret at bekñmpe.

De nationale eller regionale konkurrencemyndigheder er kun i ringe grad i stand til at lùse de
problemer, som en kommerciel adfñrd skaber uden for deres grñnser. Det kan vñre vanskeligt at
indhente oplysninger, og eventuelle beslutninger kan vñre umulige at haÊndhñve. Selv om mange lande
i de senere aÊr har indfùrt ny konkurrencelovgivning, kan det forholde sig saÊ ledes, at en bestemt adfñrd
ikke er ulovlig i det land, hvor den finder sted, eller at myndighederne i det paÊgñldende land ikke er
indstillet paÊ at bekñmpe den. De forskellige konkurrencemyndigheder kan ogsaÊ drage forskellige eller
endog direkte modstridende konklusioner i en sag, hvor de begge hñvder at have jurisdiktion. Dette
indebñrer ikke blot risiko for, at der opstaÊr strid mellem lande eller handelsblokke, som vi saÊ sidste aÊr i
forbindelse med uenigheden mellem USA og EU om den planlagte fusion mellem Boeing og MDD,
men skaber ogsaÊ betydelig usikkerhed og store omkostninger for virksomheder, der opererer paÊ

internationalt plan.

Det er derfor indlysende, at et samarbejde er nùdvendigt for en effektiv lùsning af de
konkurrencepolitiske problemer, der gùr sig gñldende paÊ tvñrs af landegrñnserne. Der eksisterer i
forvejen et vist bilateralt samarbejde mellem myndighederne, og der er grund til at se optimistisk paÊ

den fremtidige udvikling. Jeg er dog overbevist om, at det ud over at fastlñgge de organisatoriske
rammer for samarbejdet er nùdvendigt ogsaÊ at indgaÊ en fñlles international aftale om de
grundlñggende konkurrenceretlige principper, hvis samarbejdet skal vñre effektivt.

Efter min opfattelse vil et saÊdant samarbejde ikke kun komme industrilandene til gode; det vil ogsaÊ i
vidt omfang gavne udviklingslandene. 1998 har vñret prñget af uro og usikkerhed for mange af
verdens nye ùkonomier, isñr i Asien. Det er den almindelige opfattelse, at en af hovedaÊrsagerne til
disse ùkonomiers problemer er mangelen paÊ egentligt aÊbne markeder, idet konkurrencen mellem
virksomhederne meget ofte blev tilsidesat gennem ugennemsigtige arrangementer (»vennetjeneste«),
der ikke havde meget med markedskrñfterne at gùre. Jeg er overbevist om, at en fast konkurrence-
politik baÊde paÊ nationalt og paÊ internationalt plan kraftigt vil modvirke saÊdanne tendenser ved at
fremme industriens konkurrenceevne, decentralisere den kommercielle beslutningstagning, fremme
innovation og skabe stùrst mulig velfñrd for forbrugerne.
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Disse problemer blev i 1994 behandlet af en gruppe bestaÊende af blandt andet tre uafhñngige
eksperter, som jeg havde anmodet om at fremsñtte en rñkke henstillinger til EU's konkurrencepo-
litiske maÊl i perioden efter Uruguay-runden. De udarbejdede en rapport, der anbefalede, at man i
fremtiden satte ind paÊ fùlgende to omraÊder: for det fùrste en yderligere udvidelse af Kommissionens
bilaterale samarbejde med tredjelande og for det andet udarbejdelse af multilaterale regler, der kunne
sikre, at alle involverede lande overholdt en rñkke grundlñggende konkurrenceregler.

Bilateralt samarbejde med USA og Canada

I de senere aÊr har EU aktivt udbygget sit bilaterale konkurrencesamarbejde med sine vigtigste
handelspartnere. Det bedste eksempel herpaÊ er aftalerne med USA, hvoraf den fùrste blev indgaÊet i
1991 og traÊdte i kraft i 1995. Da denne fùrste aftale blev indgaÊet, stod EU og USA over for en kraftig
vñkst i de transatlantiske kommercielle transaktioner, samtidig med at de indsaÊ , hvilke farer der er
forbundet med grñnseoverskridende konkurrencebegrñnsende praksis. Parterne erkendte derfor, at
det var vigtigt at undgaÊ modstridende beslutninger og at samordne haÊndhñvelsen af reglerne i et
saÊdant omfang, at det ville vñre til gensidig fordel.

Aftalen gik i korte trñk ud paÊ at lette samarbejdet mellem Kommissionen paÊ den ene side og USA's
konkurrencemyndigheder paÊ den anden. Ifùlge aftalen skal den ene myndighed give den anden
meddelelse, naÊr den behandler sager, der maÊtte paÊvirke den anden parts vigtige interesser, og
myndighederne kan udveksle oplysninger, der ikke er fortrolige, ligesom de kan samordne deres
haÊndhñvelse af reglerne og bistaÊ hinanden; endelig kan den ene myndighed anmode den anden om at
gribe ind (den saÊkaldte »positive comity«), ligesom den ene myndighed kan tage hensyn til den anden
parts vigtige interesser i forbindelse med sin egen haÊndhñvelse (»traditional comity«).

EU og USA har saÊ ledes forpligtet sig til at samarbejde om haÊndhñvelsen af konkurrencereglerne og
ikke at handle ensidigt og eksterritorialt, medmindre mulighederne i henhold til »comity«-proceduren
er udtùmt. Denne forpligtelse er blevet styrket ved den »positive comity«-aftale, der blev indgaÊet med
USA i 1998, og som yderligere styrkede bestemmelserne i aftalen af 1991. Den nye aftale gaÊr ud paÊ , at
parternes respektive konkurrencemyndigheder normalt vil udsñtte eller indstille deres behandling af
konkurrencebegrñnsende praksis, der hovedsagelig foregaÊr paÊ eller er rettet mod den anden parts
omraÊde, hvis den anden part ùnsker at behandle sagen.

Kommissionens erfaringer med aftalen med USA siden 1991 har vist, at et saÊdant samarbejde kan vñre
sñrdeles effektivt, idet det i vñsentligt omfang reducerer risikoen for forskellige eller modstridende
afgùrelser. Det hidtidige samarbejde har bidraget til at styrke tilliden mellem Kommissionen og USA's
konkurrencemyndigheder og har gjort det lettere at samordne markedsanalyserne og indgrebene. I
1998 blev dette transatlantiske samarbejde styrket, jf. f.eks. de nñrt samordnede parallelle
undersùgelser af fusionerne WorldCom/MCI og Dresser/Haliburton.

Kommissionen har fñrdigbehandlet en aftale med den canadiske regering, der stort set svarer til
aftalen mellem EU og USA af 1991. Det forventes, at denne aftale vil blive indgaÊet i lùbet af 1999. Det
skal bemñrkes, at der ogsaÊ findes tilsvarende samarbejdsarrangementer mellem en rñkke andre lande,
f.eks. mellem USA og Canada og mellem Australien og New Zealand.
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Bilateralt samarbejde med henblik paÊ udvidelsen

EU har indgaÊet bilaterale konkurrenceaftaler af en noget anden art med de central- og ùsteuropñiske
lande. éstblokkens oplùsning har givet os en enestaÊende lejlighed til at udjñvne forskellene i Europa
og bistaÊ ved overgangen fra plan- til markedsùkonomi, hvor et vigtigt aspekt ogsaÊ er indfùrelsen af en
funktionel konkurrencepolitik. Fñllesskabet har siden udviklet nñre forbindelser med de central- og
ùsteuropñiske lande, herunder de baltiske lande, og de saÊkaldte »Europa-aftaler« tager sigte paÊ at
bane vej for deres fremtidige medlemskab af EU. Det samme gñlder Cypern og Malta, der har ansùgt
om medlemskab, og som EU har indgaÊet associeringsaftaler med. Harmoniseringen af konkurrence-
reglerne, herunder statsstùttereglerne, er en vigtig del af disse aftaler og dermed af Fñllesskabets
strategi for perioden indtil disse landes optagelse. Der forventes ogsaÊ oprettet konkurrencemyndighe-
der. Af samme aÊrsager som inden for Fñllesskabet anses konkurrencereglerne for at vñre nùdvendige
for, at afskaffelsen af handelshindringerne mellem landene ikke omgaÊs af en konkurrencebegrñnsende
kommerciel adfñrd og statsforanstaltninger med samme virkninger.

Udviklingen med hensyn til vedtagelse af kartel- og monopolregler og oprettelse af konkurrence-
myndigheder er efter min opfattelse lovende. Der venter dog stadig et stort arbejde med indfùrelsen af
tilstrñkkelige regler for kontrol med statsstùtte. Der er ogsaÊ indgaÊet udfùrlige samarbejdsaftaler
mellem Kommissionen og de forskellige konkurrencemyndigheder. Der er nu indledt formelle
optagelsesforhandlinger med Polen, Ungarn, Tjekkiet, Estland, Slovenien og Cypern.

Bilateralt samarbejde med andre lande

Toldunionsaftalen med Tyrkiet i 1995 er et af de bedste eksempler i de senere aÊr paÊ en bilateral aftale,
der indeholder udfùrlige bestemmelser om konkurrence og statsstùtte. Frihandelsaftaler mellem
Fñllesskabet og tredjelande, som f.eks. de associeringsaftaler, der i de seneste par aÊr er indgaÊet med
flere middelhavslande, indeholder normalt ogsaÊ saÊdanne bestemmelser. Fñllesskabet har for nylig
indgaÊet en rñkke saÊkaldte partnerskabs- og samarbejdsaftaler med Rusland, Ukraine og flere andre
stater i det tidligere Sovjetunionen. Disse aftaler, der ganske vist er mindre ambitiùse end Europa-
aftalerne, indeholder dog en forpligtelse for disse lande til gradvis at tilnñrme deres konkurrence- og
statsstùttelovgivning til Fñllesskabets. Der foreligger endnu ingen formelle bilaterale aftaler om
Fñllesskabets konkurrencesamarbejde med de ùvrige vigtige handelspartnere, isñr Japan. Ikke desto
mindre fùres der regelmñssige kontakter mellem Kommissionen og de japanske konkurrencemyndig-
heder, idet der bl.a. holdes et aÊrligt bilateralt mùde paÊ hùjt niveau, og parterne underretter hinanden
om sager, der paÊvirker hinandens vigtige interesser.

Multilateralt samarbejde Ð behov for nye verdensomspñndende regler

PaÊ trods af de betydelige bilaterale fremskridt maÊ det dog understreges, at aftaler om internationalt
konkurrencepolitisk samarbejde, der kun er bilaterale, medfùrer store ulemper. Det er indlysende, at
det bilaterale samarbejde kun tager hensyn til de involverede landes interesser, og at tredjelandes
interesser sandsynligvis derfor vil blive tilsidesat. Desuden har mange lande stadig ingen konkurrence-
lovgivning. Til trods for en stñrkt ùget interesse for indfùrelsen af konkurrenceregler i de sidste ti aÊr, er
det stadig kun ca. halvdelen af Verdenshandelsorganisationens (WTO) medlemslande, der har en
konkurrencelovgivning. Der er ogsaÊ betydelig forskel paÊ konkurrencereglernes indhold og den
effektivitet, hvormed de haÊndhñves i de forskellige lande.

OECD's henstilling af 1995 om konkurrencesamarbejde og den henstilling om »hard core«-karteller,
der blev vedtaget tidligere i aÊr, er vigtige retningslinjer for, hvilken form det bilaterale samarbejde bùr
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antage, isñr naÊr flere medlemsstater kñmper med truslen fra et internationalt kartel. Henstillingerne
er dog kun rettet til OECD's medlemslande og er ikke engang bindende for dem. WTO's nuvñrende
regler er heller ikke tilstrñkkelige til at lùse konkurrencemñssige problemer, hvilket klart illustreres af
WTO-panelets afgùrelse af april 1998 i striden mellem USA og Japan, der bl.a. omfattede paÊstande
om, at Fuji havde udvist konkurrencebegrñnsende adfñrd for at forhindre sin amerikanske konkurrent
Kodak i at faÊ adgang til det japanske marked for fotografiske film og fotopapir.

Jeg er derfor overbevist om, at der som et nùdvendigt supplement til liberaliseringen af handelen maÊ

indgaÊ s en verdensomspñndende, multilateral aftale om anvendelse af fñlles grundlñggende
konkurrenceregler. Da handel og konkurrencepolitik hùrer sammen, bùr en saÊdan aftale indgaÊs inden
for rammerne af WTO, der er den internationale organisation, der er mest velegnet hertil. Tanken om
en overnational struktur af denne art blev behandlet i en kommissionsmeddelelse til RaÊdet i 1996, hvor
det blev foreslaÊet, at WTO skulle nedsñtte en arbejdsgruppe til at undersùge, om dette var ùnskeligt.
Dette forslag, som RaÊdet godkendte, var grundlaget for den ministerielle beslutning, der blev truffet i
Singapore i december 1996 om at nedsñtte en arbejdsgruppe under WTO til at undersùge samspillet
mellem handel og konkurrencepolitik. Denne gruppe har allerede holdt en rñkke mùder og vil
fortsñtte sine drùftelser i 1999. Selv om den interesse, som baÊde industri- og udviklingslande (herunder
en rñkke lande, der ikke selv har nogen konkurrencelovgivning) har vist, er meget opmuntrende, er
det for tidligt at udtale sig om, hvorvidt drùftelserne i sidste instans vil fùre til, at der indledes formelle
forhandlinger mellem WTO's medlemmer. Det er dog i hùj grad mit haÊb, at dette vil ske som led i den
nñste multilaterale forhandlingsrunde.

Disse forhandlinger kunne fokusere paÊ fùlgende fire forslag til en eventuel aftale: for det fùrste kan
medlemmerne vedtage, at de hver isñr vil indfùre nationale konkurrenceregler og oprette
konkurrencemyndigheder. Dette vil betyde fastlñggelse af grundlñggende regler for behandling af
konkurrencebegrñnsende praksis, misbrug af markedsstyrke og fusionskontrol, indfùrelse af til-
strñkkelige haÊndhñvelsesbestemmelser samt virksomhedernes ret til at faÊ adgang til konkurrence-
myndighederne og domstolene. For det andet kan medlemmerne samtidig vedtage en rñkke fñlles
grundprincipper for bekñmpelse af konkurrencebegrñnsende praksis af international dimension. I
begyndelsen vil det vñre rimeligt, at man koncentrerer sig om den praksis, hvis skadelige virkninger er
almindelig kendt Ð isñr horisontale begrñnsninger, saÊsom fastsñttelse af priser og produktion,
markedsdeling, manipulering af tilbud og eksportkarteller. Det kan vñre vanskeligere at opnaÊ enighed
om andre former for praksis, saÊsom misbrug af markedsstyrke og vertikale begrñnsninger, men det
kunne vñre en maÊlsñtning paÊ lñngere sigt. For det tredje kunne der udarbejdes et multilateralt
samarbejdsinstrument. Dette skal tage sigte paÊ at lette samarbejdet mellem konkurrencemyndighe-
derne og kunne omfatte regler for konsultation, forhindring af konflikter, udveksling af oplysninger,
der ikke er fortrolige, gensidig underretning og »comity«. Endelig ville det ogsaÊ vñre logisk at indfùre
en ordning for bilñggelse af uoverensstemmelser under nñrmere angivne omstñndigheder. Dette
kunne indebñre en tilpasning af WTO's nuvñrende forligsordning ved f.eks. at sikre, at der indfùres
regler for haÊndhñvelse af konkurrenceregler, der paÊvirker handelen mellem medlemsstaterne. Det
ville dog ikke vñre hensigtsmñssigt at udvide en saÊdan forligsordning til at omfatte individuelle
tilfñlde.

Disse forslag skal ikke opfattes som en opfordring til at etablere en ny international organisation med
egne undersùgelses- og haÊndhñvelsesbefùjelser. De er tñnkt som grundlag for etablering af en ny
multilateral aftale med det formaÊl at styrke verdenshandelssystemet, saÊ ledes at liberalisering og
adgang til markedet ikke omgaÊs af konkurrencebegrñnsende kommerciel praksis. Med denne
maÊlsñtning for ùje mener jeg, at forslagene er beskedne, men rimelige og logiske, og at de vil kunne
vise sig effektive i forbindelse med en af de stùrste udfordringer, som verdensùkonomierne staÊr over
for, nu hvor aÊrtusindskiftet nñrmer sig.
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INDLEDNING

1. I 1998, der satte skellet for EU's overgang til den fñlles valuta, maÊtte Kommissionen sñtte alle
krñfter ind paÊ at sikre, at euroen blev indfùrt i et sundt og dynamisk erhvervsklima.
Konkurrencepolitikken har ogsaÊ bidraget hertil paÊ alle maÊder og med alle midler. Kommissionen
har i denne forbindelse prioriteret fùlgende to vigtige omraÊder: den har styrket det indre marked ved
at paÊvirke markedernes struktur og ved strengt at forfùlge konkurrencebegrñnsende praksis for at give
Den ékonomiske og Monetñre Union et solidt og sundt grundlag, og har samtidigt gjort en maÊlrettet
indsats for at modernisere Fñllesskabets konkurrenceret. Sidst i september vedtog Kommissionen
saÊ ledes en meddelelse om revision af politikken vedrùrende vertikale konkurrencebegrñnsninger, der
udgùr et egentligt vendepunkt i dens vurdering af konkurrencebegrñnsende praksis. Desuden skal det
understreges, at der i november blev opnaÊet politisk enighed i RaÊdet om en ny procedureforordning paÊ

statsstùtteomraÊdet, der skulle blive formelt vedtaget i lùbet af 1999. Endelig har Kommissionen i de
seneste maÊneder gjort en saÊ ihñrdig indsats for at styrke forbindelserne med konkurrencemyndighe-
derne i tredjelande, at dens daglige arbejdsomraÊde nu er blevet internationalt 1.

1. Konkurrencepolitikken som middel til at beskytte og styrke det indre marked

2. Kommissionen har i 1998 opnaÊet meget tilfredsstillende resultater paÊ det konkurrencepolitiske
omraÊde, hvilket vidner om dens vilje til at anvende konkurrencepolitikken som et middel til at
beskytte og styrke det indre marked som led i indfùrelsen af Den ékonomiske og Monetñre Union.
For det fùrste har Kommissionen i en rñkke sager paÊ lagt strenge sanktioner, der kunne betegnes som
prñventive. For det andet har den taget de fùrste skridt til en omlñgning af kontrolvirksomheden,
saÊ ledes at dens tjenestegrene kun behandler sager, der klart er af interesse for Fñllesskabet.

1.1. Effektivisering af det indre marked

3. Kommissionen har ùnsket at styrke det indre marked ved at forhindre de ùkonomiske aktùrers
forsùg paÊ kunstigt at fastlñgge vilkaÊrene for dets udvikling.

Den har specielt vñret opmñrksom paÊ markedsafskñrmende praksis. Den paÊ lagde saÊ ledes
bilfabrikanten Volkswagen en bùde paÊ 102 mio. ECU for at have forhindret samhandelen inden for
Fñllesskabet ved at forbyde sine italienske forhandlere at sñlge biler af mñrket Volkswagen og Audi
til udenlandske kunder.

Den ivñrksatte ligeledes sanktioner over for Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato,
der havde misbrugt sin dominerende stilling ved at begunstige sin egen cigaretproduktion til skade for
cigaretter af udenlandsk oprindelse.

Kommissionen har ogsaÊ bekñmpet priskarteller for at hindre deres inflationistiske virkninger og
garantere en effektiv konkurrence. Den har saÊ ledes forbudt flere karteller og paÊ lagt de deltagende
virksomheder store bùder. Dette var tilfñldet inden for sektorerne for rustfrit staÊ l, sukker,
fjernvarmerùr og sùtransport.

1 For saÊ vidt som det internationale samarbejde behandles i kommissñr Karel Van Mierts forord, omtales det ikke i
indledningen.
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Diskriminerende misbrug af en dominerende stilling er ligeledes en praksis, der svñkker det indre
marked, fordi den hindrer udfoldelsesmulighederne for virksomheder, der befinder sig i et
afhñngighedsforhold, eller som sùger at trñnge ind paÊ et marked, isñr i forbindelse med
liberaliseringen af netvñrksindustrierne. Kommissionen har flere gange ivñrksat sanktioner over for
et saÊdant misbrug, isñr inden for luft- og sùfarten.

NaÊr man vil styrke det indre marked, maÊ man ogsaÊ sikre, at dets strukturer fortsat er smidige og aÊbne,
saÊ ledes at konkurrencen er saÊ effektiv som muligt. Kommissionen forbùd derfor fusionerne mellem
Bertelsmann, Kirch og PremieÁre og mellem Deutsche Telekom og BetaResearch, fordi disse to
fusioner ville have medfùrt, at de forskellige parter opnaÊede dominans, ja endog monopol, paÊ flere
markeder i Tyskland for digitalt tv. Desuden Kommissionen sin godkendelse af en rñkke fusioner
betinget af, at virksomhederne overholdt en rñkke tilsagn, der skulle sikre tilstrñkkelig konkurrence
paÊ de berùrte markeder.

Endelig bidrager kontrollen med statsstùtte i betydeligt omfang til styrkelsen af det indre marked.
Kommissionen er af den opfattelse, at uberettiget statsstùtte fùrer til fordrejninger paÊ markedet og til
en ineffektiv ressourceallokering. Dette betyder, at handelshindringerne forùges, og dermed at
fordelene ved det indre marked bringes i fare. De fortsat store forskelle i stùtteniveauet i
medlemsstaterne indebñrer ogsaÊ risiko for, at man ikke kan opnaÊ den tilsigtede ùkonomiske og
sociale samhùrighed. Kommissionen har derfor fortsat fùrt streng kontrol med statsstùtte, og selv om
det antal sager, den har maÊttet tage stilling til, er faldet, er det desvñrre fortsat meget hùjt. For en stor
dels vedkommende, ca. 20%, var der tale om, at medlemsstaterne ikke havde overholdt deres
forpligtelse til at anmelde nye stùtteforanstaltninger til Kommissionen. Dette bekrñftede Kommis-
sionens opfattelse af, at det er nùdvendigt konsekvent at krñve tilbagebetaling af uanmeldt stùtte, der
er uforenelig med traktaten, da medlemsstaterne ellers ikke er tilstrñkkelig indstillet paÊ at overholde
deres proceduremñssige forpligtelser. Blandt endnu ikke afsluttede sager skal nñvnes supplerende
stùtte til CreÂdit Lyonnais paÊ 15 mia. ECU eller stùttepakken til anlñg af jernbaneforbindelsen til og fra
Kanaltunnelen (Channel Tunnel Rail Link). Denne sag er et mùnstereksempel paÊ behandlingen af
implikationerne af private investorers anlñg og levering af.

Disse kommissionsbeslutninger er alle rettet mod det samme maÊl, nemlig at bidrage til styrkelsen af
det indre marked, der er grundlaget for Den ékonomiske og Monetñre Union. Dette forholdsvis
dystre resultat af kontrolarbejdet maÊ dog ikke overskygge det faktum, at der blev truffet positive
beslutninger om langt stùrstedelen af de aftaler, fusioner eller stùtteforanstaltninger, der blev anmeldt
til Kommissionen i 1998.

1.2. Begrñnsning af kontrolvirksomheden

4. Et af hovedformaÊlene med moderniseringen af konkurrenceretten og Kommissionens praksis
paÊ omraÊdet er at koncentrere kontrolaktiviteterne om sager af klar interesse for Fñllesskabet. Dette
formaÊl blev klart tilkendegivet i 1997 i forbindelse med den fùrste regelpakke (meddelelse om aftaler
af ringe betydning (»Bagatelmeddelelsen«) og meddelelse om samarbejdet med de nationale
konkurrencemyndigheder). Resultaterne ved udgangen af 1998 er opmuntrende, om end fortsat alt
for smaÊ .

5. 1998 har paÊ ny vñret prñget af en intens kontrolaktivitet paÊ alle omraÊder. Der blev i 1998
registreret i alt 1 198 nye sager, herunder 509 i henhold til artikel 81, 82 og 86, 245 2 vedrùrende

2 Herunder 10 EKSF-beslutninger.
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fusioner og 444 sager vedrùrende statsstùtte. Der er saÊ ledes sket et betydeligt fald paÊ i alt 134 sager i
forhold til 1997, hvilket isñr skyldes et fald i antallet af statsstùttesager. Kommissionen bemñrker, at
antallet af anmeldelser af traditionelle konkurrencesager, saÊsom karteller og monopoler, er ved at
blive stabiliseret, og dette er en meget opmuntrende udvikling, der til dels skyldes den nye
»bagatelmeddelelse«. Kommissionen modtager derimod stadig et stort antal klager. PaÊ fusionsomraÊdet
maÊ Kommissionen konstatere, at det samlede antal anmeldelser i henhold til forordning nr. 4064/89
(fusionsforordningen) er steget med 36%, dvs. 5 point mere end i 1997 (31%), men ñndringen af
fusionsforordningen, og isñr Kommissionens nye kompetence i forbindelse med bestemte grñnse-
overskridende transaktioner, har ikke medfùrt den eksplosion i anmeldelserne, som Kommissionen
havde ventet. Stigningen skyldes, at de internationale konjunkturforhold er fusionsfremmende, og at
markederne forberedes til Den ékonomiske og Monetñre Union. Endelig er det samlede antal nye
statsstùttesager, der blev registreret i aÊrets lùb, gaÊet kraftigt tilbage i forhold til 1997 (-32%) og
generelt ogsaÊ i forhold til de sidste tre aÊr. Der blev i aÊrets lùb afsluttet 1 279 sager, heraf 581 i henhold
til artikel 81 og 82, 238 fusionssager og 460 statsstùttesager, og dette er en stigning paÊ 119 sager i
forhold til 1997. Disse tal er udtryk for Kommissionens vilje til at fremskynde sagsbehandlingen mest
muligt.

2. Den fortsatte modernisering af konkurrenceretten

6. I 1998 indledte Kommissionen en ny etape i sin moderniseringspolitik med offentliggùrelsen af
en meddelelse om vertikale konkurrencebegrñnsninger. PaÊ statsstùtteomraÊdet vedtog RaÊdet
(industriministrene) den 16. november en forordning, der bemyndiger Kommissionen til at udstede
gruppefritagelsesforordninger for bestemte former for stùtte, ligesom der blev opnaÊet politisk enighed
om procedureforordningen.

2.1. Politikken paÊ kartel- og monopolomraÊdet

7. Meddelelsen af 30. september 1998 om anvendelsen af Fñllesskabets konkurrenceregler paÊ

vertikale begrñnsninger maÊ i mange henseender betragtes som en vigtig nyskabelse i Kommissionens
politik paÊ kartel- og monopolomraÊdet. Den bryder med den traditionelle metode for sektor- og
gruppefritagelse, der var sñrdeles kompliceret. Den er baseret paÊ en fremgangsmaÊde, der i hùjere grad
fokuserer paÊ en ùkonomisk analyse af de vertikale begrñnsningers virkninger ved at knytte fritagelsen
sammen med virksomhedernes markedsstyrke. De grundlñggende principper, som Kommissionen har
anvendt i sin nye politik, og som fortsat skal anvendes i de kommende maÊneder, er, at procedurerne
skal forenkles, at analyserne skal vñre realistiske, og at de nationale domstole og konkurrencemyndig-
heder skal involveres i hùjere grad.

8. Det er tanken at indfùre en enkelt og meget vidtrñkkende gruppefritagelsesforordning, der skal
omfatte alle vertikale konkurrencebegrñnsninger vedrùrende mellemprodukter, fñrdigvarer og
tjenesteydelser. Den skal dog ikke omfatte et mindre antal begrñnsninger, som f.eks. prisaftaler.
Der er saÊ ledes tale om et system, som er baseret paÊ de saÊkaldte »sortlistede bestemmelser«, dvs.
bestemmelser, der ikke kan fritages ved forordningen. Det nñvnes ikke, hvilke bestemmelser der kan
fritages, saÊ ledes som det er tilfñldet med de nugñldende gruppefritagelsesforordninger, og dette
betyder en ùjeblikkelig afskaffelse af den spñndetrùjeeffekt, som er forbundet med de saÊkaldte
»hvidlistede« bestemmelser, der tvinger virksomhederne til at tilpasse deres aftaler efter gruppe-
fritagelsesforordningen.

9. HovedformaÊlet med denne vidtrñkkende og fleksible fritagelsesforordning er at skabe frihed og
retssikkerhed for virksomheder, der ikke har nogen markedsmagt, hvilket i virkeligheden er tilfñldet
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for mange virksomheder. Inden for disse grñnser behùver virksomhederne ikke lñngere at vurdere, om
deres aftaler er gyldige efter fñllesskabsretten. For at bevare konkurrencen paÊ markederne og
begrñnse denne fritagelse til kun at gñlde for virksomheder uden vñsentlig markedsmagt, indeholder
forordningen en rñkke tñrskler for markedsandele, der ikke maÊ overskrides, hvis gruppefritagelsen
skal kunne anvendes. Dette betyder dog ikke, at de paÊgñldende aftaler er ulovlige, hvis disse tñrskler
overskrides, men at de skal undersùges individuelt, for at det kan fastslaÊs, om de er lovlige.

10. For at virksomhederne bedre kan analysere, om deres aftaler er forenelige med artikel 81, stk. 1
og 3, vil Kommissionen udstede retningslinjer som supplement til det retsgrundlag, der fastlñgges ved
den fremtidige fritagelsesforordning.

11. For at kunne ivñrksñtte sin nye politik maÊ Kommissionen have nye lovgivningsmñssige
befùjelser af RaÊdet. RaÊdet har saÊ ledes faÊet forelagt et forslag om ñndring af RaÊdets forordning 19/65/
EéF af 2. marts 1965 om bemyndigelse af Kommissionen til at vedtage den nye type gruppe-
fritagelsesforordning. Desuden har Kommissionen sidelùbende hermed vedtaget et forslag om ñndring
af RaÊdets forordning nr. 17 af 6. februar 1962, for at udvide anmeldelsesfritagelsen i artikel 4, stk. 2.

2.2. Statsstùtte

12. I 1998 arbejdede Kommissionen videre med det initiativ til omlñgning og modernisering af
kontrollen med statsstùtte, som den havde taget i efteraÊret 1996. FormaÊlet hermed er at forbedre
gennemsigtigheden og retssikkerheden ved at forenkle og klarlñgge procedurereglerne for at gùre
kontrollen med statsstùtte mere effektiv i forbindelse med mindre vigtige sager. I betragtning af det
store antal stùttesager, som Kommissionen skal vurdere, maÊ den nùdvendigvis koncentrere sig om de
vigtigste sager, der omfatter store stùttebelùb eller nye retsspùrgsmaÊ l. Nùdvendigheden heraf
understreges isñr af det voksende antal ad hoc-foranstaltninger, der ofte indebñrer sñrlig stor
stùtteintensitet.

13. Som et vigtigt led i moderniseringen af kontrollen med statsstùtte blev der i RaÊdet opnaÊet
politisk enighed om Kommissionens forslag til en procedureforordning inden Europa-Parlamentets
udtalelse forelaÊ . Denne forordning vil klart fastlñgge, hvilke proceduremñssige skridt Kommissionen
og medlemsstaterne skal tage ved anvendelsen af traktatens artikel 88, isñr med hensyn til tidsfrister,
paÊbud og tilbagesùgning af stùtte, der er uforenelig med fñllesmarkedet. Desuden vedtog RaÊdet
formelt et forslag til en forordning, der giver Kommissionen mulighed for at fritage visse kategorier af
horisontal statsstùtte fra anmeldelseskravet. De fremtidige fritagelsesforordninger skal forenkle
procedurerne ved at fritage Kommissionen for vurderingen af en lang rñkke stùttesager, hvor der ikke
er nogen stùrre risiko for konkurrencefordrejninger.

14. Kommissionen tog ogsaÊ andre skridt til at klargùre sin vurdering af stùtteforanstaltninger. De
multisektorale rammebestemmelser for regionalstùtte til store investeringsprojekter traÊdte i kraft den
1. september. Kommissionen vedtog rammebestemmelser for uddannelsesstùtte. Det blev nùdvendigt
at udstede en ny forordning om stùtte til skibsbygning som erstatning for det syvende direktiv om
stùtte til skibsbygning, da USA stadig ikke har ratificeret OECD-aftalen om skibsbygning. Endelig
redegjorde Kommissionen i en meddelelse for sin nye politik for vurdering af eventuelle
stùtteelementer i medlemsstaternes direkte selskabsbeskatning. Dette sker parallelt med medlems-
staternes arbejde i gruppen for en adfñrdskodeks med henblik paÊ at standse skadelig skatte-
konkurrence.
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3. Liberaliseringsprocessen

15. Den fortsatte liberalisering af de tidligere offentligt monopoliserede netindustrier indgaÊr ogsaÊ i
politikken for konsolidering af det indre marked. AÊ bningen af sektorer, der er forbundet med
informationssamfundet eller energiproduktion og -distribution, er nemlig afgùrende for den europñ-
iske industris konkurrenceevne og dermed for et dynamisk indre marked. Den medfùrer blandt andet
udvikling af teknologisk innovation og fremmer oprettelsen af nye stabile og varige arbejdspladser.

3.1. Telekommunikation

16. Som led i den fuldstñndige liberalisering af telesektoren den 1. januar 1998 har Kommissionen
truffet mange foranstaltninger inden for denne sektor.

17. I aÊ rets fùrste maÊneder har Kommissionen fñrdiggjort fortolkningsbestemmelserne med
vedtagelse af en meddelelse om taletelefoniens status paÊ Internet og en meddelelse om anvendelse
af konkurrencereglerne paÊ aftaler om adgang til telesektoren. I sidstnñvnte meddelelse giver
Kommissionen blandt andet udtryk for sit ùnske om, at medlemsstaternes regulerende myndigheder og
eventuelt de nationale konkurrencemyndigheder behandler stùrstedelen af sagerne, og at Kommis-
sionen kun griber ind, hvis det er nùdvendigt.

18. Kommissionen har nedsat en opfùlgningsgruppe bestaÊende af reprñsentanter for de general-
direktorater, der beskñftiger sig med henholdsvis konkurrence og telekommunikation. Den udsendte i
aÊrets lùb to rapporter om medlemsstaternes gennemfùrelse af liberaliserings- og harmoniserings-
direktiverne paÊ teleomraÊdet. Disse rapporter giver alt i alt et opmuntrende billede af den proces, der er
indledt i EU. I samtlige medlemsstater (undtagen Portugal og Grñkenland, der er fritaget indtil
aÊr 2000) har nye operatùrer faÊet tilladelse til at levere taletelefonitjenester eller til at etablere eller
udnytte offentlige telenet i konkurrence med den eksisterende operatùr. Kommissionen maÊ dog
konstatere, at situationen endnu ikke er tilfredsstillende. I begyndelsen af 1998 var der 35 over-
trñdelsesprocedurer i gang, men Kommissionen har indstillet flere af dem, efter at de paÊgñldende
medlemsstater havde meddelt, at de havde truffet de nùdvendige foranstaltninger.

19. Kommissionen er fortsat meget opmñrksom paÊ de nationale foranstaltninger vedrùrende
netsammenkobling, begrebet universel tjeneste, betingelserne for omkostningsberegning og -
finansiering og endelig procedurerne og betingelserne for udstedelse af tilladelser, for at disse
nationale foranstaltninger ikke skal hindre nye operatùrers adgang til markedet.

20. Alle disse foranstaltninger sigter mod en vellykket liberaliseringsproces, der ligefrem har skabt
begejstring blandt virksomhederne. Sidst i februar var der i hele EU udstedt over 500 tilladelser til
adgang til lokalnet. Den opsigtsvñkkende udvikling inden for mobiltelefoner, der er blevet fremmet af
den frie konkurrence, fornñgter sig ikke. Kommissionen maÊ stùtte denne udvikling, idet
kombinationen af mobiltelefoni, satellit- og Internet-forbindelser virker lovende for den fremtidige
vñkst.

3.2. Energi

21. RaÊdet (industriministrene) vedtog den 11. maj direktivet om aÊbning af det indre marked for
naturgas, som afslutning paÊ liberaliseringsprocessen inden for energisektoren, der blev paÊbegyndt med
direktivet om det indre marked for elektricitet. Direktivet indeholder fñlles regler for transport,
distribution, levering og oplagring af naturgas; det indeholder ogsaÊ bestemmelser om adgang til
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markedet, udnyttelse af nettene samt kriterier og procedurer for udstedelse af tilladelser til opfùrelse
og udnyttelse af naturgasanlñg.

22. I gennemsnit vil den minimale aÊbning af de nationale markeder vñre paÊ 20% af det aÊrlige
gasforbrug, naÊr direktivet er gennemfùrt i national lovgivning (dvs. senest i 2000); dette minimum
stiger til 28% efter 5 aÊr og til 33% efter 10 aÊr. Sidelùbende hermed vil der ske en gradvis udvidelse af
den kategori af naturgasforbrugere, der selv kan forhandle leveringskontrakter med de leverandùrer,
de ùnsker.

Medlemsstaterne kan vñlge at tilrettelñgge adgangen til nettet efter to metoder: forhandlet adgang
eller lovfñstet adgang. I begge tilfñlde gñlder det, at der skal anvendes objektive og gennemsigtige
kriterier, der ikke maÊ medfùre forskelsbehandling. Principielt skal gasledningerne »i det foregaÊende
omsñtningsled« ogsaÊ aÊbnes, men paÊ betingelser, der fastsñttes af medlemsstaterne.

23. Kommissionen kan indrùmme undtagelser, hvis nogle operatùrer, der er bundet af forsynings-
kontrakter (»take-or-pay«-kontrakter) stùder paÊ vanskeligheder paÊ grund af liberaliseringen.
Direktivet indeholder ogsaÊ en undtagelse for de medlemsstater, der ikke er direkte bundet til et
gasnet i en anden medlemsstat, og som kun har eÂn udenlandsk leverandùr, samt en rñkke undtagelser
for de nye markeder og regioner i Grñkenland og Portugal og for de geografiske omraÊder, hvor
gasinfrastrukturen er under udvikling.

Boks 1: Euroen og konkurrencen

I 1998 blev forberedelserne til lanceringen af euroen afsluttet. Indfùrelsen af euroen vil faÊ kraftig
indvirkning paÊ konkurrenceforholdene i Europa. Generelt vil Den Europñiske Monetñre Union
(éMU) skñrpe konkurrencen af fùlgende tre aÊrsager:

For det fùrste vil den forstñrke de positive virkninger, som programmet for det indre marked har
haft. Det indre marked har virket konkurrencefremmende ved at integrere markederne effektivt og
ved at gùre de relevante markeder stùrre. Euroen skulle ùge denne virkning, fordi den i forbindelse
med handelen mellem de deltagende medlemsstater vil fjerne valutakursrisikoen og de transak-
tionsomkostninger, der er forbundet med omregning fra en valuta til en anden. Som fùlge heraf vil
handelsstrùmmene sandsynligvis vokse. Medens programmet for det indre marked fortrinsvis
indvirkede paÊ visse fremstillingssektorer, der hidtil havde vñret beskyttet af hùje handelshindringer
(bortset fra told), vil euroen kunne paÊvirke en lang rñkke sektorer, herunder finansielle tjenester
og distribution. Isñr vil markederne for mange finansielle tjenester, der for ùjeblikket er nationale
paÊ grund af de forskellige valutaer, gradvis blive udvidet til at omfatte hele euroomraÊdet.

Udvidelsen af de geografiske markeder giver nye muligheder for at udnytte stordriftsfordelene og
vil fùre til flere fusioner og virksomhedsovertagelser. Dette vil isñr vñre tilfñldet med industrier,
hvor salgsnettene tidligere stort set har vñret nationale, og hvor virksomhederne ùjner chancer for
betydelige omkostningsbesparelser ved at udvide disse net til at omfatte hele EU. PaÊ den anden
side vil konkurrencen gùre mindre effektive virksomheder stñrkt udsatte for overtagelsestilbud.
Generelt set vil den omstrukturering, som éMU medfùrer, ikke skabe konkurrencemñssige
problemer, men gùre Fñllesskabets ùkonomi mere effektiv. Hvis der er let adgang til markedet,
skulle faldet i det samlede antal virksomheder ikke skabe stùrre konkurrencemñssige problemer,
idet de ineffektive virksomheder vil forsvinde og de mere effektive vil ekspandere. Selv om antallet
af indenlandske leverandùrer paÊ et givet lokalt marked skulle falde, vil det samlede antal faktiske
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eller potentielle konkurrenter paÊ dette marked stige, naÊr det kommer til at indgaÊ i et stùrre
geografisk marked.

For det andet vil éMU ùge prisgennemsigtigheden. Efter indfùrelsen af euroen vil det blive meget
lettere at sammenligne priserne i de forskellige lande, hvilket hovedsagelig vil paÊvirke de sektorer,
hvor der er store prisforskelle mellem medlemsstaterne, der ikke skyldes strukturbestemte forhold,
saÊ som forskelle i forbrugernes smag og den indirekte beskatning, men virksomhedernes
markedssegmenteringsstrategi. En rñkke sektorer for varige forbrugsgoder, saÊsom motorkùretùjer,
vil sandsynligvis blive sñrlig stñrkt paÊvirket af den ùgede prisgennemsigtighed, da det enkelte kùb
tegner sig for en stor andel af forbrugerens samlede udgifter. I forbindelse med saÊdanne produkter
vil de potentielle besparelser, som forbrugerne kan opnaÊ ved kùb paÊ tvñrs af grñnserne, let kunne
opveje de ekstraomkostninger, de paÊdrager sig.

For det tredje vil euroens indvirkning paÊ markedet for selskabskapital slaÊ igennem paÊ

konkurrencen om produkter og tjenester. éMU vil nedbringe kapitalomkostningerne, hvilket
kan medfùre en stigning i antallet af fusioner. Nye finansieringsmetoder og markeder vil staÊ til
raÊdighed for en ny generation af EU-virksomheder, og dermed fùre til, at flere virksomheder
kommer ind paÊ markedet. I princippet vil ñndringen paÊ kapitalmarkedet derfor yderligere ùge
éMU's konkurrencefremmende virkninger.

I forbindelse med éMU's generelle konkurrencefremmende virkninger spiller konkurrencepoli-
tikken en vigtig rolle, I relation til at bevare eller forbedre fleksibiliteten paÊ markederne for varer
og tjenester. Virksomheder, der gennem konkurrencebegrñnsende adfñrd kan beskytte sig mod et
konkurrencemñssigt pres, vil sandsynligvis vñre mindre effektive og innovative og dermed i mindre
grad i stand til at tilpasse sig i tilfñlde af makroùkonomiske chokvirkninger.

Nogle virksomheder vil uvñgerligt stùde paÊ vanskeligheder som fùlge af skñrpet konkurrence.
Medlemsstaterne vil derfor blive udsat for et stñrkt pres for at beskytte disse virksomheder ved
hjñlp af statsstùtte, isñr stùtte til redning og omstrukturering af virksomheder. Stùtte af denne art
kan medfùre betydelige konkurrencefordrejninger paÊ bekostning af de mere effektive virk-
somheder.

Truslen om en potentiel forùgelse af konkurrencen kan ogsaÊ medfùre, at virksomhederne forsùger
at finde muligheder for at begrñnse den faktiske konkurrence. For eksempel vil ùget
prisgennemsigtighed skabe yderligere incitamenter til parallelhandel, men vil ogsaÊ gùre det mere
fristende for virksomhederne at skabe nye hindringer for arbitrage. PaÊ tilsvarende maÊde kan nye
konkurrencemñssige trusler som fùlge af éMU anspore virksomhederne til dels at indgaÊ vertikale
eller horisontale aftaler med det formaÊ l at hindre konkurrenternes markedsadgang dels at sùge om
statsstùtte. Endelig kan den forventede stigning i fusioner og virksomhedsovertagelser paÊ lñngere
sigt skabe oligopoler inden for visse industrier. Virksomheder inden for disse industrier kunne blive
fristet til at mindske konkurrencepresset enten gennem stiltiende aftaler eller gennem
karteldannelser. Dette vil blive lettere, efterhaÊnden som den ùgede prisgennemsigtighed letter
overvaÊgningen af konkurrenternes priser. Det vil ogsaÊ blive vanskeligere at afvige fra de aftalte
priser og skjule dette bag valutakursudsving.

Der maÊ derfor fortsat fùres en streng konkurrencepolitik, der sikrer, at euroens fordele kan
udnyttes fuldt ud. BaÊde Fñllesskabets og medlemsstaternes konkurrencepolitik er af stor betydning
for, at vare- og tjenestemarkederne er fleksible, saÊ ledes at den fñlles valuta bliver til gavn for de
europñiske forbrugere.
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I Ð KONKURRENCEBEGRáNSENDE AFTALER OG MISBRUG AF
DOMINERENDE STILLINGER Ð ARTIKEL 81 OG 82
Statsmonopoler og monopolrettigheder Ð artikel 31 og 86

A Ð Modernisering af lovgivningen og fortolkningspraksis

24. Kommissionen har de sidste to aÊr bestrñbt sig paÊ at modernisere sin konkurrencepolitik for at
tilpasse den til nutidens ùkonomiske realiteter og forberede den paÊ to store udfordringer, nemlig Den
ékonomiske og Monetñre Union og udvidelsen af EU 3. Denne modernisering af regler og praksis skal
navnlig bidrage til at lette de administrative byrder, der vejer urimeligt tungt paÊ virksomhederne, isñr
de virksomheder, der staÊr svagt paÊ markedet. Moderniseringen skal ogsaÊ sñtte Kommissionens
tjenestegrene i stand til at koncentrere indsatsen om sager af reel EU-interesse inden for rammerne af
EU's konkurrencepolitik. I 1997 vedtog RaÊdet en revideret forordning vedrùrende kontrollen med
fusioner og Kommissionen en rñkke meddelelser beregnet til at prñcisere og opdatere Kommissionens
praksis ved haÊndhñvelsen af antitrust-lovgivningen. Kommissionen i aÊr gaÊet et skridt videre med
udsendelsen af sin meddelelse om vertikale konkurrencebegrñnsninger.

1. De forelùbige resultater af den mere maÊlrettede indsats

25. I 1997 vedtog Kommissionen to meddelelser, der skal gùre det muligt for dens kontrolinstanser
at koncentrere indsatsen om de sager, der virkelig har indflydelse paÊ konkurrencen i EU. Det drejer sig
om dels den reviderede meddelelse om aftaler af ringe betydning, dvs. aftaler, der ikke er til mñrkbar
skade for det fñlles marked, dels meddelelsen om samarbejdet mellem Kommissionen og
medlemsstaternes konkurrencemyndigheder, der ligger i forlñngelse af meddelelsen om samarbejdet
mellem Kommissionen og de nationale domstole. Med udgangspunkt i disse nye regler vil EU's
kontrolinstanser i hùjere grad kunne koncentrere sig om de sager, der med al tydelighed har
indflydelse paÊ konkurrenceforholdene i det indre marked. Efter eÂ t aÊrs anvendelse af disse to
meddelelser kan der nu gùres forelùbig status over resultaterne.

26. Med hensyn til anvendelsen af artikel 81 og 82 var situationen i 1998 nñsten identisk med
situationen i 1997. Der blev i 1998 registreret 509 nye sager mod 499 i 1997 (447 i 1996). Tendensen gaÊr
saÊ ledes i retning af en stabilisering. Stigningen i antallet af anmeldelser er faldet til ro, om end antallet
fortsat er stort. Det samme gñlder antallet af klager og procedurer indledt paÊ Kommissionens initiativ.

27. Stabiliseringen i antallet af anmeldelser, der faldt fra 221 i 1997 til 216 i 1998, skyldes uden tvivl
bl.a. de bestemmelser, som Kommissionen vedtog sidste aÊr, navnlig meddelelsen om aftaler af ringe
betydning. Kommissionens tjenestegrene har kun gjort brug af denne meddelelse en halv snes gange i
aÊ rets lùb. Meddelelsen har utvivlsomt afholdt mange virksomheder fra at anmelde mindre
betydningsfulde aftaler, og uden den paÊgñldende meddelelse er det meget tñnkeligt, at antallet af
anmeldelser ville have vñret stùrre. Ikke desto mindre er resultatet af det fùrste aÊrs anvendelse af
meddelelsen (-0,2%) utilstrñkkeligt.

28. Med hensyn til antallet af klager, der i 1998 var langt stùrre end i det forudgaÊende aÊr (192 mod
177 i 1997), konstaterer Kommissionen, at selv om nogle af klagerne er af aÊbenlys EU-interesse og
munder ud i vigtige beslutninger, f.eks. den om de grñske fñrger, er mange af de klager, den modtager,
uden interesse i EU-sammenhñng. Det viser det store antal beslutninger, som Kommissionen vedtager

3 27. beretning om konkurrencepolitikken (1997), nr. 36-50.
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om afvisning af en klage grundet manglende EU-interesse. Den retspraksis, som Domstolen fastlagde
med Automec-dommen, og som giver Kommissionen mulighed for at afvise saÊdanne klager, er nyttig,
men formentlig utilstrñkkelig. Der er bestemt behov for at forenkle afvisningsproceduren.

29. Antallet af sager indledt paÊ Kommissionens eget initiativ var af samme stùrrelsesorden i 1998
som i 1997 (101). De handlede for en stor dels vedkommende om eÂn bestemt sektor, nemlig
telekommunikationssektoren, som pr. 1. januar 1998 traÊdte ind i sin endelige liberaliseringsfase. Det er
derfor nùdvendigt, at Kommissionens tjenestegrene holder et sñrligt vaÊgent ùje med sektoren.

30. Meddelelsen om samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyn-
digheder ved behandling af sager, der falder ind under artikel 81 og 82, blev anvendt i en rñkke
tilfñlde. Der kan saÊ ledes nñvnes 15 sager, hvor Kommissionen afviste en klage, fordi den ikke var af
tilstrñkkelig interesse i EU-sammenhñng, hvorefter sagen blev overdraget til konkurrencemyndighe-
derne i den medlemsstat, hvor den paÊgñldende praksis isñr havde haft en effekt. Det skal ogsaÊ

bemñrkes, at forskellige nationale myndigheder og Kommissionen udvekslede 89 begñringer om
oplysninger vedrùrende sager behandlet i fñllesskab. Endelig blev Kommissionen konsulteret
vedrùrende 10 sager behandlet af de nationale konkurrencemyndigheder alene, og den oplevede 3
forhalende anmeldelser som omhandlet i meddelelsen. Disse fùrste sager, hvor meddelelsen er blevet
anvendt, vidner om, at samarbejdet mellem EU's og medlemsstaternes instanser er stigende, og at der
hersker et reelt ùnske om at decentralisere anvendelsen af EU-lovgivningen vedrùrende konkurren-
cebegrñnsende aftaler og dominerende stillinger. Det maÊ dog stadig konstateres, at der kunne gùres
endnu stùrre brug af meddelelsens bestemmelser.

31. Under alle omstñndigheder vil virkningerne af meddelelsen om samarbejdet mellem
Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder fùrst slaÊ rigtigt igennem den dag, hvor
anvendelsen af EU's konkurrenceregler er blevet decentraliseret i fuldt omfang. Blandt de 15
medlemsstater var det kun otte konkurrencemyndigheder, der i 1998 kunne anvende traktatens artikel
81, stk. 1, og artikel 82 direkte med udgangspunkt i specifikke love vedtaget af landenes lovgivende
myndigheder. Det drejer sig om Belgien, Frankrig, Tyskland, Grñkenland, Italien, Nederlandene,
Portugal og Spanien. Kommissionen haÊber, at de ùvrige medlemsstater hurtigst muligt vil fùlge disse
otte landes eksempel. Det skal dog bemñrkes, at medlemsstaterne, naÊr de reviderer eller vedtager love
paÊ konkurrenceomraÊdet, meget ofte tager udgangspunkt i EU-lovgivningen, saÊ ledes at der helt
frivilligt gennemfùres en vis harmonisering, der kun kan vñre til gavn for opdyrkningen af en fñlles
juridisk praksis i EU. Nederlandene og Det Forenede Kongerige har for nylig ñndret deres nationale
lovgivning. Den nederlandske lov ligger meget tñt op ad artikel 81 og 82; det samme gñlder landets
fusionskontrolregler, der i hùj grad ligner EU's 4. Det Forenede Kongeriges nye konkurrencelov bygger
i alt vñsentligt paÊ artikel 81 og 82 5. Det prñciseres i lovens afsnit 60, at de britiske myndigheder, ved
anvendelsen af den nationale lovgivning, skal tage hùjde for principperne og analyserne i
Kommissionens beslutninger og Domstolens domme.

32. I 1998 blev der afsluttet 581 sager sammenlignet med 517 i 1997 og 388 i 1996. Antallet af
formelle beslutninger steg mñrkbart, nemlig fra 27 i 1997 til 42 i 1998. Foruden en rñkke beslutninger
om at afvise klager og om ikke at rejse indsigelse paÊ transportomraÊdet blev der vedtaget 11 formelle
beslutninger paÊ basis af artikel 81, stk. 1, og artikel 82, der i de fleste tilfñlde var ledsaget af bùder.
Denne stigning i antallet af afsluttede sager vidner om, at Kommissionen er indstillet paÊ at accelerere
behandlingen af antitrust-sager. Denne forbedring kan imidlertid ikke skjule den langsommelige

4 Lov af 22.5.1997, der traÊdte i kraft den 1.1.1998 (»Mededingingswet«).
5 Lov af 9.11.1998, der trñder i kraft den 1.3.2000 (»Competion Act«).
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behandling af visse sager. Sagsbehandlingen i ovennñvnte 11 sager varede i gennemsnit 4 aÊr og 10
maÊneder, idet den korteste sagsbehandling varede 2 aÊr og 1 maÊned, mens den lñngste stod paÊ i 8 aÊr.
Denne langvarige sagsbehandling skyldes i vidt omfang de meget tunge procedurer, der uundgaÊeligt
skaber forsinkelser. Netop af den grund besluttede Kommissionen i 1998 at omforme visse procedurale
regler, herunder forordning nr. 99/63/EéF om udtalelser, for at strùmline og fremskynde behandlingen
af de sager, den faÊr til behandling. Denne strùmlining af procedurerne bùr fortsñtte.

33. Tendensen til en stabilisering i antallet af anmeldelser og den gunstige udvikling for saÊ vidt
angaÊr samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder har haft en
positiv effekt for bestrñbelserne paÊ at maÊ lrette Kommissionens indsats paÊ konkurrenceomraÊdet, men
der er stadig lang vej at gaÊ . Revisionen af Kommissionens politik over for vertikale konkurrencebe-
grñnsninger skulle gùre det muligt for den at gùre yderligere fremskridt i den retning. Kommissionen
vil naturligvis fortsñtte sine overvejelser og fremsñtte nye moderniseringsforslag i 1999.

2. Meddelelsen om anvendelse af EU's konkurrenceregler paÊ vertikale begrñnsninger

34. Den 30. september 1998 vedtog Kommissionen en meddelelse om anvendelse af EU's
konkurrenceregler paÊ vertikale begrñnsninger 6, hvori den redegjorde for sine reformforslag paÊ dette
omraÊde. Ved samme lejlighed vedtog Kommissionen ogsaÊ to forslag til RaÊdets forordninger om
ñndring af henholdsvis RaÊdets forordning nr. 19/65/EéF af 2. marts 1965 med henblik paÊ at indrùmme
Kommissionen de fornùdne befùjelser til at implementere den foreslaÊede nye politik og RaÊdets
forordning nr. 17 af 6. februar 1962 med henblik paÊ at udvide fritagelsen for anmeldelsespligt som
omhandlet i artikel 4, stk. 2, til at omfatte alle vertikale aftaler.

35. Denne meddelelse og de dertilhùrende forslag ligger i forlñngelse af Kommissionens grùnbog
fra januar 1997 om vertikale begrñnsninger i EU's konkurrencepolitik 7 og den meget omfattende
debat, den gav anledning til. Forudsat at to forslag til raÊdsforordninger vedtages, agter Kommissionen
at udstede en ny type gruppefritagelsesforordning for vertikale begrñnsninger ledsaget af et sñt
retningslinjer. Det er planen, at nye konkurrenceregler for distribution af varer og tjenesteydelser skal
vñre paÊ plads i aÊr 2000.

2.1. Den nye politik i hovedtrñk

En mere ùkonomisk tilgang

36. I sin meddelelse anbefaler Kommissionen et skift fra den nuvñrende politik, der bygger paÊ en
rñkke formkrav med sektorspecifikke regler, til et system, der bygger paÊ en vurdering af de
ùkonomiske virkninger og dñkker stort set alle distributionssektorer 8. Det foreslaÊs, at denne
forandring tilvejebringes ved at udstede eÂn meget bredt favnende gruppefritagelsesforordning, der
dñkker alle vertikale begrñnsninger vedrùrende mellemprodukter og fñrdigvarer og tjenesteydelser
bortset fra et begrñnset antal saÊkaldte »hardcore«-begrñnsninger. Den nye politik er hovedsagelig
baseret paÊ , at man med en »sort liste« definerer, hvad der ikke er gruppefritaget, i stedet for at
definere, hvad der er fritaget. Det fjerner spñndetrùjevirkningen, som er en strukturel skavank ved
ethvert system, der forsùger at identificere klausuler, der er fritaget.

6 KOM(1998) 544 endelig udg.
7 KOM(1998) 721 endelig udg.
8 Gruppefritagelsesforordningen om salg af biler, der udlùber i 2002, er ikke omfattet af forslaget.
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37. HovedformaÊlet med at udstede en bred og fleksibel gruppefritagelsesforordning er at tilbyde
virksomheder uden markedsstyrke (hvilket faktisk vil sige de fleste virksomheder) en »sikker havn«,
hvor det ikke lñngere er nùdvendigt at vurdere lovligheden af deres aftaler i forhold til EU's
konkurrenceregler. For dog at bevare konkurrencen og begrñnse gruppefritagelsens anvendelsesom-
raÊde til virksomheder uden markedsstyrke vil den fremtidige gruppefritagelsesforordning gùre brug af
tñrskler for markedsandele for at knytte fritagelsen til markedsstyrke.

38. Virksomheder med markedsandele, der ligger over gruppefritagelsens tñrskler, vil ikke faÊ plads
i »den sikre havn«. Dermed ikke vñre sagt, at der vil herske en umiddelbar formodning om, at deres
vertikale aftaler er ulovlige. Markedsandelstñrsklen vil kun tjene til at skelne de aftaler, der formodes
at vñre lovlige, fra dem, der kan krñve en individuel undersùgelse. For at bistaÊ virksomhederne med
deres vurderinger agter Kommissionen at udsende et sñt retningslinjer om hovedsagelig to punkter:
om anvendelsen af artikel 81, stk. 1 og 3, i sager, hvor markedsandelstñrsklen er overskredet, og om
Kommissionens politik med hensyn til udelukkelse fra gruppefritagelsen, navnlig i sager med
kumulative virkninger. Disse retningslinjer skulle gùre det muligt for virksomhederne at foretage deres
egen vurdering paÊ grundlag af artikel 81, stk. 1 og 3. FormaÊlet hermed er at mindske haÊndhñvel-
sesomkostningerne for erhvervslivet og saÊ vidt muligt undgaÊ anmeldelser af aftaler, der ikke giver
anledning til alvorlige konkurrenceproblemer.

En eller to markedsandelstñrskler

39. Der vil skulle vñlges mellem et system baseret paÊ en eller to tñrskler. Dette spùrgsmaÊ l er endnu
ikke afgjort. I et system med to tñrskler vil den fùrste og vigtigste tñrskel ligge paÊ 20%. Under denne
tñrskel formodes det, at vertikale begrñnsninger ikke har nogen betydelig negativ nettoeffekt, og alle
vertikale begrñnsninger og kombinationer heraf Ð med undtagelse af »hardcore«-begrñnsninger Ð
vil vñre fritaget. Over tñrsklen paÊ 20% vil der vñre mulighed for at fritage visse vertikale
begrñnsninger op til et hùjere niveau paÊ 40%. Denne anden tñrskel vil dñkke vertikale begrñnsninger,
som ifùlge forskellige ùkonomiske teorier eller erfaringerne med den hidtidige politik medfùrer
mindre alvorlige konkurrencebegrñnsninger (f.eks. eneforhandlingsaftaler, eksklusive kùbsaftaler,
ikke-eksklusive aftaletyper saÊsom kvoter, som paÊtvinges kùber eller leverandùr, og aftaler mellem smaÊ

og mellemstore virksomheder). Fordelen ved et system med to tñrskler er, at det sikrer en ùkonomisk
begrundet graduering ved behandlingen af vertikale begrñnsninger. Det stùrste ulempe ved systemet
er, at det er kompliceret og indebñrer en risiko for nye formalistiske kriterier for identifikationen og
definitionen af de individuelle vertikale begrñnsninger, der er omfattet af den ùvre tñrskel.

40. Med et system med en enkelt tñrskel vil alle vertikale begrñnsninger og kombinationer heraf,
men med undtagelse af »hardcore«-begrñnsninger, automatisk vñre fritaget, saÊ lñnge tñrsklen ikke
overskrides. Der foreligger endnu ikke noget forslag om, hvor tñrsklen skal ligge, men den vil skulle
ligge under 40%, som er det punkt, hvorfra en virksomhed vil kunne indtage en enedominerende
markedsstilling. Fordelen ved dette system er til gengñld, at det er simpelt, da der ikke er behov for at
definere andre specifikke former for vertikale begrñnsninger end »hardcore«-begrñnsninger.

»Hardcore«-begrñnsninger

41. Der er her tale om begrñnsninger, der altid falder uden for gruppefritagelsesforordningen,
herunder aftaler om mindstepriser ved videresalg og faste videresalgspriser samt aftaler om absolut
omraÊdebeskyttelse. Desuden foreslaÊr Kommissionen, at mellemliggende og endelige aftageres
mulighed for arbitrage beskyttes i hùjere grad, og at der derfor foretages en mere generel sortlistning
af videresalgsbegrñnsninger, for saÊ vidt som disse begrñnsninger skyldes faktorer, som parterne har
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kontrol over. »Hardcore«-listens nùjagtige indhold er imidlertid fortsat genstand for debat. Maksimale
eller vejledende videresalgspriser vil, forudsat at de i realiteten ikke udgùr faste videresalgspriser,
almindeligvis anses at falde uden for artikel 81, stk. 1.

Ingen sektorspecifikke regler

42. Man har valgt at foreslaÊ eÂn bred gruppefritagelsesforordning i stedet for forskellige
forordninger for specifikke former for vertikale begrñnsninger eller sektorer. Der skelnes saÊ ledes
ikke imellem forskellige former for vertikale begrñnsninger med samme virkninger, og de vil blive
behandlet ens. Herved undgaÊr man en uberettiget differentiering mellem forskellige former for
vertikale begrñnsninger eller sektorer, og man undgaÊr saÊ vidt muligt, at konkurrencepolitiske forhold
kommer til at afgùre virksomhedernes valg af distributionsform. Virksomhedernes valg bùr vñre
baseret paÊ kommercielle forhold og ikke, som det er tilfñldet under det aktuelle system, uberettigede
forskelle med hensyn til fritagelsesmulighederne.

43. Selektiv distribution, herunder selektiv distribution, der bygger paÊ kvantitative kriterier, vil
vñre omfattet af den foreslaÊede gruppefritagelsesforordning, dog paÊ visse betingelser. Under et system
med to tñrskler vil den fùrste markedsandelstñrskel paÊ 20% vñre gñldende. Det foreslaÊs, at man i
retningslinjerne anfùrer, at selektiv distribution, der bygger paÊ kvalitative kriterier, og aftaler om
servicekrav som en generel regel falder uden for anvendelsesomraÊdet for artikel 81, stk. 1.

44. Franchising vil vñre omfattet, men vil ikke modtage nogen sñrbehandling, da det drejer sig om
en kombination af vertikale begrñnsninger. Franchising er almindeligvis en kombination af selektive
distributionsforpligtelser og konkurrenceklausuler i relation til de varer, der er genstand for
franchisen. Der tilfùjes undertiden nogle eksklusive distributionsforpligtelser, f.eks. en beliggenheds-
klausul og omraÊdeeksklusivitet. Disse kombinationer vil blive behandlet efter gruppefritagelsesfor-
ordningens generelle kriterier, hvorved bestemmelser om absolut omraÊdebeskyttelse under alle
omstñndigheder vil blive optaget paÊ »hardcore«-listen.

45. Det foreslaÊs, at gruppefritagelsesforordningen kommer til at omfatte sammenslutninger af
selvstñndige detailhandlende, der slutter sig sammen for i fñllesskab at kùbe varer med henblik paÊ

videresalg til de endelige forbrugere via en fñlles distributionsform. For at kunne henfùres under
gruppefritagelsen skal de enkelte medlemmer af sammenslutningen vñre smaÊ og mellemstore
virksomheder. Det anerkendes, at der er horisontale aspekter ved disse sammenslutninger, og derfor
kan de kun henfùres under gruppefritagelsen, hvis disse horisontale aspekter ikke strider mod artikel
81. De horisontale aspekter vil blive vurderet paÊ en maÊde, der stemmer overens med den overordnede
tilgang til vertikale begrñnsninger som led i revisionen af Kommissionens politik vedrùrende
horisontale aftaler (se nedenfor).

46. Det foreslaÊs, at aftaler om ikke at ville konkurrere kun maÊ vñre af begrñnset varighed paÊ grund
af deres potentielle afskñrmningseffekt. Det overvejes at indfùre en tidsbegrñnsning for eksklusive
kùbsaftaler, naÊr de er kombineret med krav om aftagelse af bestemte mñngder. Det overvejes ogsaÊ at
dispensere fra tidsbegrñnsningerne for konkurrenceklausuler paÊ tvunget af leverandùren, naÊr
leverandùren ejer de lokaler, som kùberen opererer fra. Retningslinjerne vil tage 0hensyn til, at der
ved langsigtede investeringer kan vñre behov for lñngere frister.

47. For at sikre en sammenhñngende og konsekvent konkurrencepolitik foreslaÊs det, at de sñrlige
regler for ùl og benzin afskaffes, da de ikke lñngere kan retfñrdiggùres med sñrlige ùkonomiske eller
juridiske forhold. Hvis der er behov for at indrùmme bestemte sektorer en sñrbehandling, vil det
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foregaÊ via retningslinjerne. Der erindres om, at gruppefritagelsesforordningen vedrùrende forhandling
af biler, der udlùber i 2002, ikke er omfattet af det aktuelle forslag.

Tilbagekaldelse af gruppefritagelsen i konkrete tilfñlde

48. Kommissionen agter at bevare muligheden for at tilbagekalde gruppefritagelsen i de sjñldne
tilfñlde, hvor der maÊtte opstaÊ et alvorligt konkurrenceproblem, selv om tñrsklen eller tñrsklerne for
markedsandele ikke er overskredet. Tilbagekaldelsesmuligheden vil isñr blive anvendt i sager med
kumulative virkninger. For at sikre en effektivt kontrol med markedet og en mere decentral
anvendelse af EU's konkurrenceregler foreslaÊs det, at ikke blot Kommissionen, men ogsaÊ de nationale
konkurrencemyndigheder, faÊ r befùjelse til at tilbagekalde gruppefritagelsen, dog ikke med
tilbagevirkende kraft.

2.2. De foreslaÊede raÊdsforordninger

De foreslaÊede raÊdsforordninger indebñrer to vigtige ñndringer:

a) En udvidelse af Kommissionens befùjelser i henhold til RaÊdets forordning nr. 19/65/EéF

49. RaÊdets forordning nr. 19/65/EéF giver Kommissionen befùjelse til, ved forordning, at erklñre,
at artikel 81, stk. 1, ikke finder anvendelse paÊ kategorier af bilaterale, eksklusive videresalgsaftaler, der
enten har relation til distribution og/eller eksklusivt indkùb af varer eller indeholder begrñnsninger for
erhvervelsen eller brugen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Kommissionens befùjelser gùr det
imidlertid ikke muligt for den at gennemfùre den paÊtñnkte nye politik, naÊr det gñlder vertikale
begrñnsninger.

50. Derfor indebñrer det nye forslag til RaÊdets forordning en udvidelse af anvendelsesomraÊdet for
artikel 1, stk. 1, litra a), og artikel 1, stk. 2, litra b), i RaÊdets forordning nr. 19/65/EéF, saÊ ledes at
Kommissionen faÊr mulighed for at vedtage gruppefritagelsesforordninger, der dñkker alle typer aftaler
indgaÊet mellem to eller flere virksomheder, der opererer i hvert sit led i den ùkonomiske proces, om
levering og/eller kùb af varer med henblik paÊ videresalg eller forarbejdning eller om salg af
tjenesteydelser (dvs. vertikale aftaler).

51. For desuden at sikre en mere decentral anvendelse af EU's konkurrenceregler foreslaÊs det at
udvide artikel 7 i forordning nr. 19/65/EéF med en bestemmelse om, at hvis virkningerne af vertikale
aftaler slaÊr igennem i en medlemsstat, der bñrer alle kendetegnene ved et sñrskilt marked, vil den
kompetente nationale myndighed kunne ophñve de berùrte virksomheders ret til at vñre omfattet af
gruppefritagelsen inden for den paÊgñldende myndigheds jurisdiktion og vedtage en beslutning, der
tager sigte paÊ at eliminere virkningerne af aftalerne.

52. For endelig at garantere en effektiv kontrol med virkningerne paÊ et givet marked af parallelle
netvñrk af enslydende aftaler foreslaÊ s det at udvide artikel 7 med en bestemmelse om, at
gruppefritagelsesforordningen kan fastsñtte de nñrmere vilkaÊr for, hvornaÊr saÊdanne netvñrk af
aftaler udenlukkes fra forordningens anvendelsesomraÊde.
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b) En lempelse af anmeldelsesproceduren i forordning nr. 17

53. Forslaget tager sigte paÊ at udvide anvendelsesomraÊdet for artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 17
med det formaÊ l at dispensere fra det tidligere krav om anmeldelse af alle vertikale aftaler. Den
praktiske fordel ved den foreslaÊede ñndring bestaÊr i, at Kommissionen faÊr mulighed for Ð selv i sager
med forsinket anmeldelse Ð at overveje, om de paÊgñldende aftaler opfylder betingelserne i artikel 81,
stk. 3, og i bekrñftende fald vedtage en beslutning om fritagelse med virkning fra den dato, hvor
aftalen blev indgaÊet. Det vil styrke retssikkerheden for virksomhederne uden at svñkke haÊndhñvelsen
af artikel 81, stk. 1, over for konkurrencebegrñnsende aftaler.

3. Revision af konkurrencepolitikken vedrùrende horisontale aftaler

54. I 1997 9 besluttede Kommissionens tjenestegrene at indlede en evaluering af politikken
vedrùrende horisontale aftaler. Den undersùgelse, der blev gennemfùrt samme aÊr, afslùrede, at de
forskellige meddelelser og gruppefritagelsesforordninger paÊ dette omraÊde 10 sjñldent blev brugt, var
delvis forñldet og gav anledning til en rñkke unùdvendige anmeldelser. Der var derfor behov for at
revidere de eksisterende meddelelser og gruppefritagelsesforordninger. Kommissionens tjenestegrene
var af den opfattelse, at revisionen skulle betragtes som et vigtigt supplement til arbejdet med vertikale
begrñnsninger.

55. I 1998 gik Kommissionens tjenestegrene et skridt videre i deres overvejelser om revisionen af
politikken over for horisontale aftaler og udstak nogle forelùbige retningslinjer. Reglerne skulle ikke
blot ajourfùres, men ogsaÊ forbedres. De skulle gùres tydeligere og mere sammenhñngende.
Bestemmelserne angaÊende horisontale aftaler er i mange henseender ufuldstñndige. Det gñlder
derfor om at gùre dem mere direkte forstaÊelige og gennemskuelige til gavn for virksomhederne, der
netop i forbindelse med undersùgelsen paÊpegede en rñkke usammenhñngende og forñldede punkter.
Som led i dette projekt vil Kommissionens tjenestegrene, i overensstemmelse med den linje, de har
fulgt ved bearbejdelsen af reglerne angaÊende vertikale begrñnsninger, udforme en metode, der
systematisk lñgger vñgt paÊ ùkonomiske analysekriterier. De vil sandsynligvis vñlge at definere en
rñkke retningslinjer, der alt efter behov vil kunne ledsages af reviderede gruppefritagelsesforordninger
for bestemte typer aftaler.

Der skulle i lùbet af 1999 blive udsendt et hùringsdokument, som vil danne grundlag for
Kommissionens drùftelser med medlemsstaterne og andre interesserede.

4. Revision af de procedurale regler

56. Kommissionen har sat sig det generelle maÊ l, at de procedurer, den fùlger ved undersùgelsen af
konkurrencesager, skal moderniseres, forenkles og gùres mere brugervenlige. Som led i denne proces
vedtog Kommissionen den 22. december 1998 to forordninger med henblik paÊ at strùmline den
lovgivningsmñssige ramme for behandlingen af konkurrencesager. I den fùrste forordning (nr. 2842/
98) redegùres der for, hvordan Kommissionen vil sikre de forskellige parters ret til at blive hùrt i
konkurrencesager, herunder sager angaÊende transportsektoren. Den erstatter forordning nr. 99/63/
EéF om udtalelser, der har tjent sit formaÊ l, men som nu trñnger til en opdatering for at tage hensyn til

9 27. beretning om konkurrencepolitikken (1997), nr. 46-47.
10 Gruppefritagelsesforordninger om specialiseringsaftaler og aftaler om forskning og udvikling samt meddelel-

serne om samarbejde mellem virksomheder (1968) og om joint venture-selskaber oprettet i samarbejdsùjemed
(1993).
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Domstolens retspraksis, Kommissionens praksis og de nye begreber, der er opstaÊet siden 1963. Den
anden forordning (nr. 2843/98) fortñller om fremgangsmaÊden ved indgivelse af ansùgninger og
anmeldelser i konkurrencesager angaÊende transportsektoren. De to forordninger traÊdte i kraft den 1.
februar 1999 og erstattede fem tidligere kommissionsforordninger.

4.1. Kommissionens forordning (EF) nr. 2842/98 af 22. december 1998 om hùring af parter i visse
procedurer efter EF-traktatens artikel 85 og 86 11

57. I den nye forordning gùres der som sagt rede for, hvordan Kommissionen vil sikre, at de
forskellige parter i en konkurrencesag bliver hùrt. De parter, der er berettiget til at fremsñtte
bemñrkninger i henhold til forordningen, kan ogsaÊ i fremtiden fremsñtte deres bemñrkninger
skriftligt, uden at det fjerner muligheden for en mundtlig hùring. For at gùre bestemmelserne
tydeligere og mere brugervenlige er forordningen opdelt i forskellige kapitler, der omhandler
forskellige kategorier af parter 12.

58. For at lette sagsbehandlingen i Kommissionen og for at undgaÊ unùdige forsinkelser er
Kommissionen ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemñrkninger fra de parter, til hvem den
har rettet en klagepunktsmeddelelse, hvis den modtager bemñrkningerne efter udlùbet af den frist,
som Kommissionen har sat for parternes fremsñttelse af skriftlige bemñrkninger. Kommissionen
fastsñtter desuden en frist for, hvornaÊr parterne skal have angivet, hvilke klagepunkter der efter deres
opfattelse indeholder forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger. Forordningen
omtaler ogsaÊ hùringskonsulentens rolle og retten til aktindsigt, uden dog at foregribe Kommissionens
fremtidige intentioner paÊ dette omraÊde.

59. Forordningen indeholder en bestemmelse om, at naÊr Kommissionen har gjort indsigelser, skal
de parter, der har indgivet begñring 13 eller klage 14, have udleveret en kopi af den ikke-fortrolige
udgave af klagepunkterne og gives en frist til at fremsñtte deres skriftlige bemñrkninger.

60. For at forenkle beregningen af fristen for parternes fremsñttelse af bemñrkninger til
Kommissionen hedder det i forordningen, at alle bemñrkninger skal vñre Kommissionen i hñnde
inden en bestemt dato, som fastsñttes i meddelelsen af klagepunkter. Fristen skal vñre paÊ mindst to
uger. Der vil opstaÊ mindre usikkerhed om fristen, naÊr den fastsñttes direkte af Kommissionen og ikke
lñngere beregnes af parterne selv.

For at forenkle hùringsproceduren og fremskynde dens afslutning vil alle udtalelser blive optaget paÊ

baÊnd, og baÊndene vil erstatte de skriftlige referater. Denne praksis svarer til den, som Kommissionen
anvender i fusionssager.

11 EFT L 354 af 30.12.1998, s. 18.
12 Kapitel II: Hùring af parter, til hvem Kommissionen har rettet klagepunkter. Kapitel III: Hùring af parter, der

har indgivet begñring eller klage. Kapitel IV: Hùring af andre tredjeparter.
13 Begñringer fremsat i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 17.
14 Klager fremsat i henhold til artikel 10 i RaÊdets forordning (EéF) nr. 1017/68, artikel 10 i RaÊdets forordning

(EéF) nr. 4056/86 og artikel 3, stk. 1, i RaÊdets forordning (EéF) nr. 3975/87.
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4.2. Kommissionens forordning (EF) nr. 2843/98 af 22. december 1998 om form, indhold og andre
enkeltheder i forbindelse med ansùgninger og anmeldelser indgivet i henhold til RaÊdets
forordning (EéF) nr. 1017/68, (EéF) nr. 4056/86 og (EéF) nr. 3975/87 om anvendelse af
konkurrencereglerne i transportsektoren 15

61. I 1994 moderniserede Kommissionen reglerne for anmeldelse af konkurrencebegrñnsende
aftaler inden for andre sektorer end transportsektoren. Det skete med vedtagelsen af forordning (EF)
nr. 3385/94 og skema A/B 16. Med Kommissionens forordning (EF) nr. 2843/98 og den nye TR-formular
(der optrñder som bilag I til forordningen) er der blevet indfùrt tilsvarende regler for virksomheder,
der ùnsker at anmelde konkurrencebegrñnsende aftaler inden for transportsektoren. Formular TR
angiver, hvilke oplysninger virksomhederne skal afgive ved ansùgning om fritagelse efter de tre
transportforordninger og ved ansùgning om negativattest efter forordning (EéF) nr. 3975/87. TR-
formularen har erstattet Formular II (transport med jernbane, ad landevej og indre vandveje),
Formular MAR (sùtransport) og Formular AER (lufttransport). Formular TR (B) (bilag II til
forordningen) har erstattet Formular III til anmeldelse af krisekarteller efter artikel 14, stk. 1, i
forordning (EéF) nr. 1017/68.

62. Forordningen afviger dog fra forordning (EF) nr. 3385/94 derved, at henvisningerne til
forordning nr. 17 er erstattet af henvisninger til de tre transportforordninger (EéF) nr. 1017/68, (EéF)
nr. 4056/86 og (EéF) nr. 3975/87. Forordningen siger, at hvis en ansùgning ikke falder ind under den
transportforordning, som den er indgivet efter, vil den blive behandlet paÊ grundlag af den af de andre
forordninger, der maÊtte vñre relevant for ansùgningen. Det hedder desuden i forordningen, at
voldgiftskendelser og forligsanbefalinger skal meddeles Kommissionen, og at ansùgninger og
anmeldelser indgivet i henhold til konkurrencereglerne i EéS-aftalen ogsaÊ kan affattes paÊ et af
EFTA-staternes officielle sprog.

B Ð Konsolidering af det indre marked

63. Konsolideringen af det indre marked spiller en meget vigtig rolle for Den ékonomiske og
Monetñre Unions succes. Blandt de EU-politikker, der bidrager til at befñste det indre marked, kan
isñr nñvnes konkurrencepolitikken, Det skyldes ikke kun, at den paÊvirker selve strukturerne ved at
bekñmpe private eller offentlige initiativer, der har til hensigt at hindre eller forsinke aÊbningen af
markederne, men ogsaÊ , at den giver dynamik til det indre marked ved at give grùnt lys for positive
former for samarbejde mellem virksomheder, f.eks. om forskning og udvikling og miljùbeskyttelse 17,
og ved at tage kampen op mod alle former for praksis, der tjener til at begrñnse konkurrencen.
Kommissionen er overbevist om, at konkurrencepolitikkens understùttelse af det indre marked har en
umiddelbar positiv virkning for Den ékonomiske og Monetñre Union.

1. Karteller

64. Blandt de forskellige former for konkurrencebegrñnsninger er karteller i form af hemmelige
aftaler uden tvivl den mest destruktive. I denne form for samordnet praksis deltager nemlig meget ofte

15 EFT L 354 af 30.12.1998, s. 22.
16 Kommissionens forordning (EF) nr. 3385/94 af 21. december 1994 om form, indhold og andre enkeltheder i

forbindelse med begñringer og anmeldelser indgivet i henhold til RaÊdets forordning nr. 17. EFT L 377 af
31.12.1994, s. 28.

17 De fleste af de sager, som Kommissionen har haft en positiv indstilling til, er kommenteret i det efterfùlgende
afsnit C.
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et stort antal aktùrer fra en given branche, og konsekvenserne for de relevante markeder er derfor
meget omfattende. Desuden drejer saÊdanne aftaler sig nñsten altid om priser, og de kan derfor sñtte
konkurrencen helt ud af spil. Kommissionen mener, at den skal indtage en sñrdeles streng holdning
over for karteller. Det var og er navnlig vigtigt i de sidste maÊneder fùr og de fùrste maÊneder efter
indfùrelsen af Den ékonomiske og Monetñre Union. De positive virkninger af euroens indfùrelse, der
vil ùge prisgennemsigtigheden i EU og dermed styrke konkurrencen til gavn for forbrugerne, maÊ ikke
sñttes over styr af konkurrencebegrñnsende aftaler mellem virksomheder, der maÊtte forsùge at hindre
enhver konfrontation ude paÊ markedet ved paÊ kunstig vis at fastsñtte priser eller andre forretnings-
betingelser, hvilket kunne bidrage til at skabe inflation og underminere fundamentet for Den
ékonomiske og Monetñre Union.

65. I lùbet af 1998 viste Kommissionen ved flere lejligheder, at den er fast besluttet paÊ at afslùre og
paÊ det kraftigste fordùmme hemmelige konkurrencebegrñnsende aftaler mellem virksomheder. Der
blev i 1998 vedtaget endelige beslutninger i ikke fñrre end fire sager, og der blev samtidig indledt en
rñkke nye procedurer.

PaÊ grundlag af EKSF-traktatens artikel 65 nedlagde Kommissionen forbud mod et priskartel inden for
produktionen af rustfrit staÊ l. Seks producenter af flade produkter af rustfrit staÊ l, som tegner sig for
over 80% af produktionen af fñrdigprodukter af rustfrit staÊ l, havde aftalt at indfùre en identisk og
samtidig prisforhùjelse paÊ rustfrit staÊ l ved at ñndre metoden til beregning af det saÊkaldte
legeringstillñg. Kommissionen besluttede at paÊ lñgge virksomhederne en samlet bùde paÊ 27,3 mio.
ECU 18.

Kommissionen forbùd ogsaÊ en konkurrencebegrñnsende aftale mellem fire sukkerproducenter. British
Sugar, Tate & Lyle, Napier Brown og James Budgett, der tilsammen beherskede 90% af markedet for
stùdt melis i Storbritannien, havde i fñllesskab udtñnkt en strategi for en forùgelse af prisen paÊ saÊvel
industrisukker som detailsukker. Virksomhederne blev paÊ lagt en samlet bùde paÊ 50,2 mio. ECU. Alene
British Sugars bùde lùd paÊ 39,6 mio. ECU 19.

En tredje sag vedrùrte et kartel mellem producenter af fjernvarmerùr. Dette kartel omfattede en lang
rñkke forskellige konkurrencebegrñnsninger: prisfastsñttelse, deling af markeder og manipulation af
udbudsprocedurer. Kartellet, der var opstaÊet i Danmark, havde hurtigt bredt sig til hele EU og lammet
hele det europñiske marked. Kommissionen idùmte de ti involverede virksomheder en samlet bùde paÊ

92,21 mio. ECU. Virksomheden ABB alene blev paÊ lagt en bùde paÊ 70 mio. ECU. Ved fastsñttelsen af
bùdens stùrrelse tog Kommissionen ikke mindst hensyn til, at kartellet havde fortsat sit virke i flere
maÊneder efter Kommissionens afslùring af dets eksistens 20.

I den fjerde sag skred Kommissionen ind imod et priskartel mellem syv fñrgeselskaber, der besejler
ruter mellem Grñkenland og Italien. Under kontrolundersùgelser hos fem grñske selskaber og et
italiensk selskab fandt Kommissionen overvñldende beviser for, at de havde dannet et kartel, som
afholdt regelmñssige mùder og korresponderede med det formaÊ l at gennemfùre en kollektiv justering
af priserne for transport af passagerer og kùretùjer. Bùdebelùbet paÊ 9,12 mio. ECU var forholdsvis
beskedent i forhold til overtrñdelsens alvor, men Kommissionen tog ved fastsñttelsen af bùden hensyn
til, at overtrñdelsen havde haft en beskeden indflydelse paÊ markedet.

18 EFT L 100 af 1.4.1998, s. 55.
19 EFT L 284 af 19.10.1998.
20 EFT L 24 af 30.1.1999.
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De bùder, som Kommissionen paÊ lagde virksomhederne i disse fire sager, belùb sig til i alt 178,83 mio.
ECU. Det viser, at Kommissionen er fast indstillet paÊ at bekñmpe karteldannelser eftertrykkeligt.

66. Kommissionen har i forbindelse med disse forskellige sager faÊet bevis for, at dens
»samarbejdsmeddelelse« af 10. juli 1996 er begyndt at bñre frugt 21. Denne meddelelse giver mulighed
for bùdenedsñttelse eller bùdefritagelse for virksomheder, der afslùrer karteller, som de selv har
deltaget i. Meddelelsen blev bragt i anvendelse i sukkersagen.

67. Med henblik paÊ at afslùre og bekñmpe karteller mere effektivt har Kommissionen besluttet at
omorganisere en del af Generaldirektoratet for Konkurrence og danne en specialenhed inden for
generaldirektoratet, der skal tage sig specielt af karteller. Dette skridt er endnu et konkret bevis paÊ , at
Kommissionen tillñgger det meget stor betydning at bekñmpe denne form for konkurrencebe-
grñnsende adfñrd.

Skùnt generaldirektoratet ikke har ubegrñnsede ressourcer, har det overflyttet 15 sagsbehandlere til
den nye enhed, som paÊ et senere tidspunkt gerne skulle tñlle omkring 20 tjenestemñnd, heriblandt
nogle af de mest erfarne paÊ omraÊdet.

Med denne omorganisering har Kommissionen igen udsendt et vigtigt politisk signal til erhvervslivet
om, at den ikke vil acceptere karteldannelser, der er sñrdeles skadelige for forbrugerne og den
europñiske ùkonomi.

2. AÊ bning af markeder

68. Kommissionen har altid holdt et vaÊgent ùje med konkurrencebegrñnsende forhandlingsaftaler,
der lñgger hindringer i vejen for samhandelen mellem medlemsstaterne. Visse eneforhandlingsaftaler
medfùrer nemlig, at der opstaÊr lukkede nationale distributionsnet. Aftalerne kan indeholde en
bestemmelse om, at de enkelte forhandlere ikke maÊ levere varer til kunder i et andet aftaleomraÊde.
Derved isoleres de nationale markeder i forhold til hinanden. Kommissionen mener, at saÊdanne aftaler
skal bekñmpes, ikke blot med henblik paÊ at genskabe en effektiv konkurrence mellem markeds-
deltagerne, men ogsaÊ for at fremme integreringen af markederne. Afskñrmningen af de nationale
markeder forhindrer priskonvergens inden for EU og begrñnser forbrugernes adgang til de markeder,
hvor priserne er lavest. Med euroens indfùrelse bliver det nemmere at foretage prissammenligninger.
Borgerne i EU finder i stigende grad, at prisforskelle er uberettigede, og de forventer at kunne hùste
alle fordele af Den ékonomiske og Monetñre Union.

69. Udviklingen i 1998 viste med al tydelighed, at Kommissionen er indstillet paÊ at gùre en sñrlig
indsats for at fremme aÊbningen af markederne. Som eksempel kan nñvnes sagen om Volkswagen.
Kommissionen havde siden 1995 modtaget adskillige klager fra forbrugere i EU, navnlig fra tyske og
ùstrigske statsborgere, der var lùbet ind i forskellige problemer, naÊr de forsùgte at kùbe nye biler af
mñrkerne Volkswagen og Audi i Italien. Disse forbrugere ùnskede at udnytte forskellen mellem prisen
i deres eget land og i Italien, hvor de var specielt fordelagtige. Efter en rñkke kontrolundersùgelser hos
Volkswagen AG, Audi AG og Autogerma SpA, der er et datterselskab af Volkswagen og officiel
importùr af de to bilmñrker i Italien, samt hos flere italienske forhandlere kunne Kommissionen
paÊvise, at Europas stùrste bilfabrikant havde fùrt en veritabel markedsafskñrmningspolitik inden for
EU i en halv snes aÊr. Volkswagen forpligtede nemlig sine italienske forhandlere til systematisk at afvise
at sñlge Volkswagen- og Audi-biler til udenlandske kunder og isñr tyske og ùstrigske kunder. Sagen

21 EFT C 207 af 18.7.1996, s. 4. 26. beretning om konkurrencepolitikken (1996), nr. 34 og 35.
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endte med, at Kommissionen paÊ lagde Volkswagen en bùde paÊ 102 mio. ECU, der er den stùrste bùde
nogensinde til en enkelt virksomhed.

70. Sagen vedrùrende Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS), der
byggede paÊ traktatens artikel 82, var endnu et eksempel paÊ Kommissionens vilje til at aÊbne de
nationale markeder op. AAMS, der er en italiensk producent og distributùr af cigaretter, og som
indtager en dominerende stilling paÊ markedet for engrosdistribution af cigaretter i Italien, paÊtvang
udenlandske cigaretproducenter engrosdistributionskontrakter indeholdende adskillige konkurrence-
begrñnsende bestemmelser for at begrñnse udenlandsk producerede cigaretters adgang til det
italienske marked og favorisere sin egen produktion. Kommissionen paÊlagde AAMS en bùde paÊ 6 mio.
ECU og paÊbùd AAMS at bringe den paÊgñldende praksis til ophùr.

Boks 2: Forhandling af motorkùretùjer Ð en politik til fordel for forbrugerne

EU's konkurrencelovgivning indeholder specifikke regler vedrùrende forhandling af motor-
kùretùjer, nemlig i form af Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95, der traÊdte i kraft den 1.
oktober 1995. Der er tale om en gruppefritagelsesforordning, som har til formaÊ l at styrke
forbrugernes ret til at kùbe et nyt kùretùj, enten direkte eller via en bemyndiget mellemhandler,
hvor som helst i EU.

Forordningen forbyder derfor enhver form for direkte eller indirekte forhindring af parallelimport
bestaÊende i,

Ð at en forhandler nñgter at sñlge et kùretùj til en kunde, blot fordi han eller hun er statsborger i
en anden medlemsstat

Ð at der opereres med hùjere priser eller lñngere leveringsfrister for udenlandske kunder end for
indenlandske kunder

Ð at der gives afslag paÊ garanti eller andre former for gratis service paÊ biler importeret fra en
anden medlemsstat

Ð at der lñgges hindringer i vejen for bemyndigede mellemhandlere ved at stille excessive krav til
dem

Ð at fabrikanterne begrñnser deres leverancer til forhandlere, der sñlger biler til kunder med
bopñl i en anden medlemsstat

Ð at fabrikanterne truer med at ophñve deres kontrakter med forhandlere, der sñlger biler til
kunder med bopñl i en anden medlemsstat

Ð at fabrikanterne blander sig i forbrugernes frihed til at videresñlge nye biler, forudsat at det ikke
sker i kommercielt ùjemed.

Bilfabrikanter eller forhandlere, der gùr sig skyldige i en hvilken som helst af disse »sortlistede«
foranstaltninger, risikerer en automatisk udelukkelse fra gruppefritagelsen.
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Forordningen bestemmer, at bilfabrikanterne er forpligtet til at forsyne deres forhandlere med biler
med de specifikationer, som ùnskes af forbrugere fra andre medlemsstater, f.eks. hùjrestyring, hvis
forhandlerne ùnsker at sñlge dem. EU-lovgivningen paÊ lñgger imidlertid ikke de individuelle
bilforhandlere en retlig forpligtelse til at sñlge biler.

Med sin beslutning om at paÊ lñgge Volkswagen/Audi en bùde, fordi denne bilfabrikant havde
tvunget sine forhandlere i Italien til ikke at sñlge biler af disse to mñrker til udenlandske kùbere,
viste Kommissionen med al tydelighed, at den ikke vil tolerere praksis, der strider mod
forbrugernes interesser. Kommissionen er i fñrd med at undersùge tilsvarende sager vedrùrende
andre bilfabrikanter. Hvis det viser sig, at der er sandsynlighed for, at EU's konkurrenceregler er
blevet overtraÊdt som fùlge af en koordineret salgsnñgtelse, vil Kommissionen, ligesom i
Volkswagen-sagen, vedtage de nùdvendige beslutninger. Kommissionen gentager, at den ikke vil
tùve med at indlede sager mod fabrikanter, der overtrñder EU's lovgivning.

Foruden disse direkte interventioner fortsñtter Kommissionen med at ùge prisgennemsigtigheden
ved at offentliggùre sine halvaÊrlige rapporter om bilpriserne i EU. Forbrugernes stigende
efterspùrgsel efter denne rapport Ð der udsendes ca. 8 000 kopier om aÊret Ð viser, at de bliver
mere og mere opmñrksomme paÊ de fordele, som det indre marked giver dem. Denne udvikling
forventes at blive forstñrket med euroens indfùrelse, der vil ùge prisgennemsigtigheden og gùre det
nemmere at sammenligne priser.

Forbrugernes stigende opmñrksomhed om deres rettigheder har fùrt til en tilsvarende stigning i
enkeltpersoners anmodninger om bistand ved kùb af en bil i udlandet. Problemerne samler sig isñr
om britiske statsborgeres forsùg paÊ at kùbe hùjrestyrede biler uden for Det Forenede Kongerige.
Kommissionen har haft held med at hjñlpe en stor del af de paÊgñldende personer. Tallene fra
bilfabrikanterne viser faktisk, at antallet af hùjrestyrede biler, der sñlges med henblik paÊ indfùrsel i
Det Forenede Kongerige, er stigende. For at finde en passende lùsning paÊ dette specifikke problem
har mange bilfabrikanter, nemlig BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall, PSA (Peugeot/
CitroeÈn), Volvo, VW/Audi, Honda, Nissan og Renault, fulgt Kommissionens forslag om at oprette
informationscentre for europñiske forbrugere, der ùnsker at kùbe en bil i udlandet.

3. Virksomheder med en dominerende stilling

71. Traktatens artikel 82 forbyder virksomheder, der indtager en dominerende stilling paÊ et givet
marked, at misbruge denne situation til skade for andre. Misbrug af en dominerende stilling kan bl.a.
bestaÊ i en begrñnsning af produktionen, opkrñvning af urimeligt hùje priser, anvendelse af en
diskriminerende eller aggressiv prispolitik, koblingssalg eller andre urimelige forretningsbetingelser,
der ikke tjener hensynet til ùkonomisk effektivitet. Disse former for praksis begrñnser konkurrencen
og bliver isñr forkastelige, naÊr de udùves af virksomheder, der staÊr saÊ stñrkt paÊ markedet, at de kan se
bort fra konkurrencen og, uden nñvnevñrdig skade for sig selv, drive konkurrenterne ud af markedet
og i vñsentligt omfang hindre nye virksomheder i at trñnge ind paÊ markedet. Som led i befñstelsen af
det indre marked er disse former for praksis saÊ meget desto mere skadelige, da de fùrer til en
afskñrmning af de nationale markeder og forsinker integreringen af ùkonomierne i EU. PaÊ nyligt
liberaliserede markeder udgùr en praksis bestaÊende i at hindre adgang til markedet en trussel mod
realiseringen af de forventede fordele i form af omstrukturering, innovation og jobskabelse. Det er
grunden til, at Kommissionen holder et sñrligt vaÊgent ùje med de konsekvenser, som misbrug af
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dominerende stillinger har for denne udvikling. Antallet af formelle beslutninger baseret paÊ artikel 82
er steget stùt de sidste to aÊr. I 1998 afsluttede Kommissionens tjenestegrene seks sager 22 vedrùrende
anvendelse af artikel 82.

72. To af sagerne vedrùrte lufthavnene i Frankfurt og Paris, hvor de selskaber, der driver
lufthavnene, indtager en dominerende stilling. Den praksis, som Kommissionen anfñgtede, vedrùrte
ground handling og egenhandling, hvorom der blev vedtaget et liberaliseringsdirektiv i 1996. Foruden
de direkte konkurrencebegrñnsende virkninger for udbyderne af ground handling-ydelser kunne
Kommissionen paÊvise, at de paÊgñldende former for praksis ogsaÊ havde konsekvenser for udenlandske
luftfartsselskaber og dermed bidrog til markedsafskñrmningen. Desuden bidrager saÊdanne former for
praksis til at forsinke liberaliseringen af ground handling-markedet.

Sagen om Frankfurt lufthavn handlede om de ground handling-ydelser, der finder sted paÊ forpladsen.
Efter at have modtaget klager fra en rñkke luftfartsselskaber kunne Kommissionen konstatere, at den
tyske lufthavnsoperatùr (Flughafen Frankfurt AG/FAG) havde misbrugt sin dominerende stilling ved
at forbyde saÊvel egenhandling (udfùrt af luftfartsselskaberne selv) og ground handling udfùrt af
tredjeparter, hvorved FAG skabte sig et monopol paÊ dette beslñgtede, men sñrskilte marked.
Kommissionen paÊbùd derfor FAG at bringe en ende paÊ monopolsituationen 23. Kommissionen gjorde
ogsaÊ opmñrksom paÊ , at de lange aftaler (af en varighed paÊ mellem tre og ti aÊ r), som
lufthavnsoperatùren i Frankfurt havde indgaÊet med sine bedste kunder, var i strid med EU's
lovgivning, idet de lukkede ground handling-markedet af for nye virksomheder eller gjorde samme
marked mindre attraktivt. Disse aftaler styrkede derfor FAG's dominerende stilling. FAG accepterede
at ñndre aftalerne og gav aftaleparterne mulighed for at opsige dem eÂn gang om aÊret.

I sagen vedrùrende Alpha Flight Services (AFS) og AeÂroports de Paris (ADP) fastslog Kommissionen,
at sidstnñvnte, der varetager driften af to parisiske lufthavne, havde misbrugt sin dominerende stilling
ved at opkrñve udbyderne af ground handling-ydelser eller luftfartsselskaberne selv (ved egen-
handling) diskriminerende afgifter i tilknytning til catering, rengùring og haÊndtering af fragt. ADP
anvendte nemlig forskellige afgiftstakster for de to ground handling-udbydere, dvs. AFS (den klagende
part) og OAT, der er et datterselskab af Air France. Det forholdt sig desuden saÊ ledes, at den afgift, som
ADP opkrñvede hos de luftfartsselskaber, der gennem egne selskaber selv tog sig af catering, enten var
lig nul eller i hvert fald mindre end den afgift, som blev opkrñvet hos de cateringselskaber, der
arbejdede for tredjeparter. Denne differentiering uden objektiv begrundelse fordrejede konkurrencen
mellem tjenesteydere, idet nogle af dem, helt uberettiget, kunne regne med lavere driftsomkostninger.
Kommissionen paÊ lagde derfor ADP at afskaffe det paÊgñldende afgiftssystem.

73. Kommissionen gjorde ligeledes brug af bestemmelserne i artikel 82 i en sag vedrùrende
transportsektoren. Det drejede sig om sagen angaÊende TACA (Trans-Atlantic Conference Agree-
ment), som mundede ud i en bùde paÊ 273 mio. ECU til medlemmerne af konferencen 24.

74. I sagerne IRE/Nordion og Van den Bergh Foods, der vedrùrte to meget forskellige markeder,
lagde Kommissionen sñrlig stor vñgt paÊ virkningerne af dominerende virksomheders kontrakter
indeholdende bestemmelser om eksklusivitet, idet saÊdanne bestemmelser kan sñtte medkontrahenten
i et saÊ snñvert afhñngighedsforhold til den dominerende virksomhed, at de tilbagevñrende

22 Inkl. fùromtalte AMMS-sag.
23 Beslutning 98/190/EF af 14.1.1998. EFT L 72 af 11.3.1998, s. 30.
24 TACA-sagen gav ogsaÊ anledning til en beslutning i henhold til artikel 81, og lñseren henvises til kommentarerne

til sagen i afsnittet om de sektorspecifikke politikker (I.C.4).
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konkurrenters muligheder for at udfordre den dominerende virksomheds markedsposition svñkkes
betydeligt.

Nordion er en canadisk virksomhed, der beskñftiger sig med fremstilling og salg af molybden 99, der er
et radioaktivt lñgemiddel, der anvendes inden for nuklearmedicin, Virksomheden indgik eksklusive og
langvarige leveringsaftaler med sine kunder, hvilket forhindrede hovedkonkurrenten, den belgiske
virksomhed IRE, der var den klagende part i sagen, i at udvikle sine aktiviteter eller endda forblive paÊ

markedet. Nordions praksis hindrede desuden enhver potentiel konkurrent i at trñnge ind paÊ

markedet. Efter at have modtaget en klagepunktsmeddelelse for misbrug af en dominerende stilling
gav Nordion tilsagn om at fjerne kontraktbestemmelserne om eksklusivitet. Kommissionen besluttede
derefter at afslutte sagen 25.

Van den Bergh Foods, der er et datterselskab af Unilever, behersker over 85% af markedet for flùdeis i
Irland. Virksomheden ejer et meget tñt net af frysere, der stilles gratis til raÊdighed for de
detailhandlende, forudsat at de kun benyttes til Unilever-produkter. Kommissionens undersùgelse
afslùrede, at netop paÊ det irske marked udgjorde denne betingelse en veritabel adgangshindring for
Unilevers konkurrenter. Da de irske detailhandlende ydermere var tilbageholdende med enten at lade
deres Unilever-frysere udskifte med andre frysere eller at installere ekstra frysere fra andre
virksomheder, endte det med, at 40% af alle detailforretninger i Irland kun forhandlede Unilevers
produkter. Takket vñre sin dominerende stilling paÊ markedet kunne Unilever tilskynde de
detailhandlende til at samarbejde med virksomheden paÊ basis af eksklusive aftaler. Kommissionen
fandt, at denne praksis udgjorde et misbrug af en dominerende stilling, og den vedtog en beslutning,
hvori den fordùmte Unilever 26.

Boks 3: Kommissionens bùdepolitik

AÊ ret 1998, der endte med et samlet bùdebelùb paÊ 560 mio. ECU, vil formentlig forblive det
skrappeste aÊr i 1990'erne efterfulgt af 1994 (535 mio. ECU med navnlig Poutrelles-sagen og karton-
og cementsagerne). AÊ ret var ogsaÊ bemñrkelsesvñrdigt paÊ grund af mangfoldigheden af de
konkurrencebegrñnsende former for praksis, der blev nedlagt forbud mod: fire karteller og tre
tilfñlde af misbrug af dominerende stilling. Sanktionernes strenghed og mangfoldigheden af praksis
og berùrte ùkonomiske sektorer vidner om Kommissionens vilje til at befñste det indre marked
med henblik paÊ gennemfùrelsen af Den ékonomiske og Monetñre Union.

I slutningen af 1997 vedtog Kommissionen nogle retningslinjer for beregningen af bùder. Analysen
af de forskellige sager, der blev afsluttet i 1998, viser, at det er lykkedes at praktisere disse
retningslinjer, der skal bidrage til at gùre Kommissionens bùdepolitik mere ensartet og forstñrke
bùdernes afskrñkkende virkning.

Som noget helt nyt kan bùdens grundbelùb nu varieres alt efter konkurrencebegrñnsningens
grovhed og varighed. Grundbelùbet kan forhùjes eller nedsñttes for at tage hensyn til skñrpende
eller formildende omstñndigheder.

25 IRE/Nordion-sagen gav ogsaÊ anledning til en procedure i Japan, hvorfor der blev indledt et samarbejde mellem
Kommissionen og de japanske myndigheder (JFTC). Lñs nñrmere herom i kapitel IV Ð Internationalt
samarbejde.

26 Kommissionen fandt desuden, at eksklusivitetsklausulen udgjorde en konkurrencebegrñnsning i strid med artikel
81.
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Som eksempler paÊ skñrpende omstñndigheder kan nñvnes gentagelser, samarbejdsvñgring eller
indtagelse af en lederrolle i forbindelse med overtrñdelsen. Ved beregningen af bùdebelùbet i
Volkswagen-sagen tog Kommissionen hensyn til, at virksomheden havde undladt at reagere
behùrigt paÊ Kommissionens paÊbud om at bringe en ende paÊ en alvorlig overtrñdelse.
Kommissionen indtog samme holdning I sagen om kartellet bestaÊende af producenter af
fjernvarmerùr, der fortsatte med at fungere i ni maÊneder, efter at Kommissionen havde gennemfùrt
sine kontrolundersùgelser. I sagen om sukkerkartellet i Storbritannien blev det for British Sugars
vedkommende betragtet som en skñrpende omstñndighed, at det var denne virksomhed, der havde
taget initiativ til overtrñdelsen og fungeret som kartellets drivkraft.

Hvis en virksomhed har spillet en passiv rolle i forbindelse med et ulovligt forehavende eller har
bragt en ende paÊ overtrñdelsen umiddelbart efter Kommissionens fùrste indgriben, er der ifùlge
retningslinjerne tale om formildende omstñndigheder. Bùdebelùbet kan ogsaÊ nedsñttes, hvis en
virksomhed har vñret samarbejdsvillig under hele sagens forlùb. I sagen om priskartellet inden for
rustfrit staÊ l var to virksomheder sñrlig samarbejdsvillige. Den ene bragte overtrñdelsen til ophùr,
straks efter at Kommissionen havde foretaget sine fùrste undersùgelser. Den anden udleverede
vigtige oplysninger til Kommissionen under behandlingen af sagen. Begge virksomheder fik nedsat
deres bùder i forhold til de ùvrige karteldeltagere. Endelig blev det i sagen om fñrgefarten mellem
Grñkenland og Italien betragtet som en formildende omstñndighed, at den anfñgtede praksis
havde haft forholdsvis beskedne konsekvenser for markedet.

Der erindres om Kommissionens meddelelse af 10. juli 1996 om bùdenedsñttelse og bùdefritagelse,
som siger, at Kommissionen Ð ved beregningen af bùder Ð skal tage hensyn til, om en virksomhed
har samarbejdet med Kommissionen og selv afslùret det kartel, virksomheden har deltaget i. I den
britiske sukkersag nedsatte Kommissionen saÊledes Tate & Lyles bùde ganske betydeligt, fordi netop
denne virksomhed havde forsynet Kommissionen med kopier af breve, der var til skade for Tate &
Lyle selv, men som ogsaÊ gjorde det muligt at afslùre selve kartellet. Denne meddelelse bidrager til
at styrke kampen mod karteller og har siden vedtagelsen bidraget til at afslùre flere af dem.

Kommissionen er forholdsvis tilfreds med de nye regler, men paÊ baggrund af de rige erfaringer, den
har indhùstet i lùbet af 1998, kunne den, efter hùring af de nationale konkurrencemyndigheder,
tñnke sig at finpudse visse aspekter af denne meddelelse, der indgaÊr som et vigtigt led i EU's
konkurrencepolitik.

C Ð Sektorspecifikke politikker

1. Telekommunikation 27

1.1. Liberaliseringsprocessen under opsyn

75. I direktivet af 13. marts 1996 om gennemfùrelse af fuld konkurrence paÊ telekommunikations-
markedet 28 fastsattes den 1. januar 1998 som den dato, hvor de eksisterende monopoler for udbud af
taletelefonitjenester og levering af telekommunikationsinfrastrukturer i Fñllesskabet skulle afskaffes,

27 Der henvises til boks 7 i kapitel II (Fusioner), hvor der er en kommentar til flere beslutninger vedtaget paÊ
telekommunikationsomraÊdet.

28 Direktiv 96/19/EF, EFT L 74 af 22.3.1996, s. 13.
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med undtagelse af visse medlemsstater, som Kommissionen i 1996 og 1997 havde indrùmmet
supplerende gennemfùrelsesperioder (Irland, Portugal, Spanien, Luxembourg og Grñkenland). Den
supplerende periode for Luxembourg udlùb den 1. juli og Spaniens periode den 1. december.
Endvidere besluttede Irland, som havde faÊet en supplerende periode indtil den 1. januar 2000, i juni at
fremskynde den fuldstñndige liberalisering af landets telekommunikationsmarked til den 1. december
for hurtigere at kunne udnytte de fordele, der er forbundet med indfùrelse af konkurrence paÊ dette
marked.

I betragtning af telekommunikationssektorens ùkonomiske betydning, som anslaÊs til ca. 150 mia. ECU,
og dens virkning for jobskabelsen har Kommissionen hele aÊret fortsat fulgt med i den effektive
gennemfùrelse af denne liberalisering i medlemsstaterne samt indfùrelsen af rammebestemmelserne i
de to medlemsstater, hvis supplerende periode udlùb.

1.1.1. Kontrol med gennemfùrelsen af direktiverne

76. »Fñllesgruppe 1998« (fñllesgruppe oprettet med det formaÊ l at fùre kontrol med gennem-
fùrelsen af Fñllesskabets lovgivning paÊ teleomraÊdet) bestaÊende af ansatte i de genraldirektorater, der
er ansvarlige for konkurrence og telekommunikation, samt Den Juridiske Tjeneste viderefùrte det
arbejde, der var indledt i 1997 29. Den har udarbejdet to rapporter om gennemfùrelsen af direktiverne,
som Kommissionen vedtog den 18. februar 1998 30 og den 25. november 1998 31. Den fùrste var baseret
paÊ resultaterne af bilaterale mùder med medlemsstaterne, mens den anden sammenfatter resultaterne
af en undersùgelse, som Kommissionen har foretaget blandt medlemsstaterne (spùrgeskemaer og
kontakter med de relevante nationale myndigheder), samt resultaterne af undersùgelser foretaget af
uafhñngige konsulenter vedrùrende den effektive anvendelse af de nye rammebestemmelser i hver
enkelt medlemsstat.

77. I rapporten af 18. februar konstateres der store fremskridt i de medlemsstater, som ifùlge
rapporten af 8. oktober 1997 var bagefter med gennemfùrelsen af direktiverne, og hvor der fortsat
skulle gùres en stor indsats. Kommissionen konstaterer i denne rapport, at fñllesskabsreglerne i vid
udstrñkning er gennemfùrt i den nationale ret i de fleste medlemsstater.

78. Kommissionen maÊtte ikke desto mindre indlede nye overtrñdelsesprocedurer mod medlems-
stater, som ikke havde gennemfùrt direktiverne fuldt ud, i forhold til de 35 igangvñrende
overtrñdelsesprocedurer ved aÊrets begyndelse, mens den kunne afslutte flere af disse efter den
seneste indberetning af de foranstaltninger, som de paÊgñldende medlemsstater har truffet. Foruden de
lakuner, der er forbundet med lovgivningsmñssige forsinkelser, angaÊr de vigtigste vanskeligheder den
manglende overensstemmelse af visse sñrlige betingelser, som er knyttet til licenser i visse
medlemsstater (pligt til at afsñtte et vist belùb af investeringerne eller omsñtningen til forskning og
udvikling, pligt til at oprette en bankgaranti i forbindelse med gennemfùrelsen af virksomhedsplanen
osv.). Desuden havde visse medlemsstater ikke sùrget for, at deres operatùrer offentliggùr
standardvilkaÊrene for sammenkobling. I visse lande (éstrig og Italien) blev operatùrens priser fùrst
godkendt af de lovgivende myndigheder sent paÊ aÊret. Omkring halvdelen af de offentliggjorte takster
laÊ imidlertid inden for det takstbaÊnd, som Kommissionen anbefalede med hensyn til videresendelse af
opkald 32.

29 27. beretning om konkurrencepolitikken (1997), nr. 102.
30 KOM (1998) 80.
31 KOM (1998) 594.
32 Henstilling 98/195/EF (EFT L 73 af 12.3.1998, s. 42).
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1.1.2. Prisundersùgelser

79. Kommissionen, som er bekymret over de fortsat hùje priser paÊ mobilkommunikation i Europa
og navnlig paÊ opkald fra faste apparater til mobile telefoner, gennemfùrte i begyndelsen af 1998 en
undersùgelse i Det Europñiske Fñllesskab af de sammenkoblingspriser, som benyttes af operatùrerne
inden for fast og mobil telekommunikation. Kommissionens maÊl var bl.a. at kontrollere, om
operatùrerne inden for en vis nettype anvendte ensartede betingelser, som ikke var diskriminerende
over for de andre operatùrer, isñr for saÊ vidt angaÊr sammenkoblingstaksterne. Desuden drejede det sig
om at undersùge virkningen af disse sammenkoblingsafgifter paÊ priserne for opkald fra faste net til
mobiltelefoner. Sammenkoblingstaksterne for videresendelse af opkald, som er aftalt mellem
operatùrer, paÊvirker nemlig i betydelig grad fastsñttelsen af priserne paÊ samtaler mellem faste og
mobile telefoner.

80. Efter denne undersùgelse i de femten medlemsstater konstaterede Kommissionen, at der var en
rñkke forelùbige tegn paÊ , at der rent faktisk blev anvendt alt for hùje eller diskriminerende priser, og
at det derfor var nùdvendigt at foretage en rñkke dybtgaÊende undersùgelser. Med hensyn til fem af
disse sager har Kommissionen indstillet sin procedure for at lade de nationale kontrolmyndigheder
tage affñre. Med hensyn til de ti ùvrige sager, nemlig to sager vedrùrende takster for videresendelse af
opkald, som benyttes af mobiltelefonioperatùrerne i Italien og Tyskland, og otte sager angaÊende de
indtñgter, som operatùren af det offentlige opkoblede telefonnet (RTPC), nemlig Belgacom, Telecom,
Eireann, British Telecom, P&T Austria, TelefoÂ nica, KNP Telecom, Telecom Italia og Deutsche
Telecom, faÊr paÊ opkald fra fast til mobil telefon, har Kommissionen indledt en undersùgelse bl.a. paÊ

grundlag af forsùg, der skal gùre det muligt at konstatere tegn paÊ overdrevne og/eller diskriminerende
priser. Den har konstateret, at fire RTPC-operatùrer over for mobiloperatùrerne anvendte priser, som
ligger over priserne for de faste operatùrer for videresendelse af opkald; den har bemñrket
uregelmñssigheder i mobiloperatùrernes prisstruktur for videresendelse af opkald, isñr i Italien og
Tyskland; den har endelig paÊvist, at naÊr RTPC-operatùrerne er aktive paÊ det faste og mobile marked,
er deres indtñgter for opkald fra faste til mobile telefoner langt over det »benchmark«, som
Kommissionen har fastsat i forbindelse med denne undersùgelse med hjñlp fra en ekstern
regnskabsekspert.

81. Efter denne dybtgaÊende undersùgelse noterede Kommissionen sig adskillige positive ñndringer
og afsluttede flere af de indledte sager. Operatùrerne besluttede sig nemlig for det fùrste for at bringe
de paÊgñldende diskriminerende ordninger til ophùr og fastsñtte nye lavere satser. For eksempel kan
nñvnes sagen med Telecom Italia, som begyndte at anvende ensartede priser for operatùrerne af
mobile og faste net for videresendelse af opkald paÊ sit net, hvilket medfùrte et fald paÊ ca. 40% i de
omkostninger, som mobiloperatùrerne betalte. For det andet traf de nationale regulerende
myndigheder de nùdvendige foranstaltninger til at undersùge de metoder, Kommissionen havde bragt
for dagens lys. I for eksempel Spaniens tilfñlde paÊ lagde de nationale regulerende myndigheder
TelefoÂ nica at foretage ñndringer i takstbetingelserne.

82. Sidste aÊr havde Kommissionen indledt procedurerne mod de dominerende teleoperatùrer med
hensyn til de debiteringstakster (videresendelsespriser), som de anvender til at videresende de
internationale samtaler 33. Efter denne fùrste undersùgelsesfase har Kommissionen besluttet at
koncentrere opmñrksomheden om den takstmñssige praksis hos syv operatùrer, der kunne tñnkes at
faÊ alt for store fortjenester gennem debiteringstaksterne: OTE Grñkenland, Post & Telekom éstrig,
Postes et TeÂ leÂcommunications Luxembourg, SONERA (tidligere Telecom Finland), Telecom

33 27. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 78.
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EIREANN, Telecom Italia og Telecom Portugal. Kommissionen har anmodet de nationale
regulerende myndigheder i de paÊgñldende medlemsstater om at undersùge den takstmñssige praksis.

1.2. Prñcisering af de retlige rammer

1.2.1. Meddelelse om aftalerne om adgang

83. Efter en omfattende hùring af de berùrte parter vedtog Kommissionen den 31. marts en
meddelelse om anvendelsen af konkurrencereglerne paÊ aftaler om netadgang i telesektoren 34. Med
denne tekst, der hovedsagelig henvender sig til telekommunikationsvirksomhederne samt til de
nationale myndigheder med ansvar for lovgivningen i denne sektor eller konkurrencespùrgsmaÊl,
tilstrñbes det at redegùre for, hvordan principperne i konkurrenceretten, saÊ ledes som de er udledt af
saÊvel Kommissionens beslutningspraksis som Domstolens retspraksis, vil blive anvendt paÊ aftaler om
adgang til telekommunikationsinfrastrukturer. Kommissionen mener nemlig, at det er vigtigt, at de nye
virksomheder paÊ det liberaliserede telemarked sikres uhindret og ikke-diskriminerende adgang til
disse infrastrukturer, saÊ ledes at de kan hùste frugterne af denne aÊbne politik og give fordelen videre til
forbrugerne.

84. Meddelelsen forfùlger tre maÊl. For det fùrste at formulere de adgangsprincipper, der fùlger af
EU's konkurrencelovgivning, og dermed skabe stùrre sikkerhed paÊ markedet og mere stabile vilkaÊr for
investeringer og erhvervsinitiativer i tele- og multimediesektorerne. Desuden at definere forholdet
mellem konkurrencelovgivning og specifik lovgivning vedtaget med henblik paÊ harmonisering i medfùr
af traktatens artikel 95. Endelig at forklare, hvordan konkurrencereglerne anvendes konsekvent i de
sektorer, der er involveret i udbud af de nye tjenester.

1.2.2. Meddelelse om telefoni paÊ Internettet

85. Den 7. januar 1998 vedtog Kommissionen et notat om talekommunikation via Internet i
henhold til direktiv 90/388/EéF 35. Denne vedtagelse fùlger efter offentliggùrelsen af et fùrste udkast
den 2. maj 1997 med henblik paÊ hùring og efter en offentlig hùringsprocedure 36.

Kommissionens holdning er, at en saÊdan kommunikation endnu ikke kan sidestilles med taletelefoni i
fñllesskabsdirektivernes forstand, da alle de elementer, der indgaÊr i definitionen af denne tjeneste,
endnu ikke er opfyldt (hvad enten den udnyttes kommercielt eller tilbydes offentligheden fra og til
terminalpunkter i det offentlige net, der er opkoblet via det faste telefonnet). Medlemsstaterne kan
altsaÊ ikke paÊ lñgge denne tjeneste krav om individuel tilladelse, men allerhùjst lade den underkaste en
deklarationsprocedure.

Leverandùrer af taletelefoni mellem to telefonapparater, der er tilsluttet det offentlige opkoblede
telefonnet (RTPC) via Internet, kan imidlertid sidestilles med udbydere af taletelefonitjenester og vil
vñre underkastet de regler, der gñlder for leverandùrer af taletelefonitjenester, saÊ snart de tilbyder en
service af en kvalitet, der svarer til traditionel taletelefoni.

34 EFT C 265 af 22.8.1998.
35 Bull. 1/2-1998, punkt 1.3.55 Ð EFT C 95 af 30.3.1998.
36 27. beretning om konkurrencepolitikken (1997), nr. 105.
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1.2.3. Udkast til direktiv efter artikel 90, stk. 3, om juridisk adskillelse af kabel- og televirksomhed

86. Ligesom efter vedtagelsen ved fùrste gennemgang den 16. december 1997 37 af et udkast til
direktiv efter artikel 86, stk. 3, som skal forhindre, at de tidligere telemonopoler udvider deres
dominerende stilling til kabel-tv-nettene, afholdt Kommissionen en bred hùring af de berùrte parter.
Denne hùring foregik fra marts til juni. Sytten sammenslutninger og virksomheder samt fem nationale
myndigheder fremsatte deres bemñrkninger. For at faÊ uddybet disse bemñrkninger afholdt
Kommissionen ligeledes en mundtlig hùring i oktober, hvori deltog 43 reprñsentanter for
virksomheder og nationale myndigheder, mens RaÊdet, Parlamentet, Det ékonomiske og Sociale
Udvalg samt Regionsudvalget blev hùrt.

87. I forventning om, at direktivet vil blive vedtaget, er visse medlemsstater og dominerende
virksomheder allerede begyndt at indfùre principperne i det kommende direktiv. SaÊ ledes meddelte
Deutsche Telekom i maj, at det ville indfùre en strukturel adskillelse mellem sit telefonnet og sine
kabeldistributionsnet.

1.3. Individuelle sager

SNCF/CeÂgeÂtel 38

88. Det nationale jernbaneselskab (SNCF) og CeÂgeÂtel har indgaÊet en aftale om via selskabet
TeÂ leÂcom DeÂveloppement (TD) at udvikle et fast telefonnet, som skal udnytte jernbanernes
infrastrukturer, der sammen med el-, gas- eller motorvejsnettet udgùr et middel til hurtig udbredelse
af et nationalt telekommunikationsnet. I henhold til aftalerne skal SNCF give TD fortrinsret til
udbygning af sit telekommunikationsnet langs jernbanerne, garanteret af en sanktionsklausul, der
gñlder i 3� aÊr.

89. I denne type sag mener Kommissionen, at hovedformaÊlet er at undgaÊ , at adgangen til de fysiske
infrastrukturer begrñnses af eksklusivaftaler eller andre aftaler med lignende virkninger i den periode,
hvor konkurrencen indfùres. I den foreliggende sag har Kommissionen givet udtryk for en positiv
holdning til aftalen. I betragtning af omfanget af TD's udbygningsplan vil SNCF's nedlñgnings-
kapacitet nemlig nñrme sig mñtningspunktet i lùbet af nogle faÊ aÊr. Den fortrinsret, der gives TD, er
derfor berettiget, for saÊ vidt som den ikke hindrer SNCF i at lade andre operatùrer faÊ lov til at udnytte
enhver nedlñgningsmulighed, der ikke er udnyttet af TD.

Omstrukturering af Inmarsat

90. Inmarsat er en mellemstatslig organisation, der blev oprettet i 1979 paÊ grundlag af en traktat, og
som samler mere end 80 lande, der for det meste er reprñsenteret ved den tidligere nationale
teleoperatùr. Den er i ùjeblikket den vigtigste internationale operatùr for mobile satellittjenester.
Inmarsat paÊtñnker en omstruktureringsplan, hvorefter den bliver et aktieselskab, hvor aktionñrerne
vil vñre de tidligere medlemmer af organisationen. Efter en periode paÊ to aÊr ùnsker Inmarsat at
foretage et offentligt udbud af aktier, som skulle fortynde de tidligere medlemmers kapitalandele.
Omdannet til en virksomhed skulle Inmarsat saÊ ledes ikke lñngere indtage en fortrinsstilling paÊ

markedet.

37 27. beretning om konkurrencepolitikken (1997), nr. 109.
38 Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17, EFT C 293 af 22.9.1998.
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91. Kommissionen har godkendt omstruktureringen af Inmarsat, bl.a. paÊ grundlag af hypotesen om
en kapitalforhùjelse paÊ kort sigt. Den mener, at denne sag udgùr en analysemodel for de ùvrige
igangvñrende omstruktureringer i sektoren for mellemstatslige satellitorganisationer.

2. Posttjenester

92. Efter vedtagelsen af postdirektivet 39 og Kommissionens meddelelse 40 i slutningen af 1997 har
Kommissionen indledt forberedelserne til andet trin i liberaliseringsprocessen. I henhold til
postdirektivet skal Kommissionen fremlñgge et forslag til yderligere liberalisering af postsektoren
inden udgangen af 1998 efter en gennemgang af sektoren. Senest den 1. januar 2000 skal Parlamentet
og RaÊdet trñffe afgùrelse om yderligere gradvis og kontrolleret liberalisering af postmarkedet.

For at kunne foretage en omfattende gennemgang af sektoren har Kommissionen ivñrksat en rñkke
undersùgelser af forskellige liberaliseringsaspekter. Der er bestilt fùlgende undersùgelser, som udfùres
af eksterne konsulenter: 1) Liberalisering af indsamling, sortering og transport, 2) Kalkulation og
finansiering af befordringspligten, 3) Liberalisering af adresserede reklameforsendelser, 4) Virkningen
af liberaliseringen af grñnseoverskridende post og 5) Vñgt- og prisgrñnser for det omraÊde, der er
omfattet af eneret. Desuden blev der bestilt en sjette undersùgelse Ð Modellerings- og
kvantificeringsscenarier for liberalisering Ð baseret paÊ resultaterne af de fùrste fem undersùgelser.

93. Desuden gik Kommissionen videre med sin undersùgelse af REIMS II-aftalen 41 om
terminalafgifter, som er det udtryk, der anvendes for de afgifter, en posttjeneste, der sender
grñnseoverskridende post, skal betale den modtagende posttjeneste for at omdele posten til de
endelige modtagere. I et memorandum til de anmeldende parter gav Kommissionen udtryk for
bekymring med hensyn til visse bestemmelser i aftalen. Efter en rñkke kontakter med Kommissionen
indgik 12 af parterne en tillñgsaftale, som ñndrer og prñciserer den oprindelige aftale. I november
1998 blev indholdet af den ñndrede REIMS II-aftale offentliggjort i De Europñiske Fñllesskabers
Tidende 42. I forbindelse med offentliggùrelsen gav Kommissionen udtryk for, at den havde til hensigt
at stille sig positivt til aftalen som fùlge af de forbedringer, der var foretaget til gavn for forbrugerne,
og den opfordrede tredjeparter til inden da at fremsñtte deres bemñrkninger.

94. De offentlige posttjenester i Nederlandene og Sverige har anmeldt en bilateral aftale om
terminalafgifter til Kommissionen. Kommissionens undersùgelse af aftalen gav ikke anledning til, at
der trñffes foranstaltninger efter EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Kommissionen afsluttede derfor
sagen med en administrativ skrivelse til parterne.

3. Medier

95. Den audiovisuelle industri er under ñndring som fùlge af digitalteknologi og globalisering.
Digitalt og interaktivt fjernsyn breder sig hurtigt og paÊvirker de eksisterende markedsstrukturer, som
f.eks. erhvervelse af senderettigheder. Da denne udvikling fortsñtter ind i det nñste aÊrhundrede, maÊ

konkurrencepolitikken videreudvikles for at tage hensyn hertil. Kommissionen ùnsker at udforme

39 Europa-Parlamentets og RaÊdets direktiv om fñlles regler for udvikling af Fñllesskabets indre marked for
posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, direktiv 97/67/EF, EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14.

40 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelse af konkurrencereglerne paÊ postsektoren, EFT C 39 af 6.2.1998, s. 2.
41 Anmeldelse af 31. oktober 1997 af en aftale om betaling for obligatorisk omdeling af post fra udlandet (sag nr. IV/

36.748-REIMS II). Aftalen er undertegnet af 16 europñiske posttjenester.
42 EFT C 371 af 1.12.1998, s. 7.
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denne politik gennem en rñkke centrale beslutninger. Det forventes, at de fleste af disse vil blive
offentliggjort i 1999, og at de vil angaÊ digitale platforme og senderettigheder til sportsbegivenheder.

3.1. Digitale platforme

96. I en rñkke medlemsstater er der oprettet digitale platforme for tv- og interaktive tjenester, og
disse er ved at blive undersùgt af Kommissionen. AÊ ret 1998 har i denne sektor vñret prñget af to
beslutninger om forbud mod planlagte fusioner i Tyskland. Det drejer sig om beslutningerne
Bertelsmann/Kirch/Premiere og Deutsche Telekom/Betaresearch 43. Hvad angaÊr to andre sager, Det
Forenede Kongeriges British Interactive Broadcasting (BIB) og Frankrigs TeÂ leÂvison Par Satellite
(TPS), forventes det, at de endelige beslutninger vil blive truffet i begyndelsen af 1999. I disse vil det
klart blive angivet, hvordan Kommissionen har til hensigt at stùtte innovation og udvikling af nye
tjenester til udnyttelse af de teknologiske fremskridt i denne sektor, samtidig med at det sikres, at de
konkurrerende alternativer er i stand til at udvikle sig. Denne fremgangsmaÊde er beskrevet i de
meddelelser efter artikel 19, stk. 3, der er offentliggjort i forbindelse med disse to sager.

Satellit-tv (TPS) 44

97. I sagen TPS har Kommissionen anfùrt, at den er positivt indstillet over for oprettelse af en ny
operatùr, da det vil styrke konkurrencen med de etablerede betalings-tv-tjenester i Frankrig. Den
satellitbaserede digitale platform, som leverer betalings-tv til satellitabonnenter og til kabel-tv-
operatùrer, er et partnerskab omfattende fire franske tv-kanaler, mediegruppen CLT-UFA, France
Telecom og Suez Lyonnaise des Eaux.

I sin meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3, anfùrer Kommissionen, at den vil indtage en positiv
holdning til en rñkke restriktioner, herunder en restriktion, der forhindrer TPS' aktionñrer i at deltage
i lignende foretagender, og en forpligtelse til at give TPS fùrsteret til deres programmer samt
forkùbsret, naÊr disse tilbydes tredjemand. Kommissionen regner med at indrùmme de fire stationer en
treaÊrig fritagelse fra en forpligtelse til at give TPS ret til eksklusiv distribution af deres generelle
kanaler.

British Interactive Broadcasting (BIB) 45

98. Det Forenede Kongerige har nu satellit-, kabel- og jordbaserede digitale tv-platforme, hvoraf
sidstnñvnte (BDB) er omfattet af en kommissionsbeslutning, som er beskrevet i del II. BIB, det
satellitbaserede joint venture mellem BSkyB, BT, Midland Bank og Matsushita, har til formaÊl at levere
interaktive tjenester, saÊsom indkùb, tjenesteydelser, spil osv. samt interaktive tv-programmer via et
satellitsignal og en telefonlinje, som er forbundet med en dekoder (en saÊkaldt »set-top-box«).
Dekoderen er oprindelig subsidieret, idet udgifterne dñkkes af indholdsleverandùrerne. Adgangen til
BIB vil blive kontrolleret ved adgangsstyringssystemer, som leveres af et Sky-datterselskab. Seeren vil
kunne skifte program ved hjñlp af BSkyB's elektroniske programguide (EPG).

99. Efter hùring af tredjeparter har Kommissionen forhandlet flere foranstaltninger med parterne,
saÊ ledes at fordelen ved innovationen inden for interaktive tjenester kan stilles til raÊdighed, samtidig
med at det sikres, at joint venturet ikke forhindrer, at der opstaÊr konkurrerende tjenester. Strukturelle

43 Disse to sager er kommenteret i detaljer i kapitel II (Fusioner).
44 Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17, EFT C 65 af 28.2.1998.
45 Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17, EFT C 322 af 21.10.1998.

KONK. BERETN. 1998

48 XXVIII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN Ð SEK(99) 743 ENDELIG UDG.



foranstaltninger, saÊ som juridisk adskillelse af BIB's afdelinger for tjenester og dñkning af
subsidieringsomkostninger, samt afslutning af eksklusiviteten for EPG, skulle kunne naÊ dette maÊl,
uden at det er nùdvendigt med en lùbende kontrol. Det var ogsaÊ nùdvendigt med adfñrdsmñssige
foranstaltninger, herunder sikring af adgangen til dekoderen for tredjeparter og tilraÊdighedsstillelse af
oplysninger om mekanismen for dñkning af subsidieringsomkostningerne.

3.2. Rettigheder til udsendelse af sportsbegivenheder

100. Udviklingen af betalings-tv-tjenester via digitale net i de seneste aÊr ùger betydningen af retlige
og ùkonomiske spùrgsmaÊ l i relation til rettighederne til det udsendte indhold. I forbindelse med
sportsbegivenheder udvikles praksis i relation til artikel 81 og 82 i ùjeblikket fra sag til sag.
Kommissionen er ved at undersùge en lang rñkke sager paÊ dette omraÊde og forventer at vñre i stand til
at prñcisere sin holdning i 1999 gennem en rñkke beslutninger i tilknytning til EBU's samlede indkùb
af rettigheder samt en beslutning vedrùrende UEFA's vedtñgter om udsendelse af fodboldkampe.

4. Transport

4.1. Lufttransport

Transatlantiske luftalliancer

101. Den 30. juli 1998 46 offentliggjordes Kommissionens meddelelser om alliancerne mellem British
Airways og American Airlines samt Lufthansa, SAS og United Airlines. Meddelelserne indeholder
forslag til foranstaltninger, som Kommissionen kan rette til selskaberne i henhold til traktatens
artikel 85, stk. 1. FormaÊlet med udkastet til foranstaltninger var at tage fat paÊ de overtrñdelser af EU's
konkurrenceregler, som Kommissionen havde konstateret. Selskaberne og interesserede tredjeparter
blev opfordret til at fremsñtte deres bemñrkninger til udkastet til foranstaltninger.

102. Flyselskaberne i alliancen mellem Lufthansa, SAS og United Airlines bad om en mundtlig
hùring, som fandt sted den 14. og 15. december 1998. SaÊ ledes som det var sket under den mundtlige
hùring i sagen om British Airways og American Airlines i februar 1998, benyttede parterne lejligheden
til at give en omfattende beskrivelse af deres synspunkter vedrùrende Kommissionens retlige
vurdering af sagen, herunder Kommissionens udkast til foranstaltninger. Et stort antal tredjeparter
fremkom desuden med erklñringer om udkastet til foranstaltninger.

Nñste trin i proceduren er et mùde mellem medlemsstaternes eksperter paÊ konkurrenceomraÊdet,
inden Kommissionen vedtager et forslag efter traktatens artikel 85, stk. 1.

103. British Airways og American Airlines bad ikke om en mundtlig hùring.om disse udkast til
foranstaltninger. Kommissionen blev underrettet om, at planerne om at danne en alliance mellem disse
to luftfartsselskaber blev stillet i bero i slutningen af 1998 efter sammenbruddet i forhandlingerne
mellem De Forenede Stater og Det Forenede Kongerige om et frit luftrum uden nogen prñcis
angivelse af, hvornaÊr disse forhandlinger ville blive genoptaget.

104. Kommissionen fortsatte ogsaÊ undersùgelserne af alliancerne mellem Sabena/Austrian Airlines/
Swissair og Delta Air Lines samt mellem KLM og Northwest.

46 EFT C 239 af 30.7.1998.
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Boks 4: Den europñiske konkurrencepolitik og lufthavnene

Liberaliseringen af lufttransporten, som har vñret en realitet i flere aÊr, har givet sig udslag i et
prisfald paÊ adskillige ruter hovedsagelig for turister, en stigning i udbud og efterspùrgsel og en
begyndende omstrukturering af de nationale luftfartsselskaber, som for at tilpasse sig til de nye
betingelser paÊ markedet og reducere deres driftsomkostninger har valgt at indgaÊ alliancer. I den
forbindelse udgùr lufthavnene et afgùrende element for luftfartsselskaberne, som fremover
befinder sig i en situation med stùrre konkurrence.

Udviklingen paÊ markedet har fùrt til nye behov med hensyn til lufthavnstjenester og forstñrket
problemet med overbelastning af de store lufthavne. Adgangen til lufthavnene er saÊ ledes en vigtig
faktor for ethvert luftfartsselskabs udvikling. I den forbindelse bevirker udviklingen af »hubs«,
knudepunkter for korresponderende ruter, en stigende efterspùrgsel efter slots og kan derfor
tñnkes at skñrpe konkurrenceproblemerne i de lufthavne, der allerede er overfyldte. PaÊ den
baggrund bliver fordelen for de selskaber, der traditionelt er etableret i de overfyldte lufthavne,
stadig stùrre som fùlge af reglen om de etableredes rettigheder, som anerkendes af
adfñrdskodeksen. I bestrñbelserne paÊ at reducere omkostningerne reprñsenterer de omkostninger,
som lufthavnstjenesterne giver anledning til, i ùvrigt et afgùrende element. Det er derfor
nùdvendigt, at konkurrencen ogsaÊ gñlder for prisen paÊ disse tjenester, og at ingen selskaber
diskrimineres.

Kommissionen, som har taget initiativet til liberaliseringen af luftfartssektoren, har vñret nùdt til at
overvaÊge meget omhyggeligt, at konkurrencen var sikret i lufthavnene, bl.a. ved at lette adgangen
til de store overfyldte lufthavne, ved at sikre ligebehandling mellem luftfartsselskaberne og ved at
udsñtte lufthavnstjenesterne for et reelt konkurrencepres paÊ priser og kvalitet. En rñkke
beslutninger vedtaget i de seneste maÊneder viser Kommissionens vilje til at aÊbne EU's lufthavne for
konkurrence.

Hvad angaÊr adgangen til lufthavnene ligger det stùrste problem i manglen paÊ slots, som er
forstñrket siden liberaliseringen. De manglende slots forhindrer nemlig, at der opstaÊr konkurrence.
Derfor har Kommissionen for eksempel godkendt alliancen mellem Lufthansa og SAS paÊ den
betingelse, at parterne afgiver et betydeligt antal slots for at lette nye konkurrerende selskabers
adgang til visse ruter mellem Tyskland og Skandinavien.

Lufthavnenes forvaltningsorganer er ofte knyttet til de nationale offentlige myndigheder. I visse
sager, f.eks. vedrùrende lufthavnene i Bruxelles, Frankfurt og Paris, har det vist sig, at disse organer
ofte optraÊdte partisk og havde en tendens til at favorisere det dominerende nationale luftfarts-
selskab gennem diskriminerende afgifter i forhold til de nye selskaber. Fùrstnñvnte havde saÊ ledes
en konkurrencemñssig fordel. Kommissionen har derfor paÊ lagt ovennñvnte forvaltningsorganer at
bringe denne praksis til ophùr.

RaÊdets direktiv 96/67 af 15. oktober 1996 liberaliserer markedet for ground handling paÊ en saÊdan
maÊde, at disse diskriminerende afgifter vil forsvinde. Kommissionen har givet udtryk for sin vilje til
strengt at forfùlge maÊlene i dette direktiv, bl.a. ved omhyggeligt at analysere de ansùgninger om
undtagelse, der tager sigte paÊ midlertidigt at bibeholde ground handling-monopoler i de tilfñlde,
hvor der ikke er tilstrñkkelig plads til at give adgang til konkurrerende virksomheder.
Kommissionen har derfor vedtaget to beslutninger om Frankfurts lufthavn. I den fùrste beslutning
bad Kommissionen den tyske regering om at begrñnse omfanget af denne undtagelse, og i den
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anden, som henvendte sig til forvaltningsorganet, gav Kommissionen udtryk for, at dette organs
monopol paÊ markedet for assistance paÊ jorden udgjorde misbrug af en dominerende stilling, idet
monopolet paÊ markedet for tilraÊdighedsstillelse af lufthavnsinfrastrukturer uden nogen saglig grund
var blevet udvidet til ground handling-tjenester.

Kommissionen 1 har ligeledes begrñnset rñkkevidden af de undtagelser, den tyske regering har
givet i lufthavnene i Stuttgart og Hamburg, og har afvist den undtagelse, der er givet lufthavnen i
KoÈ ln/Bonn. Kommissionen har derimod godkendt den undtagelse, der er givet lufthavnen i
DuÈ sseldorf 2.

1 Beslutninger af 30. oktober 1998, endnu ikke offentliggjort.
2 Beslutning af 14. januar 1998, offentliggjort i EFT L 173/98.

4.2. Sùtransport

105. For saÊ vidt angaÊr sùtransport vil 1998 vñre prñget af TACA-sagen, efter navnet paÊ den
paÊgñldende linjekonference for atlanttrafikken, Trans-Atlantic Conference Agreement, en sag, som er
afsluttet med en kommissionsbeslutning, hvori der konstateres en overtrñdelse af artikel 81
kombineret med en overtrñdelse af artikel 82 47.

106. TACA-aftalen aflùste TAA (Trans-Atlantic Agreement), som blev forbudt i 1994. Den omfatter
17 medlemmer, som reprñsenterer mere end 60% af markedet for sùtransport med containere mellem
Nordeuropa og De Forenede Stater. TACA-parterne anmeldte deres aftale i 1994 med henblik paÊ en
fritagelse.

Kommissionen konstaterede, at flere af aftalens bestemmelser er omfattet af artikel 81, stk. 1. Det
drejer sig om fastsñttelsen af priser paÊ sùtransporttjenester mellem Europa og USA, fastsñttelse af
priser paÊ landtransporttjenester paÊ Fñllesskabets omraÊde, fñlles fastsñttelse af betingelserne for
indgaÊelse af serviceaftaler med befragterne samt fastsñttelse af priser gñldende for speditùrerne.

Den fùrste af aftalens bestemmelser er blevet omfattet af gruppefritagelsen til fordel for
linjekonferencer 48, mens Kommissionen afviste at give en individuel fritagelse for de tre andre
bestemmelsers vedkommende.

107. Virkningen af disse konkurrencebegrñnsninger blev forstñrket af TACA-medlemmernes
adfñrd i en fñlles dominerende stilling paÊ det paÊgñldende marked, for saÊ vidt som de misbrugte
denne situation ved at tilskynde to potentielle nye markedsdeltagere til at tilslutte sig gruppen og
saÊ ledes udelukke konkurrencen. Kommissionen konstaterede saÊ ledes, at to store asiatiske rederier
kom ind paÊ det transatlantiske marked mellem 1994 og 1996 og endte med at slutte sig til TACA. Til
gengñld forlod ingen af TACA-parterne konferencen for at operere som selvstñndigt rederi. I den
forbindelse anslog de europñiske befragteres raÊd, at i aÊrene 1993-1995 har fùrst TAA og derefter
TACA indfùrt globale prisstigninger paÊ over 80%.

47 For saÊ vidt angaÊr aspekterne vedrùrende artikel 82 henvises til I-B-3 i denne beretning.
48 RaÊdets forordning (EéF) nr. 4056/86 af 22. december 1986 om fastsñttelse af de nñrmere retningslinjer for

anvendelsen af traktatens artikel 81 og 82 paÊ sùtransport.
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108. I forbindelse med den samme beslutning paÊviste Kommissionen, at de virksomheder, der har
undertegnet TACA-aftalen, indtog en samlet dominerende stilling paÊ containermarkedet mellem
Nordeuropa og USA, og at de havde misbrugt denne fñlles dominerende stilling ved for det fùrste at
begrñnse kundernes mulighed for at indgaÊ individuelle aftaler med rederier og for det andet at holde
potentielle konkurrenter ude fra markedet. For saÊ vidt angaÊr det andet punkt har TACA tilskyndet to
af sine potentielle konkurrenter til at tilslutte sig organisationen ved at tilbyde dem en rñkke fordele.
De linjerederier, der ikke deltog i aftalen, blev saÊ ledes tilskyndet til at tilslutte sig den, idet de fik
tilladelse til at benytte lavere priser end de traditionelle medlemmers priser. Den ordning med
dobbelte takster, som linjekonferencen indfùrte, begrñnsede saÊ ledes konkurrencen fra selvstñndige
skibsrederes side. Endvidere accepterede de stiftende medlemmer af TACA, at de i forbindelse med
visse kontrakter ikke ville konkurrere med de rederier, der ikke deltog i den fùrste sammenslutning. I
betragtning af betydningen af den potentielle konkurrence paÊ markederne for maritim linjetransport,
blev denne overtrñdelse anset for sñrlig alvorlig. Kommissionen har paÊ lagt de 15 medlemmer af
TACA, hvoraf halvdelen er ikke-europñiske virksomheder, en bùde paÊ 273 mio. ECU.

109. Denne sag sñtter ikke spùrgsmaÊ lstegn ved Kommissionens politik over for de traditionelle
linjekonferencer. I Kommissionens ùjne afviger TACA-medlemmernes adfñrd nemlig fra den adfñrd,
der er tilladt i henhold til gruppefritagelsen.

4.3. Anvendelse af artikel 86 paÊ transportsektoren

110. To sager, som havde vñret genstand for kommissionsbeslutninger paÊ grundlag af artikel 86,
fandt en tilfredsstillende lùsning i lùbet af 1998.

Efter en klage fra British Midland havde Kommissionen den 28. juni 1995 49 vedtaget en beslutning i
henhold til EF-traktatens artikel 86, stk. 3, i forbindelse med artikel 82, hvori den konstaterede, at
Belgien havde overtraÊdt artikel 86, stk. 1, i forbindelse med artikel 82 ved at have paÊ lagt ReÂgie des
voies aeÂriennes, som er den offentlige virksomhed, der driver lufthavnen i Bruxelles, et system for
landingsafgifter, som fùrte til diskriminering. Da Belgien ikke efterlevede ovennñvnte beslutning, bad
Kommissionen den 19. marts 1997 50 Domstolen om at konstatere, at denne medlemsstat havde undladt
at opfylde sin forpligtelse til at efterkomme beslutningen. Ved bekendtgùrelse af 20. januar 1998 bragte
den belgiske regering overtrñdelsen til ophùr, og Kommissionen besluttede derfor at hñve sagen.

Den 21. oktober 1997 vedtog Kommissionen en formel beslutning i henhold til traktatens artikel 86,
stk. 3, i forbindelse med traktatens artikel 82 om den lovfñstede ordning for rabat paÊ lodstaksterne i
Genovas havn 51. Ved dekret af 8. juni 1998 bragte den italienske regering overtrñdelsen til ophùr.

5. Forsikringssektoren

5.1. Forsikringspuljer: en undersùgelse i sektoren for luftfartsforsikring

111. For at give forsikringspuljer vished for, om gruppefritagelsesforordningen (forordning 3932/92)
gñlder for dem, og for at prñcisere Kommissionens politik i relation til puljer, der ikke falder ind under
gruppefritagelsen, indledte Generaldirektoratet for Konkurrence i september 1997 en undersùgelse af

49 EFT L 216/1995, s. 8.
50 Sag C-155/97, Kommissionen mod Belgien.
51 EFT L 301/1997, s. 27.
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en hel forsikringssektor, nemlig luftfartssektoren. Der blev udsendt omfattende anmodninger om
oplysninger til 13 luftfartspuljer, som er etableret i Europa. 8 af disse puljer var blevet anmeldt i
overensstemmelse med forordning nr. 17, mens de 5 ùvrige aldrig var blevet anmeldt.

112. Gruppefritagelsesforordningen omfatter kun puljer, hvis medlemmer har en begrñnset
markedsandel (10% for co-assurancepuljer og 15% for co-reassurancepuljer). Med hensyn til de
puljer, der overskrider disse tñrskler, uanset hvor hùj markedsandelen er, gñlder det synspunkt, at de
ikke kan anses for konkurrencehñmmende, saÊ lñnge sammenslutningen er nùdvendig for at give deres
medlemmer mulighed for at tilbyde en forsikringstype, som de ikke kunne tilbyde alene. Dette ville
vñre tilfñldet, naÊr den sñrlige karakter af de involverede risici (f.eks. katastroferisici) forudsñtter en
samling af forskellige forsikringsselskabers kapacitet for at det kan betale sig at dñkke dem.

113. Undersùgelsen af luftfartsforsikringspuljer viste, at det geografiske marked hovedsagelig er
internationalt. Luftsfartspuljer paÊ dette marked giver ikke anledning til konkurrenceproblemer. Selv
om de fleste puljer har nñsten alle forsikringsselskaber, der er etableret i den paÊgñldende
medlemsstat, som medlemmer, dñkker disse puljer kun en meget ubetydelig andel af det
internationale marked og overstiger under ingen omstñndigheder tñrsklerne i gruppefritagelsesfor-
ordningen.

114. For mindre luftfartsrisici ser der imidlertid ud til at eksistere et nationalt marked. Disse smaÊ

risici er ikke katastroferisici (dvs. risici med en lav hyppighed, men et stort omfang, saÊsom
produktansvar for flyproducenterne) og reprñsenterer en lav forsikringsvñrdi i relation til andre risici i
samme sektor. Kunderne er mindre flyejere med begrñnsede muligheder for at sùge bedre
forsikringsbetingelser i udlandet. Disse risici reprñsenterer en meget lille mñngde luftfartsforsikring.

De fleste luftfartspuljer dñkker store andele af disse markeder og ser ikke ud til at vñre nùdvendige
for at give deres medlemmer mulighed for at vñre til stede paÊ disse markeder. Det kan ikke udelukkes,
at i forbindelse med visse mindre risici, hvor markedet er nationalt, er puljen konkurrencebegrñnsende
og kan derfor ikke omfattes af en fritagelse, hverken efter forordning 3932/92 eller individuelt. Ikke
desto mindre blev det ikke anset for umagen vñrd at forfùlge denne potentielle overtrñdelse paÊ

fñllesskabsplan som fùlge af den meget begrñnsede omsñtning, der skabes paÊ disse nationale
markeder.

115. Undersùgelsen blev derfor afsluttet med en rñkke administrative skrivelser rettet til de
anmeldte luftfartspuljer, hvori det blev anfùrt, at de enten falder ind under »de minimis«-meddelelsen
eller under de markedsandelstñrskler, der er angivet i forordning 3932/92 for saÊ vidt angaÊr det
internationale marked for luftfartsforsikring. De administrative skrivelser indeholdt en advarsel i
relation til de nationale markeder, idet det blev anfùrt, at Kommissionens tjenestegrene ikke har
tilstrñkkelig fñllesskabsinteresse i at konstatere overtrñdelser formelt, hvis disse kun angaÊr en
minimal del af aktiviteterne paÊ luftfartsmarkedet, men at de nationale myndigheder under alle
omstñndigheder vil kunne gribe ind mod disse puljers konkurrencebegrñnsende struktur eller
medlemmernes konkurrencebegrñnsende adfñrd, hvis de finder det nùdvendigt.

5.2. Anvendelse af den nye politik paÊ P&I Clubs-sagen

116. Den nye politik over for forsikringspuljer er allerede blevet anvendt paÊ en skadedelingsordning
mellem gensidige forsikringsselskaber (svarende til en pulje i non-profit forsikringssektoren). I
P&I Clubs-sagen har Kommissionen til hensigt at vedtage en formel beslutning i de kommende
maÊneder, hvori det konkluderes, at en skadedelingsaftale mellem gensidige forsikringsselskaber, som
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dñkker 89% af verdensmarkedet for maritim ansvars- og kontraktansvarsforsikring (beskyttelses- og
erstatningsforsikring), utvivlsomt ikke er omfattet af artikel 81, stk. 1, fordi den ser ud til at vñre
nùdvendig for at give medlemmerne mulighed for at kunne forsikre en rñkke meget store maritime
risici (f.eks. havforurening).

117. I august 1998 blev der nemlig offentliggjort en meddelelse efter artikel 19, stk. 3, i forordning
nr. 17, hvori det blev anfùrt, at Kommissionen har til hensigt at vedtage en positiv beslutning med
hensyn til den puljeaftale, der er indgaÊet inden for International Group of P&I Clubs. Dette var
imidlertid kun muligt, efter at IG ñndrede puljeaftalen med henblik paÊ at sikre, at den ikke lñngere
indeholdt en overtrñdelse af konkurrencereglerne. IG sñnkede bl.a. omfanget af den dñkning, der
tilbydes i fñllesskab af alle medlemmerne for at sikre, at der ikke var nogen vñsentlig andel af
efterspùrgslen, der ikke kunne opfyldes. Den grñske skibsfartskomiteÂ, som er en sammenslutning af
skibsredere, havde klaget over dette forhold.

118. I oktober 1998 blev der offentliggjort en anden meddelelse efter artikel 19, stk. 3, hvori det blev
anfùrt, at Kommissionen ogsaÊ havde til hensigt at indtage en positiv holdning til International Group-
aftalen, hvor der fastsñttes regler for konkurrencen mellem medlemmerne af puljeaftalen. Dette var
kun muligt, efter at IG ñndrede de oprindelige restriktioner, som forhindrede P&I Clubs i frit at
fastsñtte satserne. NaÊr den nye aftale trñder i kraft, vil P&I Clubs vñre i stand til for fùrste gang at
konkurrere paÊ de satser, de opkrñver hos medlemmerne, og de vil bl.a. frit kunne fastsñtte den del af
raten, der svarer til deres administrative omkostninger. Begrñnsninger i friheden til at fastsñtte den
resterende del af raten synes at vñre nùdvendige for at sikre, at puljeaftalen fungerer korrekt.

119. Hvis den vedtages, vil den endelige beslutning om P&I Club-sagen indeholde en fuldstñndig
begrundelse for den nye politik over for forsikringspuljer.

6. Energi

120. Begyndelsen af 1999 har vñret prñget af liberaliseringen af det indre marked for elektricitet.
Fra den 19. februar 1999 skal 25% af kunderne i mindst 12 medlemsstater frit kunne forsyne sig hos en
leverandùr efter eget valg. Denne nye frihed, som fùlger af gennemfùrelsen af elektricitetsdirektivet,
kan ikke undgaÊ at paÊvirke Kommissionens prioritering, naÊr den anvender konkurrenceretten i denne
sektor.

Direktivets bidrag

121. Direktivet knñsñtter eksistensen af mindst to klart adskilte markeder, nemlig markedet for salg
og for transport af elektricitet. Gennem den betydning, reguleringen tillñgges, anerkendes det i
direktivet, at transporten har karakter af et naturligt monopol, og der organiseres derefter et
konkurrencemarked for produktet »elektricitet«. Til det formaÊ l indvirker direktivet baÊde paÊ

efterspùrgslen (frit valg af leverandùr) og paÊ udbuddet (ordning for opfùrelse af nye produktions-
enheder).

Denne aÊbning af markedet skal ske under hensyn til de opgaver af generel ùkonomisk art, som er
tildelt visse virksomheder. PaÊ denne baggrund anerkender direktivet fuldt ud medlemsstaternes
mulighed for at definere saÊdanne opgaver Ð som f.eks. kan fùlge af maÊlsñtninger vedrùrende social
sikring eller forsyningssikkerhed Ð og paÊse, at ingen bestemmelse i forbindelse med liberaliseringen
hindrer disses gennemfùrelse.
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122. Direktivet giver fùrst og fremmest visse forbrugere (»privilegerede«) ret til at blive forsynet
med elektricitet af en leverandùr efter eget valg. Den oprindelige aÊbning Ð i stùrrelsesordenen
ca. 25% Ð angaÊr under alle omstñndigheder alle de virksomheder, der forbruger over 100 GWh om
aÊret pr. forbrugssted, inden den gradvis udvides til at naÊ ca. 33% efter 2003.

De aÊbningstñrskler, der er fastsat i direktivet, udgùr kun minimumstal. Hver medlemsstat kan frit gaÊ

lñngere eller hurtigere, og det er der mange, der allerede har gjort. For at dñmpe disse medlemsstaters
frygt med hensyn til den saÊ ledes opstaÊede uligevñgt Ð nogle aÊbner deres marked 100%, mens andre
begrñnser sig til de foreskrevne 25% Ð indeholder direktivet bestemmelser om en gensidigheds-
mekanisme, som i en overgangsperiode tillader, at der nñgtes import fra de medlemsstater, der er
mindst aÊbne for konkurrencen.

123. Det forhold, at visse forbrugere er »privilegerede«, ville kun have symbolsk betydning, hvis
disse forbrugeres adgang til systemet hverken var organiseret eller garanteret. Det er saÊ ledes ikke
overraskende at konstatere, at halvdelen af direktivets kapitler 52 omhandler emner, der vedrùrer
systemets organisering og funktion. De praktiske betingelser for adgangen kan ifùlge direktivet tage i
alt tre former 53. Det overlades til medlemsstaten at vñlge den ene eller den anden af disse muligheder,
men dette valg skal under alle omstñndigheder fùre til et ensartet resultat med hensyn til aÊbning af
markedet.

Det vil ikke her vñre praktisk at give en detaljeret beskrivelse af hver af de ovennñvnte muligheder.
Det er tilstrñkkeligt at gùre opmñrksom paÊ, at adgangen til transmissionssystemerne og eventuelt
distributionssystemerne skal garanteres alle de privilegerede forbrugere paÊ ikke-diskriminerende
vilkaÊr, og uanset forbrugernes og leverandùrernes identitet eller nationalitet. En operatùr af et
integreret system maÊ ikke favorisere et datter- eller moderselskab og skal sikre en selvstñndig
administration og fortrolighed i relation til sidstnñvnte selskaber.

Brugen af systemet giver anledning til en godtgùrelse, som dels forhandles mellem parterne og dels
reguleres af staten. Fastsñttelsen af en specifik pris for udnyttelse af systemet er nyt i de fleste
medlemsstater. Den logiske fùlge heraf er en regnskabsmñssig adskillelse af systemaktiviteterne i
forhold til de ùvrige aktiviteter (f.eks. produktion), som visse integrerede virksomheder kan udùve.
FormaÊlet er her at garantere gennemsigtighed og undgaÊ , at der opstaÊr krydssubvention mellem
systemaktiviteter Ð som hùrer ind under det naturlige monopol Ð og andre aktiviteter, som for det
meste er omfattet af konkurrence.

124. Den aÊbning, der fùlger af direktivet, standser ikke ved kunderne. Producenterne skal ogsaÊ have
fordel af de nye bestemmelser med hensyn til opfùrelse af nye produktionsenheder Ð med henblik paÊ

eget forbrug eller salg Ð som er indeholdt i direktivet. Disse foranstaltninger, hvor det bl.a. fastsñttes,
at tilladelser til drift af nye produktionsenheder skal gives paÊ et ikke-diskriminerende grundlag, bùr
fremme udviklingen af et varieret udbud, som bedre kan udnytte innovationer paÊ det teknologiske og
miljùmñssige omraÊde.

125. Disse ñndringer paÊ produktionsniveauet vil i visse medlemsstater blive ledsaget af fremkomsten
af nye aktùrer eller nye produkter: elektricitetsforhandlere, »spot«-markeder og afledte produkter vil
opstaÊ , efterhaÊnden som markedet aÊbnes.

52 Kapitel IV, V, VI, VII.
53 Forhandlet adgang til systemet, reguleret adgang til systemet, eneaftager uden pligt til kùb ledsaget af forhandlet

eller reguleret adgang til systemet.
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En konkurrencepolitik i overensstemmelse med liberaliseringen

126. Adgangen til systemet udgùr et vñsentligt element i liberaliseringen. Det skal ligeledes
understreges, at i modsñtning til en sektor som telekommunikationssektoren, hvor den teknologiske
udvikling har fùrt til udvikling af nye systemer, burde elektricitetssektoren ikke komme ud for en
udvikling, der kan sñtte spùrgsmaÊ lstegn ved de eksisterende systemers vñsentlige og nùdvendige
karakter.

Der kan vñre mange hindringer for adgangen til systemerne: ikke begrundede afslag fra
systemoperatùrernes side, alt for hùje eller diskriminerende transmissionspriser.

Man skal saÊ ledes vñre opmñrksom paÊ , at priserne ikke er et resultat af hverken alt for hùje eller daÊrligt
kontrollerede omkostninger eller fakturering af ydelser, der reelt ikke er benyttet. Der vil blive holdt
sñrligt ùje med sidstnñvnte i forbindelse med transmissioner mellem medlemsstater. Transmissions-
priserne kunne i ùvrigt ogsaÊ fastsñttes i forhold til en tarifmetode, der kunne have konkurrencebe-
grñnsende virkninger, som f.eks. en metode, der favoriserer de producenter, der raÊder over et stort og
varieret anlñg i modsñtning til nye producenter paÊ markedet. Endelig er det ikke udelukket, at afslag
begrundes med manglende kapacitet.

I sager vedrùrende adgang vil Kommissionen analysere systemoperatùrens situation paÊ baggrund af
dennes uafhñngighed af de ùvrige aktiviteter i den integrerede gruppe, som han eventuelt tilhùrer.
Generelt set vil en selvstñndig systemoperatùr ikke a priori vñre interesseret i at nñgte en
transmission. Han vil tvñrtimod forsùge at maksimere kapacitetsudnyttelsen, eller endog opfùre ny
kapacitet for at efterkomme efterspùrgslen.

127. To andre emner er sñrdeles vigtige og vil paÊ et senere tidspunkt blive genstand for en detaljeret
undersùgelse.

Det drejer sig fùrst og fremmest om den rolle, som elektriske samkùringslinjer mellem medlems-
staterne kommer til at spille paÊ baggrund af oprettelsen af et »indre« marked for elektricitet. Det er
sandsynligt, at samkùringslinjerne vil yde et afgùrende bidrag til fùrste fase af aÊbningen af markederne
ved at give udenlandske konkurrenter mulighed for at skabe konkurrence. PaÊ denne baggrund vil
udviklingen og isñr den optimale udnyttelse af de eksisterende samkùringslinjer blive undersùgt
omhyggeligt ud fra et konkurrencemñssigt synspunkt.

Det andet emne vedrùrende adgang til systemet er kendt under det engelske udtryk »pancaking«.
Dette betegner sammenlñgning af transmissionsomkostninger som fùlge af udnyttelse af systemer, der
tilhùrer flere operatùrer. Dette kan let illustreres ved en tñnkt transmission mellem Lille og
Amsterdam: en simpel sammenlñgning af omkostningerne for det franske, belgiske og nederlandske
system kunne resultere i en meget hùj pris i forhold til prisen paÊ en transmission over en tilsvarende
afstand, f.eks. Lille-Paris. En fùrste lùsning paÊ dette problem er udviklet i Tyskland Ð hvor der findes
flere systemoperatùrer ved siden af hinanden Ð inden for rammerne af »VerbaÈndevereinbarung«. Der
findes endnu ikke en europñisk lùsning, men den vil vñre absolut nùdvendig i forbindelse med
oprettelsen af et ñgte »indre« marked. Kommissionen vil bidrage hertil ved i videst muligt omfang at
benytte de instrumenter, den har til raÊdighed. Ud fra konkurrenceretten kunne den f.eks. undersùge en
sammenlñgning af omkostninger, som fùrer til dobbelt fakturering af samme ydelse.

Endelig skal indsatsen i forbindelse med adgangen til systemet ledsages af en foranstaltning, der sikrer
frit valg for de forbrugere, som risikerer at komme ud for begrñnsninger som fùlge af eksklusive eller
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langvarige kontrakter mellem kunder og leverandùrer. Kommissionen maÊ analysere kontrakterne i
lyset af den praksis, der opstaÊr paÊ de mest konkurrenceprñgede markeder. De parter, der opererer paÊ

elektricitetsmarkedet maÊ paÊ deres side utvivlsomt tilpasse deres forretningspraksis til de nye
betingelser, der skabes af direktivet. De maÊl, der er tilstrñbt gennem de tidligere kontrakter
(forsyningssikkerhed, rentable investeringer osv.), vil kunne naÊs gennem andre mindre konkurrence-
begrñnsende midler (kontrakter med flere leverandùrer, finansielle instrumenter til dñkning af risici
osv.).

Endelig vil de garantier, der skal gives med hensyn til adgang til systemet og med hensyn til
forbrugernes valgfrihed, kun have en virkning, hvis udbuddet af elektricitet kommer fra et forholdsvis
stort antal leverandùrer. I den forbindelse vil enhver plan om en fusion af virksomheder eller
oprettelse af en fñlles virksomhed blive ledsaget af en omhyggelig undersùgelse med det formaÊ l at
kontrollere, at der ikke er tale om en skadelig indvirkning paÊ udbuddet.

128. Konkurrencepolitikken skal saÊ ledes ledsage de lovgivningsmñssige foranstaltninger, samtidig
med at der tages hensyn til de sñrlige trñk ved elektricitetssektoren Ð f.eks. tilstedevñrelsen af
tjenester af generel ùkonomisk interesse.

Kommissionen er ikke den eneste, der kan trñffe foranstaltninger paÊ disse omraÊder. Den kan regne
med stùtte fra de nationale domstole, de nationale konkurrencemyndigheder og de sektorspecifikke
regulerende myndigheder, der indfùres ved direktivets gennemfùrelse.

Ligesom paÊ telekommunikationsomraÊdet vil Kommissionens opgave derfor vñre at koncentrere sig om
de sager, der har en vis fñllesskabsinteresse, eller hvor dens indgriben udgùr en nùdvendig sikkerhed
for harmonisering af »antitrust«-metoden. Kommissionen kunne bl.a. koncentrere sig mere om
markedets strukturelementer (f.eks. metoderne til beregning af priserne for adgang til systemet) end
om de enkelte sager (f.eks. en strid, der kunne opstaÊ efter anvendelsen af den tidligere nñvnte
metode).

7. Konkurrence og miljù

129. PaÊ det europñiske topmùde i Cardiff henviste medlemsstaterne til bestemmelserne i
Amsterdam-traktaten 54, hvori det hedder, at miljùbeskyttelseskrav skal integreres i Fñllesskabets
politikker med henblik paÊ at fremme en bñredygtig udvikling. Dette blev bekrñftet paÊ topmùdet i
Wien. I sin 25. beretning om konkurrencepolitikken havde Kommissionen lejlighed til at prñcisere sin
holdning til anvendelsen af Fñllesskabets konkurrenceregler paÊ miljùsektoren. Den anfùrte bl.a.: »I sin
analyse af de enkelte sager afvejer Kommissionen konkurrencebegrñnsningerne som fùlge af aftalen
og de miljùmñssige maÊlsñtninger, som denne aftale giver mulighed for at naÊ , ved at anvende
proportionalitetsprincippet i henhold til artikel 81, stk. 3. Miljùbeskyttelse anses bl.a. for at vñre et
element, der bidrager til forbedring af produktionen eller distributionen og til fremme af den
ùkonomiske og tekniske udvikling« 55. I den forbindelse er aÊret 1998 prñget af fire sager, som viser
Kommissionens vilje til i sin analyse af konkurrencespùrgsmaÊ l at indtage en positiv holdning til
miljùspùrgsmaÊ l.

130. Kommissionen har godkendt den aftale, der er indgaÊet mellem Den Europñiske Sammen-
slutning af Forbrugerelektronikfabrikanter (EACEM) og 16 af dens medlemmer, som er store

54 Artikel 6 i den konsoliderede traktat.
55 25. beretning om konkurrencepolitikken, nr. 83-85.
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fabrikanter af tv-apparater og videomaskiner. Denne aftale udgùr en frivillig forpligtelse, som tager
sigte paÊ at reducere elektricitetsforbruget i apparaterne, naÊr de er i »standby«-position. Kommissionen
har fritaget denne aftale i henhold til artikel 81, stk. 3, idet den mener, at de energibesparelser og
miljùfordele, der fùlger af dette projekt, helt klart udgùr et teknisk og ùkonomisk fremskridt og som
fùlge heraf ogsaÊ er til fordel for forbrugerne. Den opnaÊede energibesparelse kan udgùre ca. 3,2 TWh
om aÊret fra 2005. Denne reduktion af energiforbruget vil faÊ store konsekvenser med hensyn til
forvaltning af energiressourcerne, reduktion af CO2-emissionerne og som fùlge heraf bekñmpelsen af
den globale opvarmning. Kommissionen har ligeledes kunnet sikre sig, at projektet ikke udelukkede
konkurrencen paÊ de paÊgñldende markeder, og at dets restriktive virkning var nùdvendig for at faÊ fuldt
udbytte af de forventede fordele.

131. Foreningen af europñiske automobilfabrikanter (ACEA) har paÊ sine medlemmers vegne
forpligtet sig til at reducere CO2-emissionerne fra personbiler. Dette tilsagn fùlger Fñllesskabets
politik for nedbringelse af CO2-emissionerne i atmosfñren 56. ACEA har fastsat et maÊ l for
nedbringelsen paÊ 25% for 2008. Kommissionen og medlemsstaterne skal sikre, at det arbejde, der
gùres for at naÊ dette maÊl, fùlges op. Kommissionen har ligeledes givet udtryk for, at denne aftale
mellem de europñiske automobilfabrikanter ikke var i strid med konkurrencereglerne. ACEA
fastsñtter nemlig et gennemsnitligt niveau for reduktionen for alle sine medlemmer, men hvert enkelt
medlem kan frit fastsñtte sit eget niveau, hvilket vil tilskynde dem til hver for sig at udvikle nye
teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne, som vil konkurrere med hinanden. ACEA's frivillige
aftale udgùr derfor ikke en konkurrencebegrñnsning og falder ikke ind under anvendelsesomraÊdet for
artikel 81, stk. 1.

132. I EUCAR-sagen har Kommissionen indtaget en positiv holdning til en samarbejdsaftale, der er
indgaÊet mellem de store automobilkoncerner i Europa, og som har til formaÊ l at styrke forskningen i
automobilindustrien, navnlig paÊ miljùomraÊdet. Projekterne vil hovedsagelig angaÊ eksperimentel
forskning: f.eks. begrñnsning af stùjgenerne eller virkningerne af skadelige emissioner fra motorer. De
produkter, der bliver resultatet af disse undersùgelser, vil ikke kunne anvendes direkte i en bestemt
biltype. Kommissionen ansaÊ derfor denne forskning for at foregaÊ paÊ et prñkonkurrencemñssigt
stadium og mente, at aftalen opfyldte bestemmelserne i fñllesskabsretten.

133. Endelig godkendte Kommissionen medlemsaftalerne i Valpak, en non-profit industriledet
overensstemmelsesordning i Det Forenede Kongerige, som er oprettet med henblik paÊ at opfylde sine
medlemmers forpligtelser med hensyn til genanvendelse og genvinding af emballageaffald 57. De
retlige rammer i Det Forenede Kongerige for gennemfùrelse af direktivet giver plads til konkurrence
paÊ markedet for overensstemmelsestjenester, som sùger at opfylde genanvendelses- og genvindings-
forpligtelserne paÊ en virksomheds vegne. Valpak er i ùjeblikket den stùrste overensstemmelsesordning
i Det Forenede Kongerige, men der eksisterer konkurrerende ordninger, som har anmeldt deres
arrangementer til Kommissionen.

134. Efter sin undersùgelse af Valpaks medlemsaftaler, konkluderede Kommissionen, at aftalerne
begrñnsede konkurrencen i henhold til artikel 81, stk. 1, idet de forpligtede virksomheder, som
ùnskede at tilslutte sig ordningen, til at overdrage alle deres forpligtelser inden for alle
emballagematerialer. En saÊdan 'alt eller intet metode', som omsñtter en lovbestemmelse, begrñnser

56 Meddelelse fra Kommissionen til RaÊdet og Europa-Parlamentet af 29.7.1998, »Gennemfùrelsen af EU's strategi
for nedbringelse af CO2-emissionen fra biler : miljùaftale med den europñiske bilindustri«,
KOM(1998) 495 endelig. udg.

57 Disse forpligtelser blev indfùrt i marts 1997 gennem en rñkke statslige regler, som gennemfùrer kravene i EU-
direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF).
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Valpaks og andre ordningers muligheder for at konkurrere med hinanden paÊ et materialespecifikt
grundlag. Kommissionen overvejede endvidere, om de anmeldte arrangementer kunne fritages efter
artikel 81, stk. 3. I betragtning af, at der var tale om et nyt marked, og sandsynligheden for, at Valpak
og andre ordninger ville vñre forpligtet til at investere i Det Forenede Kongeriges indsamlings- og/eller
oparbejdningsinfrastruktur for at opfylde medlemmernes forpligtelser fremover, konkluderede
Kommissionen, at en alt eller intet metode var nùdvendig i det mindste paÊ kort sigt, hvis saÊdanne
ordninger som Valpak skulle have held til at sikre sig tilstrñkkelig finansiering til at muliggùre de
nùdvendige investeringer. Kommissionen underrettede samtidig Valpak om, at den forbeholdt sig ret
til at tage sagen op til fornyet overvejelse efter en periode paÊ tre aÊr.

Boks 5: Globalisering af markederne og analyse af konkurrencesituationen

Den stigende globalisering af markederne betyder, at Kommissionen stadig oftere maÊ foretage sine
konkurrencemñssige analyser paÊ baggrund af markeder, der geografisk set strñkker sig ud over det
europñiske omraÊde. Kommissionen bestrñber sig derfor paÊ at tage hensyn til konkurrencens reelle
geografiske udstrñkning, naÊr den definerer det relevante marked, som ligger til grund for dens
analyse. Den kan ligeledes interessere sig for konkurrencesituationen i geografiske omraÊder, der
ligger uden for det relevante marked, naÊr den foretager en analyse af den potentielle konkurrence.

Det markedsbegreb, Kommissionen henviser til, naÊr den vurderer en aftale, en praksis eller en
planlagt fusion paÊ baggrund af EU's konkurrenceret, opfylder en rñkke helt prñcise kriterier, som
blev fastlagt i 1997 i en »meddelelse om afgrñnsning af det relevante marked i forbindelse med
Fñllesskabets konkurrenceret«. Det relevante marked, som i det vñsentlige er det sted, hvor udbud
og efterspùrgsel mùdes, udgùr et analyseredskab, som indkredser de konkurrencebegrñnsninger,
som de paÊgñldende virksomheder udsñttes for. Det drejer sig med andre ord om at fastslaÊ , hvilke
konkurrenter til disse virksomheder, der reelt er i stand til at begrñnse deres adfñrd og forhindre
dem i at handle uafhñngigt af ethvert effektivt konkurrencemñssigt pres.

For at kunne afgrñnse det relevante marked rent geografisk tager Kommissionen hensyn til en
rñkke elementer som f.eks. de ùkonomiske operatùrers reaktioner paÊ relative prisbevñgelser, de
sociokulturelle efterspùrgselskarakteristika eller tilstedevñrelsen (begrñnset marked) eller
fravñret (bredt marked) af hindringer for adgangen til markedet som f.eks. transportomkostninger.
Det skal ogsaÊ understreges, at Kommissionen i sine analyser normalt prioriterer den efter-
spùrgselsmñssige adfñrd, og at dette paÊvirker det relevante markeds geografiske dimension.

Det relevante marked er derfor et specifikt analyseredskab, der ikke altid er paÊ linje med den
ùkonomiske realitets mere vage antagelser. En sektor inden for den ùkonomiske aktivitet udgùr
nemlig ikke nùdvendigvis et relevant marked. Et produkt kan fremstilles og sñlges over hele
verden; udbud og efterspùrgsel mùdes ikke nùdvendigvis paÊ det bestemte sted. Prisforskellene fra
et omraÊde til et andet viser bl.a., at der bestaÊr adskilte geografiske markeder.

Det staÊr alligevel fast, at Kommissionen i givet fald og i overensstemmelse med reglerne afgrñnser
relevante markeder med global dimension i sine konkurrenceanalyser.

I de seneste aÊr har kontrollen med virksomhedsfusioner faÊet Kommissionen til at benytte globale
markeder. I lùbet af 1998 har Kommissionen afgrñnset markedet som »globalt« i en snes sager. En
undersùgelse af fusionsbeslutningerne gùr det muligt at konstatere, at Kommissionen har fastslaÊet,
at der eksisterer globale markeder i meget forskelligartede ùkonomiske sektorer. I sagen Boeing/
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Mac Donnell Douglas mente Kommissionen for eksempel, at markedet for store kommercielle
jetfly var et globalt marked. I sagerne Gencor/Lonrho og Anglo American Corporation/Lonrho
anerkendte Kommissionen ligeledes eksistensen af et globalt marked for platin og rhodium. Selv
om markedet afgrñnses som europñisk, kan Kommissionen i ùvrigt tage hensyn til den potentielle
konkurrence fra andre geografiske omraÊder med henblik paÊ at gùre sin vurdering af transaktionen
mere prñcis. I sagen Saint Gobin/Wacker-Chemie/NOM afgrñnsede den saÊ ledes to markeder for
siliciumkarbid, som var begrñnset til EéS, men undersùgte samtidig den potentielle konkurrence-
situation for virksomheder med aktiviteter i Kina eller det tidligere ésteuropa.

Med hensyn til anvendelsen af traktatens artikel 81 og 82 foretager Kommissionen Ð i visse
aktivitetssektorer, der som fùlge af deres karakter indebñrer europñiske og ikke-europñiske
aktùrer Ð regelmñssigt konkurrenceanalyser paÊ markeder, der er stùrre end Det Europñiske
ékonomiske SamarbejdsomraÊde. I aÊr har Kommissionen f.eks. i TACA-sagen, som angik rederier
paÊ atlanttrafikken, nùdvendigvis maÊttet tage hensyn til aftalens transatlantiske dimension.
Kommissionen har saÊ ledes ikke blot paÊ lagt europñiske, men ogsaÊ amerikanske og asiatiske
virksomheder bùder. Kommissionen gùr det samme med hensyn til de transatlantiske luft-
fartsalliancer og de strategiske alliancer i telekommunikationssektoren (f.eks. Atlas/Global One
eller Uniworld). I visse sager har den globale karakter af det relevante marked som fùlge af det
ringe antal producenter og en globaliseret efterspùrgsel, som f.eks. i sagen IRE/Nordion, bevirket,
at Kommissionen har udarbejdet sine konkurrenceanalyser paÊ grundlag af globale markeder.

Selv om Kommissionen ved hjñlp af begrebet relevant marked raÊder over et redskab, der sñtter
den i stand til at foretage analyser og vedtage beslutninger, som tager hensyn til markedernes
globale dimension, kan den naturligvis staÊ over for vanskeligheder, naÊr den skal sùge oplysninger,
som kun er tilgñngelige uden for EU, eller naÊr den skal anvende eller ivñrksñtte sine beslutninger.
Kommissionen har derfor udarbejdet en politik for internationalt samarbejde paÊ konkurrenceom-
raÊdet med sine vigtigste handelspartnere.
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D Ð Statistikker

Figur 1
Nye sager
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Figur 2
Behandlede sager
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Figur 3
Udviklingen i det samlede antal verserende sager ved aÊ rets udgang
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II Ð FUSIONSKONTROL

A Ð Indledning

135. Den fusionsbùlge, der kan spores tilbage til i hvert fald begyndelsen af 1997, fortsatte i 1998 og
viste ikke tegn paÊ at ebbe ud ved aÊrets slutning. Denne tendens afspejles naturligt nok i antallet og
arten af sager, som Kommissionen har behandlet i 1998, og kan faÊ betydelige konsekvenser og
implikationer for Kommissionens arbejde paÊ dette omraÊde. Hvis EU's fusionskontrol fortsat skal virke
effektivt, maÊ den tilpasse sig hurtigt, saÊ ledes at den kan klare de store udfordringer, som baÊde
ñndringerne i det ùkonomiske miljù og den juridiske og politiske udvikling stiller den over for, og
samtidig tilgodese nùdvendigheden af at holde omkostningerne nede og behovet for en hurtig
sagsbehandling og retssikkerhed.

136. PaÊ denne baggrund er der ikke noget overraskende i, at tonen i aÊrets begyndelse blev slaÊet an
med en kraftig stigning i antallet af fusionssager, som Kommissionen fik til behandling. Antallet af
sager er steget med langt over 10% i hvert af de sidste fire aÊr. I 1998 kom det samlede antal
anmeldelser efter fusionsforordningen 58 for fùrste gang op over de 200. De i alt 235 indgivne
anmeldelser svarer til en stigning paÊ 36% i forhold til sidste aÊr, hvilket er nogenlunde samme
stigningstakt som i 1997 og langt hùjere end stigningstakten i de andre aÊr. Det samme gñlder antallet af
beslutninger. I 1998 blev der vedtaget i alt 238 endelige beslutninger, hvilket er langt det stùrste antal
nogensinde og svarer til en stigning paÊ hele 66% i forhold til sidste aÊr.

137. Fusionsbùlgen bñres oppe af flere forskellige faktorer, som ikke alle er lige lette at identificere.
En af de faktorer, der var med til at bane vej for de store, ofte multinationale fusioner, som
Kommissionen behandlede i 1998, har dog nok vñret indfùrelsen af den fñlles valuta, der skabte
muligheder for at opnaÊ synergieffekter ved at forenkle de finansielle og kommercielle transaktioner
inden for virksomhedsgrupper, navnlig virksomhedsgrupper med betydelige interesser i flere
medlemsstater. Indfùrelsen af euroen ser ud til at have vñret en medvirkende aÊrsag i saÊ vidt
forskellige sektorer som bank- og finanssektoren, bilkomponentindustrien og medicinalindustrien. En
anden faktor, der kan tñnkes at have spillet ind og givet sig udslag i et opsving i fusionsaktiviteten i
oliesektoren og dertil knyttede sektorer, er det verdensomspñndende fald i oliepriserne, som
resulterede i gennemgribende omstruktureringer ud fra ùnsket om at opretholde rentabiliteten med de
lavere avancer.

138. Heller ikke den komplekse karakter af de sager, Kommissionen har skullet behandle, er blevet
mindsket. I aÊrets lùb er der vedtaget i alt 12 beslutninger om at ivñrksñtte tilbundsgaÊende
undersùgelser (de saÊkaldte »fase 2-sager«, jf. fusionsforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)), hvilket
maÊ lt i forhold til den samlede tilgang af sager er lidt mindre end sidste aÊr. Antallet af sager, der blev
afgjort efter anden fase, var ogsaÊ lidt lavere. Dette bùr dog ikke tages som tegn paÊ en nedgang i antallet
af store fusioner med potentielt alvorlige konkurrencebegrñnsende virkninger for samhandelen inden
for EU. Der maÊ ogsaÊ tages hensyn til det betydelige antal sager, hvor Kommissionen har gjort brug af
sine nye befùjelser til at acceptere formelle tilsagn under fùrste undersùgelsesfase (den ñndrede
artikel 6, stk. 1, litra b)) Ð det har vñret tilfñldet i ialt tolv sager i lùbet af de ni maÊneder, der er gaÊet,
siden Kommissionen fik tillagt denne befùjelse. Desuden har der vñret flere sager (f.eks. KPMG/Ernst

58 RaÊdets forordning (EéF) nr. 4064/89 (EFT L 395 af 30.12.1989), som ñndret ved RaÊdets forordning (EF)
nr. 1310/97 (EFT L 180 af 9.7.1997).
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& Young 59, Wienerberger/Cremer und Breuer 60, Wolters Kluwer/Reed Elsevier 61 og LHZ/Carl
Zeiss 62), hvor parterne opgav deres fusionsplaner paÊ grund af udsigterne til en negativ beslutning, efter
at fase 2-undersùgelserne allerede var sat i gang.

I 1998 paÊlagde Kommissionen endvidere for fùrste gang en virksomhed bùde for ikke at have anmeldt
en fusion i tide 63. Desuden blev der i 1998 foretaget ñndringer i de tñrskler, der gñlder for, hvornaÊr en
fusion skal behandles af Kommissionen, og i den maÊde, hvorpaÊ visse joint ventures behandles efter
fusionsforordningen. Som helhed har disse ñndringer ikke haft nogen stùrre virkning sammenholdt
med de andre faktorer, der blev nñvnt ovenfor, men de har dog vñret med til at ùge antallet af sager,
der skal behandles efter fusionsforordningen, og i eÂn joint venture-sag (BT/AT&T) 64 blev der truffet
beslutning om at ivñrksñtte fase 2-undersùgelser.

139. Tendenserne i retning af ùget globalisering, der har fùrt til et ùget antal virksomheder med
verdensomspñndende aktiviteter inden for bestemte produktsektorer, og som staÊr i modsñtning til den
diversificering og de konglomeratdannelser, der prñgede fusionsbùlgen i 1980'erne, ser ogsaÊ ud til at
have fortsat. Samtidig er der ogsaÊ blevet stùrre behov for, at konkurrencemyndighederne kan gribe
effektivt ind (paÊ egen haÊnd eller i forening) paÊ tvñrs af nationale grñnser. I lyset af erfaringerne har
Kommissionen udviklet et sñt rammer, der kan sikre et effektivt og konstruktivt samarbejde med
tredjelande paÊ fusionsomraÊdet Ð specielt med USA Ð og den vil fortsat fùlge udviklingen paÊ dette
omraÊde.

140. En anden markant konsekvens af de tendenser til globalisering og specialisering, der har kunnet
konstateres i fusionsaktiviteten, er det ùgede antal fusioner paÊ markeder, der kan betegnes som
oligopolistiske Ð dvs. markeder med ganske faÊ , store aktùrer, men uden nogen enkelt dominerende
virksomhed. I EF-Domstolens dom i Kali + Salz-sagen 65, som gennemgaÊs nñrmere nedenfor, blev det
stadfñstet, at fusionsforordningen finder anvendelse paÊ kollektiv dominans (altsaÊ oligopoler), og
Kommissionen er nu i gang med at revurdere sin politik paÊ dette omraÊde bl.a. i lyset af denne dom 66.

141. I aÊrets lùb er der ogsaÊ vedtaget endelige beslutninger i mange andre vigtige sager, hvor maÊske
isñr de sager, der drejede sig om markederne for tjenester til digital-tv og Internettet, der er under
hurtig udvikling, bùr fremhñves. I de to indbyrdes forbundne sager Bertelsmann/Kirch/Premiere og
Deutsche Telekom/Betaresearch 67 besluttede Kommissionen at nedlñgge forbud mod et omfattende
tyskbaseret projekt inden for tjenester til digital-tv. Kommissionens indgreb var nùdvendigt for at
sikre, at andre udbydere af betalings-tv og dertil knyttede systemer og tjenester fortsat kunne faÊ

adgang til de nye markeder i denne sektor, bl.a. til kabelnettene, digital dekoderteknologi baseret paÊ

»set-top«-bokse samt film og andet programindhold. De to fusioner ville have skabt en gruppe, der
ville have staÊet meget stñrkt inden for alle de vigtigste komponenter i den udstyrs- og tjenestepakke,
man er nùdt til at raÊde over for at kunne udbyde tjenester til digital-tv paÊ markedet, eftersom parterne
hver isñr stod meget stñrkt i hver af de berùrte sektorer, selv om der ikke paÊ alle omraÊder var tale om

59 Sag nr. IV/M.1044.
60 Sag nr. IV/M.1047.
61 Sag nr. IV/M.1040.
62 Sag nr. IV/M.1246.
63 Sag nr. IV/M.970, Samsung/Ast.
64 Sag nr. JV.15.
65 Dom af 31.3.1998 i de forenede sager C-68/94 og C-30/95, Frankrig mod Kommissionen og Den Franske

Republik, SCPA og EMC mod Kommissionen.
66 Se f.eks. sag nr. IV/M.1016, Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, der ogsaÊ gennemgaÊs nedenfor.
67 Sag nr. IV/M.993 og IV/M.1027.
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nogen stùrre horisontal overlapning. Alle forsùg paÊ at naÊ til enighed med parterne om tilsagn, der
kunne eliminere konkurrenceproblemerne, saÊ ledes at fusionen kunne komme i stand, strandede, og
Kommissionen var derfor nùdt til at nedlñgge forbud mod den. Denne beslutning viser, hvor
beslutsomt Kommissionen kan skride ind, naÊr det er nùdvendigt for at forhindre, at nye markeder
lukkes af for enhver konkurrence. For det forventede vñkstpotentiale paÊ dette marked, som er
nùdvendigt for at dñkke den stigende efterspùrgsel fra forbrugerne, kan kun realiseres i en situation
med fri konkurrence.

142. I Worldcom/MCI 68 drejede det sig ogsaÊ primñrt om at sikre adgangen til et andet relativt nyt
produktomraÊde, nemlig Internettet. Her lykkedes det at naÊ frem til en tilfredsstillende lùsning, med
afhñndelse af MCI's internetaktiviteter til en nytilkommen konkurrent. Der var tale om den hidtil
stùrste afhñndelse, der blev foretaget for at imùdekomme Kommissionens indsigelser. Efter en
tilbundsgaÊende undersùgelse fastslog Kommissionen, at begge parterne i denne meget store fusion,
som omfattede et bredt udsnit af teletjenester, var store udbydere af »universel konnektivitet«,
hvorved forstaÊs muligheden for at tilbyde adgang til hele Internettet uden at skulle betale andre for
yderligere opkobling. Tilsammen ville parterne blive dominerende paÊ markedet og vñre i stand til at
diktere vilkaÊrene over for de konkurrenter, der havde brug for denne vigtige tjeneste. Et andet
vñsentligt trñk ved denne sag var, at den ligesom et stigende antal andre sager krñvede en nùje
samordnet vurdering og forhandling af lùsningsmuligheder med de amerikanske konkurrencemyndig-
heder, i dette tilfñlde det amerikanske justitsministerium.

Boks 6: Revision af fusionskontrolreglerne

Et andet fremtrñdende trñk ved fusionskontrollen i det forlùbne aÊr har vñret, at udviklingen er
gaÊet stadig hurtigere. Efter afslutningen af gennemgangen af fusionsforordningen sidste aÊr, som
blev beskrevet i 27. Konkurrenceberetning 1, er der foretaget en rñkke ñndringer med virkning fra
begyndelsen af marts. Den vñsentligste ñndring i praksis var nok den, der drejede sig om
godkendelse af tilsagn i fase 1, som nñvnt ovenfor. At der nu ogsaÊ formelt er mulighed for fase 1-
tilsagn, har vist sig at vñre en fordel for baÊde fusionsparterne og for Kommissionen. Denne
mulighed har afkortet sagsbehandlingstiden og dermed reduceret uvisheden om sagens udfald,
ligesom baÊde parterne og Kommissionen undgaÊr at skulle sñtte de betydelige ekstra ressourcer ind,
der krñves for en tilbundsgaÊende fase 2-undersùgelse og for vedtagelse af den beslutning, den
afsluttes med. Erfaringerne med denne nye mulighed viser tydeligt, at man med det reviderede
system er i stand til at haÊndtere de fusioner, hvor der kan blive tale om en potentielt dominerende
stilling, baÊde hurtigt Ð nemlig paÊ faÊ uger i stedet for paÊ flere maÊneder Ð og effektivt. Men en
forudsñtning for at anvende den nye procedure er, at problemerne kan identificeres klart, at der
findes effektive Ð og let gennemfùrlige Ð lùsninger paÊ dem, som man kan enes om paÊ saÊ kort tid.
Det er oplùftende at se, at fusionsparterne i mange af disse sager lige fra begyndelsen ñrligt
erkendte, at der kunne opstaÊ konkurrenceproblemer, og var villige til at tilbyde konkrete
lùsninger Ð der normalt indebñrer afhñndelse af en del af deres bestaÊende eller overtagne
interesser Ð og til at samarbejde fuldt ud med Kommissionen om at finde frem til en lùsning. Der
vil naturligvis fortsat vñre sager, hvor det til trods for en velvillig indstilling og en omhyggelig
forberedelse stadig er nùdvendigt med en tilbundsgaÊende undersùgelse for at faÊ klarlagt og
vurderet konkurrenceproblemerne ordentligt og undersùge alternative udfald paÊ sagen Ð herunder

1 27. beretning om konkurrencepolitikken, 1997; SEK(98) 636 endelig udg., s. 49

68 Sag nr. IV/M.1069.
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ogsaÊ forbud mod fusionen. Men uden disse positive faktorer vil udsigterne til en hurtig afslutning af
sagen nùdvendigvis vñre stñrkt begrñnsede.

De supplerende omsñtningstñrskler 1, der blev indfùrt paÊ grund af problemerne med, at
fusionsparter ofte var nùdt til at anmelde den samme transaktion til flere nationale myndigheder,
ser ogsaÊ ud til at give de forventede resultater. I 1998 blev der anmeldt i alt 14 fusioner af denne
type, svarende til 6% af alle anmeldte sager. Det stemmer stort set overens med, hvad
Kommissionen havde regnet med. I de fleste af disse sager havde parterne desuden omfattende
aktiviteter i flere medlemsstater, saÊ ledes at der maÊtte forventes at opstaÊ en paÊvirkning af
konkurrencen paÊ nationale markeder og EU-markedet, og fusionen skulle sandsynligvis have vñret
anmeldt i flere medlemsstater.

I marts blev der desuden udsendt reviderede kommissionsmeddelelser om forskellige aspekter af
fusionskontrolreglerne, og arbejdet med at revidere den vigtige meddelelse om accessoriske
begrñnsninger fortsatte hele aÊret igennem. Andre ñndringer, der blev foretaget efter gennem-
gangen af fusionsforordningen Ð bl.a. med hensyn til behandlingen af selvstñndigt fungerende
joint ventures Ð behandles andetsteds i denne beretning.

Under gennemgangen af forordningen kom det imidlertid ogsaÊ klart frem, hvor vigtigt det er, at
Kommissionen fortsat strñber efter at forbedre sin fusionskontrol, dels paÊ baggrund af det stigende
antal sager, og dels paÊ grund af nùdvendigheden af at undgaÊ ressourcespild. Af vñsentlig betydning
i den henseende er det store antal anmeldte sager, der umiddelbart ikke ser ud til at rejse
konkurrenceproblemer. Kommissionen er derfor begyndt at undersùge, hvordan den kan strùmline
og forenkle behandlingen af disse sager.

1 Forordning (EF) nr. 1307/97, artikel 1, stk. 1, litra b).

B Ð Hovedlinjer i udviklingen

1. Markedsdefinitionen

Infrastrukturer og adgangstjenester til Internet

143. Kommissionen har i aÊrets lùb behandlet flere sager, der drejede sig om levering af
internettjenester. I nogle af sagerne var der ogsaÊ tale om etablering af selvstñndigt fungerende joint
ventures, hvor Kommissionen maÊtte undersùge, om der ville blive tale om en betydelig samordning af
moderselskabernes aktiviteter efter de nye regler, der blev vedtaget som led i revisionen af
fusionsforordningen. Disse sager gennemgaÊs mere indgaÊende andetsteds i boks 7. Set i relation til
markedsafgrñnsningen rejser internettjenester imidlertid en rñkke interessante spùrgsmaÊl, hvoraf
nogle blev analyseret af Kommissionen i den fùrnñvnte Worldcom/MCI-sag. Eftersom der var tale om
en ny sektor, maÊtte Kommissionen basere sin afgrñnsning af det relevante marked paÊ oplysninger
indsamlet specielt til formaÊ let. PaÊlidelige og omfattende oplysninger om f.eks. markedsandele var
endnu ikke offentligt tilgñngelige, og sammen med det amerikanske justitsministerium maÊtte
Kommissionen indsamle oplysninger og indhente udtalelser om fusionen fra de mange virksomheder,
der opererer i branchen, saÊvel som fra parterne selv. Det var i sig selv et stort arbejde, som dog blev
betydeligt lettet af, at det var muligt Ð via Internettet Ð at kommunikere og hurtigt udveksle
oplysninger med et stort antal tredjeparter i hele verden.
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144. Af fase 2-undersùgelsen fremgik det i sñrdeleshed, at selv om Internettet overfladisk set
frembùd mange af de trñk, der normalt gùr sig gñldende for et fragmenteret marked uden stùrre
adgangsbarrierer, var den grundlñggende markedsstruktur ikke desto mindre hierarkisk eller
pyramideformet, med forskellige karakteristika paÊ forskellige niveauer. PaÊ de lavere niveauer var
der generelt mange udbydere og faÊ adgangsbarrierer, men i toppen af pyramiden var der en langt
stùrre koncentration. SaÊkaldt »universel konnektivitet« Ð hvorved forstaÊs muligheden for at tilbyde
adgang til alle punkter paÊ Internettet i hele verden, uden at skulle betale andre for at fuldende
opkoblingen Ð viste sig at vñre en altafgùrende komponent i enhver internet-tjenestepakke. Der var
imidlertid betydelige adgangsbarrierer paÊ dette niveau, som blev forstñrket af den saÊkaldte
»netvñrkseffekt«, som betyder, at abonnenterne normalt foretrñkker at lade sig tilslutte det mest
omfattende net. Det blev derfor fastslaÊet, at dette aspekt af internettjenesterne udgjorde et sñrskilt Ð
verdensomspñndende Ð marked, hvor der kun fandtes ganske faÊ (meget store) udbydere, deriblandt
parterne.

Revisions- og regnskabsydelser

145. Da Kommissionen skulle behandle to store fusioner i revisionsbranchen, maÊtte den fùrst
udvikle en metode til afgrñnsning af markedet for revisions- og regnskabsydelser. De planlagte
fusioner mellem Price Waterhouse og Coopers & Lybrand (der blev godkendt efter en fase 2-
undersùgelse 69) og mellem KPMG og Ernst & Young (der senere blev opgivet) ville ikke have rejst
nogen stùrre problemer, hvis vurderingen blev foretaget paÊ grundlag af markedsandele, hverken paÊ

nationalt plan eller paÊ et bredere geografisk grundlag. Men i sin vurdering, der havde visse
lighedspunkter med den vurdering, der blev anlagt i internetsektoren som beskrevet ovenfor, fastslog
Kommissionen, at der var en meget stñrk koncentration i de ùverste lag af den pyramidestruktur, der
prñgede branchen. Udtalelser fra tredjeparter bekrñftede, at der fandtes et sñrskilt marked for
revisions- og regnskabsydelser (navnlig lovpligtig revision) til meget store, normalt multinationale,
virksomheder. Det var af afgùrende betydning at kunne tilbyde disse kunder en omfattende service
med et verdensomspñndende net af kontorer og personale med de fornùdne lokalt anerkendte
kvalifikationer og brancheekspertise. Bortset fra nùdvendigheden af at vñlge et revisionsfirma med et
etableret omdùmme for at bevare aktionñrernes tillid til regnskaberne betùd det, at markedet for
mange store virksomheder i realiteten kun bestod af de saÊkaldte »Big Six«-revisionsfirmaer Ð og hvis
de to planlagte fusioner kom i stand, ville der kun vñre fire tilbage.

Forsikringssektoren

146. I forsikringssektoren har fusioner sjñldent givet anledning til konkurrenceproblemer, selv om
sektoren i de seneste aÊr er blevet mere koncentreret. Forsikringer (og genforsikringer) mod stùrre risici
tegnes normalt paÊ et internationalt grundlag, hvor kunderne (enten paÊ egen haÊnd eller med bistand fra
en mñgler) kan vñlge mellem mange udbydere i forskellige lande. Markederne for forsikringer til smaÊ

virksomheder og private er stadig hovedsagelig nationale markeder paÊ grund af sprogbarrierer,
sñdvane samt lokale love og skatteregler. PaÊ de fleste af disse markeder findes der desuden et
tilstrñkkeligt stort antal udbydere, baÊde smaÊ og store, og det er generelt ikke vanskeligt at faÊ adgang til
markedet, i det mindste ikke for etablerede finansielle virksomheder som banker. PaÊ udbudssiden er
produkterne desuden relativt let substituerbare, saÊ ledes at de fleste store forsikringsselskaber kan
tilbyde et fuldt produktsortiment og uden vanskeligheder gaÊ ind paÊ nye produktomraÊder. I Allianz/
AGF 70 fandt Kommissionen imidlertid, at der fandtes sñrskilte markeder for bestemte produkter, bl.a.

69 Sag nr. IV/M.1016.
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de saÊkaldte »delkredere«-kreditforsikringer (dvs. forsikring af en leverandùrs risiko for ikke at faÊ sin
betaling i tilfñlde af kùbers insolvens). For at kunne tegne delkredere-forsikringer maÊ forsikrings-
selskabet have et indgaÊende kendskab til de (hovedsagelig nationale) markeder og kùbere, som
dñkkes af forsikringen. Det kan tage lang tid at oparbejde et saÊdant kendskab, eftersom det normalt
kun kan ske via erfaringer, og i mellemtiden har forsikringsselskabet en risiko, som i modsñtning til
den, de paÊtager sig i mange andre forsikringstyper, ikke kan kvantificeres nùjagtigt. Kommissionen
fandt derfor, at der paÊ dette produktomraÊde var tilstrñkkeligt store adgangsbarrierer til, at der maÊtte
vñre tale om et sñrskilt marked. Af de efterfùlgende undersùgelser fremgik det, at fusionen ville fùre
til en dominerende stilling paÊ dette marked, og parterne afgav tilsagn om at afhñnde AGF's interesser i
et datterselskab, der opererede paÊ dette marked, for at lùse dette problem.

2. Dominerende stilling

Fñlles/kollektiv dominans

147. Den vñsentligste udvikling i Kommissionens politik paÊ dette omraÊde var dikteret af EF-
Domstolens dom i marts i Kali + Salz-sagen. I disse sager, der var anlagt af den franske regering og de
franske fusionsparter, behandlede Domstolen en rñkke procedurespùrgsmaÊl og materielle spùrgsmaÊ l
og drog den konklusion, at Kommissionens beslutning (fra 1993) om at godkende fusionen paÊ visse
nñrmere betingelser maÊtte annulleres. Det var den fùrste sag, hvor Domstolen skulle tage stilling til
Kommissionens vurdering af oligopolsituationer (»kollektiv dominans«) set i forhold til de mere
klassiske former for dominans, hvor eÂn virksomhed (eller hùjst to virksomheder) indtager en
dominerende stilling. Efter Domstolens opfattelse maÊtte Kommissionen for at kunne fastslaÊ , at der
forelaÊ en kollektiv dominans i en fusionssituation, fùrst paÊvise, at den anmeldte fusion ville fùre til en
betydelig mindskelse af konkurrencen mellem fusionsparterne og en eller flere tredjeparter ved Ð som
fùlge af eksistensen af indbyrdes relationer mellem parterne Ð at sñtte parterne i stand til kollektivt at
anlñgge en fñlles politik paÊ det eller de berùrte markeder og i vid udstrñkning handle uafhñngigt af
konkurrenter, kunder og forbrugere. Disse indbyrdes relationer behùver ùjensynligt ikke at bestaÊ af
egentlige strukturforbindelser i form af gensidige aktieposter, kontrakter osv. mellem de angiveligt
dominerende virksomheder Ð men naÊr der peges paÊ saÊdanne forbindelser, skal det paÊvises, hvordan de
vil fùre til udelukkelse af konkurrencen mellem de paÊgñldende virksomheder. Men uanset hvilke
faktorer der lñgges vñgt paÊ , skal de ikke blot give belñg for, at markedsstrukturerne og
handelsvilkaÊrene er typisk oligopolprñgede, men det skal ogsaÊ godtgùres paÊ overbevisende maÊde, at
de paÊgñldende virksomheder har en fñlles interesse i ikke at konkurrere med hinanden. Denne fñlles
interesse kan fremgaÊ af en analyse af faktorer som f.eks. graden af symmetri i de paÊgñldende
virksomheders markedsandele, produktionskapacitet og omkostningsstrukturer. Kommissionen tog i
en vis grad hensyn til alle disse faktorer i sin oprindelige beslutning. Men selv om Domstolen
anerkendte vanskelighederne ved at foretage analyser og indsamle oplysninger paÊ saÊ kort tid, som der
er til raÊdighed i fusionssager, fandt den, at de ikke var tilstrñkkeligt dokumenteret til at danne en
tilstrñkkelig begrundelse for beslutningen, og annullerede den derfor. Kommissionen maÊtte derefter
tage sagen op til fornyet overvejelse i lyset af dommen, og dette arbejde beskrives nñrmere andetsteds
i denne beretning (se afsnittet om »Regler og procedurer«).

148. Siden da har Kommissionen taget sin behandling af oligopoler i fusionssager op til fornyet
gennemgang, og overvejelserne er stadig i gang. Der er mange aspekter, der krñver nñrmere
overvejelse, bl.a. vurderingen af omkostningsstrukturer. OligopolspùrgsmaÊlet spillede ogsaÊ ind i to
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andre fase 2-sager i 1998, nemlig Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, der drejede sig om
revisionsbranchen, og Enso/Stora, der drejede sig om den skandinaviske papir- og kartonindustri 71.

149. I Price Waterhouse/Coopers & Lybrand blev det konstateret, at det relevante produktmarked Ð
markedet for revisions- og regnskabsydelser til store virksomheder (jf. ovenfor under afsnittet om
»Markedsdefinition«) Ð var stñrkt koncentreret, selv om der ikke kunne peges paÊ noget enkelt
dominerende firma. Efter fusionen ville parterne tilsammen ikke have faÊet markedsandele paÊ over
40% i nogen medlemsstat, og de ville fortsat staÊ over for fire konkurrenter. I sin analyse af duopol/
oligopol-aspekterne i sagen baserede Kommissionen sig paÊ de kriterier, den tidligere havde lagt til
grund i bl.a. Gencor/Lonrho-sagen fra 1996 72, som EF-Domstolen ogsaÊ ser ud til generelt at have
godkendt i Kali + Salz-sagen. Disse kriterier gaÊr i alt vñsentligt ud paÊ , at der er stùrre sandsynlighed
for, at der vil opstaÊ en kollektiv dominans paÊ stñrkt koncentrerede markeder, hvor der samtidig findes
faktorer, der maÊ antages at kunne hñmme konkurrencen yderligere Ð bl.a. homogene produkter,
transparente priser, betydelige adgangsbarrierer, veludviklet teknologi, stagnerende eller faldende
efterspùrgsel, forbindelser mellem udbyderne, ingen markedsstyrke paÊ aftagersiden osv. Under disse
omstñndigheder maÊ udbyderne antages at have et incitament til at anlñgge en parallel prisadfñrd eller
handle oligopolistisk paÊ anden maÊde. Kommissionen fandt, at mange af disse faktorer var til stede i den
her omhandlede sag. Den pegede bl.a. paÊ den stagnerende efterspùrgsel, den ringe sandsynlighed for
innovation og de relativt transparente priser (i nogle lande skal revisionshonorarer offentliggùres i den
reviderede virksomheds regnskaber). Kommissionen fastslog imidlertid, at der efter fusionen ville vñre
tilstrñkkeligt mange konkurrenter tilbage til, at det ville vñre umuligt at opretholde et effektivt
oligopol Ð for jo flere aktùrer der er, jo vanskeligere er det at opretholde og om nùdvendigt
gennemtvinge en ensartet adfñrd mellem dem. Kunderne fandt ikke, at der allerede fùr fusionen var
tale om nogen oligopolistisk adfñrd, og meget tydede paÊ , at kunderne kunne og ville skifte
leverandùrer for at opnaÊ bedre vilkaÊr, til trods for at de som oftest var mangeaÊrige kunder hos det
samme revisionsfirma.

150. Eftersom fusionen mellem KPMG og Ernst & Young ikke blev til noget (den blev opgivet
tidligere paÊ aÊret, efter at Kommissionen havde besluttet at indlede fase 2-undersùgelser i sagen), var
der ingen risiko for, at der ville blive tale om en fñlles dominans udùvet af de to stùrste firmaer. Alle
konkurrenterne ville have lavere markedsandele end det fusionerede firma, og markedsandelene
varierede desuden betydeligt paÊ de forskellige geografiske (nationale) markeder. Dette indikerede, at
omkostningsstrukturerne var meget asymmetriske, hvilket ville gùre det endnu vanskeligere at
opretholde en parallel konkurrencebegrñnsende adfñrd. Hvis det fusionerede firma skulle gennem-
tvinge en ensartet adfñrd paÊ en stor del af markedet, ville det vñre nùdt til at faÊ mange af disse mindre
konkurrenter og ikke kun en eller to af dem til at gaÊ med. Kommissionen besluttede derfor at
godkende fusionen.

151. I Enso/Stora rejste oligopolspùrgsmaÊ let sig paÊ markedet for avis- og magasinpapir.
Fusionsparterne Ð finske Enso og svenske Stora, som tilsammen udgùr den stùrste integrerede
papir- og kartonkoncern i verden Ð var to af i alt kun seks store udbydere af avispapir paÊ EéS-
markedet og tegnede sig tilsammen for ca. tre fjerdedele af den samlede kapacitet. Efter fusionen ville
koncernen blive den stùrste udbyder. Inden for magasinpapir var markedet kun en smule mindre
koncentreret. Af Kommissionens tilbundsgaÊende undersùgelser fremgik det, at disse markeder
frembùd mange af de trñk, der er typiske for et konkurrencebegrñnsende oligopol Ð lav vñkst i
efterspùrgslen, stñrk koncentration paÊ udbudssiden, homogene produkter, veludviklet teknologi,
betydelige adgangsbarrierer, ensartede omkostningsstrukturer. PaÊ begge markeder ville fusionen ùge
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KONK. BERETN. 1998

XXVIII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN Ð SEK(99) 743 ENDELIG UDG. 69



koncentrationen betydeligt. Kommissionen fastslog imidlertid ogsaÊ , at der var mange andre
oligopoltrñk, der ikke var til stede Ð bl.a. var markedet ikke transparent, idet konkurrenter ikke
havde let adgang til information om priser og leveringsmñngder, og der blev ogsaÊ ydet hemmelige
rabatter. Der var desuden belñg for, at kunderne Ð navnlig de store forlagskoncerner Ð havde en vis
markedsstyrke som indkùbere. Kommissionen konkluderede derfor, at fusionen ikke ville fùre til
styrkelse eller skabelse af en dominerende stilling, som ville hñmme konkurrencen paÊ fñllesmarkedet
eller en vñsentlig del af det betydeligt.

Markedsafskñrmning gennem kunde/leverandùr-bindinger

152. I to fase 2-sager, der blev fñrdigbehandlet i aÊrets lùb, var der tale om skabelse af en
dominerende stilling via kundebinding. I Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 73 var de
relevante markeder markederne for visse produkter til klinisk- kemiske test. Der opstod
konkurrenceproblemerne inden for in vitro-diagnostika, eftersom parterne efter fusionen ikke alene
ville faÊ en markedsandel paÊ mellem 40% og 80% tilsammen (alt efter hvilket nationalt marked der var
tale om) inden for selve produkterne, men de ville ogsaÊ faÊ betydelige fordele af at have de stùrste
instrumentbaser, idet de havde leveret en meget stor del af de instrumenter, disse in vitro-test
gennemfùres paÊ . Der var risiko for, at kunderne ville blive bundet til parterne og tvunget til at kùbe
testprodukter fra dem Ð saÊ ledes at andre leverandùrer blev udelukket fra at levere til dem Ð paÊ grund
af deres afhñngighed af dem med hensyn til service, vedligeholdelse osv. af instrumenterne.
Kommissionen godkendte derfor fùrst fusionen efter tilsagn fra Roche om at afhñnde stùrsteparten af
sine interesser inden for produkter til klinisk-kemiske test i bestemte medlemsstater.

153. I Agfa-Gevaert/Du Pont 74 paÊviste Kommissionen konkurrenceproblemer paÊ markederne for
negativplader til offsettryk. PaÊ dette marked, der omfattede hele EéS, havde Agfa og Du Pont Ð der i
forvejen sad paÊ en stor del af markedet Ð ogsaÊ forskellige finansieringsarrangementer med
pladeproducenter og eksklusivaftaler med de vigtigste forhandlere af deres plader og dertil hùrende
udstyr. OgsaÊ her bestod problemerne i, at konkurrenterne ville blive ude af stand til at faÊ adgang til
leverancer og til at faÊ deres produkter distribueret, hvilket ville sñtte parterne i stand til at hñve
priserne over det konkurrencedygtige niveau. For at lùse disse problemer tilbùd Agfa at opsige sine
eksklusivaftaler med udstyrsleverandùrer og -forhandlere, saÊ ledes at konkurrenterne kunne tilbyde
forhandlerne deres egne plader og dermed udbygge deres salg. Kommissionen accepterede dette
tilsagn, og fusionen blev godkendt paÊ grundlag heraf.

Dominerende stilling paÊ nabomarkeder

154. I Wolters Kluwer/Reed Elsevier var der tale om en fusion, der ville have fùrt til skabelse af en af
verdens stùrste fagbogsforlag, og som rejste konkurrenceproblemer paÊ flere beslñgtede produkt-
markeder af forskellig geografisk udstrñkning, nemlig markedet for akademiske bùger og fagtids-
skrifter (verdensmarked), fagbùger om jura og skat (i forskellige medlemsstater), skolebùger (i Det
Forenede Kongerige), forskellige former for erhvervslitteratur (Nederlandene), nederlandske ord-
bùger og tjenester fra trafikdatabaser (hele Europa). PaÊ hvert af disse markeder var der tale om sñrlige
konkurrenceproblemer. At parterne stod saÊ stñrkt paÊ saÊ mange nñrt beslñgtede markeder, og at den
fusionerede virksomhed ville blive saÊ stor Ð flere gange stùrre end noget andet fagbogsforlag i EU Ð
gav ogsaÊ anledning til bekymring. Efter Kommissionens opfattelse kunne en saÊdan markedsstruktur
hñmme konkurrencen paÊ markederne for juridiske, skatteretlige og videnskabelige publikationer med
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de deraf fùlgende negative indvirkninger paÊ priserne. Desuden kunne der blive tale om en
markedsafskñrmning, eftersom parternes finansielle ressourcer og beholdning af ophavsrettigheder
maÊtte antages at kunne afholde eksisterende og potentielle konkurrenter fra at investere paÊ dette
marked. Det viste sig imidlertid ikke at vñre nùdvendigt for Kommissionen at trñffe en endelig
afgùrelse, da parterne efter indledningen af fase 2-undersùgelserne i slutningen af 1997 i marts 1998
meddelte, at de havde besluttet at opgive deres fusionsplaner.

Vertikale forbindelser

155. I de to indbyrdes forbundne sager i den tyske digital-tv-sektor Ð Bertelsmann/Kirch/Premiere
og Deutsche Telekom/Betaresearch Ð beroede de problemer med dominerende stilling, der rejste sig,
ikke paÊ de traditionelle horisontale forbindelser, men derimod paÊ vertikale forbindelser paÊ markedet.
Der er forskellige elementer, der er nùdvendige for at kunne udbyde en komplet »pakke« af tjenester
til digitalt betalings-tv til forbrugerne Ð bl.a. en »set-top-box«-teknologi (til at afkode de programmer,
der sñlges, og registrere oplysninger til administration af betalingen), tv-spredningsfaciliteter samt
adgang til kabel- og/eller satellitnet og programindhold. De planlagte fusioner ville have samlet de
fùrende udbydere af alle disse elementer paÊ det tyske marked under eÂt tag. Meningen var, at Premiere
skulle fungere som en fñlles digital betalings-tv-kanal og markedsfùringsplatform. Premieres
aktiviteter skulle baseres paÊ Kirchs nuvñrende digital-tv-aktiviteter og d-box-teknologi (dekoderen
til digital modtagelse) samt de dertil knyttede tekniske tjenester (fra Deutsche Telekom) og
programindhold (fra et eksisterende joint venture mellem Bertelsmann og Kirch Ð CLT/UFA).

156. Kommissionen fandt, at de to fusioner ville skabe eller styrke allerede eksisterende
dominerende stillinger paÊ nùgleomraÊder. Premiere ville have faÊet en dominerende stilling paÊ

markedet for betalings-tv i Tyskland (og den ùvrige tysktalende del af Europa). Selskabet er i dag den
ene af kun to betalings-tv-udbydere i Tyskland. Kombinationen af denne i forvejen stñrke position, der
gav adgang til et stort abonnentgrundlag, og Kirchs og CLT-UFA's omfattende programressourcer ville
efter Kommissionens vurdering have forhindret andre virksomheder i at udvikle en alternativ tv-
sprednings- og markedsfùringsplatform, eftersom den fusionerede enhed ville blive i stand til at diktere
vilkaÊrene for andre tv-udbyderes adgang til markedet for betalings-tv. Med hensyn til tekniske
tjenester til betalings-tv ville parterne desuden permanent blive den dominerende udbyder af disse
tjenester til satellit-tv og den eneste udbyder af dem til kabel-tv. Alle udbydere af digitalt betalings-tv
paÊ markedet benytter i dag Betaresearch-adgangsstyringsteknologien og den dertil knyttede d-box
dekoder, der er baseret paÊ et patentbeskyttet krypterings- og afkodningssystem. Der var ingen udsigter
til, at der ville blive udviklet et alternativt system, og andre tjenesteudbydere ville derfor vñre nùdt til
at skaffe sig en licens paÊ dette system fra Betaresearch, hvilket ogsaÊ satte den fusionerede enhed i
stand til at hindre konkurrenterne i at faÊ adgang til markedet. I kabelsektoren havde Deutsche
Telekom allerede det stùrste antal tilsluttede abonnenter. Fusionen ville have gjort det vanskeligere for
kabelnetoperatùrer at tage konkurrencen op, fordi de ville blive nùdt til at bruge Deutsche Telekoms
transparente transmissionsmodel til digitalt betalings-tv. Premiere kunne ikke antages at ville
acceptere, at konkurrenterne udviklede en anden markedsfùringsmodel, hvilket de ville vñre nùdt til
for at kunne finansiere udbygningen af deres egne net.

157. De fusionerede virksomheder ville saÊ ledes vñre blevet i stand til at handle uafhñngigt af deres
konkurrenter paÊ alle vñsentlige omraÊder i relation til udbud af digitalt betalings-tv og dertil knyttede
tjenester, og da det ikke lykkedes at naÊ til enighed med parterne, var Kommissionen nùdt til at
nedlñgge forbud mod de to fusioner.
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Potentiel konkurrence

158. I sin vurdering af en fusions virkninger tager Kommissionen hensyn til baÊde den potentielle
konkurrence og den aktuelle konkurrence, og det fùrstnñvnte aspekt kan undertiden vñre
udslaggivende for dens beslutning. I ITS/Signode/Titan 75 undersùgte Kommissionen konkurrencen
paÊ markedet for staÊ l- og plastomsnùringsbaÊnd i Vesteuropa og fastslog, at parternes kombinerede
markedsandel inden for staÊ lomsnùring kunne rejse problemer. Under sine tilbundsgaÊende (fase 2-)
undersùgelser fastslog Kommissionen, at i modsñtning til, hvad de indledende undersùgelser havde
tydet paÊ , kunne plastomsnùring effektivt og uden stùrre omkostninger erstatte staÊ lomsnùring til de
fleste anvendelsesformaÊ l. PaÊ grundlag heraf ville parterne tilsammen faÊ en markedsandel paÊ ca. 40%
paÊ det relevante geografiske marked, stùrsteparten inden for staÊ lsektoren. Det blev konstateret, at det
var vanskeligt at faÊ adgang til markedet for staÊ lomsnùring, men plastomsnùring saÊ ud til at vñre ret let
at producere, og efterspùrgslen var voksende (i modsñtning til, hvad der var tilfñldet med
staÊ lomsnùring). Kommissionen fandt, at sandsynligheden for, at nye konkurrenter ville sùge ind paÊ

markedet for plastomsnùring, hvis parterne forsùgte at hñve priserne paÊ deres produkter, specielt paÊ

staÊ lomsnùring, gav en tilstrñkkelig garanti for fortsat konkurrence efter fusionen, ikke mindst i
betragtning af, at kunderne saÊ ud til at have i hvert fald en vis markedsstyrke som aftagere.
Kommissionen besluttede derfor at godkende fusionen.

Markedsstyrke paÊ aftagersiden

159. Den situation, hvor en eller flere kunder staÊr saÊ stñrkt, at de effektivt kan neutralisere en
potentielt dominerende udbyders markedsstyrke, blev ogsaÊ indgaÊende analyseret i Enso/Stora paÊ

markedet for emballagekarton til flydende produkter (f.eks. mñlke- og juicekartoner). Fusionen ville
have reduceret antallet af udbydere paÊ dette sñrlige marked i EéS til tre, og den nye enhed ville faÊ den
klart stùrste markedsandel. Der blev paÊvist betydelige tekniske og handelsmñssige adgangsbarrierer,
og da der kun kunne konstateres en beskeden vñkst i efterspùrgslen, var der ikke sandsynlighed for, at
nye udbydere ville trñnge ind paÊ markedet. Markedet var imidlertid ogsaÊ stñrkt koncentreret paÊ

efterspùrgselssiden, hvor eÂt firma Ð Tetra Pak Ð tegnede sig for en meget stor del af afsñtningen. De
to andre store aftagere (Elopak og SIG Combibloc) aftog ikke nñr saÊ store mñngder som Tetra Pak.
De to virksomheder forekom dog at have en vis markedsstyrke som indkùbere, da de importerede
»strategiske« mñngder fra USA. Som helhed tydede Kommissionens undersùgelser paÊ , at disse
omstñndigheder rent undtagelsesvis resulterede i en situation prñget af gensidig afhñngighed mellem
aftagere og udbydere, som fusionen ikke kunne antages at ville ñndre noget ved, og fusionen blev
derfor godkendt.

3. Lùsning af paÊviste konkurrenceproblemer

Fase 1

160. Som allerede nñvnt ovenfor, har der i aÊrets lùb vñret et betydeligt antal sager, hvor
Kommissionen kunne gùre brug af sine nye befùjelser til at lùse eventuelle problemer omkring
dominerende stilling allerede i fase 1 gennem formelle tilsagn, uden at det blev nùdvendigt at
ivñrksñtte fase 2, hvilket tager tid og er forbundet med omkostninger. Som nñvnt kan denne
fremgangsmaÊde ikke bruges i alle sager, der rejser konkurrenceproblemer. Er det ikke muligt
umiddelbart at identificere problemet og finde en tilfredsstillende lùsning paÊ det, kan lùsningen ikke
gennemfùres hurtigt, eller er parterne ikke rede til eller i stand til at samarbejde med Kommissionen
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om at finde en lùsning paÊ den korte tid, der er til raÊdighed, maÊ man fùlge den normale fremgangsmaÊde
og ivñrksñtte fase 2-undersùgelser. Det er naturligvis vigtigt, at parter, der ùnsker at afgive tilsagn
under fase 1, gùr det inden for den fastsatte frist paÊ tre uger fra anmeldelsesdatoen. PaÊ grund af denne
frist er det ogsaÊ vigtigt, at det tilbudte tilsagn er et ñrligt forsùg fra parternes side paÊ at lùse det
konkurrenceproblem, Kommissionen har paÊvist, og dermed kan eliminere de grunde til at nñre
»alvorlig tvivl om fusionens forenelighed med fñllesmarkedet«, der giver anledning til at indlede fase 2-
undersùgelser, i stedet for blot at give en form for »indledende« tilsagn, som kan udvides senere, hvis
Kommissionen insisterer. Der er kun faÊ muligheder for at revidere tilbud om tilsagn efter denne
ordning. NaÊr den faÊr tilbudt fase 1-tilsagn, maÊ Kommissionen bl.a. sikre, at medlemsstaterne faÊr
lejlighed til at fremsñtte bemñrkninger til den tilbudte lùsning, og eventuelt forhùre sig hos
tredjeparter, fùr den kan tage stilling til, om tilsagnet kan godtages eller ej. Kommissionen har ikke
pligt til at godtage noget fase 1-tilsagn, og den agter ikke at give parterne mulighed for at misbruge
ordningen ved at vente med at tilbyde et effektivt tilsagn indtil sidste ùjeblik i haÊb om at kunne slippe
lettere.

161. I betragtning af den ordning, der blev indfùrt i den reviderede fusionsforordning, er der ikke
noget mñrkeligt i, at de lùsninger, man fandt frem til i de fleste af de sager, hvor Kommissionen godtog
fase 1-tilsagn, var forholdsvis simple og letgennemfùrlige afhñndelser af overlappende interesser 76.
Den fùrste sag af denne type Ð Owens-Illinois/BTR Packaging 77 Ð var i mange henseender typisk.
Denne omfattende transaktion berùrte mange dele af emballageindustrien. Kommissionen fandt
imidlertid kun tegn paÊ konkurrenceproblemer paÊ eÂ t omraÊde, nemlig paÊ det britiske og det irske
marked for glasbeholdere (flasker, glas osv.) paÊ grund af den betydelige overlapning mellem parterne
inden for denne stñrkt koncentrerede sektor. Den lùsning, man enedes om, bestod i, at BTR skulle
afhñnde alle sine interesser inden for glasbeholdere med produktion i fire anlñg tilhùrende BTR's
datterselskab Rockware, sammen med sine interesser i en associeret glasgenbrugsfabrik til en passende
tredjepart.

162. I Pakhoed/Van Ommeren 78 kunne man derimod ikke enes om en tilfredsstillende lùsning, og
parterne opgav deres fusionsplaner. Kommissionen havde paÊvist en problematisk overlapning mellem
parterne inden for levering af oplagringskapacitet for forskellige produkter i havnene Amsterdam,
Rotterdam og Antwerpen (»ARA«-omraÊdet). Efter drùftelser med Kommissionen naÊede man til
enighed om tilfredsstillende afhñndelsestilsagn for alle produkter undtagen olieprodukter, hvor
parterne imidlertid efter fusionen tilsammen ville faÊ en markedsandel paÊ ca. 90% i Rotterdam. Om
dette maÊtte betragtes som det relevante geografiske marked Ð hvilket tredjeparter i modsñtning til
parterne selv mente Ð var efter Kommissionens opfattelse et kompliceret spùrgsmaÊl, som kun kunne
afklares fuldt ud ved en fase 2-undersùgelse. Da det kom til stykket, besluttede parterne imidlertid
umiddelbart inden udlùbet af fristen for en fase 1-beslutning at opgive fusionen i stedet for at tilbyde
yderligere afhñndelser for at imùdekomme Kommissionens indsigelser.

Fase 2

163. Af de 9 fase 2-beslutninger, Kommissionen vedtog i 1998, var der i fem tilfñlde tale om at
godkende en fusion efter formelle tilsagn fra parterne, og i et andet tilfñlde (Enso/Stora) noterede
Kommissionen sig i sin godkendelse en rñkke forsikringer afgivet af parterne. Tilsagnene i Agfa

76 F.eks. i sag IV/M.931 Ð Neste/Ivo, IV/M.1082 Ð Allianz/AGF, IV/M.1182- Akzo Nobel/Courtaulds, IV/
M.1137 Ð Exxon/Shell, IV/M.1339 Ð ABB/Elsag Bailey.

77 Sag nr. IV/M.1109.
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Gevaert/Du Pont og i Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim er allerede omtalt. I Veba/
Degussa 79 drejede konkurrenceproblemet sig om markedet for specialkemikaliet pyrogen silica, som
er et stñrkt koncentreret marked. Veba var selv aktiv paÊ dette marked, medens Degussa opererede via
et joint venture med den ene af de to eneste andre udbydere Ð Cabot HuÈ ls AG. Den lùsning, man
enedes om, bestod i, at Veba skulle afhñnde sine interesser i dette joint venture til en tredjepart, der
var uafhñngig af den fusionerede enhed, saÊ ledes at der blev sikkerhed for, at der ligesom hidtil fortsat
ville vñre tre uafhñngige konkurrenter paÊ dette marked.

164. I Worldcom/MCI var den lùsning, man enedes om Ð nemlig afhñndelse af de overlappende
interesser paÊ det relevante marked Ð ikke i sig selv en ny lùsning. Tilsagnet indeholdt imidlertid ogsaÊ

nogle andre elementer, der skulle sikre en reel afhñndelse og samordne sagsbehandlingen med de
amerikanske myndigheder, der ogsaÊ havde fusionen til behandling. Det var vigtigt at sikre, at disse
interesser blev afhñndet til en ny konkurrent og ikke til en allerede eksisterende aktùr paÊ markedet, da
kundernes valgmuligheder i modsat fald ville blive betydeligt indskrñnket. Andre krav havde til
formaÊl at forhindre, at fusionsparterne etablerede nye virksomheder, der konkurrerede med den
afhñndede (og som i betragtning af parternes samlede styrke hurtigt kunne have sat den ud af spillet)
og sikre kùberen af de afhñndede interesser de tjenester, han havde brug for for at kunne drive
virksomheden effektivt. Der var bl.a. tale om service/vedligeholdelse af det overtagne net og uhindret
adgang til det resterende Worldcom/MCI-net via saÊkaldte »peering«-arrangementer. Parterne afgav
samme tilsagn saÊvel til Kommissionen som til det amerikanske justitsministerium, og de haÊndhñvel-
sesmidler, der blev fastlagt, maÊtte afspejle forskellene i de to myndigheders procedurer. Selv om
Kommissionen som sñdvanlig forbeholdt sig ret til at udpege en uafhñngig administrator til at
overvaÊge og om fornùdent gennemfùre afhñndelsen, undlod den at gùre det her, men gav parterne
mulighed for at realisere afhñndelsen under det amerikanske justitsministeriums tilsyn, fùr fusionen
blev gennemfùrt. Dermed kunne man sikre, at afhñndelsen blev gennemfùrt paÊ et par maÊneder Ð
hvilket er kort tid for en saÊ omfattende afhñndelse. Den maÊde, sagen blev haÊndteret paÊ , var et
eksempel paÊ et meget tñt samarbejde med de amerikanske myndigheder, baÊde med hensyn til tilsagn
og andre aspekter. Observatùrer fra det amerikanske justitsministerium deltog i Kommissionens
hùringer i sagen i Bruxelles, og der var ogsaÊ fñlles mùder med parterne Ð hvilket var fùrste gang
nogensinde.

165. I Skanska/Scancem 80 fokuserede Kommissionens undersùgelser paÊ markederne for cement og
beton (baÊde tùr beton og fabriksbeton) samt betonprodukter i Sverige, Finland og Norge. Efter
fusionen ville parterne faÊ en meget stor markedsandel paÊ nogle markeder Ð op til 90% inden for
cement. Fusionen ville ogsaÊ faÊ betydelige vertikale virkninger, eftersom begge parter desuden havde
omfattende aktiviteter paÊ alle de tre vigtigste niveauer i byggeindustrien Ð raÊmaterialer (cement og
tilslagsmaterialer), byggematerialer (cement, cementprodukter) og endelig i selve byggesektoren. De
fleste af parternes konkurrenter var ikke vertikalt integreret, hvilket ville gùre det endnu vanskeligere
for dem at konkurrere med parterne efter fusionen. For at lùse problemerne omkring de paÊviste
dominerende stillinger afgav Skanska tilsagn om at afhñnde alle sine aktier i Scancem og desuden
afhñnde Scancems cementinteresser i Finland. Den fùrste del af tilsagnet var rettet mod de vertikale
forbindelser, der gav anledning til bekymring, og den anden del havde til formaÊ l at bane vej for en
uafhñngig leverandùr af cement af tilstrñkkelig hùj kvalitet.

166. Som allerede nñvnt, blev Enso/Stora godkendt uden betingelser eller paÊbud. Kommissionen tog
hensyn til en rñkke tilsagn, som parterne havde afgivet (nogle af dem under fùrste undersùgelsesfase)
for at lùse problemerne omkring Elopaks og Combiblocs position paÊ det koncentrerede marked for

79 Sag nr. IV/M.942.
80 Sag nr. IV/M.1157.
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emballager til flydende produkter, som fusionen gav anledning til. Tilsagnene gik ud paÊ , at Enso ville
afhñnde sine aktier i et forarbejdnings-joint venture med Elopak, eftersom denne vertikale forbindelse
kunne svñkke Elopaks position. Den fusionerede virksomhed ville tilbyde Elopak og Combibloc en
prisgaranti. Denne garanti indebar i alt vñsentligt, at enhver ñndring i de priser, der blev anvendt over
for alle tre kùbere, skulle vñre ens, medmindre objektive omkostningsdata retfñrdiggjorde andet,
hvilket ville sikre, at de mindre aftagere ikke blev udsat for uretfñrdig prisdiskrimination i forhold til
Tetra Pak. Endelig afgav parterne tilsagn om ikke at modsñtte sig anmodninger om toldfrie kvoter for
emballagekarton til flydende produkter fra lande uden for EU. SaÊdanne kvoter vil gùre import mere
konkurrencedygtig og dermed tilskynde andre udbydere til at sùge ind paÊ markedet.

4. Henvisning af sager til medlemsstater

167. I fire tilfñlde modtog Kommissionen anmodninger fra medlemsstater om at faÊ sager, der faldt
ind under fusionsforordningen, henvist til den nationale konkurrencemyndighed (artikel 9). Alle
anmodninger blev efterkommet.

168. I Vendex/KBB 81 blev anmodningen fremsat af de nederlandske myndigheder med den
begrundelse, at fusionen truede med at fùre til skabelse af en dominerende stilling inden for non food-
detailhandelen i Nederlandene. Kommissionen anerkendte, at forbrugernes smag og vaner havde stor
betydning for konkurrencen paÊ detailmarkederne og virkede i retning af udprñget nationale eller
muligvis regionale eller lokale markeder. Non food-detailhandel i Nederlandene kunne saÊledes
betragtes som et »sñrskilt marked i en medlemsstat« som anfùrt i artikel 9. BaÊde Vendex og KBB
havde betydelige markedsandele paÊ dette marked, de var f.eks. de eneste detailkoncerner i
Nederlandene, der havde stormagasiner i landet. Der var derfor risiko for, at fusionen ville skabe
eller styrke en dominerende stilling. Hvordan det geografiske marked og de produktmarkeder, der
blev berùrt af fusionen. og fusionens virkninger for konkurrencen paÊ disse markeder, kunne kun
afgùres efter en mere indgaÊende undersùgelse, som i betragtning af den paÊgñldende sektor og det
paÊgñldende omraÊde bedst kunne gennemfùres af den relevante nationale myndighed i stedet for af
Kommissionen. Fusionen havde ingen mñrkbare virkninger i andre medlemsstater. Kommissionen
konkluderede derfor, at betingelserne for at henvise sagen til medlemsstaten efter fusionsforordnin-
gens artikel 9 var opfyldt, og at der ikke var andre forhold, der bevirkede, at den burde behandles af
Kommissionen. Hvad angaÊr den nederlandske non food-sektor, henviste Kommissionen derfor sagen
til de nederlandske myndigheder og godkendte den resterende del af fusionen.

169. I Krauss-Maffei/Wegmann 82 anmodede de tyske myndigheder om at faÊ denne sag, der drejede
sig om etablering af et joint venture, henvist, fordi den truede med at skabe en dominerende stilling paÊ

markedet for militñre panserkùretùjer i Tyskland. Navnlig paÊ grundlag af kùbernes indkùbspolitik
fandt Kommissionen, at der i alt vñsentligt var tale om et nationalt marked, som udenlandske
leverandùrer kun i ringe grad havde adgang til. Parternes aktiviteter var komplementñre Ð Krauss-
Maffei var en betydelig leverandùr af vognstel, medens Wegmann leverede skydetaÊrne. En fusion
mellem fùrende leverandùrer af vigtige dele af panserkùretùjer kunne give parterne en konkurrence-
fordel og sñtte dem i stand til at tilbyde en komplet »pakke«, hvorved de kunne blive i stand til at
forhindre andre leverandùrer i at faÊ adgang til dette marked. Kommissionen kunne ikke med sine egne
undersùgelser afklare disse problemer. Der var ingen mñrkbare virkninger paÊ andre markeder, og der
var ingen andre forhold, der gjorde det nùdvendigt for Kommissionen at behandle sagen.

81 Sag nr. IV/M.1060.
82 Sag nr. IV/M.1153.
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Kommissionen besluttede derfor at henvise sagen til de tyske myndigheder, hvad angaÊr markedet for
militñre panserkùretùjer, og godkendte den resterende del af fusionen.

170. I Alliance Unichem/Unifarma 83 anmodede de italienske myndigheder om at faÊ denne fusion,
der drejede sig om engrossalg af lñgemidler, henvist som fùlge af risikoen for, at den ville skabe eller
styrke en dominerende stilling paÊ dette marked i nogle dele af Italien, navnlig i Nordvestitalien.
Kommissionen fastslog her (ligesom i tidligere sager i denne sektor), at markedet for engrossalg af
lñgemidler var et overvejende regionalt eller lokalt marked, men at den nñrmere afgrñnsning i en
konkret sag krñvede en mere indgaÊende analyse Ð som de italienske myndigheder bedre kunne
foretage. Fusionen ville resultere i den stùrste grossistgruppe i Nordvestitalien, med en meget stor
markedsandel, ogsaÊ set i forhold til konkurrenterne. Der var desuden aktionñrsammenfald mellem
parterne og nogle af deres konkurrenter. De sñrlige trñk ved dette marked, der stiller krav om store
lagre og hyppige og regelmñssige leverancer til apoteker ogsaÊ i afsides beliggende omraÊder, gjorde det
vanskeligt at faÊ adgang til det, og der var ingen nñvnevñrdig markedsstyrke paÊ aftagersiden.
Kommissionen besluttede derfor at henvise hele sagen til de italienske myndigheder.

5. Regler og procedurer

AÊ ret var i flere henseender prñget af en interessant udvikling paÊ dette omraÊde.

Reviderede meddelelser

171. Som led i revisionen af fusionsforordningen indfùrte Kommissionen en ny gennemfùrelsesfor-
ordning med et ñndret anmeldelsesskema (CO-formularen) 84 og udsendte reviderede udgaver af sine
meddelelser om begrebet deltagende virksomhed, fusionsbegrebet, beregning af omsñtning og
selvstñndigt fungerende joint ventures 85. Stùrsteparten af ñndringerne er af teknisk eller formule-
ringsmñssig karakter og skyldes ñndringer i selve forordningen. Den vigtigste materielle ñndring er
nok, at der ikke lñngere skelnes mellem joint ventures oprettet i fusions- og i samarbejdsùjemed som
kriterium for, om fusionsforordningen finder anvendelse. Dette afhñnger nu af, om der er tale om et
selvstñndigt fungerende joint venture, og dette kriterium belyses nñrmere i den nye meddelelse
herom. Kommissionen har til hensigt at udsende meddelelser med retningslinjer for de vñsentligste
spùrgsmaÊ l, der rejser sig angaÊende samarbejdsaspekter i forbindelse med selvstñndigt fungerende joint
ventures, efterhaÊnden som den har indhùstet tilstrñkkelige erfaringer paÊ omraÊdet.

Ufuldstñndige anmeldelser

172. Det har fortsat kun vñret et lille antal fusionsanmeldelser, som af Kommissionen er blevet
erklñret ufuldstñndige (jf. gennemfùrelsesforordningens artikel 4), men antallet er steget noget i de
seneste aÊr. Kommissionen vil gerne have reduceret antallet af ufuldstñndige anmeldelser. Den var
derfor glad for at kunne drùfte spùrgsmaÊ let med en kreds af jurister, hvilket mundede ud i et sñt
retningslinjer (»Best Practice Guidelines«), som er udsendt paÊ Generaldirektorat IV's hjemmeside paÊ

Internettet 86.

83 Sag nr. IV/M.1220.
84 Kommissionens forordning (EF) nr. 447/98 af 1. marts 1998.
85 EFT C 66 af 2.3.1998, s. 1-25.
86 Under »Mergers Ð Other Documents« paÊ GD IV's hjemmeside Ð http://europa.eu.int/comm/dg04.

KONK. BERETN. 1998

76 XXVIII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN Ð SEK(99) 743 ENDELIG UDG.



173. Kommissionen konstaterede, at i de fleste af de tilfñlde, hvor en anmeldelse blev erklñret
ufuldstñndig, var sagen eller anmeldelsens indhold ikke eller kun i ringe omfang blevet drùftet med
Kommissionen, fùr anmeldelsen blev indgivet. NaÊr der ikke foregaÊr nogen drùftelse forud for
anmeldelsen (eller indgives et forelùbigt udkast til anmeldelse), er der altid stùrre risiko for, at
anmeldelsen bliver ufuldstñndig. Der var mange grunde til, at det var nùdvendigt at erklñre en
anmeldelse for ufuldstñndig, men der kan paÊvises tre hovedkategorier. Nogle anmeldelser kunne ikke
godtages, fordi visse formelle krav ikke var opfyldt Ð ikke alle de relevante parter var f.eks. med, eller
anmeldelsen blev indgivet, fùr aftalerne omkring fusionen var tilstrñkkeligt klare. I andre sager (nok
den stùrste kategori) manglede der visse oplysninger Ð f.eks. om de markeder, der blev anset for at
blive berùrt af fusionen, og parternes og konkurrenternes markedsandele Ð eller de var for uklare til,
at der kunne foretages en ordentlig konkurrencemñssig vurdering paÊ den givne tid. Det sidstnñvnte
punkt kan have sñrlig betydning i de Ð ikke ualmindelige Ð sager, hvor der indsendes omfattende
dokumentation, eller hvor der er tale om mange eller komplekse berùrte markeder. Den tredje
kategori bestaÊr af de sager, hvor det af Kommissionens undersùgelser fremgik, at fusionen kunne
berùre markeder, som parterne ikke havde identificeret, hvilket de i nogle tilfñlde kunne og derfor
ogsaÊ burde have gjort, og for hvilke der var behov for yderligere oplysninger, som ikke kunne gives
eller vurderes ordentligt paÊ den tid, der var tilbage.

174. Kommissionen anerkender, at det er vigtigt at mindske besvñret og den tid, det tager for
fusionsparterne og deres raÊdgivere at opfylde kravene i EU's fusionskontrolprocedurer. Samtidig er
mange af de sager, den faÊr til behandling, imidlertid saÊ omfattende og komplekse, at den nùdvendigvis
maÊ have omfattende og detaljerede oplysninger allerede fra starten. Oplysningerne maÊ desuden vñre
relevante og fokusere paÊ potentielle problemomraÊder Ð ogsaÊ selv om parterne mener, at de kan
godtgùre, at de potentielle problemer rent faktisk ikke vil opstaÊ . De udsendte retningslinjer behandler
forskellige aspekter som forhaÊndsanmeldelse, timing, det ùnskelige i at udvise forsigtighed ved
afgrñnsningen af det relevante marked (naÊr det kan diskuteres, hvordan det geografiske marked bùr
defineres, bùr man f.eks. give markedsoplysninger baÊde paÊ et nationalt plan og paÊ et bredere grundlag,
f.eks. for hele EU) og fordelene ved, at reprñsentanter for de anmeldende parter med indgaÊende
kendskab til de paÊgñldende aktiviteter og markeder mùdes med reprñsentanter for Kommissionen
forud for anmeldelsen. Hvis disse retningslinjer fùlges, vil det reducere risikoen for, at en anmeldelse
erklñres for ufuldstñndig, ligesom det ogsaÊ vil mindske behovet for yderligere oplysninger fra parterne
efter anmeldelsens indgivelse, selv om Kommissionen naturligvis fortsat kan erklñre en anmeldelse for
ufuldstñndig, naÊr den skùnner det nùdvendigt.

Revurdering efter Domstolens annullation af Kali + Salz-beslutningen

175. Efter at EF-Domstolen havde annulleret den oprindelige beslutning i sagen fra 1993 Ð hvilket
var fùrste gang, at en kommissionsbeslutning i en fusionssag er blevet annulleret Ð var Kommissionen
nùdt til at se paÊ sagen igen. Denne sag, der kulminerede i en beslutning om at godkende fusionen efter
fùrste fase (fusionsforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)), rejste en rñkke proceduremñssige og
materielle spùrgsmaÊl, hvoraf de mest interessante beskrives nñrmere i det fùlgende.

176. Fusionsforordningens artikel 10, stk. 5, fastsñtter, at naÊr EF-Domstolen ved en dom helt eller
delvis har annulleret en kommissionsbeslutning, begynder de frister, der er fastsat i forordningen for
den indledende gennemgang af sagen og for vedtagelse af en beslutning om den, at lùbe forfra fra den
dag, hvor dommen blev afsagt. Efter Kommissionens opfattelse var det imidlertid ikke nogen selvfùlge,
at fristen automatisk begyndte at lùbe igen. Artikel 10, stk. 1, fastsñtter, at fristen for afslutning af den
indledende undersùgelse begynder at lùbe paÊ dagen efter anmeldelsens modtagelse, eller Ð hvis
anmeldelsen er ufuldstñndig Ð paÊ dagen efter modtagelse af en fuldstñndig anmeldelse. Hvis det
eneste grundlag for denne undersùgelse var den situation, der bestod paÊ tidspunktet for den
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oprindelige undersùgelse (det saÊkaldte »ex tunc«-princip), vil Kommissionen alt andet lige ikke have
behov for yderligere oplysninger for at kunne foretage sin vurdering, og den oprindelige anmeldelse
kan anses for at vñre fuldstñndig. Er det derimod nùdvendigt at vurdere den aktuelle situation
(»ex nunc«-princippet), vil den oprindelige anmeldelse Ð i betragtning af den tid, der er gaÊet, og
muligheden for, at relevante forhold (f.eks. markedsandele, antal konkurrenter) har ñndret sig siden
da Ð ikke nùdvendigvis indeholde alle de oplysninger, der maÊ antages at vñre nùdvendige, og i saÊ fald
vil den vñre ufuldstñndig, indtil der er indsendt reviderede eller supplerende oplysninger.

177. I den konkrete sag fandt Kommissionen det rigtigst at gaÊ frem efter en kombination af de to
fremgangsmaÊder. Kommissionens kompetence til at behandle sagen efter fusionsforordningen var ikke
blevet anfñgtet. Kommissionen fandt det derfor ikke nùdvendigt at revurdere det spùrgsmaÊ l, og den
kan for saÊ vidt siges at vñre gaÊet frem efter ex tunc-princippet. Vurderingen af konkurrenceforholdene
maÊtte derimod foretages paÊ grundlag af den aktuelle situation (dvs. efter ex nunc-princippet). I sin
beslutning skulle Kommissionen ligesom i andre sager, tage stilling til, om fusionen var forenelig med
fñllesmarkedet eller ej Ð og ikke om den havde vñret forenelig engang i fortiden. Det var derfor
nùdvendigt at foretage en helt ny konkurrenceretlig vurdering paÊ basis af forhold i relation til den
aktuelle situation paÊ markedet, herunder ogsaÊ de dele af den anfñgtede beslutning, som Domstolen
havde stadfñstet (f.eks. markedsdefinitionerne). Heraf fulgte, at den oprindelige anmeldelse var
ufuldstñndig paÊ domsafsigelsestidspunktet.

178. Det blev imidlertid fundet nùdvendigt at fravige ex nunc-princippet ved den konkurrenceretlige
vurdering hvad angaÊr det »failing company«-argument, som parterne oprindeligt havde gjort gñldende,
eftersom den situation, der laÊ til grund herfor, ikke lñngere bestod og ikke kunne genoprettes. Den
overtagne virksomhed, MdK, var blevet reorganiseret og omdannet til et aktieselskab efter tysk ret, og
det ville have vñret umuligt at splitte denne nyetablerede ùkonomiske enhed op i dens tidligere
bestanddele i vurderingsùjemed, dvs. blot for at fastslaÊ , om den kunne vñre blevet overtaget af andre
eller ej.

179. Efter modtagelse af en fuldstñndig anmeldelse foretog Kommissionen paÊ normal vis sin
indledende gennemgang af sagen paÊ det ovennñvnte grundlag. Den fandt, at der under de aktuelle
omstñndigheder ikke kunne antages at ville blive tale om skabelse eller styrkelse af nogen
dominerende stilling paÊ de relevante markeder, der ligesom fùr blev defineret som markederne for
kalibaserede produkter til landbrugsformaÊl i hhv. Tyskland og resten af EU. I Tyskland havde Kali +
Salz GmbH fortsat et de facto-monopol. Af de grunde, der blev anfùrt i Kommissionens oprindelige
beslutning og derefter stadfñstet af Domstolen (bl.a. »failing company«-argumentet, der som nñvnt
ovenfor maÊtte vurderes ex tunc), ville den planlagte fusion imidlertid ikke vñre aÊrsagen til
forvñrringen af konkurrencestrukturerne paÊ markedet. Efter at de kommercielle forbindelser mellem
SCPA og Kali + Salz var bragt til ophùr, var SCPA nu ogsaÊ begyndt at levere til Tyskland. I den ùvrige
del af EU laÊ parternes kombinerede markedsandel nu paÊ under 50%, og det eksportkartel, der blev
paÊvist under de oprindelige undersùgelser, bestod ikke lñngere, hvilket ogsaÊ var tilfñldet med de tñtte
kommercielle forbindelser mellem Kali + Salz og hovedkonkurrenten SCPA. Kali + Salz GmbH havde
nu etableret sig som en uafhñngig konkurrent i Frankrig. Fusionen blev derfor godkendt efter
fusionsforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Bùder for overtrñdelse af forordningen

180. Kommissionen har i aÊr for fùrste gang paÊ lagt en virksomhed en bùde for ikke at have anmeldt
en fusion i tide og gennemfùrt fusionen uden Kommissionens godkendelse. I februar fik den koreanske
virksomhed Samsung paÊ lagt en bùde paÊ i alt 33 000 ECU i forbindelse med sin overtagelse af AST
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Research Inc (AST) 87. Fusionen blev anmeldt til Kommissionen i april 1997. Ifùlge oplysninger i
Kommissionens besiddelse havde Samsung imidlertid allerede overtaget kontrollen med AST i
fusionsforordningens forstand i eller fùr januar 1996. Ifùlge forordningen (artikel 4) skal en
anmeldelsespligtig fusion anmeldes senest en uge efter den transaktion Ð f.eks. overtagelsen af en
kontrollerende aktiepost Ð der resulterede i fusionen. Desuden maÊ den ikke gennemfùres, fùr den er
blevet godkendt, og denne transaktion var blevet gennemfùrt og implementeret lñnge fùr den blev
anmeldt. Ved udmaÊling af bùden tog Kommissionen hensyn til den formildende omstñndighed, at der
ikke var nogen skadevirkninger for konkurrencen, at overtrñdelsen ikke var forsñtlig, og at parterne
til sidst havde anmeldt transaktionen, samt at Samsung havde erkendt overtrñdelsen og havde
samarbejdet med Kommissionen i dens undersùgelser. Overtrñdelserne havde imidlertid bestaÊet i et
betydeligt tidsrum. Da der var tale om en stor virksomhed med betydelige aktiviteter i Europa, maÊtte
Samsung desuden anses at vñre bekendt med EU's fusionskontrolregler. Med det relativt lave
bùdebelùb blev der taget hensyn hertil og til den omstñndighed, at det var fùrste gang, at
Kommissionen havde paÊlagt en saÊdan bùde.

Boks 7: Anvendelsen af den nye artikel 2, stk. 4, i fusionsforordningen

Den nye fusionsforordning, der traÊdte i kraft den 1. marts 1998, indeholder en rñkke ñndringer, der
har udvidet fusionsforordningens anvendelsesomraÊde til ogsaÊ at omfatte de saÊkaldte selvstñndigt
fungerende joint ventures oprettet i samarbejdsùjemed. Efter denne ñndring gñlder fusionsfor-
ordningen nu ogsaÊ for en rñkke joint ventures, som tidligere skulle behandles efter forordning
nr. 17/62.

Artikel 2, stk. 4, gñlder for alle joint ventures, der udgùr en fusion efter artikel 3, i det omfang, hvor
de »har til formaÊ l eller til fùlge at samordne fortsat uafhñngige virksomheders konkurrencead-
fñrd«. I 1998 maÊtte 13 af de i alt 76 joint venture-sager, der blev behandlet efter den ñndrede
fusionsforordning, ogsaÊ analyseres efter artikel 2, stk. 4. De mest dybtgaÊende analyser blev
foretaget i sager i telesektoren og internetsektoren. Kun i en sag (sag nr. IV/M.1327 Ð Canal+/
CDPQ/BankAmerica, beslutning af 3. december 1998, se nñrmere nedenfor) var det nùdvendigt at
afkrñve parterne tilsagn for at imùdekomme indsigelser efter artikel 2, stk. 4. I en anden sag (sag
nr. JV.15 Ð BT/AT&T) maÊtte der ivñrksñttes fase 2-undersùgelser.

I Canal+/CDPQ/BankAmerica-sagen blev der konstateret overlapning paÊ et marked, der laÊ forud
for joint venture-virksomhedens marked, nemlig markedet for engrossalg af tv-rettigheder i
Spanien (selv om den anmeldte transaktion drejede sig om det efterfùlgende marked i Frankrig). PaÊ

det spanske marked havde Canal+ en stñrk eller dominerende stilling paÊ markedet for betalings-tv
saÊvel som paÊ det forudgaÊende marked for programindhold. Det fremgik, at den anmeldte
transaktion i kraft af ejerforholdene i joint venture-virksomheden ville give Canal+ et stñrkt
incitament til at favorisere Cableuropa (der kontrolleres af CDPQ og BankAmerica) ved salg af
spanske betalings-tv-rettigheder. Den lùsning, man naÊede frem til, gik ud paÊ at forhindre
diskrimination af andre konkurrenter paÊ det spanske marked for betalings-tv.

Canal+/CDPQ/BankAmerica var et godt eksempel paÊ , hvordan artikel 2, stk. 4, anvendes. For det
fùrste ville den anmeldte transaktion hverken skabe eller styrke nogen dominerende stilling for
Canal+, men skabte derimod en situation, hvor virksomhedens kommercielle incitamenter ville
blive ñndret, saÊ ledes at der ville opstaÊ en ùget risiko for diskrimination af andre betalings-tv-

87 Sag nr. IV/M.970.
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udbydere i Spanien. For det andet indebar den lùsning, man naÊede frem til, en indskrñnkning af
Canal+'s fremtidige handlefrihed paÊ det spanske marked for betalings-tv, men medfùrte ingen
strukturelle ñndringer i den anmeldte transaktion. Uden den nye artikel 2, stk. 4, kunne det have
vñret vanskeligere at naÊ frem til denne lùsning efter fusionsforordningen.

I internetsektoren behandlede Kommissionen fire sager.

Telia/Telenor/Schibsted-sagen fortjener sñrlig opmñrksomhed, da den bidrog til at faÊ fastlagt en
metode for haÊndtering af artikel 2, stk. 4-spùrgsmaÊ l efter fusionsforordningen. Telia, som er den
traditionelle teleoperatùr i Sverige, Telenor, som er den traditionelle norske operatùr, og Schibsted,
som er et norsk forlags- og tv-selskab, gik sammen i et joint venture, der skulle udbyde gateway-
tjenester til Internet og hjemmesideproduktionstjenester. Gateway-tjenester har til formaÊ l at give
internetbrugerne lettere adgang til data paÊ Internettet. Denne tjeneste kan leveres af gateway-
tjenesteudbyderen eller tredjeparter, og den kan vñre gratis for brugeren (normalt reklamefinan-
sieret), eller der kan vñre tale om, at brugeren skal betale for at faÊ adgang (»betalingsadgang«).

I sin analyse af sagen fandt Kommissionen, at udbud af gateway-tjenester ikke udgùr et marked i sig
selv, men at reklamer paÊ websites og betalingsadgang kunne anses at udgùre relevante markeder. I
relation til spùrgsmaÊ let om dominerende stilling maÊtte disse to markeder betragtes som relevante
markeder, ligesom markedet for produktion af hjemmesider. Det fremgik desuden, at markedet for
hjemmesideproduktion maÊtte undersùges nñrmere i relation til samordningsaspekterne efter
artikel 2, stk. 4, da baÊde det nye joint venture og to af moderselskaberne (Telia og Telenor) var
aktive paÊ dette marked. Det andet marked, der maÊtte ses nñrmere paÊ , var markedet for udbud af
opkaldsadgang til Internettet, hvor baÊde Telia og Telenor (via sin aktiepost i det svenske teleselskab
Telenordia) var aktive.

I sin analyse af transaktionen maÊtte Kommissionen vurdere to forskellige situationer efter artikel 2,
stk. 4. For det fùrste var der paÊ markedet for hjemmesideproduktion tale om, at baÊde det nye joint
venture og to af dets moderselskaber var til stede paÊ samme marked. Moderselskaberne og joint
venture-selskabet ville tilsammen faÊ en markedsandel paÊ under 10% paÊ basis af den snñvrest
tñnkelige og for parterne mindst favorable markedsafgrñnsning. Kommissionen konkluderede
derfor, at selv om moderselskaberne skulle samordne deres aktiviteter paÊ dette marked, ville det
ikke fùre til nogen mñrkbar begrñnsning af konkurrencen. I den anden del af sin artikel 2, stk. 4-
vurdering, der drejede sig om markedet for opkaldsadgang til Internettet i Sverige, konstaterede
Kommissionen, at markedet var prñget af hùj vñkst, relativt ubetydelige adgangsbarrierer og lave
omkostninger ved at skifte leverandùr. PaÊ dette marked havde Telia og Telenor markedsandele paÊ

hhv. 25-40% og 10-25%, men Kommissionen fandt, at disse markedsandele var uden stùrre
betydning paÊ et saÊ vñkstprñget marked, og at markedsstrukturerne derfor ikke virkede til fremme
for en samordning af konkurrenceadfñrden. Desuden blev sandsynligheden for samordning
mindsket yderligere af den relative stùrrelse af markedet for opkaldsadgang til Internet (der
tegnede sig for over 90% af internetindtñgterne i Sverige) set i forhold til de andre markeder, hvor
det nye joint venture skulle operere. Kommissionen konkluderede derfor, at der ikke var nogen
sandsynlighed for, at moderselskaberne ville samordne deres adfñrd paÊ dette marked.

Kommissionen har desuden behandlet 8 sager i telesektoren, hvor den maÊtte foretage en vurdering
efter artikel 2, stk. 4.
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Kommissionen besluttede at indlede tilbundsgaÊende undersùgelser af et planlagt joint venture
mellem British Telecommunications og AT&T, som er to af verdens stùrste teleoperatùrer. Det nye
joint venture skulle udbyde et bredt spektrum af teletjenester til multinationale erhvervskunder
saÊvel som internationale bñrertjenester til andre tjenesteudbydere. Kommissionen besluttede at
ivñrksñtte fase 2-undersùgelser af joint venture-virksomhedens virkninger paÊ flere globale
telemarkeder, bl.a. nogle i Det Forenede Kongerige. Efter sine indledende undersùgelser har
Kommissionen peget paÊ fùlgende problemer: parternes kombinerede markedsstilling paÊ marke-
derne for udbud af globale teletjenester til store multinationale selskaber og internationale
bñrertjenester, risikoen for skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling inden for visse
teletjenester i Det Forenede Kongerige og mulighederne for samordning i Det Forenede Kongerige
mellem ACC, som er et helejet datterselskab af AT&T, og BT og Telewest, som AT&T er medejer
af via TCI. Den endelige beslutning ventes at foreligge i april 1999.

De fùrste sager, som Kommissionen har skullet behandle efter artikel 2, stk. 4, udviser allerede
visse fñllestrñk. Den relative stùrrelse af artikel 2, stk. 4-markedet og joint venture-virksomhedens
marked, der vurderes med henblik paÊ spùrgsmaÊ let om dominerende stilling, har haft vñsentlig
betydning for sandsynligheden for samordning. Normalt er de kommercielle incitamenter og
dermed ogsaÊ risikoen for samordning mindre, naÊr joint venture-virksomhedens marked er
vñsentligt mindre end artikel 2, stk. 4-markedet. Det kan dog ikke betragtes som en tilstrñkkelig
garanti for, at der ikke vil foregaÊ samordning mellem moderselskaberne. OgsaÊ selve markedernes
karakter spiller en rolle for Kommissionens vurdering. Arten af de forbindelser, der bestaÊr mellem
moderselskaberne, har ogsaÊ betydning for, om der maÊ antages at bestaÊ en aÊrsagssammenhñng
mellem den anmeldte transaktion og artikel 2, stk. 4-virkningerne, selv om saÊdanne forbindelser
ikke automatisk indebñrer, at der ikke er nogen virkning. OgsaÊ her maÊ andre faktorer tages med i
betragtning, fùr der kan drages en konklusion.
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C Ð Statistikker

Figur 4
Antal endelige beslutninger hvert aÊ r siden 1992 og antal anmeldelser 1
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1 For de endelige beslutninger (forordning (EéF) nr. 4064/89) har Kommissionen ñndret talserien for at faÊ
beslutninger efter artikel 9, stk. 3 (delvis henvisning til medlemsstater), med: + 1 beslutning i 1992,
+ 1 beslutning i 1994 og + 6 beslutninger i 1997.
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Figur 5
Sagernes fordeling paÊ fusionstype (1992-1998)
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III Ð STATSSTéTTE

A Ð Generel politik

1. Forbedring af effektiviteten af kontrollen med statsstùtte

181. Kommissionen viderefùrte i 1998 sit initiativ med henblik paÊ omlñgning og modernisering af
statsstùttekontrollen. Den sjette oversigt over statsstùtte i Den Europñiske Union, som Kommissionen
vedtog i juli, dñkker aÊrene 1994-1996 88. I den periode blev der hvert aÊr brugt gennemsnitlig 38 mia.
ECU, svarende til 3% af vñrditilvñksten, eller 1 238 ECU pr. job i fremstillingssektoren i de femten
EU-lande. Oversigten viser, at efter at have toppet i 1993 og 1994 er statsstùtten nu paÊ vej nedad.
SaÊdan som det allerede var tilfñldet med den forrige oversigt, kan den mest markante tendens
konstateres i den fortsat hùje stùtte, der ydes paÊ ad hoc-grundlag til enkelte virksomheder, som falder
uden for ordninger til fremme af horisontale, sektormñssige eller regionale maÊlsñtninger. I sektorerne
for fremstilling, finansielle tjenesteydelser og lufttransport tilsammen tegner et begrñnset antal
individuelle store stùtteforanstaltninger sig for en uforholdsmñssig stor andel af den samlede stùtte.
Ad hoc-stùtte, der hovedsagelig ydes til redning og omstrukturering af virksomheder, steg
stùrrelsesmñssigt fra 6% af den samlede stùtte til disse sektorer i 1992 til 16% i 1996.

182. Hùje statsstùtteniveauer er fortsat en konkurrencefordrejende faktor. En streng statsstùtte-
politik og kontrol hermed er fortsat af stor betydning, hvis Europa skal styrke sin konkurrenceevne paÊ

verdensmarkederne. PaÊ Det Europñiske RaÊd i Cardiff understregede medlemsstaterne faktisk behovet
for at fremme konkurrencen og reducere fordrejende foranstaltninger saÊsom statsstùtte. Kun ved at
fùlge denne vej kan de fortsatte uligheder i stùtteniveauerne mellem medlemsstaterne blive udjñvnet,
hvilket vil tjene til at stùtte maÊ let om ùkonomisk og social samhùrighed.

183. FormaÊlet med moderniseringsinitiativet er at ùge gennemsigtigheden og retssikkerheden, styrke
effektiviteten af systemet til kontrol af statsstùtte, forstñrke kontrollen, navnlig i store sager med ad
hoc-stùtte, samt forenkle kontrolsystemet for mindre betydningsfulde sager. I 1998 koncentrerede
Kommissionen sine bestrñbelser om at forenkle og klarlñgge procedurereglerne og om at samle
ressourcerne om en strengere kontrol med de alvorligste tilfñlde. For fùrste gang siden traktatens
ikrafttrñden anvendte den artikel 89. Det hedder i denne artikel, at RaÊdet paÊ forslag fra
Kommissionen kan udstede de nùdvendige forordninger om kontrol med statsstùtte. Kommissionen
har fremsat forslag til to saÊdanne forordninger: den 16. november 1998 godkendte RaÊdet et forslag fra
Kommissionen om en procedureforordning 89. Den 7. maj 1998 vedtog RaÊdet Kommissionens forslag
til forordning, som skal sñtte Kommissionen i stand til at fritage visse kategorier af horisontal
statsstùtte for anmeldelseskravene 90.

184. Foruden disse forordninger vedtog Kommissionen den 11. november en meddelelse om
anvendelsen af statsstùttereglerne paÊ foranstaltninger vedrùrende direkte beskatning af virk-
somhederne 91. Endvidere vedtog Kommissionen den 22. juli rammebestemmelser for stùtte til

88 KOM (1998) 417 endelig udg.
89 Forslag til RaÊdets forordning (EF) om fastlñggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, EFT C

116 af 16.4.1998.
90 RaÊdets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af traktatens artikel 92 og 93 paÊ visse former for

horisontal statsstùtte, EFT L 142 af 14.5.1998.
91 EFT C 384 af 10.12.1998.
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uddannelse 92. I juni 1998 vedtog RaÊdet en forordning, hvori der fastsñttes nye regler for stùtte til
skibsbygningsindustrien 93. De multisektorale rammebestemmelser for regionalstùtte til store
investeringsprojekter gñlder fra den 1. september i en periode paÊ tre aÊr 94.

2. Gruppefritagelser for statsstùtte

185. Den 7. maj 1998 vedtog RaÊdet en forordning, som udgùr det retsgrundlag, der sñtter
Kommissionen i stand til ved hjñlp af forordninger at fritage visse typer horisontale stùtteforan-
staltninger for anmeldelseskravet 95. Disse gruppefritagelser kan dñkke stùtte til SMV, F&U,
miljùbeskyttelse, beskñftigelse og uddannelse samt regionalstùtteordninger. Endvidere vil Kommis-
sionen formentlig vedtage en forordning om de minimis-reglen. Kommissionen er begyndt at forberede
gruppefritagelser.

186. Begrundelsen for denne forordning er, at Kommissionen maÊ koncentrere sig om de vigtigste
tilfñlde og bùr lettes for arbejdet med at vurdere den store andel af sager vedrùrende
standardspùrgsmaÊ l, hvor vurderingen af foreneligheden er en ren formalitet. De omraÊder, der er
omfattet af bemyndigelsesforordningen, har i nogen tid vñret omfattet af retningslinjer og
rammebestemmelser. Medlemsstaterne udformer deres stùtteordninger i henhold til disse regler. PaÊ

grundlag af erfaringerne kan det derfor antages, at disse horisontale stùtteforanstaltninger normalt er
forenelige med fñllesmarkedet. Kommissionen har imidlertid fortsat ret til at overvaÊge stùtteforan-
staltningerne og vurdere, om en stùtte er i overensstemmelse med traktaten. Medlemsstaterne skal
fortsat fùre et register over stùtteforanstaltninger og underrette Kommissionen i aÊrsberetninger.
Foruden de nuvñrende konsekvenser af ulovlig stùtte i henhold til Kommissionens procedurer kan
tilfñlde af ukorrekt anvendelse af reglerne om fritagelse for anmeldelsespligten indbringes for de
nationale domstole.

3. Procedureforordning

187. Det vigtigste lovgivningsarbejde inden for statsstùttepolitikken i 1998 var kodificeringen af
reglerne om Kommissionens procedure for statsstùttekontrol. Den 18. februar 1998 vedtog
Kommissionen et forslag til forordning 96 paÊ grundlag af EF-traktatens artikel 94 om kodificering af
de forskellige aspekter af proceduren for kontrollen med stùtteforanstaltninger, samtidig med at
kontrollen styrkes, hvor dette er nùdvendigt. Den 16. november 1998 naÊede IndustriministerraÊdet frem
til en politisk aftale om denne forordning. Forordningen vil formelt kunne vedtages af RaÊdet i
begyndelsen af 1999, naÊr Europa-Parlamentet har afgivet udtalelse. For fùrste gang vil fñllesskabs-
kontrollen med statsstùtte saÊ ledes hvile paÊ en grundlñggende retsakt, der integrerer alle
procedureregler i en enkelt og sammenhñngende tekst.

188. Der er to grunde til, at denne forordning er vigtig. For det fùrste kodificerer den de forskellige
gñldende procedurer, som er baseret paÊ Kommissionens praksis og Domstolens retspraksis. Alle disse
spredte regler vil saÊ ledes fremover blive aflùst af en gennemsigtig og bindende tekst. Det forhold, at

92 EFT C 343 af 11.11.1998.
93 Endnu ikke offentliggjort.
94 EFT C 107 af 7.4.1998.
95 RaÊdets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af traktatens artikel 92 og 93 paÊ visse former for

horisontal statsstùtte, EFT L 142 af 14.5.1998.
96 Forslag til RaÊdets forordning (EF) om fastlñggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, EFT

C 116 af 16.4.1998, s. 13.
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alle procedurereglerne kodificeres i en forordning, vil uden tvivl paÊvirke stùttepolitikken paÊ

mellemlang og lang sigt. Uanset den retssikkerhed, den giver, vil forordningen lette adgangen til
reglerne og skabe stùrre klarhed paÊ dette omraÊde. Herved skulle alle parter faÊ bedre kendskab til
reglerne og blive inddraget mere aktivt. Forordningen er imidlertid ikke begrñnset til en simpel
kodificering af gñldende procedurer. Den vil ogsaÊ give Kommissionen mulighed for at styrke
kontrollen med stùtteforanstaltninger paÊ visse punkter og indfùre nye foranstaltninger, som vil sñtte
Kommissionen bedre i stand til at bekñmpe ulovlig stùtte og misbrug af stùtte.

189. Hvis en rñkke betingelser er opfyldt, vil Kommissionen saÊ ledes f.eks. omgaÊende kunne krñve
forelùbig tilbagebetaling af ulovligt ydet stùtte, indtil den afgùr, om denne stùtte er forenelig med
fñllesmarkedet. Ifùlge forordningen er Kommissionen ogsaÊ principielt forpligtet til at krñve
tilbagebetaling af en ulovligt ydet stùtte, som ikke er forenelig med fñllesmarkedet. Medlemsstaten
skal omgaÊende sùge belùbet tilbagebetalt i henhold til gñldende national ret, for saÊ vidt som denne
giver mulighed for omgaÊende gennemfùrelse af Kommissionens beslutning. I ùvrigt skal medlems-
staten trñffe alle nùdvendige foranstaltninger, endog forelùbige, til at opnaÊ dette resultat.

En anden nyhed, som indfùres med forordningen, er, at Kommissionen har mulighed for at udfùre
kontrol paÊ stedet, naÊr den er i alvorlig tvivl om, hvorvidt beslutninger, hvori der gives tilladelse til
stùtte, overholdes. Medlemsstaterne skal om nùdvendigt yde Kommissionens reprñsentanter den
nùdvendige bistand, saÊ de kan gennemfùre kontrollen.

For at garantere retssikkerheden for meget gamle ulovlige stùtteforanstaltninger indeholder
forordningen en forñldelsesfrist paÊ ti aÊr: Kommissionen kan ikke krñve tilbagebetaling, hvis der er
forlùbet ti aÊr, efter at stùtten er ydet.

190. Forordningen tager endelig sigte paÊ at fremskynde procedurerne. I den forbindelse indfùres der
en frist paÊ atten maÊneder for den formelle undersùgelsesprocedure regnet fra indledningen af
proceduren; i ùjeblikket gñlder der ingen frist herfor. Efter udlùbet af denne frist kan medlemsstaten
anmode Kommissionen om at trñffe en beslutning, hvilket Kommissionen skal gùre inden to maÊneder
efter anmodningen. Ligeledes for at reducere beslutningsfristerne fastsñttes det i forordningen, at
beslutninger om at indlede proceduren fremover kun offentliggùres i den autentiske udgave, ledsaget
af et resumeÂ paÊ de andre sprog. Til gengñld skal de endelige beslutninger fortsat offentliggùres i deres
helhed paÊ alle sprog.

4. Statsstùtte indeholdt i skatteordninger

191. Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstùttereglerne paÊ direkte beskatning af
virksomhederne 97 er i overensstemmelse med Kommissionens tilsagn om at fùre streng kontrol med
statsstùtte under alle former. Denne forpligtelse er parallel med medlemsstaternes bestrñbelser inden
for adfñrdskodeks-gruppen paÊ at bringe skadelig skattekonkurrence til ophùr. PaÊ grundlag af denne
meddelelse vil Kommissionen sag for sag vurdere eller nyvurdere alle specifikke skatteordninger i
medlemsstaterne. Meddelelsen anfùrer kriterierne for, at skatteforanstaltninger falder ind under
statsstùttereglerne, og beskriver de proceduremñssige konsekvenser.

192. Det hedder i dokumentet, at for at falde ind under statsstùttereglerne skal en skattefordel vñre
specifik, forstaÊet saÊ ledes, at den begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner. Skatte-
fordelen kan gives i forskellige former, herunder lavere skattesatser, skattefradrag, hurtig afskrivning

97 EFT C 384 af 10.12.1998.
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eller ophñvelse af skattegñld. Ifùlge Kommissionen vil en skattefordel blive anset for at vñre specifik,
naÊr den fùlger af en undtagelse fra de almindeligt gñldende skatteregler, medmindre denne undtagelse
er begrundet i et systems karakter eller forvaltning eller fùlger af skùnsmñssig praksis fra
skattemyndighedernes side. Skatteregler, som f.eks. tager sigte paÊ en vis region eller en vis sektor
eller en vis funktion inden for en virksomhed (saÊsom finansielle tjenesteydelser), vil blive anset for
specifikke i henhold til statsstùttereglerne. I sagerne Irish Corporation Tax 98 har Kommissionen
allerede gjort det klart, at den ikke lñngere anser sñrbehandlingen af fremstillingsindustrien i forhold
til serviceindustrien for en generel foranstaltning. Udviklingen i statsstùttebegrebet med tiden og den
strengere fortolkning af EF-traktatens artikel 87 kan resultere i en revision af tidligere kommissions-
beslutninger. I saÊ fald vil Kommissionen foreslaÊ , at der trñffes passende foranstaltninger, jf. EF-
traktatens artikel 88, stk. 1.

B Ð Statsstùttebegrebet

193. Enhver statsstùtte, der opfylder alle fire parametre i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, er i
princippet uforenelig med fñllesmarkedet. For at falde ind under artikel 87, stk. 1, skal stùtten mere
konkret i) give stùttemodtageren en ùkonomisk fordel, ii) ydes af staten eller via statslige ressourcer,
iii) ydes selektivt til »visse virksomheder« eller til »visse produktioner« og saÊ ledes fordreje
konkurrencevilkaÊrene samt iv) paÊvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Den form, hvorunder
stùtten ydes (tilskud, rentelettelse, skattelempelse, laÊnegaranti osv.), er ikke relevant for anvendelsen
af artikel 87.

194. Klassificeringen af stùtteforanstaltninger som statsstùtte i henhold til artikel 87, stk. 1, er af
betydning for de nationale myndigheder, som ifùlge artikel 88, stk. 3, skal underrette Kommissionen
om enhver paÊtñnkt indfùrelse eller ñndring af eksisterende stùtteforanstaltninger. SpùrgsmaÊlet bliver
relevant for lande, der er i gang med at forhandle optagelsen af »acquis communautaire« i deres
retsorden med henblik paÊ tiltrñdelse af EU. Definitionen er ogsaÊ vigtig for de nationale domstole, som
har befùjelse til at trñffe afgùrelse om tilstedevñrelsen og lovligheden af statsstùtte og ogsaÊ kan
formulere og rette prñjudicielle spùrgsmaÊ l til Domstolen, jf. EF-traktatens artikel 234. Endelig er
vejledning om definitionen af statsstùtte af afgùrende betydning for potentielle stùttemodtagere, som
anmodes om omhyggeligt at undersùge lovligheden af den stùtte, de er berettiget til at modtage.

I lùbet af 1998 traf Kommissionen en rñkke beslutninger, som er interessante med hensyn til
statsstùttebegrebet. Disse beslutninger er beskrevet nedenfor.

1. Fordel for en eller flere virksomheder

195. En ùkonomisk fordel kan gives gennem flere forskellige midler og omstñndigheder.
Fùrsteinstansretten afgjorde i Ladbroke-sagen 99, at det franske budgetministeriums beslutning om
at give virksomheden »Pari Mutuel Urbain« (PMU) henstand med betalingen af en del af statens andel
af afgifter paÊ vñddemaÊl i hestevñddelùb har den virkning, at denne organisation faÊr en finansiel fordel
og saÊ ledes forbedrer dens stilling paÊ markedet for vñddemaÊl, saÊvel paÊ nationalt plan som i udlandet.

196. I sagen Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato anfùrte Kommissionen, at offentligt
kontrollerede virksomheder kan faÊ en ùkonomisk fordel gennem eksklusive kontrakter om levering

98 Sag E 1/98 og 2/98, EFT C 395 af 18.12.1998.
99 Sag T-67/94 Ladbroke Racing Ltd mod Kommissionen, Sml. 1998, s.II-1.
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af tjenester eller varer til staten, hvis disse kontrakter afregnes over den normale markedspris 100. Det
er muligt, at disse kontrakter blot bidrager til at holde stùttemodtagerne i live og potentielt giver dem
mulighed for at krydssubsidiere deres kommercielle aktiviteter. Stùttemodtageren er aktiv inden for
mùntsektoren, som ikke er genstand for samhandel inden for Fñllesskabet. Stùttemodtageren vandt
imidlertid to kontrakter med tredjelande og blev mistñnkt for at have slaÊet sine europñiske
konkurrenter gennem krydssubsidiering.

197. I sin beslutning om redningsstùtte til Case di Cura Riunite 101 anfùrte Kommissionen, at ydelsen
af en statsgaranti til denne italienske sundhedsinstitution ikke medfùrte en ùkonomisk fordel.
Eftersom stùttemodtagerens svage finansielle stilling ikke ville give den mulighed for at opnaÊ kredit paÊ

markedet, mente Kommissionen, at stùtteelementet svarede til den samlede kredit, der var opnaÊet i
henhold til denne garantimekanisme. Staten var imidlertid Case di Curas vigtigste kunde og
virksomhedens stùrste skyldner, idet den skyldte den et belùb, som stammede fra normale
kommercielle transaktioner og oversteg den garanterede kredit mere end fire gange. Da staten ikke
kan underkastes en likvidationsprocedure i modsñtning til enhver skyldner under lignende
omstñndigheder, var Case di Cura sñrdeles daÊrligt stillet i forhold til sine konkurrenter, som sñlger
tjenester til private kunder. Garantien var begrñnset, indtil staten tilbagebetalte sin udestaÊende gñld. I
dette tilfñlde yder staten ingen uberettiget stùtte til virksomheden, men reducerer blot nogle af de
finansielle ulemper, som staten selv har paÊfùrt virksomheden ved ikke at tilbagebetale sin udestaÊende
gñld.

198. En ùkonomisk fordel kan opnaÊs gennem de betingelser, hvorunder virksomhederne har adgang
til eller udnytter infrastruktur. Virksomheder, som har faÊet mulighed for at drage fordel af en
infrastrukturforanstaltning, f.eks. ved at flytte til en erhvervspark, modtager en gratis fordel, hvis de
ikke betaler en afgift. I sin beslutning om at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, med hensyn til
en stùttepakke fra de ùstrigske myndigheder til Lenzing Lyocell 102 bemñrkede Kommissionen, at visse
infrastrukturforanstaltninger var lavet specielt til fordel for denne virksomhed, og satte endvidere
spùrgsmaÊ lstegn ved, om en privat investor, der driver en erhvervspark, ville stille virksomhedsspeci-
fikke foranstaltninger til raÊdighed gratis.

199. Navnlig med hensyn til sanering af grunde tager Kommissionen hensyn til anvendelsen af
»forureneren betaler«-princippet og om nùdvendigt Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte
til miljùbeskyttelse 103. I en sag vedrùrende statslig finansiering til en virksomhed, der udfùrer
saneringsarbejde paÊ en grund, besluttede Kommissionen, at ejeren fik en ùkonomisk fordel i form af
sparede saneringsomkostninger. I henhold til den nationale ret har grundejeren subsidiñrt ansvar efter
forureneren. I den paÊgñldende sag var forureneren under likvidation og havde standset enhver
aktivitet. Det var saÊ ledes muligt at konkludere, at forureneren ikke lñngere kunne faÊ fordel af
saneringen. 104

200. For saÊ vidt angaÊr statsstùtte til fordel for byggeentreprenùrer blev det i sagen vedrùrende
English Partnerships-ordningen anfùrt, at finansiering til dñkning af den anslaÊede forskel mellem
vñrdien af det ikke-byggemodnede aktiv plus omkostningerne ved dets byggemodning og den
paÊstaÊede lavere vñrdi af det fñrdige projekt udgùr statsstùtte i henhold til artikel 87, stk. 1. Den

100 Sag C 64/98 (ex NN 95/97), Ente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Italien, endnu ikke offentliggjort i EFT.
101 Sag N 461/97, Italien, EFT C 149 af 15.5.1998.
102 Sag C 61/98 (ex NN 189/97) Lenzing Lyocell GmbH & Co KG, éstrig, EFT C 9 af 13.1.1999.
103 EFT C 72 af 13.3.1994.
104 Sag C 24/98 (ex N 663/97) Kiener Deponie Bachmanning, éstrig, EFT C 201 af 27.6.1998.
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tilbudte finansiering skal i henhold til den paÊgñldende ordning give et maÊlbart incitament, som skal
sñtte investorer/byggeentreprenùrer i stand til at foretage arbejder paÊ en grund, der har et problem
med hensyn til tilstanden eller beliggenheden, som holder private investorer borte. 105

201. Kommissionen har regelmñssigt anvendt kriteriet vedrùrende den private investor. Ved hjñlp af
dette instrument vurderer Kommissionen, om staten Ð naÊr den stùtter offentlige virksomheder eller
private virksomheder, der delvist ejes af staten Ð gùr dette paÊ mere gunstige vilkaÊr sammenlignet med
en privat investors adfñrd under normale markedsvilkaÊr. Er dette tilfñldet, involverer statens
foranstaltning statsstùtte i henhold til artikel 87, stk. 1. Fùrsteinstansretten har afsagt to kendelser, som
henviser til anvendelsen af dette instrument. I sagen Cityflyer Express 106 fastslog den, at naÊr
Kommissionen konkluderer, at en privat investor ikke ville have handlet paÊ de vilkaÊr, paÊ hvilke staten
har handlet, maÊ den yderligere undersùge, hvilke vilkaÊr der ville have vñret tilfredsstillende for den
private investor. I sagen BP Chemicals 107 fastslog Domstolen, at selv om staten allerede to gange har
erhvervet aktier i et selskabs kapital og saÊ ledes to gange har givet selskabet statsstùtte, er det ikke
udelukket, at en tredje erhvervelse af aktier kan vurderes i sig selv som en selvstñndig investering og
undersùges ud fra kriteriet om den private investor. I betragtning af at de to fùrste aktieerhvervelser i
det foreliggende tilfñlde ikke var rentable, bad Fùrsteinstansretten imidlertid Kommissionen om at
vurdere, om en privat investor ville have erhvervet aktier en tredje gang.

202. I Ponsal-sagen 108 konkluderede Kommissionen, at der ikke var tale om stùtte i forbindelse med
et afkald paÊ offentlig gñld i anledning af en virksomheds likvidation, idet alternative beregninger fra
de nationale myndigheder bekrñftede, at ved at fùlge de ùvrige likvidationsmetoder i henhold til
national ret ville der vñre opstaÊet stùrre tab. Myndighederne paÊviste ogsaÊ , at de fuldt ud overholdt den
nationale konkurslovgivning.

203. I forbindelse med vurderingen af salgsprisen for et offentligt staÊ lvñrk konkluderede
Kommissionen 109 paÊ grundlag af en detaljeret undersùgelse af de to metoder, nemlig formuevurdering
og vurdering af den fremtidige pengestrùm, som anvendes af uafhñngige revisorer, at kriteriet om den
private investor var opfyldt. Prisniveauerne blev beregnet under hensyn til et pessimistisk og et
optimistisk scenario; den faktiske pris blev anset for at svare til markedsprisen, fordi den laÊ inden for
dette interval. Argumentet om, at der var opnaÊet en vñrditilvñkst, efter at virksomheden var kommet
paÊ bùrsen, tjener til efterfùlgende at bevise gyldigheden af ovennñvnte analyse, men er ikke som saÊdan
tilstrñkkelig til at opfylde kriteriet om den private investor og saÊ ledes til at udelukke eksistensen af
stùtte.

204. I forbindelse med beslutningen om at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2 110, med hensyn
til det forhold, at den offentlige virksomhed EDF tilbùd visse papirvirksomheder sñrlig gunstige
eltariffer, undersùgte Kommissionen blandt andet, om der var en kommerciel begrundelse for EDF's
adfñrd. Kommissionen var i tvivl om, hvorvidt den foreliggende diskriminerende adfñrd kunne vñre
berettiget ud fra et kommercielt hensyn, dvs. en kamp mod konkurrenterne om at fastholde kunderne,
samtidig med at i det mindste de variable og visse faste omkostninger skulle dñkkes.

105 E 2/97 English Partnerships, UK.
106 Sag T-16/96 Cityflyer Express LtD mod Kommissionen, Sml. 1998, s. II-757.
107 Sag T-11/95 BP Chemicals Ltd mod Kommissionen, (1998), endnu ikke offentliggjort i Samling af afgùrelser.
108 C 32/97 Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal)/Commercial Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor), endnu ikke

offentliggjort i EFT.
109 NN 83/98 Preussag Stahl AG Ð statens overtagelse af virksomheden, endnu ikke offentliggjort i EFT.
110 C 39/98 (ex NN 53/98) stùtte fra EDF til visse virksomheder i papirindustrien, endnu ikke offentliggjort.

KONK. BERETN. 1998

90 XXVIII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN Ð SEK(99) 743 ENDELIG UDG.



205. I en sag med virksomheder, der ydede en tjeneste af almindelig ùkonomisk interesse (bygning af
naturgasnet og gasdistribution i Danmark) 111, konkluderede Kommissionen, at en rñkke skatte-
lempelser til fordel for saÊdanne virksomheder udgjorde statsstùtte i henhold til artikel 87, stk. 1. I den
paÊgñldende sag blev skattelempelsen givet til virksomheder, som ikke var valgt gennem offentligt
udbud, for at udligne deres oprindelige investeringsomkostninger ved bygningen og udvidelsen af
naturgassystemet. Kommissionen besluttede imidlertid at godkende denne stùtte paÊ grundlag af EF-
traktatens artikel 86, stk. 2, idet det var paÊvist, at anvendelsen af konkurrencereglerne ville hindre
opfyldelsen af de sñrlige opgaver, der var betroet disse stùttemodtagere. Ved at anvende artikel 86,
stk. 2, accepterede Kommissionen, at samhandelen ikke ville blive paÊvirket i et saÊdant omfang, at det
strider mod Fñllesskabets interesse, hovedsagelig fordi de paÊgñldende foranstaltninger ville blive
genanmeldt efter aÊr 2000 i forbindelse med gennemfùrelsen af EU-direktivet om liberalisering af det
indre gasmarked. 112

2. Midlernes oprindelse

206. Med hensyn til spùrgsmaÊ let om at give en fordel gennem lovgivningen har Domstolen
undersùgt en sag, hvor en virksomhed blev fritaget for de generelle regler vedrùrende tidsbegrñnsede
arbejdsaftaler. Domstolen konkluderede, at der med denne fritagelse ikke blev overfùrt statsmidler
direkte eller indirekte til den paÊgñldende virksomhed 113.

3. Specificitetskravet

207. Navnlig i forbindelse med skatte- eller socialpolitiske foranstaltninger er det vigtigt at skelne
den situation, hvor stùtten begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner, som specificeret i
artikel 87, stk. 1, fra den situation, hvor de paÊgñldende foranstaltninger har en virkning paÊ tvñrs af
sektorerne og tager sigte paÊ at begunstige hele ùkonomien. I sidstnñvnte tilfñlde er der ikke tale om
statsstùtte i henhold til artikel 87, stk. 1, men om en generel foranstaltning.

208. I Ladbroke-dommen 114 havde Fùrsteinstansretten lejlighed til at komme nñrmere ind paÊ

specificitetskravet. Det forhold, at en stùtte, der er ydet til en ùkonomisk aktùr, indirekte kan
begunstige andre aktùrer, hvis aktiviteter afhñnger af stùttemodtagerens aktivitet, er ikke
tilstrñkkeligt til at konkludere, at der er tale om en generel foranstaltning, som ikke er omfattet af
artikel 87, stk. 1. Det kan eventuelt tjene til at aÊbne mulighed for en undtagelse paÊ grundlag af
artikel 87, stk. 3, litra c), (stùtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene). Virksomheden »Pari
Mutuel Urbain« (PMU) tager sig udelukkende af organiseringen af en specifik type vñddemaÊl paÊ

hestevñddelùb i Frankrig og er omfattet af en skatteregel, som er specifik for hestevñddelùbssektoren
i Frankrig. Fùrsteinstansretten var enig med Kommissionen i, at de sñrlige regler, som blev undersùgt i
denne sag, ikke skulle anses for en undtagelse fra de generelle skatteregler, men skulle undersùges
inden for rammerne af det skattesystem, der gñlder i hestevñddelùbssektoren. Endvidere fastslog
Fùrsteinstansretten, at foranstaltningernes midlertidige eller permanente karakter ikke er relevant for
fortolkningen af artikel 87, stk. 1. Det forhold, at foranstaltningerne ikke er rettet mod en ad hoc-
foranstaltning, er ligeledes irrelevant som fùlge af den konsoliderede retspraksis, hvorefter det kun er

111 N 449a/97 og NN 50/98, foranstaltninger til fordel for naturgassektoren i Danmark, endnu ikke offentliggjort i
EFT.

112 EU-Parlamentets og RaÊdets direktiv 98/30/EF af 22. juni 1998, EFT L 245 af 4.9.1998.
113 Sag C-52/97, C-53/97, C-54/97, Viscido m.fl. mod Ente Poste Italiane, Sml. 1998, s. I-2629.
114 Sag T-67/94, se ovenfor.
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virkningerne af en stùtte, der har betydning, naÊr den skal klassificeres som statsstùtte, og ikke
aÊrsagerne eller maÊlsñtningerne.

209. Belùb, som ledige arbejdstagere i en insolvent virksomhed har faÊet udbetalt efter afslutningen
af deres arbejdsaftaler for at sikre dem en mere passende arbejdslùshedsunderstùttelse, udgùr en
foranstaltning, der giver dem en yderligere dñkning, som gaÊr videre end virksomhedens juridiske
forpligtelser. Kommissionen konkluderede 115, at denne foranstaltning ikke udgùr statsstùtte til den
insolvente virksomhed, men er en ekstraordinñr stùtteforanstaltning, der har en grundlñggende positiv
indvirkning paÊ arbejdstagernes sociale beskyttelse.

210. I juli undersùgte Kommissionen igen den sñrlig gunstige behandling, der blev indrùmmet
fremstillingssektoren i forhold til servicevirksomhederne i den irske selskabsbeskatning. I 1980, hvor
samhandelen inden for tjenester var mindre liberaliseret end i slutningen af 1990'erne, var det
Kommissionens opfattelse, at denne behandling af fremstillingssektoren, som praktisk talt var den
eneste sektor, hvor der var konkurrence, udgjorde en generel foranstaltning. I sin beslutning af 22. juli
1998 116, hvori der foreslaÊs passende foranstaltninger paÊ grundlag af EF-traktatens artikel 88, stk. 1,
besluttede Kommissionen, at denne sñrlig gunstige behandling ikke blot udgùr statsstùtte, men ogsaÊ

driftsstùtte, som ikke lñngere kunne tillades paÊ baggrund af Irlands tab af sin status som stùttet region
efter artikel 87, stk. 3, litra a). Den skal derfor ophñves gennem vedtagelse af en ensartet skattesats for
baÊde fremstillings- og servicesektoren.

4. Konkurrencefordrejning og paÊvirkning af samhandelen i EU

211. Som Fùrsteinstansretten fastslog i sagen regionen Flandern mod Kommissionen 117, er der tale
om konkurrencefordrejning eller risiko herfor, naÊr staten indrùmmer selv en begrñnset fordel til en
virksomhed, som er beskñftiget inden for en sektor med en intens konkurrence. For at fastslaÊ

indvirkningen paÊ samhandelen mellem medlemsstaterne er det tilstrñkkeligt at konkludere, at
stùttemodtageren udùver, eller blot delvis udùver, aktiviteter, der indgaÊr i en betydelig samhandel
mellem medlemsstaterne.

212. I sagen om en engelsk ordning vedrùrende forlñngelse af en skattelempelse, nemlig »kravet om
ikke-fossilt brñndsel« til fordel for elgeneratorer, der anvender vedvarende energikilder 118, mente
Kommissionen, at samhandelen med elektricitet mellem medlemsstaterne sandsynligvis vil blive
paÊvirket, f.eks. samhandelen mellem Det Forenede Kongerige og Frankrig via kanalforbindelsen.

213. Stùtte til virksomhedernes direkte investeringer i tredjelande kan paÊvirke samhandelen mellem
medlemsstaterne. Det er muligt, at stùttemodtagerens konkurrenter eventuelt forsùger at ùge deres
markedsandel i det paÊgñldende tredjeland uden at modtage stùtte. Dette forhold blev bekrñftet i
Kommissionens endelige negative afgùrelse om det fùrste anmeldte tilfñlde af stùtte til en stor
virksomheds direkte investeringer i et tredjeland 119. Kommissionen undersùgte, om undtagelsen i
artikel 87, stk. 3, litra c), kunne finde anvendelse. Der gùres opmñrksom paÊ , at Kommissionens praksis

115 C 44/97 (ex NN 78/97) Stùtte til fordel for MAGEFESA og dens overtagere, Spanien, endnu ikke offentliggjort i
EFT.

116 Sag E 1/98 og 2/98, EFT C 395 af 18.12.1998.
117 Sag T-214/95, Sml. 1998, s. II-717.
118 N 153/98, krav om ikke-fossilt brñndsel (NFFO), UK, endnu ikke offentliggjort i EFT.
119 C 77/98 (ex 99/97) direkte investeringer i Kina foretaget af LiftGmbH, éstrig, endnu ikke offentliggjort i EFT, jf.

kapitel C 3 nedenfor.
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er at acceptere, at der ydes stùtte til SMV's direkte investeringer i tredjelande, hvis den ydes inden for
betingelserne i rammebestemmelserne for statsstùtte til SMV.

C Ð Undersùgelse af stùttens forenelighed med fñllesmarkedet

1. Horisontal stùtte

1.1. Forskning og udvikling

214. Under anvendelsen af EF-rammebestemmelserne for statsstùtte til forskning og udvikling fra
1996 120 tilstrñber Kommissionen navnlig at kontrollere, om den stùtte, den faÊr anmeldt, rent faktisk
svarer til forsknings- og udviklingsprojekter, og om denne stùtte tilskynder til gennemfùrelsen af disse
projekter. I 1998 indledte Kommissionen proceduren efter traktatens artikel 88, stk. 2, i flere sager om
stùtte til forskning og udvikling, hvor mindst et af disse kriterier ikke var sikkert: paÊ elektronikomraÊdet
(Sican 121), i papirindustrien (KNP Leykam 122), paÊ emballageomraÊdet (BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH 123) og i forbindelse med printere (OceÂ N.V. 124).

215. I Sican-sagen opdagede Kommissionen efter en rñkke klager, at der var blevet udbetalt en
stùtte paÊ over 100 mio. ECU, uden at de tyske myndigheder havde anmeldt stùtten. Ud fra de
oplysninger, som de tyske myndigheder havde indsendt, var Kommissionen endvidere ikke i stand til at
kontrollere stùttens forenelighed med EF-rammebestemmelserne for stùtte til forskning og udvikling.
I OceÂ-sagen besluttede Kommissionen at indlede den formelle procedure, fordi den var i alvorlig tvivl
om aktiviteternes karakter af forskning og udvikling: de oplysninger, der var indsendt til
Kommissionen, gav nemlig det indtryk, at den stùtte, som de nederlandske myndigheder planlagde,
svarede til aktiviteter, som var meget tñt paÊ markedet, og som derfor ikke kunne betegnes som
»forskning og udvikling« i henhold til EF-rammebestemmelserne. De ùstrigske myndigheder valgte at
opgive projektet KNP Leykam. De tyske myndigheder valgte ligeledes at trñkke deres anmeldelse
tilbage i sagen Biotec, idet de konstaterede, at en del af sagen indgik i en ordning, som Kommissionen
tidligere havde godkendt, og idet de opgav resten af stùtteforslaget.

216. I adskillige andre sager kunne Kommissionen konstatere, at den anmeldte stùtte opfyldte
kriterierne i EF-rammebestemmelserne for stùtte til forskning og udvikling (bl.a. med hensyn til
projekternes karakter af forskning og udvikling og stùttens tilskyndelsesvirkning) og derfor var
forenelig med EF-traktaten. Der kan f.eks. nñvnes sagen COMMEND, som blev anmeldt i fñllesskab
af de franske 125 og nederlandske 126 myndigheder: dette EUREKA-projekt gennemfùres i samarbejde
mellem tyske, ùstrigske, belgiske, franske og nederlandske industrivirksomheder og tager sigte paÊ at
erhverve viden, der gaÊr videre end udvikling af produkter, som kan markedsfùres. Det svarer til
»industriel« forskning i rammebestemmelsernes forstand. Den stùtte, der ydes af den franske og
nederlandske regering, skal gùre det muligt at indlede et samarbejde paÊ fñllesskabsniveau paÊ et
ambitiùst teknologisk omraÊde. Projektet vil endvidere fùre til en omfattende udbredelse af de opnaÊede
resultater. Kommissionen mente derfor, at den paÊtñnkte stùtte til dette projekt tilskyndede de

120 EFT C 45 af 17.2.1996.
121 C-20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97 og NN 170/97), EFT C 307 af 7.10.1998.
122 C-23/98 (ex N 895/96), EFT C 296 af 24.9.1998.
123 C-8/98 (ex N 237/97 og NN 151/97), EFT C 219 af 15.7.1998.
124 C-18/98 (ex N 939/96), EFT C 270 af 29.8.1998.
125 N 664/97, EFT C 192 af 19.6.1998.
126 N 506/97, EFT C 192 af 19.6.1998.
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stùttemodtagende virksomheder til at ùge deres F&U-indsats og til i samarbejde at udfùre et mere
ambitiùst og mere risikobetonet arbejde, end de ellers ville have gjort.

1.2. Beskñftigelse og uddannelse

217. En af de stùrste udfordringer, Fñllesskabet staÊr over for, er at finde metoder til at forbedre
beskñftigelsessituationen. Fremme af et »hùjt beskñftigelsesniveau« er blevet et fñlles anliggende for
medlemsstaterne. I det nye afsnit om beskñftigelsen, der skal indsñttes i EF-traktaten, krñves det, at
medlemsstaterne skal udvikle en samordnet strategi for beskñftigelsen og for fremme af en
kvalificeret, uddannet og fleksibel arbejdsstyrke og arbejdsmarkeder, der er i stand til at reagere paÊ

ùkonomiske ñndringer. Den vigtige rolle, som uddannelse spiller, baÊde med hensyn til at styrke
Fñllesskabets konkurrenceevne og skabe og fastholde arbejdspladser, har tilskyndet medlemsstaterne
til at fremme investeringer i uddannelse. Kommissionen har ivñrksat forskellige initiativer paÊ

uddannelsesomraÊdet. Den har bestrñbt sig paÊ at integrere uddannelsesaspektet og sin positive
holdning hertil i andre fñllesskabspolitikker, herunder konkurrencepolitikken.

218. Kommissionen vedtog den 22. juli 1998 rammebestemmelser for stùtte til uddannelse 127. I
denne tekst redegùres der fùrst for de omstñndigheder, hvorunder offentlige finansieringer til
virksomhederne til uddannelse af deres arbejdstagere kan falde ind under konkurrencereglerne
vedrùrende statsstùtte. Det er nemlig kun en meget begrñnset del af de offentlige finansieringer til
fordel for uddannelse af arbejdstagerne, der er omfattet af rammebestemmelserne. De fleste
statsforanstaltninger paÊ dette omraÊde udgùr ikke stùtte i henhold til artikel 87, stk. 1, men generelle
foranstaltninger. Dette gñlder for foranstaltninger, der er direkte rettet til arbejdstagerne, uafhñngigt
af den virksomhed, hvor de arbejder, eller som er tilgñngelige for alle virksomheder uden forskel,
f.eks. i form af skattemñssige tilskyndelser. SaÊdanne foranstaltninger giver ikke anledning til
konkurrencemñssige problemer og tilskyndes tvñrtimod af Kommissionen.

219. NaÊr den offentlige stùtte til gengñld kun favoriserer visse virksomheder ved at reducere de
omkostninger, de afholder til uddannelse af arbejdstagerne, giver den dem en fordel i forhold til
konkurrenterne og kan derfor tñnkes at fordreje konkurrencen. Rammebestemmelserne fastlñgger de
kriterier, som Kommissionen skal benytte, naÊr den undersùger denne stùttes forenelighed med
fñllesmarkedet. Disse kriterier tager sigte paÊ at undgaÊ konkurrencefordrejninger mellem virk-
somheder, som ikke er berettiget i henseende til det tilstrñbte maÊl vedrùrende uddannelse af
arbejdstagerne.

220. I sin vurdering af foreneligheden indtager Kommissionen en meget positiv holdning til stùtte,
der virkelig kommer arbejdstagerne til gode og forbedrer deres »beskñftigelsesevne«. En uddannelse,
der giver arbejdstagerne fñrdigheder, som kan overfùres til andre virksomheder, forbedrer rent faktisk
deres beskñftigelsesevne paÊ arbejdsmarkedet. Den stùtte, der kan tillades, er derfor hùjere end for en
specifik uddannelse i virksomheden, hvor fordelen for arbejdstagerne er mere begrñnset.

Kommissionen mener ogsaÊ , at de mindre udgifter til uddannelse i de smaÊ og mellemstore
virksomheder og i de mindre gunstigt stillede regioner samt den vanskelige situation for visse
kategorier af arbejdstagere kan berettige hùjere stùtteniveauer.

Disse principper konkretiseres gennem en rñkke intensitetstñrskler, hvorunder stùtten kan anses for
forenelig med fñllesmarkedet. Tñrsklerne svinger mellem 25% af udgifterne i store virksomheder for

127 EFT C 343 af 11.11.1998.
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specifikke uddannelsesprojekter og 90% af disse udgifter for SMV i regioner efter artikel 87, stk. 3,
litra a), for almene uddannelsesordninger, som uddanner arbejdstagere, der anses for ugunstigt stillede.

1.3. Miljùbeskyttelse

221. I 1998 havde Kommissionen forskellige lejligheder til at redegùre yderligere for sin fortolkning
af rammebestemmelserne for statsstùtte til miljùbeskyttelse 128. Ved en af disse lejligheder
understregede den, at miljùhensyn ikke berettiger stùtte, der overstiger den godkendte intensitet for
regionalstùtte, naÊr stùttemodtageren ikke gjorde mere end at tilpasse sit anlñg til de lovfñstede krav,
uanset at disse krav var sñrdeles strenge, fordi anlñgget er beliggende i et naturbeskyttelsesomraÊde 129.

222. Kommissionen har godkendt driftsstùtte i begrñnsede perioder paÊ indtil fem aÊr vedrùrende
brug af vedvarende energikilder 130. I forskellige nederlandske sager vedrùrende miljùafgifter paÊ

affaldsbehandling 131 har Kommissionen ogsaÊ anvendt den praksis, at den paÊ visse betingelser
godkender driftsstùtte til miljùformaÊ l.

1.4. Rednings- og omstruktureringsstùtte

223. Stùtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder tegner sig for en stor andel af
den stùtte, der ydes som ad hoc-stùtte til individuelle stùttemodtagere. I den sjette oversigt over
statsstùtte 132, der blev offentliggjort i juli, og som omfatter perioden 1994-1996, konstateredes det, at
det hùje niveau for ad hoc-stùtte i fremstillingssektoren, sektoren for finansielle tjenesteydelser og
lufttransportsektoren, som var blevet konstateret i den femte oversigt, fortsat bestod. Kommissionen
er stadig bekymret over denne tendens paÊ grund af de sñrlige fordrejninger, der kan opstaÊ ved at
opretholde virksomheder, som ellers ville trñkke sig ud af markedet.

224. Kommissionen har fortsat sit arbejde med en opstramning af rammebestemmelserne for stùtte
til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Inden afslutningen af dette arbejde har
Kommissionen forlñnget gyldigheden af den eksisterende tekst 133 til marts 1999 134. Under
anvendelsen af rammebestemmelserne har Kommissionen i mange tilfñlde gjort det klart, at stùtte
til omstrukturering ikke kan anses for forenelig med fñllesmarkedet, hvis der ikke er en levedygtig
omstruktureringsplan.

2. Regionalstùtte

225. Ligesom i december 1997, da Kommissionen fastsatte loftet for dñkning af regionalstùtte til
42,7% af befolkningen i EU for perioden 2000-2006, foretog den i december 1998 en ajourfùring af de
nationale lofter paÊ grundlag af de seneste tal (1994-1996 for BNP per capita og 1995 og 1997 for
arbejdslùsheden). Den har meddelt medlemsstaterne deres respektive lofter. Medlemsstaterne er
herefter i besiddelse af alle oplysninger til at kunne anmelde deres regionalstùttekort for perioden

128 EFT C 72 af 10.3.1994.
129 Sag C-41/96, Nederlandene, stùtte til opfùrelse af en brintoveriltefabrik, EFT L 171 af 17.6.1998.
130 Sag N 752/97, Green Electricity, endnu ikke offentliggjort i EFT, og N 153/98, krav om ikke-fossilt brñndsel i

forbindelse med vedvarende energikilder, endnu ikke offentliggjort i EFT.
131 Sag N 513, 755, 754/97, EFT C 156 af 21.5.1998 og sag N 813/97, endnu ikke offentliggjort i EFT.
132 KOM(1998) 417 endelig udg.
133 EFT C 368 af 23.12.1994, s. 12.
134 Retsakt vedrùrende forlñngelsen offentliggjort i EFT C 74 af 10.3.1998, s. 31.
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2000-2006. De er blevet opfordret til at foretage denne anmeldelse inden den 31. marts 1999, saÊ

arbejdet kan blive afsluttet til tiden, da der ellers ikke vil kunne ydes regionalstùtte efter den
31. december 1999.

226. Efter vedtagelsen af rammebestemmelserne for regionalstùtte i december 1997 undersùger
Kommissionen alle ordninger, der er anmeldt siden da, i henhold til disse nye regler, dog med
undtagelse af de nye intensiteter, der trñder i kraft den 1. januar 2000. For at sikre ligebehandling
foreslog den i ùvrigt i februar 1998 medlemsstaterne passende foranstaltninger i henhold til traktatens
artikel 88, stk. 1, med to formaÊl for ùje: for det fùrste skulle de gñldende kort over omraÊder, der var
berettiget til regionalstùtte, bringes til ophùr pr. 31. december 1999 med henblik paÊ at harmonisere
deres udlùbsfrist og tilpasse den til fristen for strukturfondene; for det andet skulle alle eksisterende
ordninger, som udlùber efter den 31. december 1999, om nùdvendigt ñndres, saÊ ledes at de bliver i
overensstemmelse med de nye regler fra og med den 1. januar 2000. Alle medlemstaterne har
accepteret disse nùdvendige foranstaltninger. I samarbejde med medlemsstaterne sikrer Kommis-
sionen, at gennemfùrelsen af disse foranstaltninger fùlges op.

227. Kommissionen har i aÊ r truffet de to sidste beslutninger vedrùrende regionale kort i
medlemsstaterne, som blev udarbejdet i henhold til de tidligere rammebestemmelser for regional-
stùtte 135. De berùrte lande er Sverige 136 og éstrig 137. De paÊgñldende kort udlùber den 31. december
1999. Kommissionen godkendte ogsaÊ den nye regionalstùtteordning for Grñkenland vedrùrende
ydelse af national regionalstùtte paÊ hele landets omraÊde 138.

3. Stùtte til direkte investeringer i tredjelande

228. Statslige stùtteforanstaltninger til direkte investeringer i tredjelande udgùr statsstùtte. De kan
imidlertid vñre forenelige med fñllesmarkedet, hvis de ud over at paÊvirke fñllesskabsindustriens
konkurrenceevne fremmer andre fñllesskabsmaÊl saÊsom udviklingen af SMV. I forbindelse med
vurderingen af stùtte til direkte investeringer i tredjelande foretaget af SMV har Kommissionen derfor
fortsat anvendt rammebestemmelserne for stùtte til SMV.

229. Stùtte til store virksomheder vurderes imidlertid fra sag til sag. I sagen LiftGmbH 139 traf
Kommissionen en negativ beslutning vedrùrende stùtte til en investering i Kina. Kommissionen fandt,
at stùtten kunne paÊvirke europñiske konkurrenters konkurrencestilling paÊ det relevante marked. I sin
beslutning om at indlede proceduren havde Kommissionen meddelt, at den bl.a. ville kontrollere
stùttens nùdvendighed og ligeledes overveje dens intensitet paÊ baggrund af den europñiske industris
internationale konkurrenceevne og/eller paÊ baggrund af de risici, der er forbundet med et
investeringsprojekt i visse tredjelande. Medlemsstaten var ikke i stand til at bevise, at for en global
markedsdeltager med en omsñtning paÊ 180,5 mio. ECU var en stùtte paÊ 0,13 mio. ECU en nùdvendig
forudsñtning for at etablere en fabrik i Kina, hvor virksomheden allerede havde lejet lokaler.

Med denne beslutning ùnsker Kommissionen ikke at foregribe sin fremtidige politik vedrùrende
statsstùtte til fordel for direkte investeringer i tredjelande. Den udelukker ikke, at direkte
investeringer i tredjelande foretaget af store virksomheder kan vñre statsstùtteberettigede, hvis det

135 EFT C 212 af 12.8.1988.
136 N 65/97, EFT C 89 af 25.3.1998.
137 N 482/98, endnu ikke offentliggjort i EFT.
138 NN 59A/98, endnu ikke offentliggjort i EFT.
139 C 77/98 (ex 99/97) Direkte investeringer i Kina foretaget af LiftGmbH, éstrig, endnu ikke offentliggjort i EFT.
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kan fastslaÊs, at det paÊgñldende projekt ikke giver anledning til en uforenelig konkurrencefordrejning
inden for EéS. I den forbindelse bùr ethvert potentielt element af eksportstùtte endvidere undersùges
nùje paÊ baggrund af Fñllesskabets internationale forpligtelser og isñr forbuddet mod eksportstùtte i
WTO-aftalen om subsidier og kompenserende foranstaltninger (ASCM).

4. Sektorstùtte

4.1. Sektorer underlagt sñrlige regler

4.1.1. Skibsbygningsindustrien

230. Det lykkedes ikke Kommissionen at faÊ afviklet driftsstùtten til skibsbygningsindustrien, da De
Forenede Stater fortsat ikke har ratificeret OECD-aftalen om skibsbygningsindustrien. I juni 1998
vedtog RaÊdet derfor en forordning om nye regler for stùtte til skibsbygningsindustrien 140, der skal
erstatte RaÊdets syvende direktiv om stùtte til skibsbygningsindustrien. Forordningen trñder i kraft
1. januar 1999 og skal gñlde indtil 31. december 2003. Med den nye forordning vil der ske en
forskydning bort fra driftsstùtte (der skal vñre afskaffet ved udgangen af 2000) til andre former for
stùtte, f.eks. stùtte til lukning, stùtte til forskning og udvikling og miljùbeskyttelse, omstrukturerings-
stùtte, regional investeringsstùtte til at forbedre produktiviteten af bestaÊende anlñg og investe-
ringsstùtte til innovation. Det nuvñrende loft for driftsstùtte paÊ 9% (4,5% til mindre fartùjer og
ombygninger) vil blive opretholdt, indtil stùtten afskaffes 31. december 2000. I henhold til
forordningen skal Kommissionen med regelmñssige mellemrum overvaÊge situationen paÊ markedet.

231. Den 21. januar og 29. juli fremsendte Kommissionen sine fùrste to kontrolrapporter til RaÊdet
om omstruktureringen af de statsejede vñrfter i Spanien og MTW-Schiffswerft og Volkswerft Stralsund
i Tyskland 141. Rapporterne indeholder oplysninger om gennemfùrelsen af omstruktureringsplanerne
og om overholdelse af de betingelser, der er knyttet til Kommissionens godkendelse af stùtten, f.eks.
vedrùrende kapacitets- og produktionsnedskñringer.

Med hensyn til overholdelse af kapacitetsbegrñnsningerne saÊ Kommissionen sig nùdsaget til at indlede
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, for at undersùge det tyske Kvaerner Warnow Werfts
overskridelse af kapacitetsbegrñnsningen for nybygninger 142.

232. Et af de faÊ tilfñlde, hvor Kommissionen har maÊttet behandle en sag om en stùttemodtagers
misbrug af tidligere godkendt stùtte, var i forbindelse med den endelige negative beslutning om
Bremer Vulkan-gruppens misbrug af 400 mio. ECU 143. Bremer Vulkan havde modtaget stùtten paÊ

betingelse af, at den udelukkende skulle anvendes til omstrukturering af selskabets to ùsttyske
skibsvñrfter MTW Schiffswerft Wismar og Volkswerft Stralsund. De 400 mio. ECU blev imidlertid
anvendt til andre formaÊ l, isñr til gavn for en rñkke af Bremer Vulkan Verbund AG's datterselskaber,
der i mellemtiden er gaÊet konkurs. Kommissionen besluttede, at den tyske regering skulle tilbagesùge
den misbrugte stùtte som led i konkursen. Den skulle endvidere trñffe alle fornùdne foranstaltninger
for at faÊ tilbagebetalt eventuelle delbelùb fra selskaber, der tidligere hùrte ind under Bremer Vulkan-
gruppen.

140 RaÊdets forordning (EF) nr. 1540/98 af 29. juni 1998 om nye regler for stùtte til skibsbygningsindustrien, EFT L 202
af 18.7.1998.

141 SEK(1998) 71 endelig udg. og SEK(1998) 1313 endelig udg.
142 Sag C-66/98 (ex NN 113/98), endnu ikke offentliggjort i EFT.
143 Sag C-7/96.
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233. Kommissionen begyndte endvidere at undersùge kontrollen af udviklingsbistand inden for
skibsbygningsindustrien nñrmere, hvor det ofte ikke er saÊ let at kontrollere, om betingelserne
overholdes senere. I februar afsluttede Kommissionen til dels proceduren med en negativ beslutning i
et tilfñlde, hvor Tyskland havde ydet udviklingsbistand i forbindelse med Volkswerft Stralsunds
bygning af et opmudringsfartùj, som var solgt til PT Rukindo i Indonesien 144. Udviklingsprojektet var
blevet godkendt af Kommissionen i 1994 paÊ betingelse af, at fartùjet udelukkende blev anvendt i
Indonesien. Siden 1995 var fartùjet imidlertid blevet anvendt i mere end 300 dage i Malaysia. Ifùlge
Kommissionen er stùtten misbrugt og uforenelig med artikel 4, stk. 7, i skibsbygningsdirektivet.
Kommissionen har derfor krñvet, at udviklingsbistanden tilbagebetales med renter.

234. I maj indledte Kommissionen proceduren efter artikel 88 stk. 2, med hensyn til et fransk projekt
om udviklingsbistand 145. Stùtten skal ydes i forbindelse med Chantiers de l'Atlantiques salg af to
krydstogtskibe til Renaissance Financial, der vil anvende fartùjerne i Fransk Polynesien. Renaissance
Financial ligger i Paris og er datterselskab af det amerikanske Renaissance Cruise Inc. NaÊr
Kommissionen behandler udviklingsprojekter, undersùger den, om den egentlige ejer er hjemme-
hùrende i det stùttemodtagende udviklingsland. Da ejeren i det paÊgñldende tilfñlde er hjemme-
hùrende i Paris, mente Kommissionen ikke, at stùtteforslaget var i overensstemmelse med reglerne.
Kommissionen var endvidere ikke overbevist om, at projektet havde et ñgte udviklingsindhold, da
stùtten primñrt er til gavn for de investorer, der har investeret i selskabet i Paris. Det forekom, at de
eneste fordele for Fransk Polynesien bestod i, at passagerer ind imellem besùger ùerne.

4.1.2. StaÊ l

235. I 1998 fortsatte Kommissionen med at anvende sjette udgave af staÊ lstùttereglerne 146. Den nye
mulighed for at yde stùtte til delvis lukning er endnu ikke blevet anvendt. Derimod har en rñkke
virksomheder kunnet drage fordel af de nye regler paÊ miljùomraÊdet, der giver mulighed for at yde
virksomhederne mere i stùtte, hvis de gennemfùrer investeringer, der resulterer i et miljùbeskyt-
telsesniveau, der ligger vñsentlig over de gñldende normer. Kommissionen har derimod truffet nogle
negative beslutninger, naÊr det har vist sig, at stùtteforanstaltningerne ikke falder ind under de maÊl, der
er defineret i reglerne. Det var blandt andet tilfñldet med FSE Feralpi 147, hvor Kommissionen har
krñvet tilbagebetaling af stùtten, fordi det i det paÊgñldende tilfñlde ikke var muligt at sondre mellem
de forskellige aktiviteter inden for en EKSF-virksomhed, og fordi stùtte godkendt af Kommissionen til
klart definerede formaÊl ikke kan anvendes til andre formaÊl.

4.1.3. Kul

236. Kommissionen godkendte den 3. juni 1998 tre beslutninger vedrùrende kulindustrien i Spanien.
Fùrst bemyndigede 148 den Spanien til at indrùmme supplerende finansiel stùtte i 1994, 1995 og 1996 til
et samlet belùb af 416,7 mio. ECU (67,053 mia. ESP). Heraf var 127,1 mio. ECU (20,452 mia. ESP)
knyttet til den nuvñrende produktion, medens 289,6 mio. ECU (46,601 mia. ESP) skulle gaÊ til at dñkke
tidligere forpligtelser. Kommissionen godkendte endvidere 149 finansiel stùtte i 1997 paÊ i alt 1 068,3 mio.

144 Sag C-22/97, Tysklands udviklingsbistand til Indonesien, endnu ikke offentliggjort.
145 Sag C-37/98 (ex N 124/98), EFT C 307 af 7.10.1998.
146 Kommissionens beslutning nr. 2496/96/EKSF om selskabsreglerne for statsstùtte til staÊ lindustrien, EFT L 338 af

28.12.1996.
147 Sag C-75/97, endnu ikke offentliggjort i EFT.
148 Beslutning 98/635/EKSF, EFT L 303 af 6.3.1998, s. 47 (se ogsaÊ 27. beretning om konkurrencepolitikken, punkt.

1.1.3 Kulindustrien, nr. 240, s. 84).
149 Beslutning 98/636/EKSF, EFT L 303 af 6.3.1998, s. 53.
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ECU (177,234 mia. ESP). Heraf var 704,5 mio. ECU (116,877 mia. ESP) knyttet til den nuvñrende
produktion, medens 363,8 mio. ECU (60,357 mia. ESP) skulle gaÊ til dñkning af tidligere forpligtelser.
Endelig godkendte Kommissionen 150 stùtte for 1998 paÊ i alt 1 164,8 mio. ECU (193,817 mia. ESP). Af
dette belùb er 762,3 mio. ECU (126,855 mia. ESP) knyttet til den nuvñrende produktion, medens
402,4 mio. ECU (66,962 mia. ESP) skal gaÊ til dñkning af tidligere forpligtelser.

237. Den 20. juli anlagde den britiske kulproducent RJB Mining plc et annullationssùgsmaÊl ved
Fùrsteinstansretten med hensyn til beslutningerne vedrùrende Spanien 151.

238. Kommissionen godkendte den 10. juni 1998 152, at Tyskland yder finansiel stùtte for 1997 paÊ i alt
5 331,2 mio. ECU (10 470,4 mio. DEM). Heraf var 4 919,1 mio. ECU (9 661,2 mio. DEM) knyttet til
den nuvñrende produktion, medens 412,1 mio. ECU (809,2 mio. DEM) skulle anvendes til at dñkke
tidligere forpligtelser. Den 20. juli indbragte den britiske kulproducent RJB Mining plc ogsaÊ

annullationssùgsmaÊl ved Fùrsteinstansretten med hensyn til denne beslutning vedrùrende Tyskland 153.

239. Efter to klager fra en britisk antracitproducent erklñrede Kommissionen den 29. juli 1998 154, at
en statsstùtte paÊ 7,1 mio. ECU (13,55 mio. DEM), som Tyskland havde ydet, og som oprindelig var
godkendt 155 for finansaÊret 1996, var blevet ulovligt anvendt. En statsstùtte paÊ 3,5 mio. ECU (6,8 mio.
DEM), som Tyskland havde ydet for finansaÊret 1997, inden Kommissionen havde truffet den relevante
beslutning, er ogsaÊ blevet erklñret ulovlig. Stùttemodtagerne (Preussag Anthrazit GmbH og Sophia
Jacoba GmbH) har tilbagebetalt stùtten.

240. Kommissionen godkendte den 29. juli 1998 156 Ruhrkohle AG's overtagelse af Saarbergwerke
GmbH og Preussag Anthrazit GmbH. Det nye selskab, Deutsche Kohle AG, vil faÊ kontrol over hele
den tyske kulproduktion. Den 29. september indgav RJB Mining plc igen annullationssùgsmaÊl ved
Fùrsteinstansretten med hensyn til denne beslutning 157.

241. Efter at have undersùgt omstruktureringsplanen for den tyske kulindustri for perioden 1998-
2002 gav Kommissionen den 2. december 1998 Tyskland bemyndigelse 158 til at yde finansiel stùtte for
finansaÊret 1998 paÊ i alt 4 803,6 mio. ECU (9,427 mia. DEM). Af dette belùb er 4 288,4 mio. ECU
(8,416 mia. DEM) knyttet til den nuvñrende produktion, medens 515,2 mio. ECU (1,011 mia. DEM)
skal dñkke tidligere forpligtelser.

4.1.4. Motorkùretùjsindustrien

242. Kommissionen anvendte i 1998 de nye EF-rammebestemmelser for statsstùtte til motor-
kùretùjsindustrien 159. Blandt de beslutninger, der blev truffet i 1998, kan nñvnes fùlgende.

150 Beslutning 98/637/EKSF, EFT L 303 af 6.3.1998, s. 57.
151 Sag T-111, Sml. 1998.
152 Beslutning 98/687/EKSF, EFT L 324 af 12.2.1998, s. 30.
153 Sag T-110, Sml. 1998.
154 Endnu ikke offentliggjort (se ogsaÊ 27. beretning om konkurrencepolitikken, punkt 1.1.3 Kulindustrien, nr. 241,

s. 84).
155 Beslutning 96/560/EKSF, EFT L 244 af 25.9.1996, s. 15.
156 Beslutning endnu ikke offentliggjort.
157 Sag T-156, Sml. 1998.
158 Beslutning endnu ikke offentliggjort.
159 EFT C 279 af 15.9.1997.
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243. Kommissionen har truffet en beslutning 160 om ikke at gùre indsigelse mod den portugisiske
regerings uddannelsesstùtte til AutoEuropa, et joint venture, som Ford og Volkswagen i 1991
etablerede i nñrheden af Setubal. Kommissionen havde godkendt regional investeringsstùtte og
uddannelsesstùtte til bygningen og igangsñtningen af denne fabrik. Gennemfùrelsen af denne
beslutning fra 1991 er blevet kontrolleret og det har vist sig, at virksomheden fortsat modtog
uddannelsesstùtte, efter at produktionen var igangsat i 1995. I samarbejde med de portugisiske
myndigheder og virksomheden er de belùb, der er udbetalt ud over, hvad der er tilladt i henhold til
rammebestemmelserne for stùtte til uddannelse, blevet tilbagesùgt.

244. Kommissionen godkendte regionalstùtte paÊ i alt 38 mio. ECU til LDV Ltd. til et
investeringsprojekt, der tager sigte paÊ at fremstille en ny varevognsserie som led i et joint venture
med Daewoo 161. Investeringen skal gennemfùres ved LDV's fabrik i Birmingham (Det Forenede
Kongerige). Det er den fùrste beslutning, der er vedtaget i henhold til de nuvñrende EF-
rammebestemmelser for statsstùtte til motorkùretùjsindustrien, hvor alternativstedet ligger i et
central- eller ùsteuropñisk land. I stedet for at koncentrere hele den europñiske produktion af lette
erhvervskùretùjer paÊ fabrikken i Lublin, Polen, har Daewoo besluttet at anvende LDV's eksisterende
fabrik i Birmingham til at producere en del af kùretùjerne.

245. Kommissionen overvaÊger fortsat Seat SA's 162 og Santana Motor SA's 163 omstrukturerings-
planer i Spanien og en rñkke stùrre investeringsprojekter, der skal gennemfùres over en aÊrrñkke, samt
endelig de belùb, som de nationale myndigheder udbetaler i Fiat Mezzogiorno-sagen i Italien 164.

4.1.5. Kunstfiberindustrien

246. Kommissionen fortsatte i 1998 med at fùre nùje kontrol med rammebestemmelserne for
statsstùtte til kunstfiberindustrien, der traÊdte i kraft i 1996 for en treaÊrig periode 165. Kommissionen
besluttede den 16. december at viderefùre rammebestemmelserne indtil august 2001, hvor det skal
besluttes, om denne industri skal vñre omfattet af de multisektorale rammebestemmelser for
regionalstùtte til store investeringsprojekter 166. Blandt de beslutninger, der er truffet i aÊrets lùb, kan
nñvnes fùlgende.

247. Kommissionen besluttede at afslutte den procedure, der i marts 1997 var indledt i henhold til
artikel 88, stk. 2, vedrùrende den portugisiske regerings forslag om at yde stùtte til tov- og
rebproducenten Cordex S.A.'s investeringer 167. Under proceduren indvilligede de portugisiske
myndigheder i at ñndre den oprindelige anmeldelse ved at fjerne de aktiviteter, der faldt ind under
rammebestemmelserne, dvs. stùtte til ny kapacitet til ekstrudering af filamentgarn af polyester fra
listen over stùtteberettigede omkostninger. Da projektet faldt ind under en godkendt ordning, kunne
Kommissionen godkende stùtten paÊ 2,69 mio. ECU.

160 NN 36/97, EFT C 208 af 4.7.1998.
161 N 420/98, endnu ikke offentliggjort i EFT.
162 C 34/95, 95/257/EF, EFT L 88 af 9.4.1996.
163 C 1/95, 97/17/EF, EFT L 6 af 10.1.1997.
164 C 45/91, EFT L 117 af 13.5.1993.
165 EFT C 94 af 30.3.1996.
166 EFT C 24 af 29.9.1999.
167 C 17/97 (ex N 639/96), EFT C 207 af 3.7.1998.
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248. Kommissionen besluttede den 25. marts at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, med
hensyn til de spanske myndigheders forslag om at yde statsstùtte paÊ 1,2 mio. ECU til kunst-
fiberproducent BrileÂn S.A. 168. Investeringsprojektet vedrùrte teknologisk rationalisering og moder-
nisering af selskabets produktionsanlñg for polyestergarn. Da det saÊ ud til, at projektet indebar en
kapacitetsforùgelse for en af de fibre, der er omfattet af rammebestemmelserne for kunstfiberindu-
strien (filamentgarn af polyester), nñrede Kommissionen tvivl med hensyn til, hvorvidt den foreslaÊede
stùtte var i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

249. Kommissionen besluttede at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, med hensyn til de tyske
myndigheders forslag om at yde stùtte til en »greenfield«-investering, der skal gennemfùres af en
nyetableret virksomhed, Saxonylon Textil GmbH 169, som hùrer under den Singapore-baserede
Toloram Group. Stùtten skulle anvendes til at forùge kapaciteten af polyamid-, tekstil- og industrielt
filamentgarn. Det var endvidere planen at yde den maksimale regionale stùtteintensitet, der er tilladt i
det tidligere ésttyskland, og der var ikke tegn paÊ , at projektet ville yde noget direkte bidrag til
omstruktureringen og nedskñringen af den samlede kapacitet inden for kunstfiberindustrien i det
tidligere ésttyskland.

250. Endelig besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, der var indledt i
oktober 1997, med en endelig delvis negativ beslutning med hensyn til den stùtte, der var ydet til
viscose- og kunstfiberproducenten SNIACE S.A. 170.

4.1.6. Tekstil- og beklñdningsindustrien

251. I betragtning af tekstil- og beklñdningsindustriens sñrlige karakter faÊr denne sektor en sñrlig
behandling i de multisektorale rammebestemmelser for regionalstùtte til store investeringsprojek-
ter 171, der traÊdte i kraft 1. september 1998. I forbindelse med stùtte til en ny investering i
tekstilindustrien skal der indgives individuel anmeldelse, hvis de samlede projektomkostninger
overstiger 15 mio. ECU i stedet for loftet paÊ 50 mio. ECU for andre sektorer i tilfñlde, hvor
stùtteintensiteten er paÊ over 50% af det gñldende loft i den berùrte region, og hvis stùtten pr.
nyoprettet eller bevaret job overstiger 30 000 ECU i stedet for 40 000 ECU 172.

4.1.7. Transport

252. I lùbet af 1998 vedtog Kommissionen 35 beslutninger om stùtte til transportsektoren.

Lufttransport

253. PaÊ lufttransportomraÊdet har Kommissionen fortsat sit tilsyn med at sikre sig, at betingelserne i
beslutningerne om tilladelse til at yde stùtte til omstrukturering overholdes:

254. Den 3. juni gjorde den ikke indsigelse mod, at anden rate som led i en kapitaludvidelse paÊ

258,23 mio. ECU (500 mia. ITL) blev udbetalt til luftfartsselskabet Alitalia. Denne beslutning er et led

168 C 25/98 (ex N 851/97), EFT C 199 af 25.6.1998.
169 C 63/98 (ex N 362/98), endnu ikke offentliggjort i EFT.
170 C 68/97 (ex NN 118/97) endnu ikke offentliggjort i EFT.
171 EFT C 107 af 7.4.199.
172 Jf. nr. 210 i 27. beretning om konkurrencepolitikken 1997.
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i den positive beslutning af 15. juli 1997 om en kapitaltilfùrsel paÊ 1420,26 mio. ECU (2 750 mia. ITL)
fordelt paÊ tre rater under forudsñtning af, at selskabet overholder visse betingelser, der bl.a. skal sikre,
at der er kontrol med gennemfùrelsen af omstruktureringsplanen, at stùtten er gennemsigtig, og at
Alitalia ikke vñlter problemer over paÊ konkurrerende selskaber. Kommissionen understreger
nùdvendigheden af at indhente forsinkelsen med hensyn til nedskñring af udgifterne, isñr for
navigationspersonalet, men konstaterer, at omstruktureringsplanen er gennemfùrt paÊ tilfredsstillende
maÊde, og at Italien har truffet foranstaltninger for at sikre, at stùtten ikke anvendes til at finansiere
tilbudspriser og for at give konkurrerende luftfartsselskaber mulighed for at nyde godt af trafik til
tredjelande.

255. Den 14. august godkendte Kommissionen en omstruktureringsstùtte til Olympic Airways, der
omfattede laÊnegarantier, gñldsnedsñttelse og kapitaltilfùrsel. Denne stùtte, der blev godkendt fùrste
gang i oktober 1994, havde til dels vñret fastfrosset i mere end to aÊr, fordi den grñske regering ikke
havde overholdt en rñkke betingelser i godkendelsesbeslutningen. Kommissionen har vurderet, at alle
de grñske myndigheders forpligtelser nu var opfyldt, og at stùtten, der er led i en revideret
omstruktureringsplan, som er forlñnget indtil 2002, nu var i overensstemmelse med konkurrencereg-
lerne. Den har dog reduceret kapitaltilfùrslen fra 165 mio. ECU til 125 mio. ECU (fra 54 til 40,8 mia.
GRD), forlñnget de tidligere fastsatte betingelser til 2002 og gjort sin beslutning afhñngig af, at de
supplerende betingelser overholdes.

256. Efter at Fùrsteinstansretten den 22. juli annullerede Kommissionens beslutning af 27. juli
1994 173 om godkendelse af en forùgelse af Air Frances kapital paÊ 3,05 mia. ECU (20 mia. FRF) som
fùlge af en utilstrñkkelig begrundelse for to punkters vedkommende, nemlig kùb af nye fly og
Air Frances konkurrencesituation paÊ selskabets ruter uden for Det Europñiske ékonomiske
SamarbejdsomraÊde (EéS), besluttede Kommissionen at trñffe en ny godkendelsesbeslutning for
samme belùb, idet den uddybede sin holdning til de to punkter, der var rejst af Domstolen.
Kommissionen understreger for det fùrste, at stùtten er et led i en omstruktureringsplan, som
Domstolen har fundet overbevisende, at lufttransportsektoren er inde i en kraftig ekspansion, at
Air Frances udbud af sñder forbliver uñndret, og at formaÊlet med hele stùtten til Air France er at
reducere selskabets gñld og ikke at finansiere kùb af nye fly. For det andet understreger
Kommissionen, at alle de fastsatte betingelser i sig selv rummer tilstrñkkelige garantier hvad angaÊr
forbindelserne uden for EéS, bl.a. fordi de medfùrer en nedgang i markedsandele overalt i verden, at
konkurrencevilkaÊrene er meget mere berùrt af stùtten paÊ de interne forbindelser inden for EéS end paÊ

de andre forbindelser og endelig at en for kraftig begrñnsning af Air Frances udbud paÊ ruterne uden
for EéS hovedsagelig vil vñre til gavn for luftfartsselskaber fra tredjelande.

257. Uafhñngigt af sagerne angaÊende stùtte til omstrukturering har Kommissionen godkendt:

Ð Den 29. juli paÊ grundlag af artikel 87, stk. 2, litra a), stùtte af social karakter til beboere paÊ De
Kanariske éer og Balearerne, der benytter luftfartsforbindelser inden for disse ùgrupper. En
lignende beslutning blev vedtaget den 27. august 1998 vedrùrende stùtte til beboere paÊ Madeira,
der benytter luftfartsforbindelser til resten af Portugal.

Ð Den 11. november i medfùr af EF-rammebestemmelserne for statsstùtte til miljùbeskyttelse en
stùtte paÊ 150 944 ECU (332 637 NLG) fra Nederlandene til selskabet Martinair til installation af
nyt forureningsbekñmpende udstyr.

173 Domstolens afgùrelse af 25. juni 1998 i sag T-371/94 og 394/94, British Airways m.fl. mod Kommissionen.
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258. Til gengñld vedtog Kommissionen den 21. januar en endelig negativ beslutning vedrùrende to
tilfñlde af stùtte paÊ henholdsvis 24 407 ECU og 6 696 ECU (984 600 BEF og 270 116 BEF) fra den
flamske region til Air Belgium og rejsearrangùren Sunair som modydelse for at benytte lufthavnen i
Ostende. Derimod modsatte Kommissionen sig ikke udbetaling af et belùb paÊ 111 500 ECU (4,5 mio.
BEF) til Sunair svarende til den flamske regions finansiering af et PR-program til fordel for
lufthavnene i Ostende og Antwerpen.

Sùtransport

259. PaÊ sùtransportomraÊdet godkendte Kommissionen paÊ basis af EF-retningslinjerne for statsstùtte
til sùtransportsektoren 174 en rñkke stùtteordninger, der har til formaÊ l at begrñnse de skattemñssige og
sociale byrder for rederier. I forbindelse med skattelettelsesordninger for rederier, hvor en del af
flaÊden sejler under tredjelandsflag, har Kommissionen anmodet de berùrte medlemslande om at
fremsende en rapport til Kommissionen i overensstemmelse med ovennñvnte retningslinjer, der giver
den mulighed for at vurdere, hvilke virkninger disse stùtteordninger har for den del af flaÊden, der er
registreret i Fñllesskabet, og for anvendelsen af EU-mandskab.

Ved beslutning af 7. april indledte Kommissionen proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
over for en rñkke stùtteforanstaltninger i forbindelse med reorganisering af det franske rederi
Brittany Ferries. Proceduren blev indledt, fordi der hersker alvorlig tvivl om foranstaltningernes
positive virkning for rederiets levedygtighed, samt fordi der er risiko for at skabe konkurrencefor-
vridninger mellem operatùrer i forskellige medlemsstater. Kommissionen besluttede den 9. december
at udvide proceduren efter artikel 88, stk. 2, til at omfatte endnu et stùtteprojekt paÊ 80 mio. FRF til
fordel for Brittany Ferries samt enhver supplerende stùtte, der er knyttet til omstruktureringen af dette
rederi.

Kommissionen besluttede den 18. februar ligeledes at indlede proceduren efter traktatens artikel 88,
stk. 2, over for Spaniens stùtte til selskabet Transmediterranean som led i en offentlig tjeneste-
ydelseskontrakt mellem dette selskab og den spanske stat. Kommissionen har hermed givet udtryk for
tvivl med hensyn til bestemmelserne og de nñrmere omstñndigheder omkring ovennñvnte kontrakt.

Kommissionen indledte den 9. december proceduren efter traktatens artikel 88, stk. 2, over for en
rñkke stùtteforanstaltninger, der formentlig er indrùmmet det franske selskab Corsica Marittima, der
er datterselskab af SNCM, som er et sùtransportselskab, der har til opgave som offentlig tjeneste at
sejle mellem Frankrig og Korsika.

Samme dag vedtog Kommissionen en endelig negativ beslutning vedrùrende en rñkke foranstalt-
ninger, som den irske regering havde til hensigt at trñffe, og som havde til formaÊl at reducere
lùnomkostningerne for rederier, der beskñftiger sùfolk fra EU-landene om bord. Da fordelen ved
disse foranstaltninger i strid med EF-retningslinjerne for statsstùtte til sùtransportsektoren ikke blot er
begrñnset til fartùjer registreret i en medlemsstat, blev foranstaltningerne betragtet som uforenelige
med traktatens artikel 87.

Havnesektoren

Kommissionen indledte den 22. december proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for en
rñkke stùtteforanstaltninger, der har til formaÊl at reducere havnevirksomhedernes driftsomkostninger

174 EFT C 205 af 5.7.1997, s. 5.
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i Italien. Kommissionen gav hermed udtryk for alvorlig tvivl med hensyn til lovligheden af disse
foranstaltninger, som skal fùjes til de foranstaltninger, der har til formaÊ l at fremme omstruktureringen
af den italienske havnesektor, og som er genstand for en sidelùbende procedure, der er indledt i
medfùr af EF-traktatens artikel 88, stk. 2.

Jernbanetransport

260. PaÊ jernbaneomraÊdet besluttede Kommissionen den 22. december 1998, at den ikke vil gùre
indsigelse mod et stùtteprojekt, der er anmeldt af de britiske myndigheder vedrùrende supplerende
foranstaltninger for at finansiere anlñg, vedligeholdelse og drift af CTRL, jernbaneinfrastrukturen til
hùjhastighedstogene mellem London og Kanal-tunnelen. Ved vurderingen af denne stùtte sondrer
Kommissionen klart mellem foranstaltninger til fordel for det organ, der forvalter infrastrukturen og
det organ, der er ansvarlig for togdriften. Da CTRL er en del af forbindelsen Paris-Bruxelles-KoÈ ln-
Amsterdam-London, der er et af de 14 projekter, der har fùrsteprioritet som led i udviklingen af de
transeuropñiske net, betragter Kommissionen stùtten til forvaltning af infrastrukturen som forenelig
med fñllesmarkedet i overensstemmelse med traktatens artikel 87, stk. 3, litra b). Med hensyn til
stùtten til togoperatùren har Kommissionen taget hensyn til, at den skal opveje afgifter for brugen af
infrastrukturen. Den har derfor godkendt denne stùtte i medfùr af artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 1107/70.

Vejtransport

261. PaÊ vejtransportomraÊdet besluttede Kommissionen den 4. februar at indlede proceduren efter
EF-traktatens artikel 88, stk. 2, vedrùrende ordningen for fritagelse for vejafgift paÊ Tauern-motorvejen
i éstrig 175, da der er tale om driftsstùtte. Den besluttede endvidere den 25. marts at indlede
proceduren over for stùtteforanstaltninger til fordel for vejtransport og udvikling af intermodal
transport i Italien 176, da den tvivler paÊ , at stùtten er forenelig med EF-traktatens artikel 87, stk. 3,
litra c).

262. Kommissionen vedtog den 1. juli en delvis endelig negativ beslutning over for en spansk
stùtteordning i forbindelse med indkùb af industrikùretùjer. Kommissionen fandt, at stùtten til lokale
offentlige myndigheder og lokale virksomheder, der udbyder offentlige tjenesteydelser, samt fysiske
personer eller SMV inden for andre sektorer end transportsektoren, og som udelukkende udùver
virksomhed paÊ lokalt eller regionalt plan, ikke indebñrer stùtte i medfùr af traktatens artikel 87, stk. 1.
Alle de ùvrige former for stùtte, som de spanske myndigheder har ydet, betragtes som uforenelige, og
Kommissionen har derfor krñvet, at de tilbagebetales. Kommissionen besluttede den 28. oktober at
indlede proceduren over for viderefùrelse af denne ordning i 1997.

263. I sin hvidbog om fair betaling for brug af infrastruktur 177, der blev vedtaget den 22. juli,
understreger Kommissionen, at statsstùttereglerne vil faÊ stigende betydning i det omfang, hvor
medlemsstaterne i stigende grad vender sig mod private virksomheder for at udvikle og forvalte
transportinfrastrukturerne. Kommissionen har i denne forbindelse planer om at prñcisere og ajourfùre
sin politik for stùtte inden for landtransport gennem en revision af RaÊdets forordning nr. 1107/70 178.

175 EFT C 198 af 24.6.1998, s. 6.
176 EFT C 211 af 7.7.1998, s. 5.
177 KOM(1998) 466 endelig udg.
178 EFT L 130 af 15.6.1970, s. 1.
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4.1.8. Landbrug

264. I 1998 blev der indfùrt en rñkke nye regler vedrùrende statsstùtte paÊ landbrugsomraÊdet:
Fñllesskabets rammebestemmelser for redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder 179,
regler om stùtte til forskning og udvikling 180 og om statsstùtte til subsidierede landbrugslaÊn 181. Med
hensyn til stùtte til redning og omstrukturering er det interessant at bemñrke, at ingen medlemsstat
hidtil har anmodet om at anvende de sñrlige regler for landbrugssektoren, naÊr de anmelder disse
former for stùtte (punkt 3.2.5 i fñllesskabsrammebestemmelserne). De faÊ anmeldelser vedrùrende
denne form for stùtte var baseret paÊ de generelle regler, der gñlder for alle sektorer.

265. Der opstod ikke sñrlige problemer i forbindelse med anvendelsen af de nye regler for forskning
og udvikling, som krñver overholdelse af fùlgende kriterier: 1) projektet skal vñre af generel interesse
for den specielt berùrte sektor, 2) der skal offentliggùres oplysninger i relevante dagblade/tidsskrifter,
der mindst har landsdñkkende distribution, og som ikke er begrñnset til medlemmerne af en specifik
organisation, 3) alle interesserede parter skal have lige adgang til at udnytte resultaterne af det
paÊgñldende arbejde, 4) overholdelse af betingelserne i bilag II (»Indenlandsk stùtte: grundlaget for
fritagelse for nedsñttelsesforpligtelserne«) til landbrugsaftalen indgaÊet under de multilaterale
handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi 182.

266. Der var flere problemer forbundet med ivñrksñttelsen af reglerne om subsidierede kortsigtede
landbrugslaÊn. Ved skrivelse af 19. december 1997 183 meddelte Kommissionen medlemsstaterne, at
meddelelsen fra Kommissionen vedrùrende statsstùtte til kortsigtede landbrugslaÊn 184, som fortolket i
Kommissionens skrivelse af 19. december 1997 185, ville trñde i kraft igen med virkning fra 30. juni
1998, og at proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, ville blive indledt med hensyn til enhver
stùtte, som ville trñde i kraft inden eller vñre i kraft efter 30. juni 1998 og ikke var i overensstemmelse
med de nye regler. Det betùd i realiteten, at de nye regler ville gñlde for nationale bidrag til at betale
renter paÊ kortsigtede laÊn, der udlùber efter 30. juni 1998. Til trods for en anmodning fra en
medlemsstat afviste Kommissionen at udsñtte meddelelsens ikrafttrñden endnu en gang og indledte
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 3, over for en italiensk regional stùtteordning, som ikke
saÊ ud til at vñre i overensstemmelse med de nye regler som fortolket af Kommissionen. Der blev
anmeldt andre udkast til nationale regionale stùtteordninger, men de er stadig til behandling i
Kommissionen.

4.1.9. Fiskeri

267. Retningslinjerne for undersùgelse af statsstùtte til fiskeri- og akvakultursektoren har dannet
grundlag for Kommissionens vurdering af stùtteprojekter og eksisterende stùtteforanstaltninger siden
1985. Disse retningslinjer bygger i vid udstrñkning paÊ strukturbestemmelserne, i ùjeblikket RaÊdets

179 EFT C 283 af 19.9.1997, s. 2.
180 Meddelelse fra Kommissionen om ñndring af Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til forskning og

udvikling, EFT C 48 af 13.2.1998.
181 Meddelelse fra Kommissionen vedrùrende statsstùtte til subsidierede landbrugslaÊn, EFT C 44 af 16.2.1996, som

fortolket i Kommissionens skrivelse af 19. december 1997 (SG(97)D/10801).
182 EFT L 336 af 23.12.1994.
183 SG(97)D/10801.
184 EFT C 44 af 16.2.1996.
185 SG(97)D/10801.
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forordning (EF) nr. 3699/93 af 21. december 1993 om kriterier og betingelser for EF-strukturin-
terventioner inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsñtning af fiskerivarer og
akvakulturprodukter 186.

4.2. Sektorer, der ikke er omfattet af specifikke regler

4.2.1. Finanssektoren

268. PaÊ foranledning af Det Europñiske RaÊds mùde i Amsterdam i juni 1997 og paÊ grundlag af
svarene i spùrgeskemaerne til medlemsstaterne udarbejdede Kommissionen en beretning om
»tjenesteydelser af almindelig ùkonomisk interesse i banksektoren«. Denne beretning blev forelagt
ECOFIN-raÊdet den 23.11.1998.

269. I beretningen undersùges i de forskellige medlemsstater, om kreditinstitutter yder tjeneste-
ydelser af almindelig ùkonomisk interesse, og om tilvejebringelse af en omfattende og effektiv finansiel
infrastruktur betragtes som en saÊdan tjenesteydelse. I beretningen undersùges endvidere, om der er
behov for en undtagelse i henhold til EF-traktatens artikel 86, stk. 2, for saÊdanne opgaver, samt om
situationen i de forskellige medlemsstater kan sammenlignes.

Det fremgaÊr af oplysningerne fra medlemsstaterne, at der kan sondres mellem tre typer aktiviteter, der
derefter behandles i beretningen:

(i) Tilvejebringelse af en omfattende og effektiv finansiel infrastruktur for hele deres territorium
betragtes af to medlemsstater som en tjenesteydelse af almindelig ùkonomisk interesse. Der er
imidlertid ikke nogen medlemsstater, der hñvder, at en saÊdan global territorial dñkning
medfùrer ekstraomkostninger, som skal kompenseres af de offentlige myndigheder. Det er kun
Sverige, som yder kompensation til et pengeinstitut for de ekstraomkostninger, der er forbundet
med at drive visse sñrlige filialer i fjerntliggende omraÊder.

(ii) Stùtte til visse kreditinstitutter for at varetage sñrlige opgaver paÊ statens vegne, f.eks. laÊn til
socialt boligbyggeri, kan falde ind under EF-traktatens artikel 86, stk. 2. En undersùgelse vil
blive gennemfùrt i hvert enkelt tilfñlde.

(iii) Sñrlige institutters tilvejebringelse af midler udelukkende til almennyttige offentlige formaÊ l bùr
ikke give anledning til problemer i forbindelse med konkurrencereglerne, hvis der ikke er tale
om fùlgevirkninger for kommercielle aktiviteter.

Kommissionen vil paÊ grundlag af denne beretning i fremtiden undersùge anvendelsen af EF-traktatens
artikel 86, stk. 2, paÊ stùtte i banksektoren i hvert enkelt tilfñlde.

270. Hvad angaÊr statsstùtte til banksektoren godkendte Kommissionen den supplerende omstruk-
tureringsstùtte paÊ mellem 8 og 15 mia. ECU (53 og 98 mia. FRF), som Frankrig har ydet CreÂdit
Lyonnais 187 oven i den stùtte paÊ 6,8 mia. ECU (45 mia. FRF) og ca. 600 mio. ECU (4 mia. FRF), der
allerede blev godkendt i 1995 og 1996. Der er tale om enestaÊende stùttebelùb i Fñllesskabets historie.

186 EFT L 346 af 31.12.1993, erstattet den 20.11.1998 af RaÊdets Ð kodificerede Ð forordning (EF) nr. 2468/98 af
3.11.1998 (EFT L 312 af 20.11.1998).

187 C-47/96, EFT L 221 af 8.8.1998.
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Stùtten er ydet paÊ betingelse af, at CreÂdit Lyonnais reducerer sin balance med 47,26 mia. ECU
(310 mia. FRF) i Europa og i verden ud over de reduktioner, der allerede blev krñvet af banken i 1995,
dvs. en samlet reduktion af balancen med mere end en tredjedel efter 31. december 1994. Denne
modydelse blev anset for at vñre nùdvendig, fordi stùtteforanstaltninger, der kan sammenlignes med
kapitaltilfùrsler, i banksektoren lùsner den solvensrestriktion, som alle banker, der arbejder med tab
og ikke faÊr stùtte, arbejder under, og det betyder, at de normalt er tvunget til at reducere deres
forpligtelser og aktivitetsniveau, hvis de ikke raÊder over tilstrñkkelig egenkapital. CreÂdit Lyonnais skal
endvidere reducere antallet af filialer i Frankrig til 1 850 i 2000. Endelig har den franske regering
forpligtet sig til at privatisere CreÂdit Lyonnais fra oktober 1999 i henhold til en aÊben, gennemsigtig og
ikke-diskriminerende procedure.

271. Kommissionen godkendte den 29. juli 1998 den italienske regerings stùtte til Banco di Napoli 188

med henblik paÊ omstrukturering og privatisering af banken. Statens nettoudgifter i forbindelse med
denne stùtte anslaÊs at ligge mellem 1,14 mia. og 6,14 mia. ECU (2 217 mia. til 11 895 mia. ITL)
(maksimum for statsgarantien). Som modydelse skal banken overdrage eller lukke 18 afdelinger, ud
over de 59 afdelinger, 7 filialer og kontorer i udlandet, der allerede er lukket og taget i betragtning af
Kommissionen i sin vurdering af, om stùtten er forenelig med fñllesmarkedet.

4.2.2. Den audiovisuelle sektor

272. I 1998 forsùgte Kommissionens tjenestegrene at fastlñgge rammerne for behandlingen af klager
over offentlig finansiering af visse radio- og tv-selskaber i de forskellige medlemsstater. Den
15. september dùmte Fùrsteinstansretten Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 232 for at
undlade at opfylde sine forpligtelser til at handle paÊ grundlag af traktaten 189. SùgsmaÊlet blev anlagt i
1996 af Gestevision, et spansk privat radio- og tv-selskab, som indgav klage mod RTVE Ð det spanske
offentlige radio- og tv-selskab Ð og mod de regionale spanske tv-selskaber i 1992. I henhold til
dommen burde Kommissionen ikke have brugt saÊ lang tid paÊ sin indledende undersùgelse, inden den
traf afgùrelse i sagen. Det krñves nu, at Kommissionen inden for en rimelig tidsfrist tager stilling i
sagen.

273. Forsùget paÊ at fastlñgge rammer for behandling af alle verserende sager resulterede i, at
medlemsstaterne den 20. oktober fik forelagt et diskussionsoplñg. Hovedparten af medlemsstaterne
var modstandere af, at der blev fastlagt retningslinjer, og gav udtryk for, at de foretrñkker en
pragmatisk fremgangsmaÊde. Sidelùbende hermed tilrettelagde Kommissionens tjenestegrene to
offentlige hùringer med de berùrte private og offentlige operatùrer (henholdsvis 4. og 18. december)
for at faÊ et mere nuanceret overblik over sagen ud fra en ùkonomisk synsvinkel.

4.2.3. Den kulturelle sektor

274. Kommissionen havde lejlighed til at anvende artikel 87, stk. 3, litra d), i tre tilfñlde, hvor den
konkluderede, at formaÊ let med de berùrte stùtteforanstaltninger var fremme af kulturen og bevarelse
af kulturarven paÊ en rimelig maÊde. I beslutninger af 3. juni, 29. juli og 25. november 190 bekrñftede den
den holdning, der allerede var kommet til udtryk i sag N 32/97 (Irland) og N 917/96 (Danmark) om at
godkende stùtte til filmindustrien i medfùr af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra d), i forbindelse med

188 C-40/96, endnu ikke offentliggjort.
189 T-95/96, Gestevision Telecinco SA mod Kommissionen (1998), endnu ikke offentliggjort i EFT.
190 Sag N 3/98 og N 486/97, endnu ikke offentliggjort i EFT.
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en fransk og nederlandsk stùtteordning til fremme af filmproduktion. Stùtten begrñnses til 50% af
produktionsomkostningerne.

275. Undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra d), giver ogsaÊ mulighed for at yde stùtte til eksport af bùger.
I modsñtning til filmindustrien er udgivelse og salg af bùger i Europa principielt ikke afhñngig af
offentlig stùtte. I forbindelse med sagen om stùtte til CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais
(CELF) 191 godkendte Kommissionen i juni stùtte til eksport af bùger til ikke-fransktalende lande
under forudsñtning af, at stùtten anvendes til at opveje de ekstra udgifter i forbindelse med haÊndtering
af mindre ordrer. I maj 1993 gjorde Kommissionen ikke indsigelse mod stùtte til CELF. Denne
beslutning blev imidlertid til dels annulleret af Fùrsteinstansretten med den motivering, at
Kommissionen i betragtning af konkurrencen paÊ bogmarkedet havde undladt at gennemfùre en
fuldstñndig analyse af stùttens virkning paÊ det fñlles marked 192. I sin nye beslutning anvendte
Kommissionen undtagelsen paÊ kulturomraÊdet. Den konkluderede, at den omtalte stùtte kun havde et
kulturelt formaÊl og ikke havde til formaÊ l at stùtte CELF's kommercielle aktiviteter.

4.2.4. Energisektoren

276. Forskelle i punktafgifterne paÊ fossilt brñndstof til biler kan resultere i konkurrenceforvrid-
ninger mellem benzinstationer, der ligger i nñrheden af statsgrñnser. Den nederlandske regering
indfùrte i 1997 en stùtteordning for at kompensere de ulemper, der er for ejere af 624 nederlandske
tankstationer paÊ grñnsen til Tyskland som fùlge af stigningen i punktafgifterne paÊ let olie. Stùtten
bestaÊr i et subsidie, der beregnes paÊ grundlag af det leverede kvantum let olie. Det falder i forhold til
afstanden til den tyske grñnse. Ordningen indfùres for en periode paÊ tre aÊr med et loft paÊ 100 000 ECU
pr. tankstation i denne periode. Den nederlandske regering er derfor af den opfattelse, at
foranstaltningen bùr falde ind under de minimis-reglen.

277. Kommissionen besluttede den 3. juni 1998 at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88,
stk. 2, med hensyn til ovennñvnte ordning (stùtte til nederlandske tankstationer nñr grñnsen til
Tyskland) 193. Kommissionen nñrer tvivl om, hvorvidt de minimis-reglen finder anvendelse i dette
tilfñlde 194. Selv om hver tankstation kan betragtes som en sñrskilt virksomhed med henblik paÊ

de minimis-reglen, kan den ikke anvendes, hvis stùtten paÊvirker handelen og konkurrencen mellem
medlemsstaterne. I det foreliggende tilfñlde kan det ikke udelukkes, at foranstaltningen paÊvirker
handelen og konkurrencen med mindst eÂn medlemsstat (Tyskland).

D Ð Procedurer

278. Retspraksis i det forlùbne aÊr har vñret sñrlig rig paÊ eksempler paÊ brug af de gñldende
procedureregler paÊ statsstùtteomraÊdet. De vigtigste eksempler har vedrùrt tredjemands rettigheder,
tilbagesùgning af ulovlig stùtte og konsekvenserne af et annullationssùgsmaÊl for den administrative
procedures gyldighed.

191 Sag C-39/96.
192 Sag T-49/93 af 18.9.1995, SIDE mod Kommissionen, Sml. 1995, s. II-2501.
193 Sag C-43/98 (ex N 558/98), stùtte til nederlandske tankstationer nñr grñnsen til Tyskland, Nederlandene, EFT

C 307 af 7.10.1998.
194 Se kapitel IV.B.4. ovenfor.
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1. Tredjemands rettigheder

279. I betragtning af at de forskellige procedurer efter artikel 88 primñrt er af bilateral karakter og
hovedsagelig hviler paÊ en dialog mellem den berùrte medlemsstat og Kommissionen, er tredjemands
rettigheder paÊ statsstùtteomraÊdet nùdvendigvis mere begrñnsede end de rettigheder, der er tale om,
naÊr det drejer sig om traktatens artikel 81 og 82. Ifùlge retspraksis ligger tredjemands rettigheder
hovedsagelig inden for rammerne af proceduren i artikel , stk. 2.

280. I en kendelse af 2. april 1998 195 prñciserede Domstolen den juridiske ordning med hensyn til
klager over statslige foranstaltninger som f.eks. statsstùtte, der indgives af tredjemand til
Kommissionen, herunder isñr omfanget af de forpligtelser, der paÊhviler denne institution ved
sagsbehandlingen.

Domstolen fastsñtter for det fùrste princippet om, at Kommissionen ud fra hensynet til god
forvaltningsskik i forbindelse med traktatens grundlñggende regler om statsstùtte er forpligtet til at
gennemfùre en paÊpasselig og upartisk undersùgelse af klagen, hvilket kan forudsñtte, at den
undersùger omstñndigheder, som klageren ikke udtrykkeligt har henvist til. Dette princip indebñrer
dog ikke nogen forpligtelse for Kommissionen til af egen drift at undersùge de klagepunkter, som
klageren utvivlsomt ville have rejst, saÊ fremt den paÊgñldende havde haft kendskab til de oplysninger,
som Kommissionen har indhentet som led i sin undersùgelse.

Domstolen bekrñftede for det andet, at Kommissionen ikke er forpligtet til at hùre klagerne i
forundersùgelsesfasen i forbindelse med stùtte, der er omfattet af traktatens artikel 88, stk. 3.

281. Domstolen fastslog endvidere i de forenede sager T-371/94 og T-394/94 196, at interesserede
parter i medfùr af traktatens artikel 88, stk. 2, ikke kan gùre de forsvarsrettigheder gñldende, som
gñlder for de personer, over for hvilke der er indledt en procedure. De har kun ret til at blive inddraget
i de administrative procedurer i det omfang, sagens omstñndigheder tillader dette. Omfanget af deres
rettigheder med hensyn til at deltage og modtage oplysninger kan derfor vñre meget begrñnset, isñr
hvis Kommissionen allerede raÊder over relativt mange informationer, saÊ ledes at der kun er en
ubetydelig tvivl tilbage, der kan belyses af oplysninger fra tredjemand.

I dette tilfñlde kan Kommissionen, alt imedens den giver interesserede generelle oplysninger om
stùtteprojektets hovedindhold, koncentrere den meddelelse, den udsender ved indledning af en
kontradiktoriske undersùgelsesprocedure efter artikel 88, stk. 2, om de punkter i stùtteprojektet, hvor
den stadig nñrer en vis tvivl.

282. I en dom af 15. september 1998 197 har Domstolen fastslaÊet, at Kommissionen efter at have
vedtaget en beslutning om godkendelse af stùtte paÊ visse betingelser som led i proceduren efter
artikel 88, stk. 2, ikke kan gaÊ uden for rammerne af sin fùrste beslutning uden at genaÊbne denne
procedure. Det fùlger heraf, at hvis en af de betingelser, der var en forudsñtning for stùttens
godkendelse, ikke er opfyldt, kan Kommissionen normalt ikke vedtage en beslutning om at fravige

195 Domstolens dom af 2. april 1998 i sag C-367/95 P, Kommissionen mod Chambre syndicale des entreprises de
transport de fonds et valeurs (Sytraval) og Brink's France, Sml. 1998, s. I-1719.

196 Domstolens dom af 25. maj 1998 i de forenede sager T-371/94 og T-394/94, British Airways plc. m.fl. mod
Kommissionen (endnu ikke offentliggjort).

197 Domstolens dom af 15. september 1998 i sag T-140/95, Ryanair Limited mod Kommissionen (endnu ikke
offentliggjort).
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denne betingelse, medmindre den genaÊbner proceduren efter artikel 88, stk. 2, og tilsvarende opfordrer
interesserede parter til at fremsñtte deres bemñrkninger, undtagen naÊr der er tale om en forholdsvis
ubetydelig afvigelse i forhold til den oprindelige betingelse, saÊ ledes at den ikke nñrer tvivl med hensyn
til, om den paÊgñldende stùtte stadig er forenelig med fñllesmarkedet.

283. Udtrykket interesserede parter i den i traktatens artikel 88, stk. 2, anfùrte betydning prñciseres
ligeledes. I en kendelse af 18. februar 1998 198 har Domstolen saÊ ledes indrùmmet, at organer, der
reprñsenterer arbejdstagerne i en virksomhed, som modtager en stùtte, i deres egenskab af
interesserede parter kan fremkomme med deres bemñrkninger vedrùrende sociale hensyn, og at
Kommissionen i givet fald kan tage disse i betragtning ved sin vurdering af, om en stùtte i henhold til
artikel 87, stk. 1, er forenelig med fñllesmarkedet eller ikke.

284. Hvad angaÊr betingelserne for at admittere annullationssùgsmaÊl indgivet af interesserede parter
mod Kommissionens beslutninger fandt Domstolen i sag T-11/95 199 og T-189/97 200, at den
omstñndighed, at en tredjemand har egenskab af interesseret part, ikke i sig selv er tilstrñkkeligt
til, at vedkommende bliver individuelt berùrt paÊ samme maÊde som den person, den endelige beslutning
er rettet til. Det fremgaÊr af Domstolens definition i dommen vedrùrende Intermills 201, at begrebet
interesserede parter i traktatens artikel 88, stk. 2, omfatter en ikke nñrmere specificeret helhed af
fysiske og juridiske personer, saÊ ledes at egenskaben interesseret part ikke er tilstrñkkelig til at
konkludere, at tredjemand er individuelt berùrt af en endelig beslutning som omhandlet i artikel 230,
stk. 4.

I Domstolens dom af 18. februar 1998 202 fastslog Domstolen, at organer, der reprñsenterer
arbejdstagerne i en virksomhed, som modtager stùtte, ikke i kraft af denne egenskab kan gùre
gñldende, at de er individuelt berùrt i den forstand, hvori udtrykket anvendes i traktatens artikel 230,
stk. 4, af en endelig negativ beslutning.

285. I sag T-95/96 203 undersùgte Domstolen betingelserne for at admittere passivitetssùgsmaÊl
indgivet af tredjemand. Det blev ved denne lejlighed fastslaÊet, at et passivitetssùgsmaÊl, der er indgivet
af en klager mod Kommissionen paÊ grund af dens undladelse af at trñffe en afgùrelse, kan antages til
realitetsbehandling i det omfang, hvor klageren, efter at Kommissionen har indledt en indledende
undersùgelse i henhold til traktatens artikel 88, stk. 3, er umiddelbart og individuelt berùrt af, at
Kommissionen har undladt at trñffe afgùrelse om at afslutte denne procedure.

286. Virkningerne af kravet om begrundelse i traktatens artikel 253 for tredjemandsrettigheder blev
ligeledes prñciseret. Domstolen fastslog i de forenede sager T-371/94 og T-394/94 204, at kravene til

198 Domstolens dom af 18. februar 1998 i sag T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de production
m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1998, s. II-335.

199 Domstolens dom af 15. september 1998 i sag T-11/95, BP Chemicals Limited mod Kommissionen (endnu ikke
offentliggjort).

200 Domstolens dom af 18. februar 1998 i sag T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de production
m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1998, s. II-335.

201 Domstolens dom af 14. november 1984 i sag 323/82, Intermills mod Kommissionen, Sml. 1984, s. 3809.
202 Domstolens dom af 18. februar 1998 i sag T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de production

m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1998, s. II-335.
203 Domstolens dom af 15. september 1998 i sag T-95/96, Gestevision Telecinco SA mod Kommissionen (endnu ikke

offentliggjort).
204 Domstolens dom af 25. juni 1998 i de forenede sager T-371/94 og T-394/94, British Airways plc m.fl. mod

Kommissionen (endnu ikke offentliggjort).
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begrundelse ved Kommissionens godkendelse af en stùtte ikke blot fastlñgges paÊ grundlag af den
interesse, som den medlemsstat, beslutningen er rettet til, har i at faÊ oplysninger. Selv om
Kommissionen i begrundelsen for en beslutning ikke er forpligtet til at behandle alle de faktiske og
retlige spùrgsmaÊ l, der under den administrative procedure er fremfùrt af de berùrte parter, skal den
dog tage hensyn til alle sagens omstñndigheder og relevante faktorer for at give saÊvel medlemsstaterne
som de berùrte borgere oplysning om, hvorledes Kommissionen har anvendt traktaten.

2. Tilbagesùgning af stùtte

287. Antallet af statsstùttesager, som ikke er anmeldt til Kommissionen, og som udgùr 20% af alle de
sager, Kommissionen behandler, er stadig for hùjt. Det er derfor vñsentligt, at Domstolen har
bekrñftet Kommissionens politik med hensyn til konsekvent at krñve tilbagebetaling af stùtte, som er
ydet i strid med anmeldelsesforpligtelsen, og som er uforenelig med fñllesmarkedet. I overens-
stemmelse med Domstolens Deggendorf-dom 205 undersùger Kommissionen endvidere de samlede
virkninger af tidligere ulovlig stùtte og ny stùtte, hvis den ulovlige stùtte ikke er tilbagebetalt 206.

288. I en dom af 29. januar 1998 207 fastslog Domstolen, at myndighederne i en medlemsstat ikke kan
paÊberaÊbe sig, at det har vñret umuligt at gennemfùre en beslutning, hvorved Kommissionen har paÊ lagt
dem at krñve en ulovlig stùtte tilbagebetalt, naÊr de ikke har gjort noget forsùg paÊ at tilbagesùge stùtten
hos de paÊgñldende virksomheder eller foreslaÊ Kommissionen saÊdanne alternative metoder til
gennemfùrelse af beslutningen, som ville have gjort det muligt at overvinde vanskelighederne. Selv om
uoverstigelige vanskeligheder kan hindre en medlemsstat i at efterkomme sine forpligtelser efter
fñllesskabsretten, kan en simpel frygt for saÊdanne vanskeligheder ikke begrunde, at medlemsstaten
ikke anvender fñllesskabsretten korrekt.

289. I sag T-67/94 208 bekrñftede Domstolen, at det ikke tilkommer den paÊgñldende medlemsstat,
men derimod stùttemodtageren, at paÊberaÊbe sig, at der foreligger ekstraordinñre omstñndigheder, der
hos ham har kunnet skabe en berettiget forventning, der giver grundlag for at afvise et krav om
tilbagebetaling af ulovlig stùtte under sager, der fùres for de statslige myndigheder eller nationale
retsinstanser. Kommissionen kan derfor ikke begrunde sin beslutning om at gùre en medlemsstats
myndigheders forpligtelse til at tilbagesùge en ulovlig ydet stùtte tidsbegrñnset med den begrundelse,
at en af en national domstol truffet afgùrelse kan have skabt en berettiget forventning hos
stùttemodtageren om, at stùtten var lovlig.

3. Konsekvenser af et annullationssùgsmaÊl

290. I en sag af 12. november 1998 209 prñciserede Domstolen endelig konsekvenserne af en dom,
hvorved Domstolen til dels havde annulleret en endelig beslutning med den begrundelse, at
Kommissionen fejlagtigt havde undladt at undersùge en stùttes forenelighed med bestemmelserne i
artikel 87, stk. 3. Medens de af Kommissionen foretagne undersùgelsestiltag inden for rammerne af
proceduren i artikel 88, stk. 2, muliggùr en udtùmmende analyse af spùrgsmaÊ let om, hvorvidt stùtten er
forenelig med artikel 87, stk. 3, kan proceduren til erstatning af den annullerede beslutning genoptages

205 Sag C-355/95 P, Tyskland og Textilwerke Deggendorf GmbH mod Kommissionen, Sml. 1997, s. I-2549.
206 Sag C-44/97, Stùtte til MAGEFESA, endnu ikke offentliggjort i EFT.
207 Domstolens dom af 29. januar 1998 i sag C-280/95, Kommissionen mod Italien, Sml. 1998, s. I-259.
208 Domstolens dom af 27. januar 1998 i sag T-67/94, Ladbroke Racing mod Kommissionen, Sml. 1998, s. II-1.
209 Domstolens dom af 12. november 1998 i sag C-415/96, Spanien mod Kommissionen (endnu ikke offentliggjort).
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paÊ dette punkt ved, at der paÊ ny foretages en analyse af de undersùgelsestiltag, hvis berettigelse ikke
anfñgtes.

4. De nationale domstoles anvendelse af statsstùttereglerne

291. Selv om Kommissionen har hovedkompetence paÊ statsstùtteomraÊdet, kan de nationale
domstole i visse situationer ligeledes blive opfordret til at udtale sig om spùrgsmaÊl vedrùrende stùtte.
Kommissionen har allerede henledt opmñrksomheden paÊ de muligheder, der findes for at indbringe
sager for nationale domstole, isñr med hensyn til ulovlig stùtte 210.

292. Hovedkonklusionen af en undersùgelse af de nationale domstoles praksis, der er bestilt af
Kommissionen, er, at der behandles et meget begrñnset antal statsstùttesager ved de nationale
domstole. I visse lande har der slet ikke vñret nogen sager. Endvidere vedrùrte stùrstedelen (76%) af
de 115 rapporterede sager ikke klager, der var indgivet af konkurrenter, og blandt klagerne fra
konkurrenterne var det kun 3, der gav det resultat, som konkurrenten forventede. Denne situation
skyldes formentlig manglende gennemsigtighed i stùttereglerne og dermed det begrñnsede kendskab,
som de nationale dommere og advokater har hertil. Da der findes juridiske instrumenter paÊ nationalt
plan, er det vigtigt, at de udnyttes bedre.

210 Kommissionens meddelelse om samarbejdet mellem de nationale domstole og Kommissionen paÊ stats-
stùtteomraÊdet, EFT C 312 af 23.11.1995.
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E Ð Statistikker

Figur 6
Udviklingen i antallet af registerede sager (med undtagelse af landbrug,
fiskeri, transport og kul) fra 1994 til 1998
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Figur 7
Udvikling i antallet af beslutninger, der er truffet af Kommissionen
(i alle sektorer bortset fra landbrug, fiskeri, transport og kul)
mellem 1994 og 1998
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Figur 8
Antal beslutninger fordelt paÊ medlemsstater
(i alle sektorer bortset fra landbrug, fiskeri, transport og kul)
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IV Ð INTERNATIONALT SAMARBEJDE

A Ð Udvidelsen

1. Fùrtiltrñdelse

1.1. Gennemfùrelsesbestemmelser

293. For at fñrdiggùre de retlige rammer for forbindelserne mellem Fñllesskabet og de ti
associerede central- og ùsteuropñiske lande paÊ konkurrenceomraÊdet er der forhandlet to sñt
gennemfùrelsesbestemmelser. De fùrste vedrùrer gennemfùrelsen af Europaaftalernes konkurrence-
bestemmelser vedrùrende virksomheder. De andre vedrùrer statsstùttereglerne.

294. Der er allerede vedtaget gennemfùrelsesbestemmelser for virksomhedsreglerne for fem af
landenes vedkommende, nemlig Den Tjekkiske Republik 211, Polen 212, Den Slovakiske Republik 213,
Ungarn 214 og Bulgarien 215. Kommissionen har forelagt RaÊdet et forslag til gennemfùrelsesbestem-
melser for de tre baltiske lande og Rumñnien. Disse forventes vedtaget i begyndelsen af 1999.
Gennemfùrelsesbestemmelserne er i det store og hele udformet ens for samtlige de associerede lande.
De indeholder hovedsageligt procedureregler, dvs. regler om sagsbehandlingskompetence, procedurer
for anmeldelse af sager til den anden part, regler for hùring og »comity« samt udveksling af
oplysninger.

295. Den 24. juni 1998 vedtog AssocieringsraÊdet EU-Tjekkiet gennemfùrelsesbestemmelserne for
statsstùtte i Den Tjekkiske Republik. Tjekkiet er nu det fùrste associerede land, hvor saÊdanne
statsstùtteregler nu formelt er traÊdt i kraft. Gennemfùrelsesbestemmelserne udgùr et tosùjle-system
for statsstùttekontrol. For Fñllesskabets vedkommende skal Kommissionen vurdere foreneligheden af
statsstùtte, der ydes af EU's medlemsstater paÊ grundlag af Fñllesskabets statsstùtteregler. For
Tjekkiets vedkommende skal den nationale tjekkiske kontrolmyndighed overvaÊge og evaluere
eksisterende og nye offentlige stùtteordninger i landet paÊ grundlag af de samme kriterier som
kriterierne for statsstùtte i Fñllesskabet. Gennemfùrelsesbestemmelserne indeholder procedurer for
hùring og problemlùsning, regler om gennemsigtighed (dvs. at Tjekkiet fùrst skal udforme og dernñst
lùbende ajourfùre en oversigt over landets stùtteordninger og individuelle stùttetildelinger) samt
regler om gensidig udveksling af oplysninger.

296. Generelt anses vedtagelsen og den faktiske anvendelse af gennemfùrelsesbestemmelserne for
statsstùtte, naÊr der ses bort fra de mere overordnede politiske betragtninger, ogsaÊ som et vigtigt skridt
frem mod en reducering af mulige handelsstridigheder mellem Fñllesskabet og det paÊgñldende
tredjeland, da gennemfùrelsesbestemmelserne, hvis de ivñrksñttes paÊ korrekt vis, kan fjerne begge
parters behov for at trñffe foranstaltninger i henhold til WTO-aftalen om subsidier og udlignings-
foranstaltninger for at lùse subsidiespùrgsmaÊ l, f.eks. ved at krñve udligningsforanstaltninger.

211 Afgùrelse nr. 1/96 truffet af AssocieringsraÊdet den 30.1.1996, EFT L 31 af 9.2.1996, s. 21.
212 Afgùrelse nr. 1/96 truffet af AssocieringsraÊdet den 16.7.1996, EFT L 208 af 17.8.1996, s. 24.
213 Afgùrelse nr. 1/96 truffet af AssocieringsraÊdet den 15.8.1996, EFT L 295 af 20.11.1996, s. 25.
214 Afgùrelse nr. 2/96 truffet af AssocieringsraÊdet den 6.11.1996, EFT L 295 af 20.11.1996, s. 29.
215 Afgùrelse nr. 2/97 truffet af AssocieringsraÊdet den 7.10.1997, EFT L 15 af 21.1.1997, s. 37.
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1.2. Den styrkede fùrtiltrñdelsesstrategi

297. Et vigtigt led i udvidelsesprocessen er den saÊkaldte styrkede fùrtiltrñdelsesstrategi, som
fokuserer paÊ tiltrñdelsespartnerskaber og ùget fùrtiltrñdelsesbistand. Tiltrñdelsespartnerskabet er den
overordnede ramme for og indebñrer en detaljeret beskrivelse af de punkter, som det enkelte
ansùgerland skal prioritere i vedtagelsen af Fñllesskabets regelvñrk, samt en angivelse af de
ùkonomiske ressourcer, der er tilraÊdighed til formaÊ let, herunder isñr PHARE-programmet. Tilpasning
af lovgivning, haÊndhñvelse af regler og institutionel opbygning paÊ konkurrenceomraÊdet er blandt de
vigtigste kortfristede (1998) og mellemfristede prioriterede punkter, som Kommissionen nu har
fastlagt i de forskellige tiltrñdelsespartnerskaber. Det samme gñlder de nationale programmer for
vedtagelsen af regelvñrket, som hvert af de associerede lande har vedtaget paÊ grundlag af
tiltrñdelsespartnerskaberne.

1.3. Fremskridt med hensyn til tilpasning af konkurrencereglerne

298. Kommissionen har accepteret jñvnligt at rapportere til Det Europñiske RaÊd om de fremskridt,
der gùres i de enkelte ansùgerlande hen imod tiltrñdelse. De fùrste rapporter for de ti central- og
ùsteuropñiske lande samt Cypern og Tyrkiet blev forelagt ved udgangen af 1998. Rapporterne
beskriver resultaterne siden Kommissionens udtalelser fra 1997 216.

299. De fleste central- og ùsteuropñiske lande har i det forlùbne aÊ r truffet afgùrende
foranstaltninger med hensyn til at vedtage eller forberede ny lovgivning eller ñndringer til
eksisterende lovgivning med henblik paÊ yderligere tilpasning af lovgivningerne. Dette gñlder isñr
kartelomraÊdet. Bl.a. er nye konkurrencelove traÊdt i kraft i Ungarn, Bulgarien, Estland og Letland.
Konkurrencemyndighederne i de central- og ùsteuropñiske lande har endvidere faÊet en vis erfaring
med haÊndhñvelse af lovgivningen. Kommissionen har imidlertid ved flere lejligheder understreget, at
der er behov for yderligere at styrke landenes konkurrencemyndigheder, navnlig med hensyn til deres
undersùgelses- og bùdepaÊlñgsbefùjelser, deres uafhñngighed og deres budgetmidler.

300. I modsñtning til kartelpolitikken har det vist sig noget mere kontroversielt og vanskeligt at
indfùre statsstùttekontrol i de central- og ùsteuropñiske lande. Selv om en rñkke lande har paÊbegyndt
arbejdet med at indfùre eller forberede regler om statsstùttekontrol, er der lang vej endnu. Det mest
hastende behov gñlder indfùrelse af gennemsigtighed i tildelingen af statsstùtte ved at udforme en
statsstùtteoversigt over al eksisterende direkte og indirekte stùtte. Selv om en rñkke af landene i 1998
rapporterede til Kommissionen om deres respektive statsstùtteordninger, ser Kommissionen generelt
kritisk paÊ det manglende fuldstñndige overblik over statsstùttesituationen i de fleste af landene.

301. Et andet vigtigt punkt er oprettelse eller styrkelse af en uafhñngig myndighed til at forestaÊ

overvaÊgningen af statsstùtte og regler for, hvordan overvaÊgning rent faktisk skal foregaÊ . I de fleste af
de central- og ùsteuropñiske lande er der nu oprettet en saÊdan tilsynsmyndighed. Der mangler
imidlertid fortsat de retlige procedurer og de nùdvendige befùjelser til at sikre en egentlig kontrol af ny
og eksisterende statsstùtte i landene.

302. Med hensyn til tilpasningen af lovgivning skal det slutteligt nñvnes, at en rñkke lande har
truffet foranstaltninger for at indfùre eller forberede materielle og proceduremñssige regler paÊ

omraÊdet, men Kommissionen har bemñrket, at landene generelt er forsinket med hensyn til at naÊ det
niveau, der krñves paÊ det nuvñrende stadium i tiltrñdelsesprocessen.

216 Konkurrenceberetningen 1997, nr. 323.

KONK. BERETN. 1998

116 XXVIII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN Ð SEK(99) 743 ENDELIG UDG.



1.4. Faglig bistand

303. I lyset af disse resterende mangler vil faglig bistand fortsat vñret et centralt redskab til at
forberede ansùgerlandene til tiltrñdelse. Ansùgerlandene skal selv sùrge for, at de nùdvendige
ressourcer er til raÊdighed for en beslutsom og omkostningseffektiv gennemfùrelse af konkurrence-
reglerne, men bistand fra Fñllesskabet tjener som en katalysator. Sidelùbende med de sñrlige
foranstaltninger i forbindelse med de nationale PHARE-programmer, har GD IV fùrt en proaktiv
politik for yderligere at intensivere kontakten med konkurrencemyndighederne i de central- og
ùsteuropñiske lande og kontakten indbyrdes mellem disse myndigheder.

304. De nyindfùrte elektroniske informationskanaler vil intensivere den gensidige udveksling af
oplysninger. Samarbejdet indebñrer hùring om nye strategiske udviklinger. For eksempel blev de
central- og ùsteuropñiske lande hùrt om Kommissionen grùnbog om vertikale begrñnsninger (baÊde
skriftligt og ved en egentlig hùringseance).

305. GD IV giver fortsat PHARE-bistand til tilrettelñggelse af tvñrnationale programmer for faglig
bistand paÊ konkurrenceomraÊdet. Navnlig er der afholdt fñlles uddannelsesforanstaltninger for
ansùgerlandenes erfarne og mindre erfarne embedsmñnd fra konkurrenceomraÊdet i december 1997/
januar 1998 og igen i november/december 1998. Programmerne omfatter forelñsninger, der forestaÊs af
Kommissionens eksperter, samt case-studies, som fremlñgges af deltagerne.

306. De fleste ansùgerlande har indfùrt en eller anden form for arbejdsgruppestruktur for kontakten
til GD IV, og dette letter uformelle og mere tekniske drùftelser paÊ ekspertniveau om spùrgsmaÊl som
tilpasning, institutionel opbygning og haÊndhñvelse. Disse uformelle mùder, men ogsaÊ de talrige
personlige kontakter, der er skabt mellem embedsmñndene, har bidraget til at forbedre saÊvel de retlige
rammer som myndighedernes erfaringer med haÊndhñvelse. Med hensyn til de ovennñvnte
vanskeligheder paÊ statsstùtteomraÊdet vil bistanden i fremtiden blive koncentreret paÊ at opstille
statsstùtteoversigterne, udforme regionale stùttekort og indfùre egentlige rammebestemmelser for
stùtte til fùlsomme sektorer samt vurdering af enkeltsager.

307. Den fjerde konference mellem konkurrencemyndighederne fra de central- og ùsteuropñiske
lande og Kommissionen fandt sted den 25.-26. maj i Bratislava. I delegationerne deltog hùjtstaÊende
embedsmñnd fra konkurrence- og statsstùttemyndighederne. Den aÊrlige konference er et forum
forudveksling af synspunkter og erfaringer med hensyn til tilpasning af lovgivning og haÊndhñvelse.
Konferencen var ogsaÊ en lejlighed til at oprette og styrke de faglige kontakter mellem de
embedsmñnd, der er ansvarlige for konkurrencespùrgsmaÊl i Fñllesskabet og i de central- og
ùsteuropñiske lande.

2. Tiltrñdelsesforhandlinger

308. Efter regeringskonferencens start den 30. marts 1998 paÊbegyndtes screeningen den 3. april med
det fùrste multilaterale mùde for alle ansùgerlandene. Den 9. til 19. oktober deltog seks ansùgerlande,
nemlig Tjekkiet, Estland, Ungarn, Polen, Slovenien og Cypern, i screeningen af konkurrenceafsnittet,
dvs. den analytiske gennemgang af regelvñrket paÊ konkurrenceomraÊdet. FormaÊlet var i lùbet af en
dags multilateral screening at informere ansùgerne fuldstñndigt om Fñllesskabets regelvñrk og Ð paÊ

fùlgende mùder Ð for hvert enkelt ansùgerland at kortlñgge de mulige materielle vanskeligheder, som
kan opstaÊ i lùbet af de egentlige tiltrñdelsesforhandlinger.
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309. Den 11. maj afholdtes et multilateralt screeningsmùde om konkurrencepolitik med fem andre
lande, nemlig Bulgarien, Letland, Litauen, Rumñnien og Slovakiet. Screeningen vedrùrende artikel
86-direktiverne, isñr paÊ telekommunikationsomraÊdet, fandt sted fra den 28. april til den 7. maj for de
fùrste seks lande og den 23. juni for de ùvrige fem lande som en del af screeningen af hele
telekommunikationsafsnittet.

B Ð Bilateralt samarbejde

1. Nordamerika

1.1. USA

1.1.1. Gennemfùrelsen af samarbejdsaftalen fra 1991 217

310. Kommissionen vedtager hvert aÊ r en beretning til RaÊdet og Europa-Parlamentet om
samarbejdsaktiviteterne med USA inden for rammerne af 1991-aftalen. Der er hidtil vedtaget tre
beretninger, nemlig

Ð den fùrste for tidsrummet fra den 10. april 1995 (1991-aftalens ikrafttrñden) til den 30. juni 1996 218

Ð den anden for tidsrummet fra den 1. juli 1996 til den 31. december 1996 219, og

Ð den tredje for tidsrummet fra den 1. januar 1997 til den 31. december 1997 220.

I lùbet af 1998 samarbejdede Kommissionen med US-DoJ (US Department of Justice) og US-FTC
(US Federal Trade Commission) i en lang rñkke sager. Udover de specifikke sagsrelaterede fordele af
dette snñvre samarbejde for begge myndigheder og parterne i sagerne (i form af en hurtige og mere
sammenhñngende sagsbehandling paÊ begge sider af Atlanten) bidrager den tñtte daglige kontakt
mellem sagsbehandlerne i Kommissionen (GD IV) og i US-DoJ og FTC til opbygning af gensidig tillid,
bedre kendskab til partnerens materielle og proceduremñssige regler, overensstemmelse i stillingtagen
og udvikling af bedste praksis i hele procedureforlùbet.

311. En af de mest interessante samarbejdssager hidtil vedrùrte WorldCom/MCI-fusionen, som blev
godkendt i juli 1998. Den anmeldte fusion gav ikke anledning til bekymring om transatlantisk
kabelkapacitet paÊ samme akutte vis, som den paÊtñnkte fusion mellem BT og MCI (undersùgt af
Kommissionen i 1996 og derefter opgivet af parterne), men sagen rejste spùrgsmaÊ l om konkurrence
mellem Internetudbydere og -tilslutninger. Kommissionens undersùgelser og forhandlinger om
modforanstaltninger forlùb sidelùbende med US-DoJ's undersùgelse af sagen. Forlùbet var prñget
af en hùj grad af samarbejde mellem de to myndigheder, herunder udveksling af synspunkter om,
hvilken analytisk metode der skulle anvendes, koordinering af informationsindsamling og fñlles mùder

217 Aftale mellem De Europñiske Fñllesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af
deres konkurrencelovgivning (EFT L 95 af 27.4.1995, s. 47-52, berigtiget i EFT L 131 af 15.6.1995, s. 38).

218 Vedtaget den 8. oktober 1996, KOM(1996) 479 endelig udg., jf. 26. beretning om konkurrencepolitikken, s. 299-
311.

219 Vedtaget den 4. juli 1997, KOM(1997) 346 endelig udg., jf. 26. beretning om konkurrencepolitikken, s. 312-318.
220 Vedtaget den 3. september 1998, KOM(1998) 516 endelig udg., jf. 27. beretning om konkurrencepolitikken, s. 317-

327.
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og forhandlinger med parterne. Tidsplanen for den lovbefalede oplùsning gav parterne mulighed for
under forudsñtning af godkendelse fra US-DoJ og Kommissionen at aftale et salg forud for, men paÊ

betingelse af fusionen. PaÊ grundlag af de afgivne tilsagn sùgte parterne de to konkurrencemyndig-
heders godkendelse af den foreslaÊede kùber af de aktiviteter, der skulle udskilles. De to myndigheder
fortsatte samarbejdet, indtil betingelserne var fuldstñndigt opfyldt, og foretog den formelle
brevveksling i denne henseende i overensstemmelse med 1991-aftalen. Modforanstaltningerne
omfattede mulighed for, at Kommissionen under visse omstñndigheder kunne udpege en kurator til
at overvaÊge, at tilsagnene blev opfyldt og om nùdvendigt i sidste ende kontrollere hele salgsforlùbet
(dvs. finde en kùber og udforme en salgsaftale).

312. Et andet eksempel paÊ et vellykket samarbejde mellem EU og USA var Dresser/Haliburton-
fusionen, som Kommissionen godkendte i juli 1998. Fusionen omfattede to amerikansk baserede
selskaber. Haliburton er en af verdens stùrste energivirksomheder. Dresser, som er aktiv inden for
samme omraÊder, er mindre og er mere specialiseret. Parternes aktiviteter overlappede hinanden inden
for tjenesteydelser til oliefeltindustrien, navnlig inden for boremudder, retningsbestemt boring og
klargùringsprodukter og -service. For de to sidstnñvnte markedssegmenter var de kombinerede
markedsandele ikke sñrligt store, ligesom der er en rñkke konkurrenter med tilsvarende styrke og en
rñkke kunder med en effektiv kompenserende kùbekraft. Derimod ville fusionen for saÊ vidt angaÊr
boremudder fùre til betydelige markedsandele. Parterne havde allerede forhandlet et udkast til
aktivitetsudskillelse med US-DoJ, hvorefter markedsoverlapningen skulle fjernes. PaÊ denne baggrund
havde Kommissionen ingen yderligere tvivl med hensyn til markedet for boremudder. Sagen er et
interessant eksempel paÊ koordinerede fusionsundersùgelsesprocedurer i EU og USA samt en vis grad
af arbejdsfordeling mellem de to myndigheder.

313. Af andre sager, der involverede transatlantisk samarbejde, kan nñvnes Price Waterhouse/
Coopers & Lybrand, Exxon/Shell, Daimler-Benz/Chrysler, Seagram/Polygram, Hercules/Betz Dear-
born, Marsh Mc Lennan/Sedgwick og BP/Amoco. Del II i beretningen indeholder flere oplysninger om
disse sagers materielle karakter (samarbejde mellem EU og USA i sagsbehandlingen drùftes
yderligere i den fjerde beretning til RaÊdet og Europa-Parlamentet for 1998) 221.

1.1.2. Vedtagelse af 1998-aftalen mellem EU og USA om »positive comity« 222

314. PaÊ grundlag af RaÊdets bemyndigelse forhandlede Kommissionen med USA indholdet i en
aftale, som styrker bestemmelserne i 1991-aftalen om udùvelse af »positive comity«. Resultatet af
forhandlingerne blev 1998-aftalen mellem EU og USA om »positive comity«, som blev undertegnet i
Washington og traÊdte i kraft den 4. juni 1998. Aftalen prñciserer de omstñndigheder, der normalt vil
kunne give anledning til en anmodning om »positive comity«, og hvordan anmodningen bùr behandles.
I modsñtning til i 1991-aftalen er EU-reglerne om fusionskontrol i princippet ikke omfattet af 1998-
aftalens anvendelsesomraÊde, da Fñllesskabets og USA's fusionsregler ikke tillader at udsñtte eller
afbryde interventioner, som omfattet af den fùrste aftale.

221 KOM(1998) ... endelig udg.
222 Aftale mellem De Europñiske Fñllesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af

principperne om »positive comity« i haÊndhñvelsen af deres konkurrencelovgivning, EFT L 173 af 18.6.1998, s. 26-
31.
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1.2. Canada

315. Efter forhandling blev udkastet til en aftale mellem EU og den canadiske regering om
samarbejde i konkurrencesager fñrdiggjort i maj i aÊr. Den 4. juni vedtog Kommissionen et forslag til
RaÊdets og Kommissionens fñlles afgùrelse om at indgaÊ aftalen. Europa-Parlamentet har nu vedtaget
Kommissionens forslag. Det forventes, at RaÊdet og Kommissionen snarest vil vedtage aftalen, som saÊ

kan undertegnes og trñde i kraft i lùbet af 1999. I mellemtiden drùfter Kommissionen og de canadiske
konkurrencemyndigheder bilateralt de praktiske strukturer for det fremtidige samarbejde mellem
myndighederne inden for rammerne af aftalen.

316. Den foreslaÊede aftale skal lette et ùget samarbejde mellem EU og Canada med hensyn til
haÊndhñvelse af deres respektive konkurrenceregler. Et stigende antal sager vurderes af begge
myndigheder, og der er derfor en stigende erkendelse af, hvor vigtigt det er dels at undgaÊ modstridende
afgùrelser, dels at koordinere haÊndhñvelsesaktiviteter i det omfang, det maÊtte anses for nyttigt for
begge parter.

317. Indholdsmñssigt er den foreslaÊede aftale meget lig den aftale, der blev indgaÊet mellem EU og
USA i 1991. Aftalen indeholder hovedsageligt bestemmelser om (i) gensidig anmeldelse af sager, der
undersùges af de respektive myndigheder, naÊr saÊdanne sager maÊtte vñre af interesse for den anden
part, (ii) mulighed for koordinering af de to myndigheders haÊndhñvelsesaktiviteter og gensidig
bistand, (iii) mulighed for den ene part at tage hensyn til den anden parts betydelige interesse i lùbet af
sine haÊndhñvelsesaktiviteter (»traditional comity«), og (iv) udveksling af oplysninger mellem parterne,
uden at dette berùrer den enkelte parts fortrolighedsforpligtelser i forbindelse med saÊdanne
oplysninger.

2. Andre lande

2.1. Japan

318. Kommissionen har fñrdiggjort en ny liste over forslag til yderligere deregulering i Japan. Listen
omfatter en rñkke forslag til deregulering paÊ konkurrenceomraÊdet. Den nye pakke blev givet til Japan
den 12. oktober 1998 paÊ et EU-Japan ministermùde i Tokyo. Forslagene er ligeledes blevet drùftet med
Japan paÊ et mùde mellem hùjtstaÊende embedsmñnd i Tokyo den 3. til 6. november 1998.

319. PaÊ det aÊrlige bilaterale mùde mellem Kommissionen og det japanske JFTC (Japanese Fair
Trade Commission) i Bruxelles den 24. november 1998 erkendtes en rñkke positive udviklinger i
forbindelse med deregulering paÊ konkurrenceomraÊdet (fjernelse af de fleste fritagelser og undtagelser
fra de japanske konkurrenceregler, ùgede budgetmidler og mere personale til JFTC).

320. Kommissionen maÊtte imidlertid gentage sine forslag til den japanske regering paÊ fùlgende
punkter:

Ð JFTC-procedurer over for regeringsforanstaltninger

Ð JFTC-undersùgelser af eksisterende og nye administrative retningslinjer

Ð styrkelse af JFTC-undersùgelser, navnlig inden for distribution
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Ð afskrñkkende sanktioner over for overtrñdelser af kartelreglerne, og

Ð bedre adgang til ad retlig vej at sùge udstedt forbud og faÊ tilkendt erstatning.

321. De grundlñggende rammer for samarbejdet mellem Kommissionen og JFTC har hidtil vñret
OECD's anbefaling fra 1986, senest ñndret i 1995 223. I perioden fra 1993 til 1998 anmeldte
Kommissionen 30 sager til JFTC og modtog 7 anmeldelser fra JFTC. Det ser derfor ud til, at
Kommissionen behandler flere sager, der berùrer japanske virksomheder eller andre japanske
interesser, end JFTC behandler sager, der berùrer europñiske virksomheder eller andre europñiske
interesser. Dette kan maÊske forklares ved, at det er svñrere for europñiske virksomheder at komme
ind paÊ det japanske marked, end det er for japanske virksomheder at komme ind paÊ det europñiske
marked.

I Nordion-sagen samarbejde Kommissionen med JFTC. Efter at Nordion forpligtede sig til at opgive
eneretsklausulerne i sine salgsaftaler med europñiske kunder, besluttede Kommissionen at suspendere
proceduren, der var indledt efter EF-traktatens artikel 82 over for Nordion for misbrug af
dominerende stilling paÊ markedet for salg og produktion af Molybdenum 99 (Mo-99), et basisprodukt
til radioaktive lñgemidler, der anvendes i nuklearmedicin. Den undersùgelse, der blev foretaget i
Japan af JFTC, fùrte til identiske resultater for det japanske marked. JFTC vedtog en anbefaling,
hvorefter Nordion skulle afstaÊ fra at bruge eneretsklausulerne over for japanske kunder. Nordion
accepterede JFTC's anbefaling, hvorefter den japanske konkurrencemyndighed traf sin endelige
beslutning i sagen i september 1998. Den endelige beslutning har samme indhold som anbefalingen.

2.2. Lande i MiddelhavsomraÊdet

322. Der er indgaÊet aftaler med Marokko, Tunesien, Israel, Jordan og de palñstinensiske
myndigheder. Andre aftaler er under forhandling med Algeriet, Libanon, Egypten og Syrien.
Bestemmelserne vedrùrende konkurrence indebñrer en klar forpligtelse til at tilpasse de paÊgñldende
landes konkurrencelovgivninger til Fñllesskabets. I 1998 afholdtes en fùrste konference med deltagelse
af reprñsentanter for Fñllesskabet og for medlemsstaternes og middelhavslandenes nationale
konkurrencemyndigheder i Tunis. Kun Tunesien og Algeriet har anmodet om faglig bistand. For
Tunesiens vedkommende blev der i september 1998 udarbejdet en fùrste rapport, hvori der fastlñgges
et program for faglig bistand. Denne rapport gennemgaÊs af de tunesiske myndigheder for ùjeblikket.

323. I en meddelelse vedrùrende »Euro-Middelshavspartnerskabet og det indre marked«
(KOM(1998) 538 endelig udg. af 23. september 1998) foreslaÊr Kommissionen blandt andet en
horisontal indsats paÊ konkurrenceomraÊdet for at intensivere samarbejdet og den faglige bistand.

2.3. Latinamerika

324. Efter indfùrelsen af det fuldstñndige net af rammeaftaler med landene i Latinamerika er det nu
Kommissionens strategi at styrke forbindelserne med landegrupperinger (Mercosur, Andin-pagtlan-
dene og landene i Centralamerika). Der er i denne henseende indledt en rñkke punktuelle
samarbejdsforanstaltninger, nemlig indsamling af latinamerikansk konkurrencelovgivning, en oversigt
over konkurrencemyndigheder for at lette forbindelserne mellem de ansvarlige for gennemfùrelsen af

223 OECD-raÊdets reviderede henstilling om samarbejde mellem medlemslandene vedrùrende konkurrencebegrñn-
sende praksis, der berùrer den internationale samhandel, 27. og 28. juli 1995, C(95) 130 (endelig udg.).
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konkurrencepolitikken og erhvervslivet samt offentliggùrelse af et nyhedsbrev »BoletõÂn Latinoame-
ricano de Competencia« paÊ Internet. 224

325. Kommissionen har indledt forhandlinger med Mexico med henblik paÊ at indfùre en
frihandelsordning. I henhold til interimsaftalerne fra 1997 skal Fñllesskabet og Mexico indfùre en
samarbejdsordning, som ogsaÊ skal omfatte faglig bistand.

326. De seneste aÊr har i ùvrigt vñret prñget af tñttere forbindelser mellem GD IV og
konkurrencemyndighederne i isñr Mercosurlandene, Brasilien og Argentina, samt Chile, som er
associeret med Mercosur. Der er foretaget en komparativ analyse af Mercosurs, Chiles og
Fñllesskabets lovgivninger, hvilket er meget nyttigt for forstaÊelsen af de forhold og vanskeligheder,
som disse lande maÊ overkomme for at opbygge fuldstñndige retlige rammer for konkurrencereglerne.

327. Med udsigten til de eventuelle liberaliseringsforhandlinger, der snarest vil blive indledt med
Mercosur og Chile, fremstaÊr det saÊ meget desto mere vigtigt, at der udarbejdes gode rammer for
samarbejdet. Udarbejdelse og effektiv anvendelse af konkurrencereglerne i Mercosur bùr i princippet
sikre stùrre retssikkerhed for de virksomheder, der er aktive paÊ dette marked. Kommissionen har i sin
nylige meddelelse til RaÊdet angivet, at forhandlingerne ogsaÊ vil vedrùre konkurrencereglerne,
herunder samarbejds- og koordineringsordninger mellem de myndigheder, der har ansvaret for
anvendelsen af konkurrencereglerne.

2.4. Rusland, Ukraine og de ùvrige SNG-lande

328. De partnerskabs- og samarbejdsaftaler, som EU har indgaÊet med Rusland, Ukraine, Moldova
og de fleste af de tidligere Sovjetrepublikker indebñrer i stùrre eller mindre grad en forpligtelse for
disse lande til at tilnñrme deres konkurrence- og statsstùttelovgivning til Fñllesskabets. Selv om
arbejdet skrider langsomt frem, forventes de blandede udvalg, der er nedsat efter aftalerne med
Rusland og Ukraine, at nedsñtte underudvalg i lùbet af fùrste halvaÊr 1999 til at tage sig af
konkurrence- og statsstùttespùrgsmaÊ l. En rñkke TACIS-projekter om tilvejebringelse af ekspertise er
ogsaÊ under udarbejdelse.

329. Efter den ùkonomiske uro i Rusland i aÊr blev det statslige monopolsbekñmpelsesudvalg
integreret i et nyoprettet ministerium med en rñkke forskellige kompetenceomraÊder. Det er endnu
ikke klart, hvilken betydning dette vil faÊ for haÊndhñvelsen af konkurrencelovgivningen i Rusland.

C Ð Multilateralt samarbejde

1. WTO: Handel og konkurrence

330. Fñllesskabet har taget initiativ til at sñtte konkurrence paÊ den internationale dagsorden.
Kommissionens meddelelse fra juni 1996 inspirerede paÊ Singapore-konferencen ministrene til at
nedsñtte en WTO-arbejdsgruppe om interaktionen mellem handels- og konkurrencepolitik.

331. Under ledelse af formanden, professor Jenny, har gruppen skabt stor interesse og deltagelse.
Dette kommer til udtryk i det store antal indlñg fra WTO-medlemmerne og i den kvalitet og aÊbenhed,

224 Dokumenterne er tilgñngelige paÊ Internet paÊ fùlgende adresse: http://europa.eu.int/comm/dg04/interna/
other.htm
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der prñger drùftelserne af de forskellige emner paÊ dagsordenen. Isñr skal bemñrkes den store aktive
deltagelse fra udviklingslandene, som for en stor dels vedkommende har fremlagt deres erfaringer med
indfùrelse og haÊndhñvelse af konkurrencelovgivning. Arbejdsgruppen har holdt sig bemñrkelsesvñr-
dig fri for ideologiske kontroverser eller nord/sydopdelinger. Divergerende synspunkter om
arbejdsgruppens mandat har ikke vñret til hinder for dybdegaÊende drùftelser af de forskellige
spùrgsmaÊ l, som rejses af medlemmerne.

332. Drùftelserne har hovedsageligt vñret af analytisk karakter. Nogle af de punkter, hvor der ser ud
til at vñre bred enighed, er fùlgende:

Ð behovet for parallelle forlùb i liberaliseringsprocessen, fjernelse af unùdvendig regulering og
styrkelse af konkurrencelovgivning og -politik

Ð betydningen af udformning af en konkurrencepolitik som led i et markedsorienteret reformforlùb i
udviklingssammenhñng

Ð den stadig stùrre betydning, som internationalt samarbejde har for en effektiv interaktion mellem
handels- og konkurrencepolitik.

333. Arbejdsgruppen har ogsaÊ naÊet store resultater med hensyn til at kortlñgge, hvilke handels- og
konkurrencepolitiske elementer der kan have sñrlig betydning for det multilaterale samhandelssystem.
Disse omfatter blandt andet: a) former for konkurrencebegrñnsende praksis, der underlñgges
lovdisciplin, b) omfanget af sektorspecifikke eller forskriftsmñssige undtagelser fra konkurrencelov-
givningens anvendelse, og c) haÊndhñvelsesmekanismer, herunder de administrative myndigheders og
retssystemets rolle.

334. Der er en bred erkendelse af, at visse former for konkurrencebegrñnsende praksis fra
virksomhedernes side kan skabe hindringer for markedsadgang eller paÊ anden maÊde paÊvirke lige
konkurrencevilkaÊr. Der er ligeledes en bred erkendelse af, at konkurrence og handel i betydeligt
omfang kan paÊvirkes af forskriftspolitik, aktiviteter udùvet af virksomheder med enerettigheder eller
sñrlige rettigheder samt af et stort opbud af handelspolitiske foranstaltninger.

335. Gruppens arbejde skulle udelukkende vñre af informativ karakter, og gruppen fortsñtter i 1999
dette undersùgende arbejde. WTO skal ligeledes tage stilling til, om der er politisk vilje blandt
medlemmerne til i 1999 at paÊbegynde forhandlinger om udarbejdelse af multilaterale ramme-
bestemmelser paÊ konkurrenceomraÊdet.

336. WTO's organ for afgùrelse af tvister vedtog i april 1998 den endelige rapport fra GATT-panelet
om adgang til det japanske marked for fotofilm og -papir. Panelets afgùrelse afviste USA's krav, da der
ikke har kunnet etableres en aÊrsagssammenhñng mellem den japanske regerings foranstaltninger og
paÊvirkningen af konkurrencevilkaÊrene for indenlandske og importerede produkter. Kodak/Fuji-
panelet blev nedsat paÊ anmodning fra USA. EU intervenerede som tredjepart paÊ grund af sin
ùkonomiske interesse i sagen.

337. SpùrgsmaÊ let om, hvorvidt konkurrencebegrñnsende praksis har negativ virkning for sam-
handelen, hùrer ikke under WTO-reglernes anvendelsesomraÊde for ùjeblikket. Derfor traf panelet
ikke nogen afgùrelse om spùrgsmaÊlet og koncentrerede sig udelukkende om, hvorvidt de manglende
handelsfordele kunne tilskrives den japanske regerings foranstaltninger. I sagen var der imidlertid

KONK. BERETN. 1998

XXVIII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN Ð SEK(99) 743 ENDELIG UDG. 123



mange konkurrencespùrgsmaÊl, som kunne have fundet en mere tilfredsstillende lùsning inden for
rammerne af egentlige konkurrenceregler.

338. I denne forbindelse udtalte Sir Leon Brittan, nñstformand for Europa-Kommissionen, og Karel
Van Miert, kommissionsmedlem med ansvar for konkurrencespùrgsmaÊ l, at »rapporten klart viser, at
der er behov for at supplere de gñldende WTO-regler med WTO-rammebestemmelser for
konkurrencespùrgsmaÊ l«.

2. OECD, UNCTAD

339. Kommissionen deltog aktivt i arbejdet inden for rammerne af OECD's udvalg om
konkurrencelovgivning og -politik, navnlig i forbindelse med rundbordskonferencerne i 1998
(»positive comity«, forsikring, offentlige indkùb, forbindelser mellem lovgivere og konkurrencemyn-
digheder, boykot, tv-transmission og kùbekraft). Den anbefaling om de saÊkaldte »hard core«-karteller,
som udvalget vedtog i maj 1998, er ogsaÊ meget interessant. Sigtet er at styrke medlemmernes
effektivitet i haÊndhñvelsen af lovgivningerne over for »hard core«-karteller ved at fjerne eller
begrñnse de forskriftsmñssige undtagelser, som skaber huller i konkurrencereglernes dñkning og ved
at fjerne de lovgivningsmñssige restriktioner, som hindrer konkurrencemyndighederne i at bistaÊ

myndigheder fra andre lande i deres undersùgelser.

340. Kommissionen tog ogsaÊ aktiv del i UNCTAD's arbejde inden for konkurrencepolitik og navnlig
i ekspertmùdet om konkurrencelovgivning og -politik, som fandt sted fra den 29. til den 31. juli 1998.
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V Ð UDSIGTERNE FOR 1999

1. Lovgivnings- og forskriftsmñssig aktivitet

341. Det kommende aÊr vil blive prñget af Kommissionens mere dybtgaÊende overvejelser om,
hvordan den i hùjere grad kan koncentrere sig om de sager, der har stor betydning paÊ fñllesskabsplan.
Selv om Kommissionen har store forventninger til de nye bestemmelser om vertikale begrñnsninger,
vil den beskedne virkning af de fùrste forsùg i 1997 paÊ at koncentrere sine aktiviteter foranledige den
til at trñffe nye initiativer for at skabe stùrre overensstemmelse mellem de retlige instrumenter og
budgetmidlerne og tidens krav og fremtidens udfordringer.

342. Kommissionen vil faÊ til opgave at ivñrksñtte de nye bestemmelser om vertikale konkurrence-
begrñnsninger. I 1999 vil der blive foretaget en ñndring af forordning nr. 19/65 og artikel 4, stk. 2, i
forordning nr. 17. Derefter vil Kommissionen tage fat paÊ udformningen af en ny fritagelsesforordning
og retningslinjer for vertikale begrñnsninger, tekster som sandsynligvis fùrst vil blive vedtaget i 2000.

Kommissionen vil antagelig ligeledes vedtage en ny meddelelse om handelsagenturer.

343. Fñllesskabsforskrifterne paÊ konkurrenceomraÊdet bùr moderniseres yderligere, og Kommis-
sionen paÊtñnker at foreslaÊ en ñndring af forordning nr. 17 om gennemfùrelsesbestemmelserne for
traktatens artikel 81 og 82. Et saÊdant forslag vil vñre et afgùrende skridt i moderniseringsforlùbet.

344. Efter et rekordaÊr paÊ bùdefronten kan Kommissionen paÊ baggrund af erfaringerne regne med at
skulle ñndre visse af bestemmelserne i retningslinjerne for bùdepaÊ lñg, saÊ ledes at visse uhensigts-
mñssige aspekter kan korrigeres, saÊ de bedre stemmer overens med maÊlsñtningerne.

345. Med hensyn til fusionskontrol forventer Kommissionen at vedtage en ny meddelelse om
accessoriske begrñnsninger, da den gñldende meddelelse er fra 1990 og ikke lñngere stemmer helt
overens med gñldende praksis. En meddelelse om, hvilke tilsagn der kan mindske Kommissionens tvivl
med hensyn til en anmeldt transaktions forenelighed med fñllesmarkedet, vil ligeledes skulle vedtages
i lùbet af det kommende aÊr.

346. Kommissionen vil fortsñtte arbejdet med at udarbejde fñllesskabsforskrifter paÊ statsstùtteo-
mraÊdet, navnlig meddelelser for at ùge gennemsigtigheden og lette kontrollen med sager af mindre
stùrrelsesorden. Kommissionen paÊtñnker saÊ ledes at vedtage to gruppefritagelsesforordninger, en om
smaÊ og mellemstore virksomheder og en anden om uddannelsesstùtte. Rammebestemmelserne for
beskñftigelsesstùtte bùr ligeledes ñndres i lùbet af 1999. 1999 vil ligeledes blive aÊret, hvor der bliver
vedtaget en formel procedureforordning, da der den 16. november 1998 blev naÊet til politisk enighed
herom i RaÊdet (industri).

2. Internationalt

347. Internationalt vil Kommissionen forsñtte sin politik for bilateralt og multilateralt samarbejde
med konkurrencemyndighederne.

I lyset af den forestaÊende udvidelse vil Kommissionen vñre sñrlig opmñrksom paÊ at opbygge en
egentlig konkurrencekultur i de central- og ùsteuropñiske lande. Kommissionen vil ligeledes vñre
sñrlig opmñrksom paÊ , at konkurrencereglerne anvendes effektivt i disse lande. Kommissionen vil paÊ
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ny udtrykke sit ùnske om, at indfùrelsen af et effektivt system for statsstùttekontrol fremskyndes.
Kommissionen vil i den henseende fortsat arbejde paÊ at udforme retningslinjer for statsstùttepro-
blematikken i regionerne under hensyntagen til de sñrlige forhold, der gùr sig gñldende i
overgangsùkonomier.

I det bilaterale samarbejde med USA vil Kommissionen bestrñbe sig paÊ at ivñrksñtte EU-USA-
aftalen om »positive comity«, ligesom den vil stùtte vedtagelsen af udkastet til en samarbejdsaftale
med Canada.

Med hensyn til de multilaterale samarbejde vil Kommissionen fortsat deltage aktivt i WTO's arbejde
om handel og konkurrence.

3. Kontrolaktiviteter

348. Kommissionen har til hensigt at ùge sin indsats i 1999 for at skabe mere dynamiske
konkurrencevilkaÊr i EU og dermed sikre en vellykket indfùrelse af euroen. Dette skal isñr ske gennem
en streng bekñmpelse af de karteldannelser, som muligvis vil vise sig inden for visse af de traditionelle
sektorer, som heri vil se en mulighed for at forsinke den udvikling med hensyn til omkostnings-
reduktion og omstrukturering, som den skñrpede konkurrence som fùlge af euroen uvilkaÊrligt vil give
anledning til. Kommissionen vil derfor vñre sñrlig opmñrksom paÊ at styrke og effektivisere sin
antikartelafdeling, som allerede har flere sager til behandling. Kommissionen vil dog ikke mindske sin
indsats paÊ andre omraÊder, navnlig ikke paÊ omraÊdet misbrug af dominerende stilling. Kommissionen vil
endog styrke sin retspraksis i nye sektorer som miljù, sport eller liberale erhverv, hvor der er flere store
sager til behandling. Der ventes ligeledes truffet beslutninger af interesse inden for den finansielle
sektor, edb-industrien og luftfartssektoren.

349. Med hensyn til fusionskontrol forventer Kommissionen ikke nogen stabilisering af antallet af
anmeldte sager, dels paÊ grund af den omstruktureringstendens, der kan konstateres overalt i verden i
en rñkke erhvervsgrene, dels paÊ grund de virkninger, som den fñlles valuta vil faÊ i Europa efter den 1.
januar 1999. Kommissionen forventer at modtage mellem 230 og 250 anmeldelser i 1999.

350. Liberaliseringspolitikken vil blive understùttet af en streng ivñrksñttelse af EU's konkurren-
ceregler. Kommissionen bùr sikre sig, at liberaliseringsdirektiverne faktisk gennemfùres i de nationale
lovgivninger, og at medlemsstaterne anvender bestemmelserne i overensstemmelse med artikel 86.
Kommissionen vil vñre sñrlig opmñrksom paÊ , at der fùlges op paÊ indfùrelsen af fri konkurrence i
telekommunikationssektoren, og vil i denne henseende samarbejde med de nationale lovgivere og om
nùdvendigt de nationale konkurrencemyndigheder. Kommissionen vil tillige fùlge gennemfùrelsen af
direktivet for postsektoren paÊ nñrmeste hold. NaÊr liberaliseringsdirektiverne er vedtaget for
energisektoren (fùrste fase for elmarkederne i februar 1999), vil Kommissionen endvidere paÊse, at
konkurrencereglerne rent faktisk anvendes i industrien, som gradvis aÊbnes for konkurrence.

351. Liberaliseringen af energisektoren vil ligeledes faÊ virkning paÊ antallet af statsstùttesager, som
undersùges af Kommissionen.

352. En vigtig fase i statsstùttepolitisk sammenhñng vil blive ivñrksñttelsen af procedurefor-
ordningen. Teksten skal gùre procedurereglerne mere gennemsigtige og dermed forbedre over-
holdelsen af reglerne. Med denne forordning vil der ligeledes blive indfùrt nye redskaber, som skal
lette Kommissionens bekñmpelse af ulovlig stùtte og misbrug af stùtte.
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Faldet i antallet af nye sager i 1998 er sandsynligvis kun midlertidigt og konjunkturbestemt. I 1999 vil
der sandsynligvis indgaÊ mange anmeldelser af stùtte i tilknytning til de nye regionale kort eller
uddannelsesstùtte.

Kommissionen ùnsker at fortsñtte den strenge kurs over for ulovlig stùtte, som det rekordhùje antal
negativbeslutninger i 1998 er et bevis paÊ .
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BILAG Ð SAGER OMHANDLET I BERETNINGEN

1. Artikel 81, 82 og 86

Sag Offentliggjort i Afsnit nr.

ACEA 131

Rustfrit staÊ l EFT L 100 af 01.04.1998 3, 65, Boks 3

Bruxelles lufthavn EFT L 216, 1995 110

KoÈ ln/Bonn lufthavn Boks 4

DuÈ sseldorf lufthavn EFT L 173 af 14.01.1998 Boks 4

Frankfurt-afgiftsmyndighederne-M-
ain lufthavn

EFT L 72 af 11.03.1998 72

Hamburg lufthavn 30.10.1998 Boks 4

Stuttgart lufthavn 30.10.1998 Boks 4

Alpha Flight Service/AeÂroport de
Paris (ADP)

EFT L 230 af 18.08.1998 72

Amministrazione Autonoma dei
Monopoli dello Stato (AAMS)

EFT L 252 af 12.09.1998 70

Atlas/Global One Boks 5

Automec 28

British Interactive Broadcasting
(BIB)

EFT C 322 af 21.10.1998 96, 98, 99

British Airways og American Airli-
nes

EFT L 239 af 30.07.1998 101-103

British Sugar, Tate & Lyle, Napier
Brown og James Budgett

EFT L 284 af 19.10.1998 Boks 3

Karton Boks 3

Cement 165

Fjernvarmerùr EFT L 24 af 30.01.1999 Boks 3

EACEM 103

EUCAR EFT C 185 af 18.05.1997 132

Inmarsat 90

IRE/Nordion 74

KLM og Northwest 104

Kodak 336

Lufthansa, SAS og United Airlines EFT L C 239 af 30.07.1998 101

P&I Clubs 116-119

Bjñlker Boks 3

Rabatter paÊ taksterne for lodstje-
neste

EFT L 301, 1997 110

REIMS II EFT C 371 af 01.12.1998 93

Sabena/Austrian Airlines/Swissair
og Delta Air Lines

104

SNCF/CeÂgeÂtel EFT C 293 af 22.9.1998 88

TeÂ leÂvision Par Satellite (TPS) 96

Trans-Atlantic Conference Agree-
ment (TACA)

73, 105
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Bilfñrger mellem Grñkenland og
Italien

65

Uniworld Boks 5

Valpak 133

Van den Bergh Foods EFT L 246 af 04.09.1998 74

VerbaÈndevereinigung 127

Volkswagen EFT L 124 af 23.04.1998 69

2. Fusionskontrol

Sag Offentliggjort i Afsnit nr.

Agfa-Gevaert/Du Pont IP/98/148 153

Allianz/AGF IP/98/419 146

Anglo American Corporation/
Lonrho

Boks 5

Bertelsmann, Kirch og PremieÁre IP/98/477 96, 142, 155

Boeing/MDD Boks 5

BP/Amoco IP/98/1106 313

BT/AT&T 138

Canal+/CDPQ/BankAmerica IP/98/1062 Boks 7

Daimler-Benz/Chrysler IP/98/696 313

Deutsche Telekom og BetaRe-
search

IP/98/103 96, 141, 155

Dresser/Haliburton PRES/98/381 312

Enso/Stora IP/98/1022 148, 159, 163

Exxon/Shell IP/98/648 313

Gencor/Lonrho Boks 5, 149

Hercules/Betz Dearborn IP/98/870 313

Hoffmann-La Roche/Boehringer
Mannheim

IP/98/121 152, 163

ITS/Signode/Titan 158

Kali und Salz 140, 147, 149, 175, 179

KPMG/Ernst & Young IP/98/132 138, 145, 150

Krauss-Maffei/Wegmann IP/98/555 169

LHZ/Carl Zeiss IP/98/933 138

Marsh Mc Lennan/Sedgwick IP/98/931 313

Owens-Illinois/BTR Packaging 161

Pakhoed/Van Ommeren 162

Price Waterhouse/Coopers & Ly-
brand

IP/98/454 145, 149, 313

Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NO-
M

Boks 5

Samsung/AST Research Inc. (AST) IP/98/166 180

Seagram/Polygram IP/98/824 313

Skanska/Scancem IP/98/982 165

KONK. BERETN. 1998

130 XXVIII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN Ð SEK(99) 743 ENDELIG UDG.



Telia/Telenor/Schibsted Boks 7

Unichem/Unifarma IP/98/742 170

Veba/Degussa IP/97/1076 163

Vendex/KBB IP/98/494 168

Wienerberger/Cremer und Breuer IP/98/51 138

Wolters Kluwer/Reed Elsevier IP/98/230 138, 154

Worldcom/MCI IP/98/213 142, 164, 311

3. Statsstùtte

Sag Offentliggjort i Afsnit nr.

Stùtte til opfùrelse af en brintover-
iltefabrik

EFT L 171 af 17.05.1998 221

Air Belgium 258

Air France 256

Alitalia 254

Annullering af en endelig beslut-
ning, Spanien

Endnu ikke offentliggjort 237

AutoEuropa EFT C 208 af 04.07.1998 243

Motorvej i Tauern i éstrig EFT C 198 af 24.06.1998 261

Banco di Napoli Endnu ikke offentliggjort 271

BIOTEC Biologische Naturver-
packungen GmbH.

EFT C 219 af 15.07.1998 214

BrileÂn S.A. EFT C 199 af 25.05.1998 248

Brittany Ferries 259

British Airways Endnu ikke offentliggjort 256

BP Chemicals 201

Case di Cura Riunite EFT C 149 af 15.05.1998 197

Chambre syndicale des entreprises
de transport de fonds et valeurs
(Sytraval) og Brink's

280

Channel Tunnel Rail Link 3, 260

Chantiers de l'Atlantique til Re-
naissance Financial

234

Cityflyer Express 201

Kulindustri i Tyskland (1997) EFT L 324 af 02.12.1998 240, 241

Kulindustri i Tyskland (1998) Endnu ikke offentliggjort 240, 241

Kulindustri i Spanien EFT L 303 af 03.06.1998 236

Personaleudvalget i SocieÂ teÂ fran-
càaise de production o.a..

283

COMMEND 216

CoopeÂ rative d'Exportation du
Livre Francàais (CELF)

275

Cordex S.A. EFT C 207 af 03.07.1998 247

CreÂdit Lyonnais EFT L 221 af 08.08.1998 3, 270

CTRL 260
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Nederlandske benzinstationer paÊ
grñnsen til Tyskland

EFT C 307 af 07.10.1998 276

EDF Endnu ikke offentliggjort 204

English Partnership scheme 200

Fiat Mezzogiorno EFT L 117 af 13.05.1993 245

Fransk og nederlandsk filmindustri Endnu ikke offentliggjort 274

FSE Feralpi Endnu ikke offentliggjort 235

Gasdistribution i Danmark Endnu ikke offentliggjort 205

Tysk udviklingsstùtte til Indonesien Endnu ikke offentliggjort 233

Tyskland og Textilwerke Deggen-
dorf GmbH.

287

Gestevision Telecinco SA Endnu ikke offentliggjort 272

Green Electricity Endnu ikke offentliggjort 222

Instituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

Endnu ikke offentliggjort 196

Intermills 284

Irish Corporation Tax EFT C 395 af 18.12.1998 192, 210

Italiensk regionalstùtteordning 266

Kiener Deponie Bachmanning, ést-
rig

EFT C 201 af 27.06.1998 199

KNP Leykam EFT C 296 af 24.09.1998 80, 214

Kvaerner Warnow Werft Endnu ikke offentliggjort 231

Ladbroke Racing Ltd. 208

LDV Ltd. Endnu ikke offentliggjort 244

Lenzing Lyocell EFT C 009 af 13.01.1999 198

Lift GmbH. Endnu ikke offentliggjort 229

MAGEFESA Endnu ikke offentliggjort 209

Martinair 257

MTW-Schiffswerft og Volkswerft
Stralsund

SEC(1998) 71 final and SEC
(1998) 1313 final

231-233

Non-Fossil Fuel Obligation for Re-
newables (NFFO)

Endnu ikke offentliggjort 212

OceÂ N.V. EFT C 270 af 29.08.1998 214

Olympic Airways 255

Ponsal Endnu ikke offentliggjort 202

Preussag Stahl AG Endnu ikke offentliggjort 203

Offentligt ejed e skibsvñrfter i
Spanien

231

Tilbagesùgning af stùtte 189, 287

Spansk stùtteordning til indkùb af
industrielle kùretùjer

262

Regionen Flandern 211

Beboere paÊ Kanarieùerne og Ba-
learerne

257

RTVE Endnu ikke offentliggjort 272

10Ryanair Ltd. Endnu ikke offentliggjort 202
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Saarbergwerke GmbH og Preussag
Anthrazit GmbH ved Ruhrkohle
AG

Endnu ikke offentliggjort 240

Santana Motor SA EFT L 6 af 10.01.1997 245

Saxonylon Textil GmbH. Endnu ikke offentliggjort 249

SEAT SA EFT L 88 af 09.14.1996 245

Sican EFT C 307 af 7.10.1998 215

SNIACE S.A. Endnu ikke offentliggjort 250

Sunair 258

Italiensk landevejstransport og in-
termodal transport

EFT C 211 af 07.07.1998 261

Trasmediterranean 259

Viscido og al V Ente Poste Italiane 206
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I Ð KARTELLER OG MONOPOLER: EF-TRAKTATENS ARTIKEL 81
OG 82 Ð EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 65 OG 66

A Ð ResumeÂ af konkrete sager

1. Ulovlige aftaler

1.1. Horisontale aftaler

Priskartel i sektoren for rustfrit staÊ l

Den 21. januar 1998 1 vedtog Kommissionen en forbudsbeslutning og idùmte bùder til 6 producenter af
flade rustfri staÊ lprodukter. Der drejer sig om: Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni SpA,
Avesta Sheffield AB, Krupp Thyssen Nirosta GmbH og Usinor SA. Disse virksomheder staÊr for over
80% af den europñiske produktion af fñrdigprodukter af rustfrit staÊ l.

Virksomhederne mùdtes i december 1993 i Madrid og blev enige om en fñlles og samtidig
prisforhùjelse paÊ rustfrit staÊ l. Forhùjelsen skulle ske ved en fñlles ñndring af beregningen af
legeringstillñgget, der er et pristillñg, der beregnes paÊ grundlag af noteringspriserne paÊ de
legeringselementer, der anvendes i rustfrit staÊ l.

Nogle virksomheder fremfùrte, at kravet om gennemsigtighed i EKSF-traktatens artikel 60 forpligter
udbyderne til at oplyse om deres prishensigter. Det er rigtigt, at EKSF-traktatens artikel 60 paÊlñgger
virksomhederne at »offentliggùre prislister og salgsbetingelser, som virksomhederne anvender paÊ det
fñlles marked«, men disse priser og betingelser skal vñre fastlagt uafhñngigt af hver virksomhed. De
maÊ under ingen omstñndigheder meddele dem til andre, fùr Kommissionen er blevet underrettet.

Kommissionen besluttede, at den omhandlede prisaftale udgjorde en alvorlig overtrñdelse af EKSF-
traktatens artikel 65 og paÊ lagde virksomhederne bùder paÊ i alt 27,3 mio. ECU.

Beslutningen er som »Poutrelles«-beslutningen 2 et led i bekñmpelsen af ulovlige aftaler i staÊ lsektoren.

I denne beslutning har Kommissionen for fùrste gang anvendt retningslinjerne for beregning af bùder 3

og Kommissionens meddelelse om bùdefritagelse eller bùdenedsñttelse i kartelsager 4.

Bùderne er saÊ ledes beregnet paÊ basis af et absolut belùb i forhold til overtrñdelsens alvor vñgtet med
varigheden af hver enkelt virksomheds deltagelse. Dette grundbelùb er blevet forhùjet eller nedsat for
at tage hùjde for eventuelle skñrpende eller formildende omstñndigheder for hver enkelt virksomhed.
Endelig har ovennñvnte meddelelse om bùdefritagelse fundet anvendelse.

Beslutningen viser, hvordan den gennemsigtighed, der er maÊlet ifùlge retningslinjerne, kan sikres,
hvilket er sñrdeles vigtigt for virksomhedernes samarbejdsvilje. I det konkrete tilfñlde paÊberaÊbte

1 EFT L 100 af 1.4.1998, s. 55.
2 EFT L 116 af 6.5.1994, s. 1.
3 EFT C 9 af 14.1.1998, s. 3.
4 EFT C 207 af 18.7.1996, s. 4.
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samtlige virksomheder sig meddelelsen om samarbejde, men kun to af virksomhederne samarbejdede
rigtigt, idet eÂn virksomhed bragte overtrñdelsen til ophùr, og en anden forelagde Kommissionen
vigtige oplysninger i lùbet af undersùgelsen af sagen. Da beregningen er offentliggjort i beslutningen,
kunne virksomhederne se Kommissionens forskellige behandling af virksomheder, der faktisk
samarbejder, og virksomheder, der kun fremsñtter hensigtserklñringer.

British Sugar + Tate & Lyle + Napier Brown + James Budgett 5

Den 14. oktober 1998 vedtog Kommissionen en beslutning, der paÊ lagde de to sukkerproducenter
British Sugar og Tate & Lyle samt de to sukkergrossister Napier Brown og James Budgett bùder for
overtrñdelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Kommissionen mente, at de to selskaber havde forsùgt
at begrñnse konkurrencen ved at koordinere deres prispolitik for stùdt melis i Storbritannien.
Kommissionen paÊlagde derfor bùder paÊ 39,6 mio. ECU til British Sugar, 7 mio. ECU til Tate & Lyle,
1,8 mio. ECU til Napier Brown og 1,8 mio. ECU til James Budgett.

Beslutningen vedrùrer den samarbejdsstrategi om hùjere prissñtning, som British Sugar, Tate & Lyle,
Napier Brown og James Budgett anvendte for stùdt melis til industrikunder i Storbritannien, samt en
lignende strategi anvendt af British Sugar og Tate & Lyle for stùdt melis til detailkunder i
Storbritannien.

Den periode, i hvilken overtrñdelserne fandt sted, var fra den 20. juni 1986 til den 2. juli 1990 for
British Sugars og Tate & Lyles vedkommende og fra ultimo 1986 til den 2. juli 1990 for Napier Browns
og James Budgetts vedkommende. I den periode havde de fire selskaber ca. 90% af markedet for stùdt
melis i Storbritannien.

Kommissionen fandt bevis for en rñkke mùder mellem parterne, der havde fundet sted regelmñssigt i
den omhandlede periode. PaÊ et fùrste mùde mellem British Sugar og Tate & Lyle den 20. juni 1986 blev
principperne for den fremtidige konkurrencebegrñnsende praksis fastlagt. Grossisterne Napier Brown
og James Budgett tilsluttede sig denne praksis ultimo 1986.

Der blev afholdt yderligere 18 mùder om stùdt melis til industrikunder mellem de fire parter. PaÊ disse
mùder oplyste British Sugar Tate & Lyle, Napier Brown og James Budgett om de maÊlpriser, man
ùnskede at opnaÊ for industrisukker. Der blev afholdt yderligere 8 mùder om detailsukker mellem
British Sugar og Tate & Lyle, paÊ hvilke British Sugar underrettede Tate & Lyle om sin prisstrategi, og
paÊ hvilke de to selskaber diskuterede deres respektive rabatpolitik for store detailkunder.

Kommissionen fandt ikke tilstrñkkeligt bevis for fñlles fastsñttelse af priser over for individuelle
indkùbere af industri- og detailsukker, men de fire parters systematiske deltagelse i regelmñssige
mùder om industrisukker, og for British Sugars og Tate & Lyles vedkommende om detailsukker, fùrte
til en fñlles formodning om deltagernes fremtidige prispolitik. Selv om de fire deltagere ikke kendte de
ùvrige deltageres prñcise prisniveau, kunne de vñre sikre paÊ , at de i hvert fald havde til hensigt at
bidrage til at hñve prisniveauet.

For alle deltagernes vedkommende var denne gensidige forsikring interessant, isñr Ð men dog ikke
udelukkende Ð i prisintervallet over nulpunktet, hvor priskonkurrence var mulig og stadig rentabel.

5 IV/33.708/F3, IV/33.709/F3, IV/33.710/F3, IV/33.711/F3.
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Bùderne blev beregnet paÊ basis af Kommissionens offentliggjorte retningslinjer for beregning af
bùder 6. Kommissionen lagde til grund, at overtrñdelserne var alvorlige og af middellang varighed. De
fire parters deltagelse i overtrñdelserne blev vurderet til at vñre meget forskellig:

Ð British Sugar var paÊ grund af selskabets store andel af de relevante markeder for industrisukker og
detailsukker og sin stilling som prisfùrende selskab paÊ disse markeder en vñsentlig deltager i
kartellet.

Ð Tate & Lyle var paÊ grund af selskabets andel af de relevante markeder det nñstvigtigste
kartelmedlem.

Ð Grossisterne Napier Brown og James Budgett deltog ikke i det afgùrende mùde den 20. juni 1986.
De tilsluttede sig fùrst nogle maÊneder senere kartellet og deltog derefter udelukkende i
overtrñdelserne vedrùrende industrisukker.

Da de var afhñngige af leveringer fra de to nationale sukkerproducenter Ð British Sugar og Tate &
Lyle Ð for en stor del af det sukker, de solgte som grossister, var deres indflydelse og magt paÊ det
relevante marked begrñnset.

Endvidere var der flere skñrpende omstñndigheder for British Sugar:

Ð British Sugar var initiativtager til overtrñdelserne og var i hele den omhandlede periode
drivkraften. Efter at have fùrt priskrig mod konkurrenterne tog selskabet paÊ mùdet den 20. juni
1986 initiativ til at erstatte denne krig med en fñlles strategi om hùjere priser sammen med
konkurrenterne.

Ð British Sugar handlede derfor i modstrid med bestemmelserne i »compliance«-programmet, som
selskabet forelagde Kommissionen i oktober 1986 i forbindelse med en procedure mod Napier
Brown, og som Kommissionen tog i betragtning som en formildende omstñndighed ved
bùdefastsñttelsen i Napier Brown-beslutningen 7.

Ð Allerede i juli 1988 paÊlagde Kommissionen i Napier Brown-beslutningen British Sugar en bùde for
at have forsùgt at presse en grossist ud af detailmarkedet for stùdt melis i Storbritannien. PaÊ det
samme marked anvendte British Sugar den fñlles strategi om hùjere priser, der er genstand for
denne beslutning, i en toaÊrig periode sidelùbende med Kommissionens procedure, der fùrte til
Napier Brown-beslutningen.

Hvad angaÊr Tate & Lyle har Kommissionen foretaget en betragtelig nedsñttelse af bùden i henhold til
meddelelsen om bùdefritagelse eller bùdenedsñttelse i kartelsager 8 for at tage hùjde for det faktum, at
Tate & Lyle samarbejdede med Kommissionen, blandt andet ved at fremsende to selvanklagende
skrivelser til Kommissionen. Disse to skrivelser gav nemlig afgùrende bevis for, at der eksisterede et
kartel, og gjorde det muligt for Kommissionen at gaÊ ind i sagen.

6 EFT C 9 af 14.1.1998, s. 3.
7 EFT L 284 af 19.10.1998, s. 41.
8 EFT C 207 af 18.7.1997, s. 4.
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Grñske fñrger

Kommissionen besluttede den 9. december 1998 at paÊ lñgge syv fñrgeselskaber bùder for at have
indgaÊet prisaftaler om roll-on/roll-off fñrgetransport mellem Grñkenland og Italien.

Seks af disse selskaber Ð Minoan, Anek, Strintzis, Ventouris, Karageorgis og Marlines Ð er etableret i
Grñkenland. Et af selskaberne, nemlig Adriatica, er etableret i Italien.

Efter at have modtaget en skrivelse fra en borger besluttede Kommissionen i juli 1994 at undersùge
sagen uden paÊ forhaÊnd at have underrettet de seks fñrgeselskaber, hvoraf fem er baseret i Grñkenland
og et i Italien. Der blev fundet stñrke beviser for en overtrñdelse af artikel 81. Kommissionen
konkluderede, at de omhandlede fñrgeselskaber i flere aÊr havde deltaget i et priskartel. Det var en
lùbende aftale, som selskaberne karakteriserede som »normal praksis«. Kartellet tog form af
regelmñssige mùder og udveksling af korrespondance, der tog sigte paÊ at fastsñtte passager- og
fragttakster.

Kommissionen betragter normalt en saÊdan overtrñdelse som meget alvorlig. Ikke desto mindre, er det
relevante marked begrñnset baÊde i geografisk omfang og stùrrelse. Der er tale om tre ud af fem ruter i
Adriaterhavet. Det er et forholdsvis lille sñsonprñget marked i forhold til andre markeder i EU.

Overtrñdelsen havde ret begrñnsede fùlger for markedet. Parterne anvendte ikke fuldt ud alle de
gñldende prisaftaler, og taksterne blev holdt paÊ et lavt niveau i forhold til andre ruter paÊ det fñlles
marked for sùtransport fra en medlemsstat til en anden. Kommissionen konkluderede derfor, at
overtrñdelsen ikke kunne betragtes som alvorlig.

Kommissionen paÊ lagde bùder paÊ i alt 9,1 mio. ECU.

Nñsten alle de omhandlede virksomheder samarbejdede med Kommissionen, og der blev derfor
indrùmmet en bùdenedsñttelse. Kommissionen mener, at der efter denne indgriben igen er indfùrt
normale loyale konkurrenceforhold paÊ dette marked.

Prisfastsñttelse, markedsopdeling og tilbudsmanipulation i prñisolerede rùr

Den 21. oktober 1998 9 vedtog Kommissionen en beslutning, der paÊ lagde bùder paÊ over 92 mio. ECU
til ti virksomheder, der havde deltaget i et hemmeligt kartel om markedsopdeling, tilbudsmanipulation
og prisfastsñttelse for hele det europñiske marked for prñisolerede rùr til fjernvarmeanlñg. Kartellets
leder, den svensk-svejsiske industrikoncern ABB Asea Brown Boveri Ltd, blev paÊ lagt en bùde paÊ 70
mio. ECU.

Kommissionens undersùgelser blev udfùrt i juni 1995 efter en klage fra det svenske selskab Powerpipe,
der er den eneste producent, der ikke deltager i kartellet; selskabet klagede over, at det systematisk
havde vñret udsat for gengñldelsesaktioner fra de andre producenters side, fordi selskabet havde afvist
at deltage i deres ulovlige forehavende. Der blev fundet et betydeligt materiale, der beviste kartellets
eksistens, hos nñsten alle producenter, og ni maÊneder senere indrùmmede de flese over for
Kommissionen, at de havde overtraÊdt konkurrencereglerne.

9 EFT L 24 af 30.1.1999, s. 1.
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Kartellet begyndte i Danmark Ð hvor de fleste producenter er beliggende eller har deres hovedsñde Ð
i slutningen af 1990 og blev gradvist udvidet til andre markeder, bl.a. Tyskland, der er det stùrste
individuelle nationale marked for fjernvarme. Fra 1994 og i de efterfùlgende aÊr blev hele det
vesteuropñiske marked til en vñrdi paÊ over 400 mio. ECU aÊrligt omfattet af kartellet. De fleste
administrerende direktùrer i koncernledelsen havde truffet beslutning om den fñlles politik og givet
hver deltager markedskvoter, og paÊ hvert nationalt marked sùrgede »kontaktgrupper« bestaÊende af
salgsdirektùrer for at gennemfùre deres beslutninger og overvaÊgede gennemfùrelsen af kartellet. De
fleste fjernvarmekontrakter tildeles ved udbud, og for de store udbuds vedkommende finder EU's
udbudsregler anvendelse. I Tyskland og Danmark, hvor de mest avancerede arrangementer blev
anvendt, tildelte kartellet hemmeligt hvert nyt projekt til en »favorit«, der besluttede, hvilken pris der
skulle tilbydes; de ùvrige producenter indgav derefter hùjere tilbud for at sikre, at fùrstnñvnte blev
tildelt kontrakten.

Da Powerpipe indgik en stor kontrakt i Tyskland mod kartellet, besluttede de andre producenter at
tvinge selskabet ud af markedet ved at indfùre en boycot og sùrge for, at leverancerne blev stoppet.

En sñrlig skñrpende omstñndighed ved overtrñdelsen var, at de ti involverede producenter bevidst
fortsatte kartellet i nñsten et aÊr efter undersùgelserne. Ved fastsñttelsen af bùderne anvendte
Kommissionen retningslinjerne, der foreskriver et udgangspunkt paÊ 20 mio. ECU for meget alvorlige
overtrñdelser. PaÊ trods af den fortsatte overtrñdelse nedsatte Kommissionen i de fleste tilfñlde den
bùde, virksomhederne ville vñre blevet paÊ lagt, for at tage hùjde for virksomhedernes samarbejde.

ABB blev paÊ lagt en meget hùj bùde, da den ùverste ledelse havde deltaget aktivt i kartellet.

1.2. Vertikale aftaler

Volkswagen Ð Audi

Kommissionen har paÊ lagt Volkswagen AG Ð den stùrste europñiske bilkoncern Ð en bùde paÊ

102 mio. ECU for at have overtraÊdt EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Kommissionen konstaterede bl.a.,
at virksomheden systematisk forpligtede de italienske forhandlere til at afvise at sñlge biler af mñrket
Volkswagen og Audi til udenlandske kunder, bl.a. tyske og ùstrigske. Siden 1995 har en rñkke
forbrugere indgivet klager til Kommissionen over de vanskeligheder, de har med at kùbe nye biler i
Italien. Kommissionen konkluderede i sin beslutning af 28. januar 1998 10, at Volkswagen AG, det
italienske datterselskab Autogerma S.p.A. samt datterselskabet Audi AG havde indgaÊet aftaler med de
italienske forhandlere om en strategi, der tog sigte paÊ at forhindre og/eller i vñsentlig grad begrñnse
salg fra Italien til andre medlemsstater, herunder éstrig og Tyskland. Volkswagen fik en frist paÊ to
maÊneder til at gennemfùre de af Kommissionen paÊlagte bestemmelser for at afvikle denne praksis.

Kommissionens beslutning er resultatet af en procedure, der blev indledt efter en rñkke klager fra
forbrugere over vanskeligheder med at kùbe nye biler af mñrket Volkswagen og Audi i Italien.

I oktober 1995 foretog Kommissionen kontrolundersùgelser hos Volkswagen AG i Wolfsburg, Audi
AG i Ingolstad og Autogerma S.p.A i Verona (100%-ejet datterselskab af Volkswagen og officiel
italiensk importùr af begge mñrker) og hos en rñkke VAG-forhandlere i Norditalien. De dokumenter,
der blev opdaget under disse kontrolundersùgelser, gav klare beviser for, at Volkswagen, Audi og
Autogerma fùrte en politik, der tog sigte paÊ at opdele markedet.

10 Kommissionens beslutning 98/273/EF af 28. januar 1998 (IV/35.733 Ð VW), EFT L 124 af 23.4.98, s. 60.
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Kommissionen fastslaÊr i beslutningen, at Volkswagens adfñrd udgjorde en trussel for det indre marked
og en meget grov overtrñdelse af EU's konkurrenceregler. Ved de trufne foranstaltninger havde
Volkswagen forsùgt og opnaÊet at indfùre et eksportforbud/en eksportbegrñnsning. Foranstaltningerne
var baÊde samlet og individuelt stñrkt konkurrencebegrñnsende. Samhandelen mellem medlemssta-
terne blev paÊvirket, idet Volkswagens eksportforbud/eksportbegrñnsning begrñnsede den grñnse-
overskridende samhandel. Det medfùrte en mñrkbar paÊ virkning af samhandelen mellem
medlemsstaterne.

Hvad angaÊr fastsñttelsen af bùdestùrrelsen tog Kommissionen hùjde for overtrñdelsens varighed Ð
over ti aÊr Ð og det forhold, at bl.a. de selskaber, der indgaÊr i Volkswagen-koncernen, har udnyttet
deres ùkonomiske magt over for forhandlernettene i Italien for at indfùre en konkurrencebegrñnsende
praksis. Endvidere fandt Kommissionen, at det var en skñrpende omstñndighed, at Volkswagen ikke
havde reageret hensigtsmñssigt paÊ Kommissionens paÊbud om at bringe denne grove overtrñdelse til
ophùr.

Beslutningen er et vigtigt skridt i Kommissionens beslutningspraksis, idet Kommissionen ved denne
beslutning paÊ lagde eÂn enkelt virksomhed den hidtil hùjeste bùde. Bùdestùrrelsen viser, at
Kommissionen ikke vil tolerere en saÊdan praksis, og at den er indstillet paÊ at handle paÊ lignende vis
over for andre fabrikanter, der maÊtte opdele det indre marked paÊ lignende vis. Sagen skal ligeledes
relateres til forordningen om gruppefritagelse for distribution af motorkùretùjer 11. Det hedder i denne
forordnings artikel 11, at Kommissionen skal vurdere anvendelsen af forordningen, bl.a. hvad angaÊr
den virkning, som fritagelse af forhandlingssystemer har paÊ prisforskellen og paÊ kvaliteten af den
service, der ydes de endelige forbrugere.

Ifùlge forordningen har hele bilindustrien ret til at fastsñtte konkurrencebegrñnsende klausuler og
konkurrencebegrñnsende praksis i kontraktforholdet med forhandlerne. Til gengñld skal fabrikan-
terne overholde en rñkke regler, der er fastsat i forordningen, bl.a. om ikke at begrñnse de endelige
forbrugeres og andre forhandleres ret til at kùbe biler i en hvilken som helst medlemsstat.
Kommissionen betragter misligholdelse af denne betingelse som en meget alvorlig overtrñdelse af
konkurrencereglerne, der skal straffes i overensstemmelse hermed. Kommissionen har ikke desto
mindre bemñrket, at der fortsat er hindringer for parallelhandel i visse medlemsstater, og den vil
derfor ikke tùve med at trñffe foranstaltninger mod fabrikanter, der ikke overholder de gñldende
regler.

Van den Bergh Foods

Den 11. marts 1998 vedtog Kommissionen en beslutning paÊ basis af EF-traktatens artikel 81 og 82, der
fordùmmer Unilevers »frysereksklusivitet« i Irland for at lette andre leverandùrers adgang til
markedet for impulsis. Et af Unilevers datterselskaber, Van den Bergh Foods Limited, er den fùrende
leverandùr af is i Irland med en markedsandel paÊ over 85%. Selskabet har et omfattende net af frysere,
der stilles gratis til raÊdighed for detailhandlerne paÊ den betingelse, at de udelukkende anvendes til at
opbevare Unilevers produkter.

Kommissionen fandt i betragtning af situationen paÊ det irske marked, at tilraÊdighedsstillelsen af frysere
paÊ eksklusiv basis betyder, at de omhandlede detailhandlere kun har mulighed for at udbyde Unilevers
isprodukter. De markedsundersùgelser, som Kommissionen har baseret sig paÊ , viser, at detailhand-
lerne sjñldent udskifter frysere, isñr frysere installeret af Unilever, eller opstiller nye frysere, isñr ikke

11 Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95 af 28. juni 1995, EFT L 145 af 29.6.1995, s. 25.
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hvis der forefindes Unilever-frysere. Unilevers konkurrenter nñgtes derfor adgang til disse salgssteder
med det resultat, at ca. 40% af detailhandlerne i Irland ikke udbyder deres produkter til salg. De
saÊ ledes udelukkede salgssteder reprñsenterer omtrent samme andel af det samlede salg paÊ det
relevante marked.

Kommissionen fandt derfor, at eksklusivbetingelsen, saÊ ledes som den anvendes i forbindelse med
salgssteder, hvis eneste isfrysere er stillet til raÊdighed af Unilever, er en krñnkelse af EF-traktatens
artikel 81. Det blev endvidere fastslaÊet, at Unilever misbruger sin dominerende stilling i Irland, hvilket
er i modstrid med EF-traktatens artikel 82, idet selskabet tvinger detailhandlerne til at indgaÊ saÊdanne
eksklusive aftaler.

Konkurrenceproblemer paÊ markedet for distribution af isprodukter blev fùrst bragt til Kommissionens
kendskab i 1991 i forbindelse med en klage fra Mars. I 1992 besluttede Kommissionen at forbyde, at de
to fùrende markedsdeltagere paÊ det tyske marked for is anvendte den saÊkaldte »forretnings-
eksklusivitet« fùr man vendte sig mod det mere udbredte problem med »frysereksklusivitet«. I lyset af
de klagepunkter, som Kommissionen fremsatte i 1993, foretog Unilever en rñkke ñndringer af
distributionsaftalerne i Irland. Bl.a. blev der i 1995 indfùrt en ordning, der gav detailhandlerne
mulighed for at kùbe Unilever-fryserne paÊ afbetaling, som et frivilligt alternativ til den traditionelle
tilraÊdighedsstillelse af frysere. Man forventede, at disse ñndringer ville gùre Unilevers distributions-
aftaler forenelige med konkurrencereglerne, idet det ville give detailhandlerne bedre mulighed for at
erhverve fryserne. Det ville give detailhandlerne mulighed for at sñlge andre leverandùrers produkter,
hvilket ville bidrage til en egentlig aÊbning af det irske marked for impulsis. ándringerne fùrte
imidlertid ikke til en saÊdan udvikling, hvilket fremgik af en omfattende markedsundersùgelse, som
Kommissionen lod udfùre i sommeren 1996, og der blev derfor i 1997 fremsat en rñkke nye
klagepunkter over for Unilever.

Unilever har appelleret Kommissionens beslutning til Fùrsteinstansretten. Mens sagen behandles,
besluttede retsformanden paÊ Unilevers anmodning at suspendere Kommissionens beslutning.
Retsformandens vñsentligste grund til at efterkomme anmodningen var, at der sidelùbende er anlagt
sag ved den irske hùjesteret vedrùrende Unilevers anvendelse af frysereksklusivitet. FormaÊlet med
suspensionen er at undgaÊ retsusikkerhed som fùlge af eventuelt forskellige afgùrelser fra de to
domstole.

1.3. Misbrug af dominerende stilling

Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS)

Den 17. juni 1998 vedtog Kommissionen en beslutning 12, hvori det konstateres, at Amministrazione
Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS) havde overtraÊdt EF-traktatens artikel 82, idet AAMS
havde en dominerende stilling paÊ det italienske marked for engrosdistribution af cigaretter og den
havde indfùrt en ulovlig praksis for at beskytte sine egne cigaretter til skade for udenlandske
producenter. Kommissionen paÊlagde ligeledes AAMS en bùde paÊ 6 mio. ECU.

AAMS er en afdeling direkte under det italienske finansministerium, der baÊde har en virk-
somhedsfunktion (fremstilling, indfùrsel, udfùrsel, og engrosdistribution af forarbejdede tobaksvarer)
og en offentlig forvaltningsfunktion (overholdelse af den italienske lovgivning for sektoren for
forarbejdede tobaksvarer). AAMS har eneret til fremstilling af forarbejdede tobaksvarer i Italien og

12 Kommissionens beslutning 98/538/EF af 17. juni 1998, EFT L 252 af 12.9.98, s. 47.
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har et de facto-monopol paÊ det italienske marked for engrosdistribution af forarbejdede tobaksvarer,
idet AAMS er den eneste virksomhed, der udùver denne aktivitet i Italien.

Det konstateres i beslutningen, at AAMS har en dominerende stilling paÊ det italienske marked for
engrosdistribution af cigaretter, og at AAMS har misbrugt denne dominerende stilling ved i en rñkke
aÊr at tvinge udenlandske producenter (der fremstiller cigaretter i andre medlemsstater) til at indgaÊ

engrosdistributionsaftaler, der indeholder en rñkke restriktioner, der i hùj grad begrñnser
udenlandske producenters adgang til det italienske marked. For det fùrste begrñnser aftalerne
producenternes mulighed for at indfùre nye udenlandske cigaretmñrker paÊ det italienske marked.
Dernñst begrñnses deres muligheder for at ekspandere paÊ det omhandlede marked. Endelig stilles der
sñrlige krav til prñsentation af og kontrol med udenlandske cigaretter, der ikke er begrundede.

AMMS har endvidere misbrugt sin dominerende stilling ved at optrñde ensidigt for at fremme AAMS'
cigaretter paÊ bekostning af de udenlandske cigaretter. Denne ensidige adfñrd har berùrt baÊde de
udenlandske producenter og de italienske detailhandlere.

Ifùlge beslutningen skal AAMS straks bringe de nuvñrende overtrñdelser til ophùr og afstaÊ fra at
fortsñtte med eller gentage den ulovlige adfñrd. Endvidere paÊlñgges AAMS en bùde paÊ 6 mio. ECU.
Bùdestùrrelsen skyldes, at AAMS' ulovlige adfñrd er en alvorlig overtrñdelse, der har staÊet paÊ i en
lang periode.

AFS/ADP

Denne sag vedrùrer en klage indgivet af cateringselskabet AFS, Alpha Flight Services, over de afgifter,
der gñlder i AeÂroports de Paris (Orly og Roissy Charles-de-Gaulle). AFS og OAT, der er et
datterselskab af Air France-koncernen, er konkurrerende selskaber med hensyn til levering af
cateringtjenester i Orly. ADP opkrñver forskellige afgifter efter omsñtning og for anvendelse af
infrastruktur. Hvis AFS skulle betale de samme afgifter som OAT, ville det kunne nedbringe selskabets
samlede afgifter med ca., 3,5 mio. FRF. Den afgift, der anvendes for luftfartsselskaber, der anvender
egenhandling, er enten nul eller under satsen for tjenester til tredjemand. SaÊdanne forskelle kan ikke
begrundes objektivt og nedbringer paÊ diskriminerende vis kostprisen for visse leverandùrers tjenester.
Konkurrenceforholdene for baÊde leverandùrer af groundhandlingtjenester og luftfartsselskaber
fordrejes, idet visse selskaber har omkostningsfordele enten paÊ grund af konkurrencefordrejning for
tjenester til tredjemand eller en ulovlig favorisering af egenhandling.

Bestemmelserne i artikel 82 foreskriver, at en virksomhed med en dominerende stilling paÊ en vñsentlig
del af fñllesmarkedet ikke maÊ anvende ulige vilkaÊ r paÊ ydelser af samme vñrdi over for
handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen. Det konstateres i Kommissionens
beslutning af 11. juni 1998, at AeÂroports de Paris har overtraÊdt EF-traktatens artikel 82 ved at bruge
sin dominerende stilling som administrationsselskab for de parisiske lufthavne til at paÊ lñgge
leverandùrer og brugere af groundhandlingtjenester eller egenhandlingtjenester vedrùrende catering
(herunder ombordbringning og fjernelse af mad- og drikkevarer i fly), rengùring af fly og
fragthaÊndtering, diskriminerende afgifter i de parisiske lufthavne Orly og Roissy-Charles de Gaulle.

Den omhandlede afgiftsordning er mest fordelagtig for de flyselskaber, der er bedst etableret i
lufthavnen. Flyselskaber, der ikke er helt saÊ godt etableret, og som vñsentligst stammer fra de ùvrige
medlemsstater, udsñttes af administrationsselskabet, der har en dominerende stilling, for en ulovlig
diskriminering. FormaÊlet med beslutningen er at bringe afgiftsordningen til ophùr, idet den er en
hindring for gennemfùrelsen af det indre marked for lufttransport.
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Groundhandlingtjenester i Frankfurt lufthavn

Den 14. januar 1998 vedtog Kommissionen en beslutning i medfùr af EF-traktatens artikel 82, hvori
det konstateres, at det monopol, som operatùren af Frankfurt lufthavn (Flughafen Frankfurt AG Ð
FAG) har vedrùrende groundhandlingtjenester, kunne tilskrives misbrug af en dominerende stilling, og
det blev paÊ lagt virksomheden at bringe denne situation til ophùr 13.

FAG brugte sin position som lufthavnsoperatùr til at forbyde alle uafhñngige handlingselskaber
adgang til forpladsen og forbyde egenhandling for alle de flyselskaber, der bruger lufthavnen. Efter at
have forkastet de tekniske begrundelser, som FAG fremfùrte (herunder pladsargumentet), vurderede
Kommissionen, at FAG's beslutning om monopol paÊ de omhandlede tjenester var misbrug af en
dominerende stilling, og Kommissionen opfordrede virksomheden til at fremlñgge en detaljeret plan
for aÊbning af markedet.

Denne kommissionsbeslutning risikerede imidlertid at forblive uden virkning paÊ grund af FAG's
beslutning om at tilbyde de bedste kunder langfristede kontrakter, der ville binde dem for en 3-10-aÊrig
periode. En saÊdan aftalepolitik kunne medfùre en »afskñrmning« af groundhandlingmarkedet og i
praksis betyde, at FAG kunne beholde det meste af sit monopol. Sidelùbende med den formelle
procedure mod FAG meddelte Kommissionen derfor FAG, at den fandt de omhandlede kontrakter i
strid med EU-retten.

FAG accepterede til sidst at efterleve Kommissionens henstillinger. Virksomheden har ikke appelleret
Kommissionens beslutning, den har fremlagt en plan for en faktisk aÊbning af markedet pr. 1. januar
1999 og meddelt, at den vil ñndre sin politik vedrùrende langfristede kontrakter vñsentligt. Den 28. juli
1998 meddelte Kommissionen FAG, at overtrñdelsen med disse foranstaltninger var bragt til ophùr.

Trans-Atlantic Conference Agreement

Den 5. juli 1994 indgav parterne i Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA)en ansùgning til
Kommissionen om en fritagelse efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3. TACA er en ñndret udgave af
Trans-Atlantic Agreement (TAA), der oprindelig blev anmeldt til Kommissionen den 28. august 1992.
Den 19. oktober 1994 traf Kommissionen en beslutning i sagen, hvor den nedlagde forbud mod TAA.
Alle de linjerederier, der var parter i TAA, var ogsaÊ parter i TACA, tillige med Hanjin Shipping Co
Ltd og Hyundai Merchant Marine Co Ltd, to koreanske rederier, der tidligere ikke havde deltaget i
transatlantisk handel.

Den 16. september 1998 vedtog Kommissionen en beslutning, der fastslog, at TACA omfattede
fùlgende elementer, der havde til formaÊ l eller fùlge at forhindre, begrñnse eller fordreje konkurrencen
efter EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og EéS-aftalens artikel 53, stk. 1:

(a) prisaftalen mellem TACA-parterne om sùtransport

(b) aftalen mellem TACA-parterne om fastsñttelse af priserne over for afskibere paÊ landtrans-
porttjenester udfùrt inden for EU i kombination med andre tjenester som del af en multimodal
containertransport (»carrier haulage«) mellem Nordeuropa og USA

13 Beslutning 98/190/EF af 14. januar 1998, EFT L72 af 11. marts 1998, s. 30.
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(c) aftalen mellem TACA-parterne om, paÊ hvilke betingelser de kan indgaÊ serviceaftaler med
afskibere, og

(d) aftalen mellem TACA-parterne om fastsñttelse af ùvre grñnser for speditùrvederlag.

Kun den fùrste af disse aftaler falder ind under anvendelsesomraÊdet for gruppefritagelsen for
linjerederier i artikel 3 i forordning 4056/86, og i beslutningen afviser Kommissionen en individuel
fritagelse for de ùvrige tre aftaler.

I beslutningen finder Kommissionen ogsaÊ , at TACA-parterne har haft en fñlles dominerende stilling,
og at de har misbrugt denne dominerende stilling paÊ to maÊder. For det fùrste ved at paÊ lñgge to slags
begrñnsninger for adgangen til servicekontrakter. TACA-parterne forbùd klart individuelle service-
kontrakter i 1995, og efter 1995 var det endda kun muligt at indgaÊ servicekontrakter paÊ meget
restriktive betingelser.

For det andet misbrugte TACA-parterne den fñlles dominerende stilling ved at opfordre potentielle
konkurrenter til at slutte sig til TACA og paÊ den maÊde ñndre markedets konkurrencestruktur. TACA-
parterne gjorde dette paÊ forskellig vis, bl.a. ved at gaÊ med til, at rederier, der ikke traditionelt var
konferencemedlemmer, kunne krñve lavere priser i servicekontrakter end de traditionelle
konferencemedlemmer. FormaÊlet og fùlgerne af TACA's aftale om at indfùre prisdifferentierede
servicekontrakter var at begrñnse konkurrencen fra uafhñngige rederier ved at knytte dem til
konferencen.

Endvidere konkurrerede de traditionelle konferencemedlemmer paÊ den maÊde ikke om visse
kontrakter og overlod derved den del af markedet til rederier, der ikke var traditionelle
konferencemedlemmer.

TACA blev paÊ lagt bùder paÊ i alt 273 mio. ECU for de to overtrñdelser af artikel 82. Alvoren af den
anden overtrñdelse skyldes til dels den betydelige potentielle konkurrence paÊ markedet for
linjerederier. Bùderne er fastsat paÊ grundlag af Kommissionens offentliggjorte retningslinjer for
beregning af bùder.

Kommissionen besluttede den 26. november 1996 at hñve den bùdeimmunitet for fastsñttelse af priser
for landtransport, som TACA-parterne kan have nydt godt af som fùlge af den formelle anmeldelse af
aftalen, og Kommissionen kan senere beslutte at paÊlñgge bùder for denne overtrñdelse.

2. Godkendte aftaler

2.1. Horisontale aftaler

a) Strategiske alliancer

Finnair/Maersk Air

Europa-Kommissionen besluttede ikke at gùre indsigelse mod joint venture-selskabet mellem det
finske flyselskab Finnair og det dansk baserede flyselskab Maersk Air, som parterne havde oprettet
med henblik paÊ lufttransport mellem Stockholm og Kùbenhavn. I praksis betyder denne beslutning, at
Kommissionen gav Finnair og Maersk Air tilladelse til at fortsñtte deres fñlles drift af ruten mellem
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den danske og den svenske hovedstad i en seksaÊrig periode. Joint venture-selskabet blev tilladt, fordi
det fremmer konkurrence paÊ denne rute, der tidligere var domineret af eÂt flyselskab.

Finnair og Maersk Air startede med at udbyde ruteflyvning mellem Kùbenhavn og Stockholm i april
1997. PaÊ det tidspunkt led markedet af manglende konkurrence; paÊ trods af at der var over en million
passagerer paÊ ruten om aÊret, var eÂt flyselskab i praksis nñsten i en monopolstilling, og prisniveauet var
hùjt.

Kommissionen erkendte, at samarbejdet mellem Finnair og Maersk bragte monopolsituationen paÊ

ruten Stockholm-Kùbenhavn til ophùr. Kommissionen vurderede, at de positive fùlger af aftalen
mellem Finnair og Maersk Air langt opvejede de restriktive fùlger af nogle af aftalens bestemmelser
(som f.eks. fñlles rutenumre og samordning af takster), og at forbrugerne fuldt ud ville drage fordel af
den nye markedssituation. I den henseende bemñrkede Kommissionen ogsaÊ , at prisniveauet var faldet
betydeligt, siden der var kommet en ny markedsdeltager.

b) Joint ventures og andre samarbejdsformer

Canon / Kodak

Denne sag vedrùrer et samarbejde mellem fem producenter af fotografisk udstyr med henblik paÊ

udvikling og tildeling af licenser paÊ et nyt avanceret fotografisk system, Advanced Photographic
System (APS), der er et alternativ til eksisterende fotografiske systemer og elektronisk billedteknologi.
Projektet vedrùrte baÊde fremstilling af nye typer fotografiapparater og nye film samt udstyr til
fremkaldelse af film.

Allerede i 1991 indgik Kodak (med Fuji, der er en af de stùrste filmproducenter i verden), Canon,
Minolta og Nikon en aftale om udvikling af et saÊdant system. Vanskelighederne med at udvikle
systemet gjorde det nùdvendigt at inddrage Fuji i samarbejdet.

I 1993 anmeldte parterne de indgaÊede aftaler til Kommissionen; selv om disse aftaler ikke var
fuldstñndige, fortsatte virksomhederne samarbejdet baÊde paÊ det tekniske plan og om fñrdiggùrelsen af
de tilgrundliggende juridiske aftaler.

Efter en lang forhandlingsproces supplerede de anmeldende parter deres anmeldelse i begyndelsen af
1997, og de havde her taget hùjde for Kommissionens ùnsker om at fjerne visse bestemmelser, der
maÊtte betragtes som en overtrñdelse af konkurrencereglerne.

Kommissionen offentliggjorde herefter en meddelelse efter artikel 19, stk. 3 14, i De Europñiske
Fñllesskabers Tidende, der ikke gav anledning til bemñrkninger fra tredjemand. Proceduren blev
saÊ ledes afsluttet med en hùring af det raÊdgivende udvalg og fremsendelse af en administrativ skrivelse
om fritagelse af 24. marts 1998.

Hvad angaÊr sagens substans var det fra begyndelsen klart for de anmeldende parter, at hvis APS skulle
have en chance for at blive en succes eller en ny standard, skulle baÊde selskaberne selv og
licenshaverne producere og sñlge produktet.

14 EFT C 330 af 1.11.1997, s. 10.
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De anmeldende parter udfoldede derfor store bestrñbelser paÊ at indgaÊ licensaftaler med deres
konkurrenter og arrangerede informationsmùder og seminarer. Resultatet var, at der blev indgaÊet et
betydeligt antal licensaftaler fùr lanceringen af APS, der fandt sted i Europa i april 1996.

FormaÊlet med Kommissionens skridt var bl.a. at sikre, at licenshaverne havde mulighed for i tide at
komme paÊ markedet med de licensproducerede produkter, saÊ ledes at de fem partnere fik konkurrence.

Efter Kommissionens indgriben er der sket en vis liberalisering af licenspolitikken. Licenshaverne har i
hùjere grad end oprindelig planlagt mod betaling eller gratis faÊet tilbudt teknisk knowhow og
assistance. Hvad angaÊr de bestemmelser, der begrñnsede licenshavernes industrielle frihed, er der
indfùrt et degressivt system, saÊ ledes at samarbejdet mellem licensindehavere senest i 2004 vil vñre
fuldstñndig aÊbent.

Under disse forhold blev det vurderet, at de fem partnere efter en rñkke tekniske mùder med
Kommissionen havde vist, at de var rede til at trñffe alle de foranstaltninger, der var nùdvendige for at
give licenshaverne adgang til markedet, naÊr de ùnskede det, og paÊ betingelser der ikke mere gav
anledning til konkurrencemñssige problemer.

Pripps/Tuborg

Den 26. juni godkendte Kommissionen en licensaftale mellem Tuborg International A/S (»Tuborg«) og
AB Pripps Bryggerier (»Pripps«) for Tuborg ùl i Sverige, dog fùrst efter at licensen var blevet gjort
ikke-eksklusiv, og der var udpeget en anden licenshaver.

Pripps tilhùrer den norske Orkla-koncern og er det stùrste bryggeri paÊ det svenske marked. Tuborg
indgaÊr i den danske Carlsberg-koncern, der er Danmarks stùrste bryggeri, og som ogsaÊ er
reprñsenteret paÊ det svenske marked via sine kapitalinteresser i Falcon Bryggerier AB (»Falcon«).
Carlsberg-koncernens fùrende mñrker er Carlsberg og Tuborg. Pripps har siden 1975 haft enelicens paÊ

Tuborg ùl i Sverige, mens Falcon har haft licens paÊ Carlsberg ùl.

Tuborg-licensaftalen blev anmeldt til Kommissionen efter Sveriges tiltrñdelse af EU. Kommissionen
meddelte parterne, at det var meget tvivlsomt, om et saÊdant langfristet eksklusivt samarbejde mellem
konkurrenter med den deraf fùlgende mulige afskñrmning var foreneligt med EF-traktatens artikel 81.
Visse andre restriktioner for Pripps (bl.a. en forpligtelse til ikke at samarbejde med visse udenlandske
bryggerier og en forsikring om, at Tuborg altid skulle vñre Pripps stùrste udenlandske mñrke) var
allerede blevet fjernet af parterne efter de indledende drùftelser med Kommissionen.

Parterne har derefter omstruktureret ordningerne for Tuborg-ùl i Sverige. Deres fortsatte samarbejde
er baseret paÊ en ikke-eksklusiv rettighed (fra 1998 til 2002), der er tillagt Pripps til at fremstille, sñlge
og distribuere Tuborg-ùl i Sverige. For at undgaÊ en pludselig negativ virkning for Pripp's
produktionskapacitet, er Tuborg gaÊet med til under visse omstñndigheder at kùbe et stadigt faldende
antal Tuborg Klasse III-ùl hos Pripps, hvis Pripps ikke kan sñlge denne minimumsmñngde paÊ

markedet.

Efter disse ñndringer af aftalen og udpegning af endnu en licenshaver (Falcon) modtog parterne en
administrativ skrivelse.
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P&O Stena Line

Den 26. januar 1999 godkendte Kommissionen joint venture-selskabet mellem P&O og Stena, der
driver fñrgevirksomhed paÊ Kanalen. P&O og Stena har kombineret deres fñrgeaktiviteter paÊ de korte
franske og belgiske ruter i et joint venture-selskab, P&O Stena Line. Kommissionens beslutning
fritager joint venture-selskabet efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3, frem til den 9. marts 2001.

Den 31. oktober 1996 anmeldte P&O og Stena deres forslag til Kommissionen med henblik paÊ en
fritagelse efter EF-traktatens artikel 81. Efter offentliggùrelsen af et resumeÂ af forslaget den 13. marts
1997 i De Europñiske Fñllesskabers Tidende, sendte Kommissionen den 10. juni 1997 parterne et brev,
hvori Kommissionen udtrykte alvorlig tvivl om forslaget og begrundede den fortsatte undersùgelsen af
forslaget. Den 6. februar 1998 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse i De Europñiske
Fñllesskabers Tidende, hvori den meddelte, at den havde til hensigt at fritage joint venture-selskabet.
Joint venture-selskabet traÊdte i kraft den 10. marts 1998.

I ovennñvnte brev anfùrte Kommissionen, at man frygtede, at joint venture-selskabet kunne fùre til en
duopolistisk markedsstruktur, der kunne betyde til, at joint venture-selskabet og Eurotunnel ville
samordne deres adfñrd paÊ markedet for disse korte turistruter. Efter yderligere undersùgelser
konkluderede Kommissionen, at paÊ grund af markedets karakteristika maÊtte det forventes, at joint
venture-selskabet og Eurotunnel snarere ville konkurrere med hinanden end optrñde samlet for at
sñtte priserne op.

Sagen gav ogsaÊ anledning til vanskeligheder paÊ grund af usikkerhed om den fremtidige udvikling paÊ

markedet for fñrgevirksomhed paÊ Kanalen, herunder fùlgerne af ophñvelsen af det afgiftsfrie salg i
midten af 1999. PaÊ grund af denne usikkerhed har Kommissionen efter forslag fra Karel van Miert
besluttet at begrñnse varigheden af fritagelsen til tre aÊr fra datoen for aftalens ikrafttrñdelse, dvs. indtil
den 9. marts 2001. Det vil give Kommissionen mulighed for at undersùge fùlgerne af joint venture-
selskabet for fñrgeaktiviteterne paÊ Kanalen efter sommersñsonen i aÊr 2000.

Joint venture-selskabet er ogsaÊ blevet godkendt efter de nationale fusionsregler i Frankrig og i Det
Forenede Kongerige.

British Digital Broadcasting (BDB)

BDB, der nu driver forretning under firmanavnet ON Digital, er et joint venture mellem Granada og
Carlton, der er to britiske radio- og tv-selskaber. Med joint venture-selskabet er der oprettet en
platform for jordbaseret digital-tv i Det Forenede Kongerige.

BDB vandt en licitation om en 12-aÊrig licens til at drive tre jordbaserede digitale betalings-tv-
multipleksere, der gav selskabet en kapacitet paÊ mindst femten kanaler og eventuelt interaktive
tjenester. Alle eksisterende jordbaserede free-to-air-kanaler har deres egne multipleksere. Modtagelse
af baÊde disse kanaler og BDB's kanaler sker via en set top box. Der blev ydet stùtte til dñkning af disse
omkostninger for at sikre en hurtig vñkst af kundebasen og for at kunne konkurrere med BSkyB's
digitale satellitstyrede set top box, hvortil der ligeledes var ydet stùtte.

Parterne indgik oprindelig et partnerskab om driften af platformen med BSkyB, der er joint venture-
selskabets stùrste konkurrent. PaÊ foranledning af den nationale tilsynsmyndighed solgte BSkyB sin
aktiepost og indgik en syvaÊrig programleveringsaftale med BDB. Ud af de seksten kanaler, BDB
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oprindelig udbùd, ville BSkyB garantere levering af mindst tre premium- kanaler og en basiskanal.
Aftalerne blev anmeldt til Kommissionen.

PaÊ grund af baÊde BDB's og BSkyB's situation paÊ markedet for betalings-tv blev programaftalerne
gennemgaÊet meget grundigt, og der blev foretaget flere ñndringer. De vedrùrte bl.a. en nedbringelse af
aftalernes varighed til fem aÊr. Man var ligeledes opmñrksom paÊ, at Granada havde en aktiepost i
BSkyB. Det var nùdvendigt at sikre, at dette ikke var en begrñnsning af BDB's og BSkyB's
konkurrence paÊ markedet for digitale platforme og for erhvervelse af programrettigheder til
produktion af nye konkurrerende kanaler.

Programaftalen med BSkyB var ligeledes genstand for en klage fra DTN, der er et rivaliserende joint
venture-selskab, der konkurrerede med BDB i licitationen vedrùrende licensen. Klagen blev afvist ved
Kommissionens beslutning af 30. april 1998 15. Den blev afsluttet med en fritagelse af joint venture-
aftalerne meddelt i en administrativ skrivelse af 25. maj.

c) Andre horisontale aftaler

EUCAR 16

Den 17. september 1998 godkendte Kommissionen ved en administrativ skrivelse de forsknings- og
udviklingsaftaler, der er indgaÊet i den europñiske bilindustri.

Det konkrete tilfñlde vedrùrer EUCAR-aftalen Ð European Council for Automotive Research and
Development Ð som de store europñiske bilproducenter har indgaÊet, nemlig Fiat, Peugeot SA,
Renault, VW, BMW, Mercedes, Porsche, Volvo, Opel og Ford.

FormaÊlet med EUCAR er at styrke den europñiske bilindustris fñlles forskning paÊ det ùkonomiske,
tekniske og ùkologiske omraÊde gennem projekter, der har til formaÊ l at forbedre industriens
konkurrenceevne og fremme en bñredygtig miljùbeskyttelse.

Aftalen vedrùrer valg af projekter paÊ automobilomraÊdet samt betingelser og midler til gennemfùrelse
af projekterne. De fleste projekter vedrùrer eksperimentel forskning og ikke fremstilling af et specifikt
produkt. Forskningen finder sted paÊ et prñkonkurrencemñssigt stadium, hvilket betyder, at de
produkter, der udvikles, ikke direkte kan anvendes i en given type bil. Som eksempel kan nñvnes
forskning vedrùrende anvendelse af keramik i motorer, begrñnsning af stùjniveauet i biler og de
miljùmñssige fùlger af det skadelige udslip fra motorer.

EUCAR godkender kun et projekt, hvis mindst to medlemmer fra forskellige europñiske lande
deltager. De individuelle medlemmer kan frit ivñrksñtte deres egne forskningsprogrammer.

15 Beslutningen blev ikke offentliggjort i De Europñiske Fñllesskabers Tidende.
16 Offentliggùrelse efter artikel 19, stk. 3, EFT C 185 af 18.6.1997, s. 12 og IP/98/832.
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EUCAR-aftalen indgaÊr i sammenslutningens forskningsplan (Master Plan), der samler alle bilprodu-
center, reservedelsproducenter, laboratorier og universiteter. I denne plan fastsñttes tre teknologiske
samarbejdsomraÊder for kùretùjer i aÊr 2000 og fremefter:

Ð produktet: f.eks. elektriske motorer, kùretùjer med kombineret fremdriftssystem, de miljùmñssige
fùlger af biler og forbrugerens interesser

Ð bilproduktion: produktionsprocesser, arbejdsorganisation, effektivitet og lageromsñtning, arbejds-
tagernes sociale situation

Ð transport generelt: accept af privatbiler, kollektiv transport, multimodal transport osv.

EUCAR-sammenslutningen har forpligtiget sig til regelmñssigt at underrette Kommissionen om det
igangvñrende forskningsprogram.

Kommissionens holdning i denne sag bekrñfter den positive indstilling til forskningssamarbejde
mellem virksomheder inden for rammerne af de gñldende konkurrenceregler.

ACEA 17

Den 11. september 1998 anmeldte foreningen af europñiske automobilfabrikanter (ACEA) paÊ vegne
af foreningens medlemmer en fñlles forpligtelse om at nedbringe kuldioxidemissioner fra personbiler.
En fñlles indsats fra den europñiske automobilindustri vil betyde et betragteligt fald i CO2-
emissionerne i overensstemmelse med maÊlsñtningen i Den Europñiske Union. Kommissionen nñvnte
i meddelelsen af 29. juli 1998 til RaÊdet og Europa-Parlamentet Ð gennemfùrelsen af EU's strategi for
nedbringelse af CO2-emissioner fra biler: miljùaftale med den europñiske bilindustri Ð at ACEA-
forpligtelsen var tilfredsstillende i lyset af EU's strategi for CO2-emissioner fra biler.

ACEA forpligter sig til at gennemfùre en betragtelig nedbringelse af CO2-emissionen for nye
personbiler, der sñlges i EU. PaÊ medlemmernes vegne forpligter ACEA sig til at naÊ et niveau paÊ ca.
140 g CO2/km for nye personbiler i 2008. Det er et fald paÊ 25% i forhold til 1995. Overholdelsen af
forpligtelsen vil blive kontrolleret af baÊde medlemsstaterne og Kommissionen. Medlemsstaterne
tilsender Kommissionen offentlig tilgñngelige oplysninger om udviklingen af de gennemsnitlige CO2-
emissioner for nye personbiler. PaÊ grundlag af disse oplysninger vil Kommissionen kunne afgùre, om
gennemsnitsmaÊlet er naÊet. Kommissionen har annonceret, at den vil overveje at indfùre bindende
lovgivning, hvis dette maÊl ikke naÊs.

Forpligtelsen paÊ lñgger ikke de individuelle bilproducenter et maÊl. Den fastsñtter et overordnet
gennemsnitsformaÊ l for alle ACEA-medlemmerne. De enkelte ACEA-medlemmer kan frit anvende
mere eller mindre stringente CO2-emissionsniveauer, forudsat at gennemsnittet naÊs. Ifùlge forplig-
telsen vil bilproducenterne udvikle og indfùre nye CO2-effektive teknologier uafhñngig af hinanden
og i konkurrence med hinanden.

Kommissionen fandt ikke, at forpligtelsen begrñnsede konkurrencen efter artikel 81, stk. 1, og
udstedte den 1. oktober en negativattest til ACEA.

17 IP/98/865.
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EACEM

Seksten store producenter af tv-apparater og videobaÊndoptagere, herunder European Association of
Electronics Manufacturers (EACEM), har frivilligt forpligtet sig til at nedbringe tv-apparaters og
videobaÊndoptageres energiforbrug i standbyposition.

Baggrund: Langt stùrstedelen af de tv-apparater og videobaÊndoptagere der fremstilles og anvendes,
fjernbetjenes og slukkes typisk ved hjñlp af fjernbetjeningen, dvs. uden at afbryde apparatets
strùmforsyning. NaÊr et tv-apparat eller en videobaÊndoptager slukkes ved hjñlp af fjernbetjeningen, gaÊr
det i standbyposition, hvor det stadig bruger strùm, nu og da over 10 W. Forbrugerelektronikindustrien
var klar over, at tv-apparater og videobaÊndoptagere typisk staÊr i standbyposition i lang tid, og at
apparaternes indretning kunne forbedres for at nedbringe standbystrùmforbruget. I en rapport
udarbejdet for Kommissionens Generaldirektorat for Energi Ð GD XVII Ð sñttes der tal paÊ dette
strùmforbrug, og det konkluderes, at ved blot at nedbringe apparaternes gennemsnitlige standby-
strùmforbrug til 6 W, kunne det samlede aÊrlige elforbrug i Europa i 2005 vñre nedbragt med 3,2 TWh 18

og med 4,9 TWh i 2010. Omkostningerne ved at nedbringe standbystrùmforbruget for tv-apparater og
videobaÊndoptagere blev anslaÊet til hùjst 3 ECU pr. enhed.

Ingen af producenterne i branchen fùlte sig i stand til alene at indrette deres produkter til et lavere
strùmforbrug. Avancerne er lave i branchen, og virksomhederne frygtede, at forbrugerne ikke ville
vñre indstillet paÊ paÊ forhaÊnd at betale for strùmbesparelser, selv om de paÊ lñngere sigt ville tjene
penge. Forbrugerelektronikindustrien udarbejdede derfor den frivillige ordning i samarbejde med
Kommissionen. De producenter, der deltager i ordningen Ð som er aÊben for nye medlemmer Ð har
forpligtet sig til at opfylde visse maÊl hvad angaÊr strùmforbrug. For at undgaÊ udveksling af fortrolige
oplysninger virksomhederne imellem, hvilket kunne faÊ negative konkurrencemñssige fùlger, vil en
uafhñngig konsulent indsamle oplysninger fra virksomhederne vedrùrende deres salg og strùmforbrug
pr. solgt enhed og simpelthen angive navnene paÊ de producenter, der ikke opfylder forpligtelsen.

Ifùlge ordningen har producenterne givet tilsagn om, at de tv-apparater og videobaÊndoptagere, som de
sñlger, senest den 1. januar 2000 vil have et standbystrùmforbrug paÊ hùjst 10 W, og at apparaternes
gennemsnitlige standbystrùmforbrug vil vñre paÊ 6 W.

Vurdering: En saÊdan aftale om en fñlles adfñrd er konkurrencebegrñnsende og falder ind under
forbuddet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Kommissionen fandt imidlertid, at ordningens
energibesparende og miljùmñssige aspekter klart havde tekniske og ùkonomiske fordele, der ville
komme forbrugerne til gode; Kommissionen fandt endvidere, at der fortsat ville vñre konkurrence paÊ

de omhandlede markeder, og at ordningens konkurrencebegrñnsende fùlger var nùdvendige for at
drage fuld nytte af ordningen. Sagen blev derfor sluttet med en administrativ skrivelse.

Valpak

Den 26. januar 1998 godkendte Kommissionen ved en administrativ skrivelse aftalerne om
medlemsskab af Valpak, der er en almennyttig industriledet overensstemmelsesordning i Det
Forenede Kongerige, som er oprettet med henblik paÊ at opfylde medlemmernes forpligtelser med
hensyn til genanvendelse og genvinding af emballageaffal. Disse forpligtelser blev indfùrt i marts 1997
ved et regelsñt, der gennemfùrer EU-direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF).

18 TWh = Terawatt /time = 1.000.000.000.000 watt /time.
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De retlige rammer i Det Forenede Kongerige for gennemfùrelse af direktivet giver plads til
konkurrence paÊ markedet for overensstemmelsestjenester, hvor man sùger at opfylde genanvendelses-
og genvindingsforpligtelserne paÊ en virksomheds vegne. Valpak er i ùjeblikket den stùrste
overensstemmelsesordning i Det Forenede Kongerige, men der eksisterer konkurrerende ordninger,
som har anmeldt deres aftaler til Kommissionen.

Efter sin undersùgelse af Valpaks medlemsaftaler, konkluderede Kommissionen, at aftalerne
begrñnsede konkurrencen i henhold til artikel 81, stk. 1, idet de forpligtede virksomheder, som
ùnskede at tilslutte sig ordningen, til at overdrage alle deres forpligtelser inden for alle
emballagematerialer. En saÊdan 'alt eller intet metode', som omsñtter en lovbestemmelse, begrñnser
Valpaks og andre ordningers muligheder for at konkurrere med hinanden paÊ et materialespecifikt
grundlag.

Kommissionen overvejede endvidere, om de anmeldte aftaler kunne fritages efter artikel 81, stk. 3. I
betragtning af, at der var tale om et nyt marked, og sandsynligheden for, at Valpak og andre ordninger
ville vñre forpligtet til at investere i Det Forenede Kongeriges indsamlings- og/eller oparbejdnings-
infrastruktur for at opfylde medlemmernes forpligtelser fremover, konkluderede Kommissionen, at en
»alt eller intet metode« var nùdvendig i det mindste paÊ kort sigt, hvis saÊdanne ordninger som Valpak
skulle have held til at sikre sig tilstrñkkelig finansiering til at muliggùre de nùdvendige investeringer.

Kommissionen fremsendte derfor en administrativ skrivelse til Valpak, hvori den anfùrte, at
betingelserne i artikel 81, stk. 3, var opfyldt. Da de restriktive fùlger af denne »alt eller intet metode«
imidlertid paÊ mellemlang til lang sigt kan veje tungere end fordelene, underrettede Kommissionen
samtidig Valpak om, at den forbeholdt sig ret til at tage sagen op til fornyet overvejelse efter en
periode paÊ tre aÊr.

Stack

En rñkke europñiske, nordamerikanske og japanske virksomheder paÊ det informationsteknologiske
omraÊde har oprettet eller tilsluttet sig Stack International, der er en almennyttig virksomhed
registreret i Det Forenede Kongerige. Dens aktiviteter er fùlgende:

Ð fastsñttelse af en generisk specifikation for komponenter som f.eks. integrerede kredslùb,
lagerkredslùb, lagermoduler, logiske kredslùb og lign., der er blevet anerkendt som en uofficiel
industristandard i hele verden

Ð gennemgang af individuelle produkter for at fastslaÊ deres overensstemmelse med denne
specifikation

Ð fastsñttelse af en »S/0001«-standard for producenter af saÊdanne komponenter

Ð udstedelse af erklñringer til individuelle producenter om overensstemmelse med denne standard
baseret paÊ undersùgelser med vñgt paÊ test af kvalitet og paÊ lidelighed, og

Ð overvaÊgning af den pris, som medlemmerne betaler for saÊdanne komponenter og oplysning om
referencepriserne.
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Stacks medlemmer indkùber store mñngder af de omhandlede produkter, som de integrerer i en bred
vifte af IT- og teleprodukter, som de sñlger. FormaÊlet med den fñlles virksomhed er at fremme
kvalitet, paÊ lidelighed og prisgennemsigtighed, samtidig med at transaktionsomkostningerne ned-
bringes paÊ grossistmarkedet for disse meget anvendte komponenter.

En tidligere udgave af aftalen blev indgaÊet og anmeldt til Kommissionen i 1976. I 1997 modtog
Kommissionen anmeldelse af ajourfùrte aftaler og en stùrre liste over medlemmer.

Systemet har fùlgende karakteristiske trñk:

Ð det medfùrer ingen konkurrencebegrñnsning hvad angaÊr medlemmernes valg af komponenter eller
leverandùrer; leverandùrerne kan omvendt frit sùge om godkendelse af deres produkter, og de er
ikke forpligtede til at give Stack-medlemmerne sñrlig gunstige vilkaÊr

Ð det medfùrer ingen udveksling af kommercielt fùlsomme oplysninger (et punkt, som Kommis-
sionen var sñrlig opmñrksom paÊ , da den gennemgik sagen):

Ð paÊ den ene side vedrùrer Stacks aktiviteter kun grundkomponenter, der ikke afslùrer noget om
de produktplaner, som de virksomheder, der kùber dem, maÊtte have;

Ð paÊ den anden side foreskrives det i aftalen, at individuelle medlemmers prisoplysninger skal
holdes strengt fortrolige af Stack

Ð systemet er ikke eksklusivt: associeret medlemskab er aÊbent for enhver virksomhed, der er
indstillet paÊ at overholde de gñldende regler, og ikke-medlemmer kan ogsaÊ drage nytte af
generiske specifikationer og godkendte leverandùrer.

Generaldirektorat IV's vurdering var, at Stack kan forbedre produktion og distribution af varer, der er
vitale for markederne i dag, uden at det medfùrer konkurrencebegrñnsning. Aftalen indeholder bl.a.
ingen bestemmelser om udveksling af kommercielt fùlsomme oplysninger mellem konkurrenter. Sagen
blev derfor afsluttet med en negativerklñring i form af en administrativ skrivelse.

Inmarsat

Kommissionen har godkendt Inmarsats omstruktureringsforslag. Inmarsat er den stùrste internationale
mobile satellitoperatùr, der paÊ nuvñrende tidspunkt er en mellemstatslig organisation. Omstruk-
tureringen vil omdanne Inmarsat til et offentligt selskab. Som en del af omstruktureringen paÊtñnker
Inmarsat en offentlig aktieemission. Kommissionen anser denne offentlige emission som meget vigtig
og har over for Inmarsat nñvnt, at den skal finde sted i den kommende treaÊrs periode. Godkendelsen
af denne omdannelse til et offentligt selskab efterfulgt af en offentlig emission kort tid efter skal ses i
lyset af de nuvñrende omstruktureringsplaner i andre mellemstatslige satellitorganisationer.

Inmarsat, der blev oprettet i 1979, har over 80 medlemslande (parter). Hvert land har en signatar
(normalt den nuvñrende nationale udbyder af teletjenester), der ejer en andel af organisationen i et
forhold, der svarer til anvendelsen af Inmarsat-systemet. Signatarerne optrñder ogsaÊ som distributùrer
af Inmarsat-tjenester til brugere eller underdistributùrer. Efter omstruktureringen vil Inmarsat blive
omdannet til et offentligt selskab, og signatarerne vil blive aktionñrer i det nye selskab. Det er planen,
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at der i lùbet af de to aÊr, der fùlger omstruktureringen, skal ivñrksñttes en offentlig emission. Denne
offentlige emission vil nedbringe signatarernes aktiebesiddelse og fjerne en eventuel interessekonflikt
mellem deres rolle som henholdsvis aktionñrer og distributùrer af Inmarsats tjenester.

Kommissionen har afsluttet sagen med en negativerklñring i form af en administrativ skrivelse. Det
anfùres imidlertid i skrivelsen, at Kommissionens vurdering af sagen er baseret paÊ den forudsñtning, at
der inden for de kommende tre aÊr sker en offentlig aktieemission. Hvis denne frist overskrides, kan
sagen blive taget op igen.

Kommissionen betragter denne sag som en model for behandlingen af reformer af andre mellem-
statslige satellitorganisationer. Disse organisationer skal f.eks. ikke have en sñrstilling paÊ markedet, og
dette undgaÊr man bedst ved at oprette et offentligt selskab, der klart ikke kan unddrage sig
konkurrencereglerne. De nuvñrende signatarers stilling i andre mellemstatslige organisationer bùr kun
bevares saÊ lñnge, det er absolut nùdvendigt, og aktiebesiddelsen bùr Ð f.eks. ved en offentlig
emission Ð nedbringes saÊ hurtigt som muligt efter omstruktureringen.

DHLI

Denne sag vedrùrte en ansùgning om forlñngelse af den fritagelse. som Kommissionen i 1990 meddelte
for aftalen mellem Lufthansa, Japan Airlines og Nissho Iwai vedrùrende den internationale
kurervirksomhed DHL International. Ifùlge disse aftaler erhvervede Lufthansa, Japan Airlines og
Nissho Iwai hver isñr aktier i DHLI fra det amerikanske moderselskab DHL.

DHLI's nye og gamle aktionñrer blev enige om i hùjst ti aÊr, og uden at det berùrer de eksisterende
aktiviteter, hverken at engagere sig i eller erhverve nye interesser i virksomheder inden for
international dùr-til-dùr-afhentning og levering af dokumenter og pakker og at anvende deres eget
landtransport- og kurernetvñrk. Lufthansa og JAL blev enige om at give DHLI status af privilegeret
kunde og vice versa.

Den 19. september 1996 ansùgte parterne om en forlñngelse af fritagelsen. Den 30. oktober 1997
offentliggjorde Kommissionen en meddelelse 19 efter proceduren i artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 3975/
87 og artikel 12, stk. 2, i forordning nr. 1017/68, hvori der kort blev gjort rede for ansùgningen om
forlñngelse af fritagelsen, og de interesserede parter blev opfordret til at fremsende deres
bemñrkninger inden for en frist paÊ 30 dage fra offentliggùrelsen. Der indkom ingen kommentarer
fra tredjemand inden for den fastsatte frist.

Den 21. januar 1998 meddelte Kommissionen parterne, at den havde besluttet ikke at rejse indsigelse
mod en forlñngelse af fritagelsen af aftalerne, der derfor blev forlñnget med en seksaÊrig periode for
aktiviteter reguleret af forordning nr. 3975/87 og en treaÊrig periode for aktiviteter reguleret af
forordning nr. 1017/68. Disse perioder startede den 30. oktober 1997.

Kommissionen mente, at de grunde, som Kommissionens fritagelse i 1990 var baseret paÊ , stadig var
gñldende, og at der var flere faktorer, der tydede paÊ , at konkurrencen paÊ markedet var lige saÊ stñrk
som i 1990 hvis ikke stñrkere.

19 EFT C 328 af 30.10.97, s. 18.
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For det fùrste har markedet for ekspresforsendelser vñret i hastig vñkst i over tyve aÊr, og der er kun faÊ

tegn paÊ , at denne udvikling skulle tage af i den nñrmeste fremtid. DHLI konkurrerer med tre globale
operatùrer, nemlig TNT, Federal Express og United Parcel Service (UPS). Der er ligeledes
konkurrence fra lokale kurervirksomheder, der i mange lande fortsat har stor betydning. Der er en
stigende efterspùrgsel efter kurertjenester paÊ grund af den stigende globalisering af produktionen og
stadig strammere leveringsfrister, og det er derfor sandsynligt, at der i fremtiden vil komme endnu
mere konkurrence fra andre kurervirksomheder.

Endvidere har fjernelsen af told paÊ fragttransport i EU gjort vejtransport til levering af pakker mere
konkurrencedygtig, ogsaÊ naÊr leveringen skal finde sted den fùlgende dag. Tekniske fremskridt og
udbredelsen af telefax og e-post har ligeledes styrket disse kommunikationsformer som konkurrence-
dygtige alternativer til kurerlevering af dokumenter.

Endvidere bliver det marked, som DHLI driver virksomhed paÊ , dvs. markedet for kurervirksomhed, i
stadig hùjere grad defineret som internationalt eller endda globalt. I sag nr. IV/M.843 PTT Post/TNT/
GD Express Worldwide 20 vurderede Kommissionen, at international kurervirksomhed, internationalt
ekspresgods, indenlandsk kurervirksomhed, indenlandsk ekspresgods og logistik, der tidligere blev
betragtet som to adskilte markeder, nu er et stort marked 21. Endvidere er markedet for udbud af
saÊdanne tjenester blevet internationalt som fùlge af gennemfùrelsen af det indre marked, og da
kurervirksomheder ofte har internationale regnskaber.

VerbaÈ ndevereinbarung

Den lov, hvorved elektricitetsdirektivet gennemfùres i tysk ret, betyder, at elektricitetsmarkedet straks
liberaliseres fuldstñndigt. Der indfùres derfor et system med forhandlet adgang til transport- og
distributionsnettene, samtidig med at regeringen faÊr mulighed for at regulere denne adgang, hvis det
viser sig nùdvendigt.

Valg af forhandlet tredjepartsadgang i en stat, der som Tyskland har flere hundrede netoperatùrer, har
faÊet regeringen til at opfordre de reprñsentative organisationer til at indgaÊ en aftale med de vigtigste
interesserede parter, hvori de fastsñtter de fñlles tarifprincipper. Generaldirektoratet for Konkurrence
gennemgik i 1998 denne aftale (»VerbaÈndevereinbarung«, forkortet »VV«) inden for rammerne af en
ex officio-procedure, der fùrte til fremsendelse af et brev til parterne, hvis hovedindhold resumeres
nedenfor.

Indholdet af VerbaÈndevereinbarung

VV blev indgaÊet den 22. maj 1998 mellem reprñsentanter for elindustrien (Vereinigung Deutscher
ElektrizitaÈ twerke e.V. Ð VDEW) og reprñsentanter for forbrugerne og/eller elproducenterne
(Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. Ð VIK og Bundesverband der
Deutschen Industrie e.V. Ð BDI) for en begrñnset varighed frem til den 30. september 1999.

Aftalen fastsñtter de forskellige gñldende tariffer for de forskellige mulige transmissionsformer.
Tarifferne omfatter bl.a. driftsomkostninger for nettet efter spñndingsniveau, omkostninger ved
ñndring af spñndingsniveau samt omkostninger i forbindelse med »vedligeholdelse af systemet«
(spñndingsregulering, frekvensregulering ...). Disse udgiftsposter faktureres med en fast pris

20 Beslutning af 8. november 1996.
21 I afsnit 25.
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(»frimñrke«-princippet) eÂn gang og justeres med en faktor i forhold til det tidsrum, i hvilken
installationerne bruges.

De priser, der svarer til de faste tariffer, fastsñttes ikke i fñllesskab men af hver enkelt netoperatùr i
forhold til de omkostninger, denne maÊtte have, endnu engang paÊ basis af fñlleskriterier. Det skal
bemñrkes, at hvis en transmission implicerer flere net, der tilhùrer forskellige operatùrer 22, begrñnses
faktureringen af hver udgiftspost til en gennemsnitspris, saÊ ledes at der ikke sker en priskumulering for
hvert net.

VV fastsñtter ligeledes prisen for yderligere en komponent indekseret efter afstanden og i tilfñlde af
hùjspñndingstransmission faktureret for en distance paÊ over 100 km. I det tilfñlde skal der til
transmissionsomkostningerne lñgges 12,50 DEM/kW*100km* pr. aÊr.

GD IV's analyse

VV er en aftale mellem sammenslutninger af virksomheder, der har til formaÊ l og virkning at fastsñtte
tariferingsprincipper og Ð for hùjspñnding over 100 km Ð fñlles priser. Aftalen har et horisontalt
element (sñlgerne af transmissionstjenester i VDEW) og et vertikalt element (sñlgerne og nogle af
deres kùbere).

Generaldirektoratet for Konkurrence naÊede i sin analyse frem til, at der herskede konkurrencevilkaÊr
for sñlgerne af transmissionstjenester, og at en eventuel konkurrencebegrñnsning kunne paÊvirke
samhandelen mellem medlemsstaterne, idet den havde virkninger i hele Tyskland.

I lighed med Bundeskartellamt, der ligeledes havde undersùgt VV, informerede Generaldirektoratet
for Konkurrence parterne om sin principielle positive holdning, samtidig med at man gav udtryk for
visse forbehold vedrùrende nogle aspekter, der nñvnes nedenfor. Det skal bemñrkes, at undersùgelsen
fandt sted, fùr VV var gennemfùrt i praksis, og at det paÊ grund af de indviklede regler i aftalen og
usikkerheden om anvendelsen af reglerne paÊ et marked, der liberaliseres, er nùdvendigt med en vis
forsigtighed. VV's korte varighed synes endvidere at antyde, at parterne selv betragter aftalen som en
etape snarere end en endelig aftale.

En positiv aftale ...

For det fùrste er aftalen et konkret skridt, der sammenbringer netoperatùrerne og visse brugere for at
organisere de praktiske arrangementer i forbindelse med adgang med det udgangspunkt, at
eltransmission er en tjenesteydelse, der som alle andre udveksles paÊ et marked. Det er i sig selv et
vigtigt fremskridt i forhold til den tidligere situation, hvor tredjepartsadgang var et omtvistet punkt.

Endvidere forventes netoperatùrernes koordinering med henblik paÊ udarbejdelse af fñlles
tarifprincipper at komme brugerne til gode. De grundlñggende koordineringsprincipper er fùlgende:

Ð en begrñnsning i antallet af forhandlinger mellem brugere og netoperatùrer, idet sidstnñvnte
indbyrdes vil lùse problemer med eltransmission via mere end eÂt net. Det betyder, at brugerne ikke
behùver at forhandle med forskellige netoperatùrer, hvilket vil fremme konkurrencen

22 Der tages kun hùjde for nettoindgang og nettoudgang (to), dvs. at eventuelle »gennemgange« (transit) ikke
medregnes.
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Ð den faste tarif opdeles paÊ netindgang og netudgang for transmission via mere end eÂt net. PaÊ den
maÊde kan man undgaÊ en ren og skñr sammenlñgning af de individuelle omkostninger for de
forskellige net, der maÊtte indgaÊ i en transmission

Ð kun de tariffer, der gñlder for udgangsfasen, vil komme i betragtning. OgsaÊ det betyder, at man
undgaÊr sammenlñgning af omkostninger.

Endelig er de principper for tarifberegning, som foreningerne har valgt, klare, omkostningsbaserede og
lette at identificere.

... der giver anledning til visse forbehold

Disse forbehold kan opdeles i tre hovedkategorier:

a) det faktum, at konkurrenter fastsñtter en fñlles pris (afstand over 100 km)

Prisaftalerne er en af de konkurrencebegrñnsende foranstaltninger, der specifikt nñvnes i artikel 81,
stk. 1, og som i princippet ikke kan fritages efter artikel 81, stk. 3. I det konkrete tilfñlde har
Generaldirektoratet for Konkurrence imidlertid taget hùjde for de sñrlige forhold i denne sag:

Ð de usñdvanlig hùje transmissionsomkostninger, der ville fùlge af en individuel forhandling mellem
brugere af transmissionstjenester og alle de sñlgere, det ville vñre nùdvendigt at henvende sig til,
hvis VV ikke eksisterede.

Ð ordlyden i eldirektivet, der specifikt giver den tyske regering mulighed for at regulere
transmissionstarifferne, og som ville fùre til en situation, der kan sammenlignes med den situation,
der fùlger af VV, dvs. en ensartet tarifberegningsmetode for hele landet.

b) principper for tarifberegningsmetoderne

De aspekter, der kunne give anledning til tvivl om forenelighed med artikel 81 og 82 er fùlgende:

Ð indeksering af tariffer for hùjspñndingstransmission paÊ afstande over 100 km kunne vise sig at faÊ

afskrñkkende fùlger for transmission over lange afstande. Det kunne faÊ negative fùlger ikke blot
for det tyske elmarked men ogsaÊ for den grñnseoverskridende handel

Ð anvendelse af en vñgtet minimumsafstand i tilfñlde af flere netindgange og/eller netudgange. Det
kunne give en fordel til de elproducenter, der har adgang til et stort marked spredt over et stort
geografisk omraÊde (f.eks. de store producenter, der allerede er paÊ markedet). En afstandsbaseret
vñgtning kunne ligeledes fùre til en opdeling af markedet i geografiske omraÊder, som det ikke ville
vñre rentabelt for en ikke-lokal producent at operere i. Endvidere kunne »elforhandlere« med en
diversificeret portefùlje af produktionskontrakter bruge denne metode til at nedbringe deres
transmissionsomkostninger.

Disse to aspekter skal sñttes ind i den tyske sammenhñng, hvor de fleste netoperatùrer ligeledes er
elproducenter og derfor potentielt fùlsomme over for den forventede udvikling paÊ sidstnñvnte
marked.
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c) prisniveau som fùlge af anvendelsen af disse principper

De simuleringer, som parterne har fremlagt, viser prisniveauer, der a priori er hùjere end i andre
medlemsstater for lignende transmissioner. Det kan skyldes den metode, der er anvendt til fastsñttelse
af omkostninger.

Konklusion

Generaldirektoratet for Konkurrence har meddelt aftaleparterne disse forbehold dog uden at indlede
en procedure, der kunne fùre til forbud mod aftalen. Generaldirektoratet for Konkurrence har
besluttet at holde ùje med aftalens fùlger i praksis for derefter at vurdere, om disse forbehold Ð der paÊ

nuvñrende tidspunkt er baseret paÊ en teoretisk gennemgang Ð viser sig at vñre berettigede og i givet
fald krñver handling.

TUÈ V/Cenelec

CENELEC (Den Europñiske KomiteÂ for Elektroteknisk Standardisering) er en privat sammenslutning,
der beskñftiger sig med harmonisering af tekniske standarder for elektrisk udstyr i EU. CENELEC
har indfùrt et fñlles godkendt overensstemmelsesmñrke for elektriske husholdningsapparater og
andre elektriske apparater (kaldet »Keymark«). Ifùlge sammenslutningens regler kunne der kun vñre
eÂt medlem pr. land, hvilket udelukkede klageren, TUÈ V (Technischer UÈ berwachungsverein), et organ,
der af de tyske myndigheder er blevet paÊlagt at udstede overensstemmelsesattester. Efter en rñkke
forhandlinger og brevudvekslinger indvilligede CENELEC i at give alle kvalificerede ansùgere adgang
til »Keymark« og behandle ansùgningerne paÊ en aÊben og gennemsigtig maÊde. En saÊdan fair
fremgangsmaÊde vil danne model for ansùgningsprocedurer paÊ lignende omraÊder. TUÈ V har trukket sin
klage tilbage.

2.2. Vertikale aftaler

Sony

I de forgangne aÊr har Kommissionen vñret meget opmñrksom paÊ nogle licensaftaler og distribu-
tionssystemer paÊ videospilomraÊdet. I 1998 afsluttede Kommissionen saÊ ledes sin undersùgelse af de
licensaftaler, der blev anvendt af Sony Computer Entertainment Europe, der er en fùrende leverandùr
af konsoller til videospil og kompatible spil.

For at give uafhñngige software-selskaber mulighed for at udvikle og markedsfùre kompatible spil
med Sonys konsoller indfùrte selskabet en licensordning, der gav uafhñngige software-selskaber
adgang til nogle af Sonys intellektuelle ejendomsrettigheder. Ifùlge de oprindelige aftaler skulle
udviklings- og salgsselskaberne fùrst indhente Sonys godkendelse af deres spilleprojekt, fùr de kunne
udvikle eller sñlge deres spil. Udviklings- og salgsselskaber med licens kunne saÊ ledes ikke udvikle eller
sñlge deres spil via et selskab, der ikke var godkendt af Sony. Sonys licenshavere skulle ligeledes lade
deres spil fremstille af Sony.

Kommissionen fandt, at aftalerne var konkurrencebegrñnsende og havde mñrkbare fùlger for
samhandelen mellem medlemsstaterne. Kommissionen rejste derfor indsigelse over for Sony. Efter
drùftelser med Kommissionen besluttede Sony at ñndre licensaftalerne.
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Sonys nye licenspolitik begrñnser ikke licenshavernes udviklings-, salgs- eller fremstillingsaktiviteter.
Kravet om, at selskaberne skal indhente godkendelse fùr markedsfùringen er ikke restriktivt, og al
software vil blive testet enten af et uafhñngigt organ eller af Sonys testafdeling, og testen gennemfùres
udelukkende for at sikre overensstemmelse med klare, objektive og veldefinerede kriterier.

I lyset af ovenstaÊende har Kommissionen afsluttet sagen.

Med afslutningen af denne sag og de tidligere sager vedrùrende Sega og Nintendo 23 har
Kommissionen sikret sig, at disse tre store leverandùrer af konsoller til videospil har licensregler,
der er i overensstemmelse med konkurrencereglerne. Konkurrencestrukturerne paÊ markedet er derfor
blevet mñrkbart forbedret til gavn for uafhñngige selskaber, der udvikler videospil, og de europñiske
forbrugere.

Dansk Tennisforbund (DTF)

Kommissionen har godkendt sponsoraftalerne mellem dtf og forhandlerne af tennisbolde. Den
26. marts 1998 meddelte Kommissionen DTF, at sponsoraftalerne med forhandlerne af tennisbolde
ikke gav anledning til konkurrencemñssige problemer 24. Det er fùrste gang, at Kommissionens formelt
udtaler sig om indholdet i en sponsoraftale om sportsartikler.

Godkendelsen skete, efter at DTF havde accepteret at ñndre kontrakterne som angivet af
Kommissionen. En meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3, blev offentliggjort i De Europñiske
Fñllesskabers Tidende den 9. maj 1996 (EFT C 138), i hvilken Kommissionen meddelte, at den havde
til hensigt at udstede en negativattest.

Konkret har DTF forpligtet sig til hver andet aÊr ved licitation at vñlge en sponsor. Dette valg vil foregaÊ

paÊ en gennemsigtig, aÊben og ikke-diskriminerende maÊde. Den saÊ ledes valgte sponsor vil faÊ betegnelsen
»DTF's sponsor« (men ikke »officiel«) og bliver DTF's eneleverandùr i en toaÊrig periode. Til gengñld
skal den valgte leverandùr levere et vist antal bolde til sñrlig gunstige priser.

Hidtil havde DTF ensidigt indgaÊet eksklusivkontrakter, og bolde indkùbt uden for det officielle net Ð
dvs. via parallelimport Ð maÊtte ikke bruges, hvilket ikke lñngere er tilfñldet. Endvidere er betegnelser
som »officiel bold« og »officiel leverandùr«, der kunne vildlede forbrugerne, blevet fjernet.

SICASOV

Den 14. december 1998 vedtog Kommissionen en beslutning 25, der ifùlge EF-traktatens artikel 81, stk.
3, fritager nogle standardaftaler om produktion og salg af frù beskyttet af forñdlerrettigheder i
Frankrig. Disse aftaler er indgaÊet af SICASOV (SocieÂ teÂ CoopeÂrative d'InteÂreÃt Collectif Agricole
Anonyme aÁ Capital Variable, Paris) og frùproducenterne. SICASOV er en sammenslutning af
frùavlere i Frankrig, der har til opgave at administrere de plantesorter, som frùavlerne (eller deres
rettighedshavere) overdrager til selskabet. Denne administration vedrùrer bl.a. indgaÊelse af
produktionskontrakter med frùproducenterne, der er de virksomheder, der staÊr for fremavlen for at
dñkke landmñndenes behov.

23 Konkurrenceberetning 1997, punkt 80.
24 Se pressemeddelelse IP/98/355 offentliggjort den 15.4.1998.
25 EFT L 4 af 8.1.1999, s. 27.

KONK. BERETN. 1998

164 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPáISKE UNION



De omhandlede produkter er frù, der er beskyttet af forñdlerrettigheder (efter den franske lovgivning
eller den EU-forordning, der finder anvendelse paÊ dette omraÊde). EU's lovgivning og den nationale
lovgivning indeholder detaljerede regler for produktion og salg af frù. PaÊ basis af disse regler, kan frù
underinddeles i:

Ð basisfrù: frù, der ikke sñlges til landmñndene med henblik paÊ udsaÊning men udelukkende med
henblik paÊ avl af udsñdsfrù. Det kan i nogen grad sammenlignes med et industrielt mellemprodukt

Ð certificeret frù: frù, der normalt sñlges til landmñndene med henblik paÊ udsaÊning. Det kan derfor i
nogen grad sammenlignes med fñrdige patentbeskyttede industriprodukter

Ð teknisk frù: certificeret frù, der i nogle medlemsstater lovligt kan anvendes til produktion af andet
certificeret frù (bliver saÊ ledes basisfrù), mens det i andre medlemsstater kun kan sñlges til
landmñnd (bliver saÊ ledes certificeret frù).

For lovligt at kunne sñlges skal udsñdsfrù vñre opfùrt paÊ en af de nationale sortslister efter de regler,
der er gñldende i de forskellige medlemsstater. NaÊr plantesorten har vñret opfùrt paÊ den nationale
liste i en vis periode, opfùres den paÊ den fñlles liste, hvorefter udsñdsfrùet kan handles frit uden nogen
begrñnsninger i hele EU.

SICASOV har anmeldt standardaftaler til Kommissionen 26, ifùlge hvilke frùproducenterne (herefter
kaldet »licenshaverne«) indrùmmes en ikke-eksklusiv licens til produktion og salg af frù i Frankrig
(eller hvis der er tale om frù, der er omfattet af en EF-sortsbeskyttelse, i hele EU).

For det fùrste indeholder standardaftalerne en rñkke bestemmelser, hvorved basisfrù og teknisk frù
underkastes SICASOV's kontrol. Ifùlge aftalerne forbydes det licenshaverne at eksportere (direkte og
indirekte) basisfrù, og de forpligtes til at »deklassere« 27 det tekniske frù fùr eksport. Det nñvnes i
beslutningen, at disse bestemmelser henhùrer under selve planteforñdlingsretten, og at de derfor ikke
er omfattet af EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (jf. i den henseende EF-Domstolens dom Erauw
Jacquery/La Hesbignonne, 19.4.1988, sag 27/87, Sml. 1988, s. 1919).

For det andet indeholder standardaftalerne bestemmelser, der forbyder eksport af certificeret frù til
tredjelande eller lande, der ikke har en retsbeskyttelse af nye plantesorter. Ifùlge beslutningen falder
denne forpligtelse uden for anvendelsesomraÊdet for forbudet efter EF-traktatens artikel 81, stk. 1.

Endelig indeholder standardaftalerne en bestemmelse, hvorefter licenshaveren ikke direkte kan
eksportere certificeret frù til andre medlemsstater end Frankrig, naÊr den sort, som frùet tilhùrer, har
vñret opfùrt paÊ den nationale liste i mindre end fire aÊr. Ifùlge beslutningen er denne forpligtelse
konkurrencebegrñnsende, og den er omfattet af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 81, stk. 1.
Endvidere fastslaÊs det i beslutningen, at aftalerne ikke er en integrerende del af en national
markedsordning, og at de heller ikke er nùdvendige for at opfylde maÊlene i EF-traktatens artikel 33.
Det anfùres derfor i beslutningen, at undtagelsen i artikel 2 i forordning nr. 26/62 maÊ udelukkes, og at
EF-traktatens artikel 81, stk. 1, derfor finder anvendelse paÊ denne forpligtelse. Ifùlge beslutningen kan
den omhandlede forpligtelse imidlertid fritages efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3, da den fremmer
spredningen af nye sorter i andre medlemsstater end Frankrig. Faktisk opfordres virksomhederne i

26 EFT C 95 af 19.4.1995.
27 FormaÊlet med en deklassering er at forhindre, at det eksporterede frù gùres til genstand for reproduktion i

modtagerlandet (uden for forñdlerens kontrol).
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disse medlemsstater til at indgaÊ licens- og distributionsaftaler for nye sorter, da de paÊ den maÊde vil
vñre sikre paÊ at undgaÊ de franske licenshaveres direkte eksport i fire aÊr. Selv om en saÊdan forpligtelse
saÊ ledes skulle begrñnse eksporten, kan den alligevel fritages, da den bidrager til at fremme den
tekniske udvikling og spredningen af nye produkter til gavn for brugerne.

PaÊ basis af ovenstaÊende betragtninger har Kommissionen besluttet at vedtage en beslutning om
fritagelse i henhold til EF-traktatens artikel 81, stk. 3; beslutningen er gyldig indtil den 26. oktober
2004.

3. Afvisning af klager

NALOO, SWSMA, JW Soils Suppliers

Den 22. april 1998 og den 28. juli 1998 vedtog Kommissionen beslutninger om ikke at behandle klager
over paÊstaÊede overtrñdelser af EKSF-traktaten, der hùrer fortiden til.

Klagerne

Fùr 1990 stod det statsejede British Coal Corporation (BCC) for ca. 95% af kulproduktionen i Det
Forenede Kongerige. De resterende 5% blev fremstillet af private miner, der ifùlge Coal Industry
Nationalisation Act 1946 skulle betale royalty til BCC for hvert ton, de producerede. Privatiseringen af
Central Electricity Generating Board 28 (CEGB) betùd indgaÊelse af nye leveringskontrakter om kùb af
kul mellem de privatiserede selskaber, BCC og minerne i Det Forenede Kongerige. Disse nye
kontrakter traÊdte i kraft den 1. april 1990.

Dagen fùr indgav National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) en klage til
Kommissionen med paÊstand om, at prisen til sammenslutningens medlemmer var for lav, og at de
royalties, BCC opkrñvede, var for hùje. Der blev indgivet lignende klager af South Wales Small Mines
Association (SWSMA) og af kulproducenten JW Soils Suppliers.

Klagerne baserede sig bl.a. paÊ :

Ð EKSF-traktatens artikel 63, der forbyder systematisk prisdiskriminering. Parterne paÊstod, at
producenterne overtraÊdte artikel 63, da de tilbùd BCC bedre betingelser end alle andre kulminer

Ð EKSF-traktatens artikel 66, stk. 7, eller EF-traktatens artikel 82, der forbyder misbrug af en
dominerende stilling. NALOO paÊstod, at BCC havde overtraÊdt EKSF-traktatens artikel 66, stk. 7,
ved at paÊ lñgge de private miner alt for hùje royalties

Ð EKSF-traktatens artikel 65 eller EF-traktatens artikel 81, der forbyder konkurrencebegrñnsende
aftaler. NALOO paÊstod, at kontrakterne mellem BCC og de private miner var konkurrencebe-
grñnsende, da royalty-satserne i disse aftaler var alt for hùje.

28 CEGB havde monopol paÊ elfremstilling i Det Forenede Kongerige. Dets aktiver blev bl.a. splittet mellem
National Power og PowerGen.
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Kommissionen behandlede de private miners klage og opnaÊede, at de fremtidige priser (dvs. pr. 1. april
1990) til de private miner blev forbedret og royalty-satserne til BCC nedsat. Kommissionen afviste den
23. maj 1991 klager vedrùrende situationen efter den 1. april 1990 29.

NALOO var ikke tilfreds med BCC's nedsatte royalties og anfñgtede Kommissionens beslutning 30.
Endvidere anlagde to af medlemmerne af NALOO og SWSMA sag ved britiske domstole for at faÊ

erstatning for de urimeligheder, de paÊstod at vñre blevet paÊfùrt fùr den 1. april 1990. Disse sùgsmaÊl
fùrte til to forelùbige afgùrelser, nemlig Banks 31 i 1994 og Hopkins 32 i 1996, hvori disse krav blev
afvist.

Efter afsigelse af dom i Banks-sagen indgav NALOO en ny klage til Kommissionen om paÊstaÊede
overtrñdelser fra fùr den 1. april 1990 (for hùje royalties og diskriminerende priser). Som en reaktion
paÊ NALOO's nye klage anmodede BCC Kommissionen om ifùlge EKSF-traktatens artikel 35 at
bestemme, at der ikke var retsgrundlag for at behandle NALOO's klage eller alternativt afvise klagen
med den begrundelse, at den ikke var retligt funderet. Da Kommissionen ikke afviste NALOO's klage
inden for den frist paÊ to maÊneder, der er fastsat i EKSF-traktatens artikel 35, anlagde BCC
annullationssùgsmaÊl ved Fùrsteinstansretten som fùlge af Kommissionens undladelse af uden videre at
afvise NALOO's klage. BCC's sagsanlñg blev imidlertid afvist ved en kendelse afsagt af Retten i
Fùrste Instans den 29. april 1998 33.

Herefter besluttede Kommissionen den 22. april 1998 og den 28. juli 1998 ikke at reagere paÊ NALOO's
og SWSMA's klager. NALOO og SWSMA anfñgtede disse kommissionsbeslutninger i to sùgsmaÊl af
henholdsvis den 8. juli 1998 34 og den 6. oktober 1998.

Tilstrñbte fùlger

Kommissionen offentliggjorde ikke den beslutning, der fastslaÊr, at Kommissionen ikke vil behandle
den klage, NALOO indgav i 1994. Kommissionen mente ikke:

Ð at opkrñvning af paÊstaÊede urimelige royalties udgjorde en overtrñdelse af EKSF-traktatens
artikel 65

Ð Kommissionen havde ikke befùjelser til at behandle tidligere overtrñdelser efter EKSF-traktatens
artikel 63, stk. 1, og artikel 66, stk. 7

Ð NALOO havde ikke fremlagt tilstrñkkelige beviser.

SpùrgsmaÊ let om «bevismateriale« er ikke sñregent for EKSF-traktaten og vil ikke bliver yderligere
uddybet.

29 21. beretning om konkurrencepolitikken, punkt 98, stk. 107.
30 Sag T-57/91, NALOO mod Kommissionen, Sml. 1996, s. II-1019.
31 Sag C-128/92, HJ Banks and Co Ltd mod BCC, Sml. 1994, s. I-1209, se 24. beretning om konkurrencepolitikken

1994, s. 239.
32 Sag C-18/94, B. Hopkins m.fl. mod National Power Plc. og PowerGen Plc., Sml. 1996, s. I-2281.
33 Sag T-367/94, BCC mod Kommissionen, kendelse af Retten i Fùrste Instans den 29. april 1998.
34 Meddelelse offentliggjort i EFT C 234 af 1998, s. 36.
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Anvendelse af artikel 65

Kommissionen godtog ikke NALOO's paÊstand om, at BCC's licensaftaler udgjorde en overtrñdelse af
artikel 65 paÊ grund af urimelige royalties. Kommissionen sidestillede konkurrencereglerne i EF-
traktaten og i EKSF-traktaten. Herefter paÊberaÊbte Kommissionen sig Domstolens retspraksis
vedrùrende anvendelse af urimelige priser, der udelukkende er baseret paÊ EF-traktatens artikel 82.

Anvendelse af EKSF-traktatens artikel 63, stk. 1, og artikel 66, stk. 7, vedrùrende tidligere
overtrñdelser

I EF-Domstolens dom i Hopkins-sagen henvises der til artikel 63, stk. 1, der giver Kommissionen
bemyndigelse til at rette de fornùdne henstillinger, hvis den »konstaterer, at kùbere systematisk udùver
forskelsbehandling«. Formuleringen i artikel 66, stk. 7, er ligeledes fremtidsrettet, idet det fastslaÊs, at
Kommissionen kan rette henstillinger til virksomheder med en dominerende stilling for at »forhindre,
at de «benytter denne stilling til formaÊ l i strid i denne traktat« (prñmis 17).

I prñmis 19 behandler EF-Domstolen eksplicit anvendelse af artikel 63, stk. 1, paÊ tidligere
konkurrencebegrñnsende praksis:

»Med henblik paÊ at sikre den tilsigtede virkning af det forbud, som er fastsat i artikel 4, litra b), maÊ det
antages, at de befùjelser, der i medfùr af artikel 63, stk. 1, tillñgges Kommissionen, gùr det muligt for
denne at paÊ lñgge medlemsstaterne ikke blot for fremtiden at bringe den systematiske forskels-
behandling til ophùr, som den har konstateret, men tillige at drage samtlige konsekvenser paÊ grundlag
af denne konstatering for saÊ vidt angaÊr de virkninger, som forskelsbehandlingen har kunnet foraÊrsage
mellem kùbere og producenter i henhold til artikel 4, litra b), ogsaÊ i tidsrummet forud for
Kommissionens indgriben. Denne konstatering kan paÊberaÊbes af interesserede parter for de nationale
domstole.«

Kommissionen fortolkede dette som fùlger:

Ð den kan henstille til medlemsstaterne at ophùre med enhver fremtidig systematisk diskriminering,
den maÊtte have konstateret. Det bekrñfter blot, at bestemmelserne i artikel 63, stk. 1, vedrùrer
fremtidige forhold

Ð den kan kun behandle tidligere forskelsbehandling, hvis det er nùdvendigt for at sikre
gennemfùrelse af forbuddet efter artikel 4, litra b).

I NALOO-klagen blev Kommissionen f.eks. bedt om at gribe ind i 1994, hvad angaÊr paÊstaÊede
overtrñdelser, der skulle have fundet sted mellem 1973 og 31. marts 1990. Kommissionen mente ikke,
at den havde befùjelser til at behandle saÊdanne overtrñdelser efter artikel 63, stk. 1, da det ikke var
nùdvendigt for at sikre en effektiv anvendelse af artikel 4, litra b). Den samme argumentation gñlder
alt andet lige beslutningen om ikke at gribe ind efter artikel 66, stk. 7.

Det betyder naturligvis ikke, at Kommissionen aldrig kan gribe ind over for overtrñdelser af artikel 63,
stk. 1, og artikel 66, stk. 7, der allerede har fundet sted. Det betyder blot, at en saÊdan indgriben
forudsñtter, at det er nùdvendigt for at sikre gennemfùrelsen af artikel 4, og denne betingelse var ikke
opfyldt i de sager, der behandles i beslutningerne.
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IFCO

Kommissionen har givet grùnt lys for IFCO's (International Fruit Container Organisation) pakke-
system. IFCO-systemet giver mulighed for at pakke frugt og grùnsager ved hjñlp af standardiserede,
sammenklappelige og genanvendelige plastictremmekasser. Kasserne fremstilles af datterselskaber af
virksomheden Schoeller Plast Holding GmbH og anvendes af tolv store tyske levnedsmiddel-
virksomheder til transport af varer mellem producenter og forretninger. Kasserne blev indfùrt i
slutningen af 1992, da detailhandelskñderne informerede deres leverandùrer om, at de foretrak varer
leveret i plastictremmekasser. To medlemmer gjorde det obligatorisk at anvende disse kasser.

Som fùlge af klager indgivet af nogle forhandlere og frugtproducenter undersùgte Kommissionen
IFCO-systemet efter EF-traktatens konkurrenceregler. I lùbet af denne procedure krñvede
Kommissionen betydelige ñndringer af systemet. Det betùd ophñvelse af bestemmelsen om
obligatorisk brug og af andre bestemmelser, som f.eks. standardkontrakter, betaling af engangsbelùb
til IFCO, et voldgiftssystem for brugerne og de handlendes forpligtelse til at give detaljerede
oplysninger om deres varestrùmme.

I en pressemeddelelse af 3. juni 1993 (IP(93)430) og i breve til de handlende gjorde Kommissionen
opmñrksom paÊ disse ñndringer.

Kommissionen undersùgte grundigt udviklingen i de relevante sektorer og udfùrte en omfattende
markedsundersùgelse. Som fùlge af ovennñvnte ñndringer kunne Kommissionen konkludere, at
IFCO-systemet ikke var konkurrencebegrñnsende efter EF-traktatens artikel 81, stk. 1, bl.a. fordi
anvendelsen af tremmekasser udelukkende anvendes af IFCO/Schoeller, som laÊner deres produkter til
brugerne paÊ basis af bilaterale kontrakter. IFCO-systemet er derfor i direkte konkurrence med andre
pakkesystemer, dvs. systemer baseret paÊ plastic, trñ eller pap, og artikel 81, stk. 1, finder ikke
anvendelse.

PaÊ grund af markedsandelen kunne Kommissionen endvidere udelukke, at IFCO-medlemmerne havde
en dominerende stilling paÊ markedet.

PaÊ basis af ovenstaÊende blev klagerne fra de to organisationer afvist.

EUDIM

Den 17. september 1998 blev gennemgangen af de aftaler, EUDIM (European Distributors of
Installation Materials) havde anmeldt i november 1995, afsluttet med fremsendelse af en administrativ
skrivelse. EUDIM, der er baseret i Schweiz, er en sammenslutning af grossister inden for vand-, varme-
og sanitetsprodukter, generelt med eÂt medlem pr. land, der har en ledende plads paÊ det nationale
marked.

Anmeldelsen af aftalerne var et led i en procedure, som Kommissionen indledte i februar 1991 efter en
klage fra Van Marcke NV. Kommissionen sendte derfor i februar 1995 en meddelelse af klagepunkter
til EUDIM vedrùrende en gentleman-aftale om udveksling af oplysninger, ifùlge hvilken hvert
medlem af EUDIM skulle holde sig fra de andre medlemsstaters markeder, hvis ikke der paÊ forhaÊnd
var indhentet tilladelse. EUDIM afviste, at der skulle eksistere en aftale om opdeling af markedet men
accepterede at supplere og afklare aftalerne for at bringe dem i overensstemmelse med
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konkurrencereglerne. Kommissionen forholdt sig derfor positivt til de anmeldte aftaler og offentlig-
gjorde det meste af indholdet 35.

I sin beslutning om at afvise klagen giver Kommissionen en grundig vurdering af konkurrencefor-
holdene paÊ det omhandlede marked, der gùr det muligt at konkludere, at EUDIM ikke har mñrkbare
konkurrencebegrñnsende fùlger. Kommissionen bekrñfter ligeledes sin politik, der gaÊr ud paÊ ikke at
vedtage formelle beslutninger om negativattester for anmeldte aftaler, hvis det ikke har fñllesskabs-
interesse. Bortset fra at man ikke kunne paÊvise eventuelle konkurrencebegrñnsninger, tog man
ligeledes i betragtning, at der fandtes konkurrencemñssige retningslinjer for samarbejde mellem
grossister i lighed med samarbejdet inden for rammerne af EUDIM, at der havde fundet
offentliggùrelse sted i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17, og at der var
genindfùrt sunde konkurrenceforhold efter Kommissionens indgriben, og der skal erindres om, at
Kommissionen egentlig ikke er forpligtet til at behandle klager vedrùrende praksis, der er ophùrt.

Micro Leader/MIcrosoft

Den 15. oktober 1998 vedtog Kommissionen en beslutning, hvori Kommissionen afviste en klage fra
den franske virksomhed Micro Leader Business over Microsoft Corporation og datterselskabet
Microsoft France.

Micro Leader er en fransk virksomhed inden for distribution af software og edb-udstyr, der indkùbte
Microsoft-software i Canada paÊ fransk og videresolgte det i Frankrig. Softwaret blev solgt i Canada
med en licens til brug udelukkende i Canada. Microsoft traf foranstaltninger sammen med de franske
toldmyndigheder for at forhindre dette videresalg i Europa og beskytte ophavsrettighederne. Micro
Leader indgav klage til GD IV den 24. september 1996 med den begrundelse, at Microsofts's
foranstaltninger for at forhindre parallelimport fra Canada til Europa af selskabets software var en
overtrñdelse af EF-traktatens artikel 81 og 82. Ifùlge Micro Leader viste det sig, at de foranstaltninger,
som Microsoft's datterselskaber og distributionsselskaberne i Canada og Frankrig havde truffet, var
aftaler og samordnet praksis for at forhindre ulovlig import af produkterne i EéS og fastsñtte
salgspriser, og der var ligeledes tale om misbrug af en dominerende stilling.

Kommissionen mente ikke, at Microsofts foranstaltninger for at forhindre import af kopier af
selskabets produkter fra Canada kunne betragtes som resultat af en aftale eller en samordnet praksis
mellem Microsoft og selskabets forhandlere med henblik paÊ fastsñttelse af salgspriserne. EDB-
programmer er beskyttet af ophavsrettigheder i Den Europñiske Union, saÊ ledes som defineret i
RaÊdets direktiv 91/250/EéF om retlig beskyttelse af edb-programmer (af 14. maj 1991, EFT L 122/42
af 17. maj 1991). I dette direktiv foreskrives det, at fùrste gang en kopi af et edb-program sñlges i EU
af rettighedshaveren eller med dennes tilladelse, er rettighedshaverens ret til at sprede den paÊgñldende
kopi inden for EU udtùmt. Kùb af en kopi af et edb-program i Canada udtùmmer ikke den
retsbeskyttelse, der er foreskrevet i ovennñvnte direktiv. Det vil sige, at ethvert forsùg paÊ at bruge eller
sñlge en saÊ dan kopi i EU vil vñre en krñnkelse af ophavsrettighederne, og Microsoft's
foranstaltninger, der tager sigte paÊ at forhindre import af saÊdanne kopier er et forsùg paÊ at sikre
overholdelse af disse rettigheder og ikke en aftale eller en samordnet praksis mellem Microsoft og
selskabets forhandlere, uanset om de befinder sig i Canada eller i EU. Der var endvidere intet, der
tydede paÊ , at Microsoft forsùgte at paÊvirke forhandlernes priser.

35 EFT C 111 af 17.4.1996, s. 8.
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Kommissionen vurderede ligeledes, at Microsoft's bestrñbelser paÊ at forhindre import af kopier af
selskabets software, for hvilke der ikke var givet brugertilladelse i EU, og som derfor er retsbeskyttet i
EU, var en lovlig anvendelse af selskabets ophavsrettigheder og derfor ikke var i strid med EF-
traktatens artikel 82. Kommissionen har ikke fundet det nùdvendigt at tage stilling til Microsoft's
eventuelle dominerende stilling paÊ det omhandlede marked.

Greene King/Roberts

Hr. og fru Roberts driver en pub, der er ejet af Greene King. De klagede i maj 1997 til Europa-
Kommissionen og bad Kommissionen fastslaÊ , at ùlbindingen i deres forpagtningsaftale(forpligtelsen til
at kùbe det meste af det ùl, de sñlger, udelukkende hos bortforpagteren Greene King) var i strid med
artikel 81. En saÊdan afgùrelse kunne have givet Roberts mulighed for at kùbe ùl hos andre
leverandùrer, hvorved de kunne have draget fordel af de betydelige rabatter, som disse leverandùrer
tilbyder.

Vurderingen i sagen er baseret paÊ to prùver, der er nñvnt i Delimitis-dommen, der gùr det muligt at
fastslaÊ , om et individuelt bryggeris kumulative aftalenet falder inden for anvendelsesomraÊdet for EU's
konkurrenceregler.

Den fùrste prùve gaÊr ud paÊ at fastslaÊ , om der er tale om markedsafskñrmning. Kommissionen mener
paÊ basis af de foreliggende oplysninger, at det britiske marked for ùludskñnkning stadig er afskñrmet.
I 1997 var mellem 50 og 58% af omsñtningen paÊ det britiske marked for ùludskñnkning dñkket af
konkurrencebegrñnsende aftaler.

Den anden prùve gaÊr ud paÊ at fastslaÊ , om et individuelt bryggeris aftalenet bidrager vñsentligt til denne
afskñrmning. Kommissionen konkluderede her, at Greene King er for lille et bryggeri til at bidrage
vñsentligt til afskñrmningen af det britiske marked for ùludskñnkning, da Greene King's salg i de
bestyrede, forpagtede og laÊnbundne pubber kun udgùr 1,3% af det britiske marked for ùludskñnkning.
Det er betydelig mindre end de 5% (eller mere), som hvert af de store britiske bryggerier (Scottish &
Newcastle, Whitbread og Carlsbert-Tetley) omsñtter for i deres bundne net (herunder de
konkurrencebegrñnsende aftaler med pubselskaber, der ikke har bryggerivirksomhed.

Den argumentation, der blev anvendt i Greene King-sagen, gñlder ligeledes for andre smaÊ og
regionale britiske bryggeriers forpagtningsaftaler og for pubselskaber, der ikke har bryggerivirk-
somhed, og som foretager deres ùlindkùb hos flere forskellige bryggerier. Beslutningen af 6.11.1998 36

om at afvise klagen kan derfor betragtes som en klar prñcedens for disse selskaber, og de pubber de
binder.

TAMBUE

Den 21. september 1998 vedtog Kommissionen en beslutning om at afvise en klage samt om forelùbige
foranstaltninger for »Ordre professionnel des avocats de Belgique« (ONAB).

Kommissionen mente ikke, at klagen havde tilstrñkkelig fñllesskabsinteresse, da de anfñgtede
foranstaltninger Ð ONAB's regler for praktikantophold og faglig videreuddannelse, der krñver, at
praktikanterne inden udgangen af det andet aÊr af praktikperioden skal bestaÊ en eksamen for at faÊ det

36 SG(98)D/9557. Offentliggjort paÊ GDIV's hjemmeside: http://europa.eu.int/comm./dg04/entente/closed/en/
1998.htm563.
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saÊkaldte CAPA-bevis (»certificat d'aptitude aÁ la profession d'avocat«) og de restriktioner, der fùlger af
de lokale advokatforeningers kollegiale vedtñgter vedrùrende antal praktikanter per praktikantleder
og vedrùrende betingelserne for at blive praktikantleder Ð vñsentligst er mñrkbare i en enkelt
medlemsstat, og da klagerens muligheder for at henvende sig til de nationale konkurrencemyndighe-
der og/eller de nationale domstole ikke var udtùmt. Denne afvisning af forelùbige foranstaltninger
blev begrundet med, at Kommissionen kun har befùjelser til at vedtage saÊdanne foranstaltninger, hvis
de forekommer at vñre absolut nùdvendige for at forhindre, at retten til selvbestemmelse efter artikel
3 kan blive virkningslùs eller illusorisk paÊ grund af visse virksomheders initiativer.

Resumerende kan det siges, at Kommissionen vurderede, at dens beslutningspraksis hvad angaÊr
liberale erhverv, saÊ ledes som bekrñftet af EF-Domstolens nylige dom af 18. juni 1998 i sag C-35/96,
Kommissionen mod Italien (endnu ikke offentliggjort), var tilstrñkkelig klar, saÊ ledes at de nationale
konkurrencemyndigheder og/eller de nationale domstole ikke kunne vñre i tvivl om anvendelsen af
EF-traktatens artikel 81 og 82 paÊ de liberale erhverv og disse bestemmelser kan anvendes direkte af de
nationale myndigheder. Klagerens paÊstaÊede vanskeligheder med at faÊ de belgiske konkurrenceregler
anvendt paÊ de liberale erhverv blev ikke anset for uden videre at kunne overfùres til den direkte
anvendelse af disse to traktakbestemmelser.

4. Afvisning af en anmodning om forelùbige foranstaltninger

Vickers/Rolls-Royce

Denne sag vedrùrer forholdet mellem varemñrkerettigheder og EU's konkurrenceregler. I afvisningen
af en anmodning om forelùbige foranstaltninger understregede Kommissionen i den henseende, at det
efter en fùrste vurdering med udgangspunkt i konkurrencereglerne ikke saÊ ud til, at en klausul, der
giver indehaveren af et varemñrke ret til at opsige en varemñrkelicens, naÊr kontrollen over
licenstageren overtages af en anden virksomhed, adskiller sig fra en klausul, der forbyder licenstageren
at overdrage licensen eller indgaÊ aftale om underlicens med tredjemand. Kommissionen har normalt
ikke betragtet en saÊdan klausul som konkurrencebegrñnsende, men erkender, at det er en
bestemmelse, der har til formaÊ l at give indehaveren af varemñrket mulighed for at sikre den kvalitet,
der er knyttet til mñrket.

I januar 1998 indgav Vickers PLC, der er det ùverste moderselskab i Rolls-Royce Motors Group, en
klage med paÊstand om, at aftalerne mellem Rolls-Royce Motors Group og Rolls-Royce PLC om
fùrstnñvntes anvendelse af Rolls-Royce-navnet og de tilsvarende varemñrker udgjorde en over-
trñdelse af artikel 81, stk. 1.

Der skal i den forbindelse mindes om, at Rolls-Royce Motors Group, der fremstiller og sñlger
luksusbiler af mñrket »Rolls-Royce« og »Bentley«, og Rolls-Royce PLC, der navnlig fremstiller
gasturbinedrevne eller atomenergidrevne flymotorer, er to adskilte virksomheder, selv om de begge
anvender navnet Rolls-Royce i deres firmanavn. I marts 1973 anmeldte Rolls-Royce (1971) Limited Ð
nu »Rolls-Royce PLC« Ð der havde faÊet ejendomsretten til Rolls-Royce-mñrket og -navnet, efter at
det tidligere Rolls-Royce Limited gik konkurs, og Rolls-Royce Motors-koncernen en rñkke aftaler,
hvorved Rolls-Royce (1971) Limited gav Rolls-Royce Motors-koncernen ret til at anvende Rolls-
Royce-varemñrket paÊ de biler og motorer, som koncernen producerede. Kommissionen afsluttede paÊ

det tidspunkt anmeldelsen med fremsendelse af en administrativ skrivelse, hvori Kommissionen
anfùrte, at sagen blev betragtet som afsluttet, da aftalerne ikke var konkurrencebegrñnsende.

KONK. BERETN. 1998

172 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPáISKE UNION



I den omhandlede klage rejste Vickers indsigelse mod en bestemmelse i licensaftalerne, der gav Rolls-
Royce PLC ret til ensidigt at fratage Rolls-Royce Motors Group retten til at anvende Rolls-Royce-
navnet og -varemñrket, hvis kontrollen med bilproduktionen skulle blive overtaget af en virksomhed,
der ikke er hjemmehùrende i Det Forenede Kongerige, herunder et selskab eller en fysisk person
etableret i et andet EéS-land (bopñlsbestemmelse).

Da Vickers havde til hensigt at sñlge Rolls-Royce Motors Group, anmodede selskabet Kommissionen
om hurtigt at vedtage forelùbige foranstaltninger, idet selskabet anmodede om, at det blev paÊ lagt
Rolls-Royce PLC ikke at anvende eller prùve at anvende bopñlsklausulen. Vickers paÊstod, at Rolls-
Royce PLC's trussel om at anvende bopñlsklausulen ville vñre skadelig for en aÊben og fri konkurrence
i forbindelse med salget af Roll-Royce Motors Group, og Vickers ville ikke have mulighed for at faÊ den
rette pris for virksomheden.

Ved beslutning af 6. april 1998 afviste Kommissionen Vickers anmodning om forelùbige
foranstaltninger med den begrundelse, at betingelserne for vedtagelse af saÊdanne foranstaltninger
ikke var opfyldt.

Af ovennñvnte grunde konkluderede Kommissionen, at den omhandlede bestemmelse ikke
umiddelbart udgjorde en overtrñdelse af EU's konkurrenceregler. SaÊ meget mindre som det ikke
paÊ det marked, der af Vickers anses for at vñre det relevante marked, dvs. markedet for luksusbiler,
var klart, at den anfñgtede bestemmelse havde mñrkbare fùlger for konkurrenceforholdene ved at
hindre en kùber i et andet land end Det Forenede Kongerige i at kùbe Rolls-Royce Motors Group.
Frem for alt kunne Vickers ikke paÊvise, at overtagelse af en eksisterende virksomhed var den eneste
maÊde, hvorpaÊ man kunne ùge sin markedsandel eller komme ind paÊ det omhandlede marked.

Endelig stùttede Rolls-Royce PLC salget af Rolls-Royce Motors Group til en udlñnding, og det ser
saÊ ledes ikke ud til at bopñlsklausulen har haft den betydning, som Vickers paÊstod.

Kommissionen maÊtte ligeledes understrege, at den omhandlede strid, hvor Vickers anfñgtede
rettighederne til Rolls-Royce-navnet og varemñrket, ville henhùre under de nationale domstoles
kompetence og ikke Kommissionens.

Hvad angaÊr risikoen for alvorlig og uoprettelig skade, der kunne begrunde behovet for hurtigt at trñffe
forelùbige foranstaltninger, vurderede Kommissionen, at denne betingelse heller ikke var opfyldt.
Faktisk nñvnte Vickers intet om, hvorfor det var nùdvendigt at sñlge kapitalinteressen i Rolls-Royce
Motors Group, eller hvorfor selskabet ikke lñngere kunne drive Rolls-Royce. Hasteargumentet
skyldtes udelukkende Vickers' ùnske om at sñlge Rolls-Royce Motors-koncernen. Det var derfor
snarere subjektivt end objektivt baseret.

Den 3. juli 1998 kùbte Volkswagen nemlig Rolls-Royce Motors-koncernen af Vickers. Denne
transaktion blev anmeldt til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i RaÊdets forordning
(EéF) nr. 4064/89. Derefter kùbte BMW AG af Rolls-Royce PLC rettighederne til Rolls-Royce-
navnet og varemñrket til brug i biler og gav Rolls-Royce Motors-koncernen, der nu ejes af
Volkswagen, licens til at bruge Rolls-Royce-navnet og varemñrket indtil den 31. december 2002.

Efter dette kùb blev klagen i september 1998 trukket tilbage og sagen afsluttet.
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5. Forlig

IRE/Nordion

Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 82 mod Nordion for misbrug af
dominerende stilling. Nordion er en canadisk virksomhed, der er aktiv paÊ verdensmarkedet for
produktion og salg af Molybden 99 (Mo-99), der er et radiofarmaceutisk produkt anvendt inden for
nuklearmedicin. Produktet anvendes isñr til afslùring og diagnosticering af cancer, hjerte-kar-
sygdomme og aids paÊ et tidligt stadium.

Kommissionen traf sin beslutning, efter at Nordion formelt havde forpligtet sig til at fjerne
enerettighedsklausulerne i de salgskontrakter, virksomheden indgik med europñiske kunder.
Kommissionen mente at fjernelsen af enerettighedsklausulerne genetablerede og sikrede konkurren-
cen i sektoren. Denne aÊbning af markedet vil faÊ en umiddelbar positiv virkning, da de europñiske
kùbere herefter helt frit kan kùbe Mo-99 hos en hvilken som helst leverandùr.

I 1996 modtog Kommissionen en klage fra en belgisk virksomhed, IRE (Institut National des
RadioeÂ leÂments), der er Nordions stùrste konkurrent, der netop vedrùrte indgaÊelse af eksklusive og
langfristede kontrakter vedrùrende Mo-99 mellem Nordion og virksomhedens stùrste kunder paÊ

verdensplan. Som fùlge af denne klage indledte Kommissionen proceduren efter artikel 82 i februar
1997 og fremsendte en meddelelse om klagepunkter til den canadiske producent, der misbrugte en
dominerende stilling i forbindelse med indgaÊelse af eksklusive aftaler, der hindrede den eneste
europñiske konkurrent, IRE, i at udvikle sin virksomhed, og som risikerede paÊ sigt at presse den ud af
markedet, og endvidere gùre det umuligt for nye potentielle konkurrenter at komme ind paÊ markedet.

Efter at Kommissionen havde fremsendt meddelelsen af klagepunkter ophùrte Nordion med at
anvende enerettighedsbestemmelserne i kontrakterne med europñiske kunder.

Derefter trak IRE den klage tilbage, der laÊ til grund for proceduren.

Kommissionen har i ùvrigt bemñrket sig den undersùgelse, som Japanese Fair Trade Commission
(JFTC) har gennemfùrt i Japan, og som munder ud i, at denne myndighed den 24. juni 1998 vedtog en
henstilling om ophùr af de eksklusivitetsregler, der binder de japanske kunder til Nordion.

Kommissionen har til hensigt nùje at sikre, at Nordion systematisk ophùrer med at anvende disse
bestemmelser om enerettigheder, og at der ikke paÊ den baggrund finder konkurrenceforvridning sted i
denne sñrlige sektor, der har stor betydning for den offentlige sundhed.

SPEGNN

I 1992, indgav SPEGNN 37 en klage med paÊstand om, at Gaz de France (»GDF«) misbrugte sin
dominerende stilling. Klagen nñvnte GDF's paÊstaÊede forsùg paÊ at forhindre uafhñngige lokale
distributionsselskaber i at udvide deres gasdistribution i dele af Frankrig, som GDF ikke dñkker. Det
retlige spùrgsmaÊ l vedrùrer anvendelsen af den franske nationaliseringslov af 1946, der gav GDF
monopol paÊ gasdistribution i Frankrig. Enkelte lokale distributionsselskaber, der ikke blev
nationaliseret i 1946, blev indrùmmet en undtagelse fra dette monopol. Nogle af disse lokale

37 Syndicat Professionnel des Entreprises GazieÁres Non NationaliseÂes.
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distributionsselskaber er endnu i dag selvstñndige virksomheder. Disse selvstñndige virksomheder
mùdte imidlertid vanskeligheder, da de forsùgte at udvide deres virksomhed for at opfylde
efterspùrgslen efter gas i de tilgrñnsende kommuner. GDF hñvdede, at det distributionsmonopol,
der var tillagt selskabet ifùlge den franske nationaliseringslov, forbùd selvstñndige kommunale
virksomheder at udvide deres aktiviteter.

Kommissionen forberedte en beslutning, i hvilken det blev slaÊet fast, at Frankrig havde krñnket EF-
traktatens artikel 86, stk. 1, sammen med artikel 82. Eftersom GDF har mulighed for at paÊberaÊbe sig
bestemmelserne i den franske nationaliseringslov for at forhindre selvstñndige kommunale distribu-
tionsselskaber i at tilfredsstille en efterspùrgsel, som GDF ikke kunne tilfredsstille, havde GDF faÊet
mulighed for at misbruge sin dominerende stilling. Kommissionen vedtog i princippet denne beslutning
den 9. juli 1997 men udskùd gennemfùrelsen. Den 3. juni 1998 vedtog det franske parlament en ny lov
for at bringe den krñnkelse til ophùr, som Kommissionen havde paÊpeget. Den nye lov giver fùlgende
retningslinjer:

Ð de kommuner, der ùnsker at GDF skal etablere og drive et gasdistributionsnet paÊ deres omraÊde,
skal indgive ansùgning herom til den lokale myndighed inden for en frist paÊ tre maÊneder efter
offentliggùrelsen af dekretet til gennemfùrelse af den omhandlede lov

Ð energiministeren skal udarbejde en endelig liste over de kommuner, i hvilke GDF inden for en frist
paÊ tre aÊr efter vedtagelsen af listen, skal etablere og drive et gasdistributionsnet. Ministeren skal
gennemgaÊ en forretningsplan og en analyse af den planlagte distributions eventuelle fùlger for
andre energikilder

Ð kommuner, der ikke har sùgt om at indgaÊ i GDF's distributionsnet, samt kommuner, der ikke
opfùres paÊ den endelige liste, kan frit indgaÊ koncessionskontrakter med en hvilken som helst
netoperatùr for selv eller sammen med tilstùdende kommuner at drive et gasdistributionsnet. Det
gñlder ogsaÊ de kommuner, der ansùgte om at indgaÊ i GDF's distributionsnet, men paÊ hvis omraÊde
GDF ikke inden for treaÊrsfristen paÊbegyndte etablering af nettet

Ð alle miljùoperatùrer, dvs. hverken GDF eller de eksisterende selvstñndige kommunale distribu-
tionsselskaber, der sùger om licens hos energiministeren. Mindst 30% af aktierne i disse nye
distributionsselskaber skal tilhùre staten eller en offentlig virksomhed.

Disse regler skulle gùre det muligt for de kommuner, der ikke har et gasdistributionsnet, at indgaÊ

koncessionsaftaler med en hvilken som helst operatùr eller selv staÊ for deres distribution. Den nye lov
ser ud til at lùse det problem, klageren havde rejst. Kommissionen besluttede at afslutte sagen efter
offentliggùrelsen af gennemfùrelsesdekretet 38.

B Ð Nye retsakter og meddelelser, som Kommissionen har vedtaget eller
foreslaÊ et

Titel Dato Offentliggjort i

Meddelelse i henhold til artikel 5 i RaÊdets forordning
(EéF) Nr. 3976/87 af 14 december 1987 om anvendelse
af traktatens artikel 85, stk. 3, paÊ visse kategorier af
aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren

EFT C 369 af 28.11.1998

38 Pressemeddelelse IP/99/291.
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Kommissionens forordning (EF) nr. 2843/98 af 22. de-
cember 1998 om form, indhold og andre enkeltheder I
forbindelse med ansùgninger og anmeldelser indgivet i
henhold til RaÊdets forordning (EéF) nr. 1017/68,
(EéF) nr. 4056/86 og (EéF) nr. 3976/87 om anvendelse
af konkurrencereglerne I transportsektoren

22.12.1998 EFT L 354 af 30.12.1998

Meddelelse om anvendelse af EF's konkurrenceregler
paÊ vertikale begrñnsninger

30.09.1998 EFT C 365/03 af 26.11.1998

Forslag til RaÊdets forordning (EF) om ñndring af
RaÊdets forordning nr. 19/65/EéF af 2. marts 1965 og
RaÊdets forordning nr. 17 af 6. februar 1962

EFT C 365/05

EFT C 365/07

Meddelelse om anvendelsen af konkurrencereglerne paÊ
aftaler om netadgang i telesektoren

31.03.1998 EFT C 265 af 22.08.1998

Meddelelse om den lovgivningsmñssige situation for
telekommunikation via Internet

07.01.1998 EFT C 95 af 30.03.1998

C Ð Formelle beslutninger efter EF-traktatens artikel 81, 82 og 86

1. Offentliggjorte beslutninger

Offentliggjorte beslutninger Beslutnings-
dato

Offentliggjort I

FAG-Flughafen, Frankfurt/Main AG (IV/34801) 14.1.1998 EFT L 72 af 11.3.1998

Procedure i henhold til EKSF-traktatens artikel 65 (IV/
35814 Ð Legeringstillñg)

21.1.1998 EFT L 100 af 1.4.1998, s. 55

Kommissionens beslutning af 28. Januar 1998 om en
procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 ( IV/
35733 Ð VW-Audi)

28.1.1998 EFT L 124 af 25.04.1998, s.60

Kommissionens beslutning af 11. Marts 1998 om en
procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 og 86
(IV/34073, IV/34395 og IV/35436 Ð Van Den Bergh
Foods)

11.3.1998 EFT L 246 af 04.09.1998, s.1

Alpha Flight Services/ADP (IV/35613) 11.6.1998 EFT L230 af 18.8.1998

Kommissionens beslutning af 17. Juni 1998 om en
procedure i henhold til EF-traktatens artikel 86 (IV/
36010 Ð AAMS)

17.6.1998 EFT L 252 af 12.9.1998, s.47

Kommissionens beslutning af 14. Oktober 1998 om en
procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 (IV/
33708 Ð British Sugar, IV/33709 Ð Tate & Lyle, IV/
33710 Ð Napier Brown, IV/33711 Ð James Budgett &
Son)

14.10.1998

Transatlantic Conference Agreement (TACA) (IV/
35134)

16.9.1998 EFT L 95, 9.4.1999, s. 1

Kommissionens beslutning af 14. Oktober 1998 om en
procedure efter EF-traktatens artikel 85 (IV/33708 Ð
British Sugar, IV/33709 Ð Tate & Lyle, IV/33710 Ð
Napier Brown, IV/33711 Ð James Budgett & Son)

14.10.1998

Kommissionens beslutning om en procedure efter EF-
traktatens artikel 85 (IV/35691 Ð rùrkartel Ð prñiso-
lerede rùr)

21.10.1998 EFT L 24, 30.01.1999, s. 1

Grñske fñrger (IV/34466) 9.12.1998 EFT L 109, 27.4.1999, s. 24

Kommissionens beslutning af 14. december 1998 om
procedure efter EF-traktatens artikel 85, stk. 3 (IV/
35280 Ð Sicasov)

14.12.1998 EFT L 4, 8.1.99, s. 27
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2. Andre formelle beslutninger 39

2.1. Beslutninger om afvisning af klager

Sag nr. IV/ Navn Beslutningsdato

34907 NAIL /Inntrepreneur 5.3.1998

36029 Aircall/Eirpage 9.3.1998

35628 AIL / IEL 14.4.1998

35821 NALOO/BCC & CEGB 22.4.1998

34415 IFCO 26.5.1998

36537 Kapitol/Belgacom 28.5.1998

35036 Massol / Rossi 9.7.1998

35116 Colomb / Peugeot 9.7.1998

35148 Givry /Sodirac 9.7.1998

35988 Gevaudan Autos / Concessionnaires autos 9.7.1998

35989 Lebrasseur / Concessionnaires autos 9.7.1998

35990 Lezau / Concessionnaires autos 9.7.1998

35991 Garage Henri Prost / Concessionnaires autos 9.7.1998

36 381 Finnair/Maersk Air 10.7.1998

35811 Cerri Automobili / BMW Italia 13.7.1998

36644 Combined Merchants/UK Cement Industry 15.7.1998

33014 Asia Motor (France) + 3/ Toyota France + 4 15.7.1998

35823 JWS/BCC 28.7.1998

37037 SWSMA 28.7.1998

33815 Van Marcke / Eudim 6.8.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

36511 Roberts / Greene King 5.11.1998

35137 Trabisco / PSA, Garage Ardon e.a. 16.11.1998

35149 Serieys / PSA, Renault, Grand Garage Albigeois e.a. 16.11.1998

35150 Aqueducs Automobiles / PSA, Renault, Fontaine e.a. 16.11.1998

35136 Sodima / PSA 29.12.1998

2.2. Afvisning af ansùgninger om forelùbige foranstaltninger

Sag nr. IV/ Navn Beslutningsdato

36859 Vickers / Rolls-Royce 4.6.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

39 Ikke offentliggjort i EFT.
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D Ð Sager afsluttet ved en administrativ skrivelse (»comfort letter«) i 1998

Sag nr. Titel Afsluttet den Skrivel-
sens

art 40

36837 Alpha Fry+Micro Metallic+1 04/01/1998 1

36610 Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb + 2 05/01/1998 1

35286 Epogam 08/01/1998 2

35424 Polygram+Emi+BMG 09/01/1998 2

36556 NB Chrome 09/01/1998 1

36780 Pasteur MeÂrieux+RIVM 12/01/1998 1

36241 CMG Finance + CCN Marketing Systemen 13/01/1998 1

36619 Nordpay 13/01/1998 1

35726 OTR+7 (ex EFTA 0068) 14/01/1998 1

36658 Mider+Helm+1 19/01/1998 2

36400 TCM+3 23/01/1998 1

35290 Akzo + Bayer 26/01/1998 2

36540 Valpak 26/01/1998 2

36578 CDI 26/01/1998 1

35536 Brockbank+Lloyd's Syndicate 27/01/1998 1

36370 Italcementi+Aalborg+Cementa 30/01/1998 3

36785 Marlene+ Montell+Cracker+3 03/02/1998 2

35923 Neste+Esso+3 05/02/1998 1

36204 GENUSA + 2 05/02/1998 1

36860 Anheuser+Damm 13/02/1998 1

36651 Novapol + 2 16/02/1998 1

36697 Preussag+Voest Alpine+1 (ex M.979) 16/02/1998 1

35697 Pirelli + Mitsubishi + PIRI 18/02/1998 2

36277 Orbcomm Europe Ð satellite based services 20/02/1998 2

36579 EASDAQ+3 23/02/1998 1

34786 NESTLE+COCA-COLA+1 24/02/1998 2

36815 Avebury Taverns 26/02/1998 1

35969 Canal+ +GDI+TINTA+1 03/03/1998 2

36529 Reemtsma + ATW 03/03/1998 1

36543 BAT + ATW 03/03/1998 1

36544 Reynolds + ATW 03/03/1998 1

35562 Unilever+Pepsi+6 10/03/1998 2

35982 Fina Antwerp Olefins + 2 12/03/1998 2

36715 EECA+KSIA+6 16/03/1998 1

36716 EECA+KSIA+6 16/03/1998 1

36677 Kvaerner+BG 18/03/1998 1

40 1 = Negativattest (artikel 81, stk. 1, eller artikel 82).
2 = Individuel fritagelse (artikel 81, stk. 3).
3 = I overensstemmelse med en meddelelse/gruppefritagelsesforordning.
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36838 Arco+Repsol+3 18/03/1998 1

36724 Sugar Distributors 19/03/1998 1

36786 Holsten+S&N+1 23/03/1998 2

36916 GPC 27/03/1998 1

36461 Shell+Basf+1 03/04/1998 2

36917 NEC+BULL+PBN (ex M.1095) 06/04/1998 1

35073 FAG + ROL + Minebea 14/04/1998 2

36618 Nordic Mail + SDPS Denmark 16/04/1998 2

36494 EACEM 21/04/1998 2

35084 Coca-Cola + Buxton + Perrier + Nestle Sources 21/04/1998 2

35355 Coca-Cola+Wild+1 21/04/1998 2

36627 DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet 22/04/1998 1

36845 Armstrong+NMC 04/05/1998 1

33430 ASSURNET 05/05/1998 1

35743 Nordic Capital Ð Transpool 05/05/1998 1

36711 Heatric+Fotomechanix+1 05/05/1998 1

36823 PO/Fujitsu+AMD 08/05/1998 1

35835 Coca-Cola & S.B.+Trebor Bassett 12/05/1998 2

36468 Stack International+8 15/05/1998 1

36710 Iberdrola/Telefonica 18.05.1998 1

36884 APROMA 19/05/1998 1

33055 PO / DANSK TENNIS FORBUND 20/05/1998 1

35759 Dansk Tennis Forbund+PS 20/05/1998 1

37026 CoCreate Software+2 26/05/1998 1

34796 CANON+KODAK+3 28/05/1998 2

36782 Siemens Medical Systems + Lohmeier Medizin Elektronik 28/05/1998 1

36908 RGR+3 29/05/1998 2

36624 MAN B&W Diesel + Halla Engineering & Heavy Industries 29/05/1998 1

36625 MAN B&W Diesel + Hyundai Heavy Industries 29/05/1998 1

36643 Versfust + Wavin Trepak 02/06/1998 2

36636 Versfust 02/06/1998 1

36150 Nordiska Satellit+Telenor 04/06/1998 2

35489 Teracom+Rymdbolaget+1 (ex EFTA 0103) 04/06/1998 1

35891 NSAB+GECSI 04/06/1998 1

33635 DAVIDSON MARLEY 08/06/1998 2

34064 MARLEY PLC+MARLEY AUTOMOTIVE
COMPONENTS+KANSEI+1

08/06/1998 2

36273 INMS 09/06/1998 1

36835 Oxford Biscuits+Bisca 15/06/1998 1

36925 Searle+Oxford 15/06/1998 1

36848 RVI+ZF+STV 23/06/1998 2

36947 Time+Newsweek+1 25/06/1998 1

36962 Canal+ +CCETT+2 25/06/1998 1

37031 BST+2 (Siemens / Breed) 25/06/1998 1
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37004 ESM+6 02/07/1998 2

34977 CCSB + Appletise 06/07/1998 2

36210 ABB Stotz-Kontakt + Hanson Electrical 16/07/1998 2

36754 Telefonica+Portugal Telecom 20/07/1998 2

37048 Royale Belge+Partena+3 22/07/1998 1

37115 OMV+PCD+3 22/07/1998 2

36580 SVE Rail Italia + 2 24/07/1998

36895 Tele Danmark+Canal Digital+2 28/07/1998 2

35930 Allied Colloids+Atlas 31/07/1998 1

36178 Metalogenia+Esco 31/07/1998 3

36236 ESCO+Metalogenia 31/07/1998 3

37002 Scottish Courage+Miller 03/08/1998 2

36495 Greenalls 05/08/1998 1

36921 Enterprise Inns 05/08/1998 1

37017 Trent Taverns 05/08/1998 1

37043 Eastman Kodak+Heidelberger+1 10/08/1998 1

36995 Interbrew+Palm 20/08/1998 1

36850 RS Hansa Auto+3 24/08/1998 1

36978 RVI+DAF 25/08/1998 1

37158 Raytheon+Indra 27/08/1998 2

36564 IRE+AEC 01/09/1998 1

36273 INMS+14 02/09/1998 1

35831 ProNet(Services)+CPT Holdings 03/09/1998 1

35856 Fox+Pronet 03/09/1998 1

36002 Warner Bros.+ProNet 03/09/1998 1

36913 Schott+Pasabahce+4 03/09/1998 1

36856 UBOD 04/09/1998 3

36857 UBOD+Copy-Dan 04/09/1998 3

36934 Delfzijl+Rovin 04/09/1998 1

37079 Chevron+Exxon 04/09/1998 1

35520 Belgacom Mobile+2 07/09/1998 1

35612 Pripps+Tuborg (ex EFTA 0053) 07/09/1998 2

37023 Ransomes+Scot-Track 08/09/1998 1

37044 Punch Taverns 08/09/1998 1

36215 CSX-Deutsche Bahn/Cargo 08/09/1998 1

37153 Petrofina+Amoco 09/09/1998 2

36215 »NDX« CSX+Deutsche Bahn+NS Cargo+1 10/09/1998 1

36580 SVE Rail Italia+2 10/09/1998 1

37134 Autocare Europe 16/09/1998 1

34881 VIDEOCRYPT 18/09/1998 1

35916 SKAFOR 18/09/1998 2

32825 VHD 18/09/1998 1

35342 Skafor 18/09/1998 1

37142 Sweden Post+PTT Post 21/09/1998 1
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36757 Paribas-Bacob 22/09/1998 1

37113 Euskattel 25/09/1998 1

37113 Tetevision+Euskaltel 29/09/1998 1

36840 HSS+Alpha 29/09/1998 1

37225 Lion Nathan International Ltd+Ushers of Trowbridge
Plc+H.P.Bulmer Ltd

30/09/1998 1

36437 Finnish Chemicals+UPM 02/10/1998 1

37155 S&N+Becks 06/10/1998 2

36397 Internet+13 06/10/1998 2

35813 BP+ErdoÈ lchemie+Bayer 12/10/1998 2

37073 Ladbroke + Hilton 12/10/1998 1

37231 ACEA 13/10/1998 1

36611 DERPART 13/10/1998 1

36964 EECA+EIAJ 15/10/1998 1

37168 Tuborg+Falcon 21/10/1998 2

37162 Fedders+BSH+1 22/10/1998 2

36594 Shell+BP 26/10/1998 1

37180 Shell + Bayer 26/10/1998 1

37135 Great Greenland+CFC 26/10/1998 1

33146 HERMES PARFUMS 04/11/1998 1

34243 ESCADA 04/11/1998 1

34288 SOFIPAR INTERNATIONAL 04/11/1998 1

34289 JEAN PATOU 04/11/1998 1

34419 ESTHEDERM 04/11/1998 1

34573 PARFUMS JACQUES BOGART 04/11/1998 1

34574 PARFUMS CHEVIGNON 04/11/1998 1

34575 PARFUMS TED LAPIDUS 04/11/1998 1

34576 PARFUMS BALENCIAGA 04/11/1998 1

34871 JUVENA 04/11/1998 1

34961 Eurocos cosmetics 04/11/1998 1

35199 Laboratoires La Prairie 04/11/1998 1

35261 Pierre Balmain 04/11/1998 1

35370 Bulgari + 10 04/11/1998 1

35381 Burberrys+Inter Parfums+ 04/11/1998 1

35429 Cartier (parfums) 04/11/1998 1

35594 The Donna+La Prairie 04/11/1998 1

35751 Kanebo+9 04/11/1998 1

37183 Beamish + Miller 05/11/1998 2

36912 Cantab+Glaxo+1 05/11/1998 1

36372 Tetra Pak + Danapak 06/11/1998 2

35949 Ericsson/Marconi 06/11/1998 2

37107 Merck+Basf 10/11/1998 1

35152 BPI & CIN 13/11/1998 1

36432 BPI+CIN+BARD+1 13/11/1998 1
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36966 Bayer+GEC+4 16/11/1998 1

35949 Ericsson+Marconi 17/11/1998 2

36674 Philip Morris+Austria Tabak 18/11/1998 1

37025 Tobaccoland 18/11/1998 1

36949 KGS+3 20/11/1998 1

36586 British Digital Broadcasting+4 25/11/1998 3

37209 British Cement Association 25/11/1998 1

37295 Lomellina + Enel 27/11/1998 2

36406 Nordion+Amersham+3 30/11/1998 1

35742 Eucar+13 30/11/1998 1

36510 Greene King 30/11/1998 1

36735 Wolverhampton & Dudley Breweries+1 30/11/1998 1

36601 SkyPak 01/12/1998 1

36576 Vaux Group 03/12/1998 1

37110 Heidelberger+Ostendorf 07/12/1998 1

37065 Pilkington + Glaverbel 11/12/1998 2

35842 Eudim + 10 14/12/1998 1

35708 PO / Sony 15/12/1998 1

35847 Sony 15/12/1998 1

36878 Warner Sogefilms +2 16/12/1998 1

33131 Eurogroup 18/12/1998 1

33389 Eurogroup 18/12/1998 1

33394 EMD 18/12/1998 1

33360 AMS 18/12/1998 1

35490 World Partners 18/12/1998 1

37253 Vio World-wide 18/12/1998 1

36849 MPEG-2 Licensing Programme 18/12/1998 2

37178 Celestica + Madge 21/12/1998 1

37177 Papierfabriken Cham Tenero+Consolidated Papers 21/12/1998 1

36014 Delifrance+5 21/12/1998 2

E Ð Meddelelser efter EF-traktatens artikel 81 og 82

1. Meddelelser efter artikel 19, stk. 3, i RaÊdets forordning nr. 17

Sag nr. IV/ Navn Offentliggjort i

35992 Scottish & Newcastle EFT C 8 af 13.1.1998, s.4

36081 Bass EFT C 36 af 3.2.1998, s.5

36492 Spring Inns EFT C 61 af 26.2.1998, s.3
EFT C 133 af 30.4.1998, s.23

36533 Yves Saint Laurent EFT C 120 af 18.4.1998, s.2

36456 Inntrepreneur EFT C 133 af 30.4.1998, s.23

36147 Code de conduite de l'IMA EFT C 155 af 20.5.98, s.3
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36172 ZVEI + Arge Bat EFT C 172 af 6.6.1998, s.13

36949 KGS+3 EFT C 247 af 7.8.1998, s.10

30373 P & I Clubs 14.8.1998

36581 TeÂ leÂcom DeÂveloppement EFT C 293 af 22.9.1998, s.4

36759 NSAA EFT C 293 af 22.9.1998, s. 3

36539 BIB EFT C 322 af 21.10.1998, s.6

36213 General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney EFT C 339 af 07.11.1998, s.3

36748 REIMS II EFT C 371 af 1.12.98, s.7

36718 CECED EFT C 382 af 09.12.1998, s.6

2. Meddelelser med opfordring til tredjemand om at fremsñtte bemñrkninger til planlagte
transaktioner

Sag nr. IV/ Navn Offentliggjort i

36858 ACMA EFT C 37 af 4.2.1998, s.6

36748 REIMS II EFT C 53 af 20.2.98, s.3

36896 TNN Network EFT C 111 af 9.4.98, s.8

37067 Belgacom EFT C 171 af 5.6.98, s.2

37130 Farland EFT C 233 af 25.7.98, s.17

36076
36201
36078

Lufthansa, SAS, United Airlines EFT C 239 af 30.7.1998

36089 British Airways, American Airlines EFT C 239 af 30.7.1998

37161 Financial Times/Goldman Sachs EFT C 329/5 af 27.10.1998

3. »Carlsberg« Ð Meddelelser om joint ventures oprettet som led i et strukturbestemt
samarbejde

Sag nr. IV/ Navn Offentliggjort i

36836 Yoplait + Valio EFT C 16 af 20.1.1998, s.4

36530 IPSO EFT C 18 af 21.1.1998, s.7

36212 Pratt & Whitney + General Electric Aircraft EFT C 25 af 24.1.1998, s. 17

36848 RVI + ZF + STV EFT C 37 af 4.2.1998, s. 5

36409 DBKom II EFT C 40 af 7.2.98, s.11

36831 Exxon + UCC + 3 EFT C 44 af 10.2.1998, s.7

36 949 KGS + 3 EFT C 81 af 17.3.1998, s.4

36 966 Bayer + GEC + 4 EFT C 97 af 31.3.1998, s.7

37031 BST (Siemens / Breed) EFT C 162 af 28.5.1998, s. 3

37018 Tamrock + Caterpillar EFT C 179 af 11.6.1998, s. 7

37065 Pilkington-Glaverbel EFT C 186 af 16.6.1998, s. 6

36 079 Chevron + Exxon EFT C 188 af 17.6.1998, s.3

37078 Du Pont + Pioneer EFT C 219 af 15.7.1998, s.8

37123 Metro Holdings EFT C 232 af 24.7.98, s.2
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37207 Searle + Pfizer EFT C 311 af 10.10.1998, s.3

37239 Ballard Power Systems, Daimler Benz AG & Ford
Motor Company

EFT C 322 af 21.10.1998, s.3

37156 Pfizer + Draxis EFT C 336 af 4.11.1998, s.12

F Ð Pressemeddelelser

Reference Dato Emne

IP/98/25 13.1.1998 K o m m i s s i o n e n g o d k e n d e r S c o t t i s h a n d N e w c a s t l e ' s
standardforpagtningsaftaler

IP/98/27 14.1.1998 Frankfurt Lufthavn

IP/98/30 14.1.1998 Aftaler om bogpriser mellem forlag og boghandlere i Tyskland og éstrig:
Kommissionen indleder procedure

IP/98/39 15.1.1998 Kommissionen fastsñtter sin holdning til telefoni via Internettet i
forbindelse med liberaliseringen af EU-markedet for teletjenester

IP/98/70 21.1.1998 Kommissionen paÊ lñgger et kartel af producenter af rustfrit staÊ l bùder

IP/98/94 28.1.1998 Kommissionen paÊ lñgger Volkswagen en bùde paÊ 102 mio. ECU efter en
forbrugerklage

IP/98/141 10.2.1998 Kommissionen ivñrksñtter undersùgelser af priser for mobiltelefoni og
fast telefoni i Den Europñiske Union

IP/98/147 11.2.1998 Kommissionen foreslog koordineret indfùrsel af nñste generation af
mobile telekommunikationssystemer i Den Europñiske Union (UMTS)

IP/98/154 13.2.1998 Bilpriser i Den Europñiske Union pr. 1. november 1997

IP/98/165 18.2.1998 Tredje rapport om gennemfùrelsen af EU's teleliberaliseringspakke

IP/98/197 26.2.1998 Kommissionens holdning til Spring's »nye« pubforpagtningsaftaler

IP/98/228 10.3.1998 Kommissionen godkender aftalen mellem den europñiske og koreanske
halvlederindustri for at undgaÊ antidumpingkonflikter

IP/98/242 11.3.1998 Kommissionens beslutning vedrùrende Unilever om frysereksklusivitet paÊ
det irske ismarked

IP/98/264 20.3.1998 Oprettelse af et joint venture-selskab mellem Sanofi og Bristol-Myers
Squibb

IP/98/309 31.3.1998 Ko m m i s s i o n e n v ed ta g er m ed d e l e l s e o m a n v e n d e l s en a f
konkurrencereglerne paÊ adgangsaftaler i telesektoren

IP/98/346 15.4.1998 E u r o p a - Ko m m i s s i o n e n f r i t a g e r e n i n d u s t r i o r d n i n g f r a
konkurrencereglerne paÊ grund af de miljùmñssige fordele

IP/98/353 15.4.1998 Canon Ð Kodak; Kommissionen fritager samarbejde mellem fotografiske
producenter

IP/98/355 15.4.1998 Kommissionen foretager en betinget godkendelse af sponsorkontrakt
mellem Dansk Tennisforbund og leverandùrerne af tennisbolde

IP/98/430 13.5.1998 Kommissionen afslutter proceduren mod Deutsche Telekoms gebyrer for
forvalg og nummerportabilitet og henviser sagen til de nationale
myndigheder

IP/98/476 28.5.1998 Kommissionen godkender joint venture om tilraÊdighedsstillelse af
Internet-tjenester i Sverige

IP/98/536 17.6.1998 Kommissionen paÊ lñgger Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato en bùde paÊ 6 mio. ECU

IP/98/546 18.6.1998 Alpha Flight Services (AFS)-ADP

IP/98/547 18.6.1998 Aftaler mellem Tuborg International A/S og AB Pripps Bryggerier for
Tuborg i Sverige

IP/98/556 23.6.1998 Lombard Club
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IP/98/557 23.6.1998 Kommissionen godkender joint venture inden for telekommunikation i
Italien

IP/98/640 8.7.1998 Lufthansa/SAS/United

IP/98/641 8.7.1998 British Airways/American Airlines

IP/98/647 9.7.1998 Kommissionen suspenderer proceduren mod Nordion for misbrug af
dominerende stilling

IP98/652 10.7.1998 Bilpriser i Den Europñiske Union pr. 1. maj 1998

IP/98/656 13.7.1998 Kommissionen godkender transaktion mellem aktionñren i spansk
mobiltelefonselskab

IP/98/663 14.7.1998 Kommissionen godkender, at Finnair og Maersk Air fortsñtter deres fñlles
drift af ruten mellem Kùbenhavn og Stockholm

IP/98/731 29.7.1998 Faldende priser paÊ fast taletelefoni i Europa

IP/98/763 13.8.1998 Kommissionen beslutter at koncentrere sin undersùgelse af internationale
telefonpriser om 7 sager

IP/98/794 8.9.1998 Frankfurt Lufthavn

IP/98/811 16.9.1998 TACA bùde

IP/98/827 23.9.1998 Kommissionen reagerer positivt paÊ aftalerne mellem SNCF-CeÂgeÂtel

IP/98/832 25.9.1998 EUCAR Ð F&U-aftaler i motorkùretùjsindustrien

IP/98/865 6.10.1998 ACEA CO2-forpligtelse

IP/98/898 14.10.1998 British Sugar Ð Kommissionen paÊlñgger bùder for overtrñdelse af EU's
konkurrenceregler paÊ markedet for sukker i Det Forenede Kongerige

IP/98/896 15.10.1998 Kommissionen godkender aftale mellem den europñiske og japanske
halvlederindustri for at undgaÊ dumpingkonflikter

IP/98/917 21.10.1998 Kommissionen paÊlñgger store bùder til et kartel inden for prñisolerede rùr
til fjernvarmeanlñg med henblik paÊ prisfastsñttelse og tilbudsmanipulation

IP/98/923 22.10.1998 Kommissionen giver grùnt lys for Inmarsats omstrukturering

IP/98/927 23.10.1998 Kommissionen indgaÊ r forelùbig aftale med British Interactive
Broadcasting (BiB)

IP/98/967 6.11.1998 De bundne pubforpagtningsaftaler for smaÊ og regionale bryggerier i Det
Forenede Kongerige falder uden for anvendelsesomraÊdet for EU's
konkurrenceregler

IP/98/1046 1.12.1998 Kommissionen forholder sig forelùbigt positiv til en ñndret aftale mellem
postselskaber om grñnseoverskridende post

IP/98/1060 03.12.1998 Europa-Kommissionen styrker bekñmpelsen af karteller

IP/98/1065 04.12.1998 Kommissionen indleder grundig undersùgelse af det foreslaÊede joint
venture mellem BT og AT&T

IP/98/1069 08.12.1998 Kommissionen fritager Sonys licensaftaler for videospil

IP/98/1091 09.12.1998 Kommissionen paÊlñgger bùder til priskartel for fñrgetransport mellem
Grñkenland og Italien

IP/98/1128 17.12.1998 Kommissionen fritager standardaftale om fremstilling og salg af frù
beskyttet af forñdlerrettigheder

IP/98/1155 18.12.1998 Kommissionen godkender et patentlicensprogram om gennemfùrelse af
MPEG-2 standarden
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G Ð Domstolens og Fùrsteinstansrettens domme

1. Fùrsteinstansretten

Sag Parter Dato Offentliggjort i

T-275/97 Kommissionen mod SocieÂ teÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 Sml. 1998 II-0253

T-276/97 Kommissionen mod 13.2.98 Sml. 1998 II-0261

SocieÂ teÂ GUERIN Automobiles

T-235/95 Kommissionen mod A.J. Goldstein 16.3.98 C 151 af 16.5.98, s.8

T-367/94 Kommissionen mod British Coal Corporation 29.4.98 C 209 af 4.7.98, s.39

T-262/97 Kommissionen mod A.J. Goldstein 14.5.98 C 234 af 25.7.98, s.27

T-304/94 Kommissionen mod Europe Carton 14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.30

T-308/94 Kommissionen mod Cascades SA 14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.30

T-309/94 Kommissionen mod NV Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek de (KNP)

14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.30

T-311/94 Kommissionen mod Kartonfabriek de Eendracht
NV

14.5.98 C 209 af 4.7.98, s. 31

T-317/94 Kommissionen mod Moritz J. Weig GmbH 14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.32

T-319/94 Kommissionen mod Fiskeby Board AB 14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.33

T-334/94 Kommissionen mod SarrioÁ S.A. 14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.33

T-338/94 Kommissionen mod Finnish Board Mills 14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.34

T-339/94 Kommissionen mod MetsaÈ-Serla Oy 14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.35

T-340/94 Kommissionen mod United Papermills Ltd 14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.35

T-341/94 Kommissionen mod Tampella Corporation 14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.35

T-342/94 Kommissionen mod Oy Kyro AB 14.5.98 C 386 af 4.7.98, s.35

T-347/94 Kommissionen mod Mayr-Melnhof
Kartongesellschaft mbH

14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.35

T-348/94 Kommissionen mod Enso EspanoÄ la, S.A. 14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.36

T-352/94 Kommissionen mod Mo och DomsjoÈ AB 14.5.98 C 209 af 4.7.98, s.37

T-354/94 Kommissionen mod Stora Kopparbergs AB 14.5.98

T-375/94 Kommissionen mod European Passenger Service
Ltd

15.5.98

T-596/97 Kommissionen mod DalmineSPA 24.6.98 C 312 af 10.10.98, s.12

T-262/97 Kommissionen mod A.J. Goldstein 26.6.98. C 258 af 15.8.9, s.36

T-286/97R Kommissionen mod Anthony Goldstein 15.7.98 C 312 af 10.10.98, s.12

T-111/96 Kommissionen mod ITT Promedia NV 17.7.98 C 299 af 26.9.98, s.31

T-374/94 Kommissionen mod European Night Services Ltd 15.9.98

T-375/94 Kommissionen mod European Passenger Service
Ltd

15.9.98

T-384/94 Kommissionen mod L'Union Internationale des
Chemins de fer (UIC), N.V. Nederlandse
Spooorwegen

15.9.98

T-388/94 Kommissionen mod SocieÂ teÂ Nationale des Chemins
de Fer Francàais (SNCF)

15.9.98

T-28/95 Kommissionen mod International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327 af 24.10.98, s.19

T-110/95 Commission International Express Carriers
Conference

16.9.98 C 327 af 24.10.19, s.19
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T-116/95 Commission mod CEMENTIR Cementerie del
Tirreno SpA

16.9.98 C 258 af 15.8.98, s.31

T-204/95 Kommissionen mod International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327 af 24.10.98, s.20

T-133/95 Kommissionen mod International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327 af 24.10.98, s.20

T-100/98R Kommissionen mod Anthony Goldstein 23.10.98

T-100/98 Kommissionen mod Anthony Goldstein 28.10.98

2. Domstolen

Sag Parter Dato Offentliggjort i

C-196/97 P Kommissionen mod Intertronic F. Cornelis GmbH 15.01.98 Sml. 1998, I-0199

C-306/96 SocieÂ teÂ Javico Internationale og SocieÂ teÂ Javico AG
mod SocieÂteÂ Yves Saint Laurent Parfums

28.04.98 Sml. 1998, I-1983

C-230/96 S.A. Cabour og SA Nord Distribution Automobile
mod SARL Afnor »SOCO«

30.4.98 Sml. 1998, I-2055

C-401/96P Kommissionen mod Somaco SARL 07.05.98 Sml. 1998, I-2587

C-7/95P Kommissionen mod John Deere 28.5.98 Sml. 1998, I-3111

C-8/95P Kommissionen mod Fiatagri U.K. Ltd og New
Holland Ford Ltd

28.5.98 Sml. 1998, I-3175

C-279/95P Kommissionen mod Langanese-Iglo GmbH 15.06.98 C 286 af 28.10.95, s. 3

C-35/96 Kommissionen mod Den Italienske Republik
(toldklarerere)

18.06.98 Sml. 1998, I-3851

C-266/96 Corsica Ferries France S.A. mod Gruppo Antichi
ormeggiatori del Golfo di La Spezia og Ministero
dei Trasporti e della Navigazione

18.06.98 Sml. 1998, I-3949

C-38/97 Autotrasporti Librandi s.n.C. di Librandi F & C.
mod Cuttica Spedizioni e Servizi Internazionali s.r.l.

01.10.98 C 94 af 22.3.97, s.10

C-279/95P Kommissionen mod Langnese-Iglo GmbH 01.10.98

C-70/97P Kommissionen mod Kruidvat B.V.B.A. 17.11.98

ArreÃ t
C-7/97

OSCAR Bronner Gessellschaft mbH & Co KG c/1.
Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag
Gesellschaft mbH & Co KG 2.Mediaprint
ZeitungsvertriebsgeselmbH & Co KG 3.
Mediaprint AnzeigengesellschaftmbH & Co KG

26.11.98
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II Ð FUSIONSKONTROL: RAÊ DETS FORORDNING (EéF) NR. 4064/89
OG EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 66

A Ð ResumeÂ af beslutninger efter artikel 6, stk. 1, litra b), i RaÊ dets
forordning (EéF) nr. 4064/89

1. Fusioner med tilsagn fra parterne

ABB/Elsag Bailey 41

ABB Transport Participations (ABB TP) er en del af ABB-koncernen, der beskñftiger sig med en
rñkke ingeniùrtekniske aktiviteter, herunder processtyring. MaÊ lselskabet, Elsag Bailey, er et
datterselskab af Finmeccanica SpA og beskñftiger sig udelukkende med automatisk processtyring.

Kommissionens undersùgelser viste, at der eksisterede et sñrskilt produktmarked for eÂn bestemt
produkttype, nemlig procesanalysatoren kendt som en on-line gaskromatograf. Det relevante
geografiske marked ansaÊs at dñkke i hvert fald hele Europa som fùlge af den lovgivningsmñssige
harmonisering af standarder og regler i Europa, offentlige kontraktforpligtelser, lave transportom-
kostninger og aftagernes kùbekraft.

To forhold fùrte til, at Kommissionen frygtede, at parterne ville komme til at indtage en dominerende
stilling. For det fùrste ville transaktionen paÊ det geografiske plan medfùre, at den nye enhed ville
komme til at indtage en meget stñrk position. Parternes kombinerede markedsandele ville blive
mindst tre gange saÊ store som den nñrmeste konkurrents, og de ville komme til at beherske op til to
tredjedele af markedet. For det andet var stort set ingen af konkurrenterne i stand til at tilbyde det
samme store udbud af tekniske applikationer, som de relevante produkter fra ABB TP og Elsag Bailey
kunne benyttes til.

For at rydde disse problemer af vejen foreslog ABB TP en ñndring af transaktionen i
overensstemmelse med fusionsforordningens artikel 6, stk. 2. Dette forslag indebar et tilsagn om at
afhñnde den analytiske division (Analytical Division) i Elsag Baileys datterselskab Applied
Automation Inc., der hovedsagelig opererer i USA, men som ogsaÊ har visse aktiviteter i Europa og
Asien. De AAI-aktiviteter, der vil blive solgt, hùrer primñrt hjemme i USA og omfatter Elsag Baileys
interesser inden for gaskromatografer og udvikling af et massespektrometer.

Johnson & Johnson/Depuy 42

Johnson&Johnson har aktiviteter inden for en bred vifte af hygiejneartikler, lñgemidler og
hùjteknologiske medicinske produkter, der anvendes af hospitaler og lñger. MaÊlselskabet DePuy er
et datterselskab af Roche og beskñftiger sig med udvikling, produktion og salg af ortopñdiske artikler.

Kommissionen fandt betydelige overlapninger inden for et bestemt segment af markedet, nemlig
segmentet for implantater og proteser til udbedring af hofte- og knñskader.

41 16.12.1998.
42 28.10.1998.
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Parterne definerede det geografiske marked som vñrende EéS-dñkkende grundet den igangvñrende
harmonisering af EéS-landenes lovgivning og den indbyrdes tilnñrmelse af deres priser. Kommis-
sionen mente imidlertid, at det geografiske marked var opsplittet i nationale markeder, da det for at
dñkke patienternes behov for genoptrñning og anden bistand var nùdvendigt at vñre reprñsenteret i
de enkelte lande. Desuden fandt Kommissionen, at de nationale sygeforsikringssystemer i flere lande
havde afskñrmet de nationale markeder.

Kommissionen konkluderede, at transaktionen ville faÊ betydelige konsekvenser i Irland. Adskillige
forhold gav anledning til, at Kommissionen nñrede alvorlig tvivl med hensyn til transaktionens
forenelighed med fñllesmarkedet. For det fùrste er det irske marked et lille marked, hvor de offentlige
udbudsprocedurer endnu ikke er fuldt udviklet. For det andet ville den fusionerede enhed erhverve
sñrdeles store markedsandele i forhold til de nñrmeste konkurrenter, som kun ville komme til at
indtage en marginal position paÊ markedet. Desuden ville den nye enhed indtage en ubestridt
fùrerstilling paÊ markedet for baÊde hofte- og knñproteser.

For at lùse disse problemer for konkurrencen gav J&J tilsagn om at afhñnde sin virksomhed inden for
salg og distribution af ortopñdiske artikler i Irland til en i forhold til parterne uafhñngig konkurrent paÊ

markedet for hofte- og knñproteser. Salget vil omfatte lagerbeholdning, alle kontrakter i Irland,
knowhow, teknisk og kommerciel information og andre aktiver, som kùberen vil have brug for som led
i markedsfùringen og salget af de paÊgñldende artikler i Irland.

Akzo Nobel/Courtaulds 43

Det nederlandske selskab Akzo Nobel er en international producent af belñgningsmaterialer, fibre,
kemikalier og sundhedsplejeprodukter. MaÊlselskabet, Courtaulds, fremstiller belñgningsmaterialer,
tñtningsmidler, kemikalier, fibre og polymerer.

Akzos og Courtaulds' aktiviteter er i vid udstrñkning komplementñre. Transaktionen ville imidlertid
give anledning til konkurrenceproblemer paÊ markederne for belñgningsmaterialer og tñtningsmidler
til flyindustrien. Belñgningsmaterialer til flyindustrien er et meget specialiseret produkt, som leveres
til flyfabrikker, flyvñrksteder, luftfartsselskaber osv. De benyttes til at tñtte samlinger paÊ fly, f.eks. i
brñndstoftanke.

Parterne hñvdede, at den geografiske udstrñkning af markederne for belñgningsmaterialer og
tñtningsmidler til flyindustrien mindst dñkkede hele EéS. Kommissionen fastlagde ikke nogen
endelig definition af det geografiske marked, men bekrñftede, at det mindst omfattede hele EéS. Den
fandt ogsaÊ tegn paÊ , at markederne for begge produkter kunne vñre globale markeder.

De konkurrenceproblemer, som Kommissionen pegede paÊ , skyldtes parternes allerede hùje markeds-
andele og den betydelige forùgelse af disse markedsandele efter fusionen. Inden for belñgnings-
materialer til flyindustrien er Courtaulds and Akzo Nobel, via joint venturet ADAF med det
amerikanske selskab Dexter, de to fùrende udbydere i Europa. Den fusionerede enhed ville komme til
at beherske 3/4 af hele EéS-markedet. Courtaulds er verdens fùrende udbyder af tñtningsmidler til
flyindustrien og behersker 2/3 af markedet. Desuden er det meget vanskeligt at trñnge ind paÊ det
paÊgñldende marked. Et andet problem vedrùrte ADAF's deltagelse i et F&U-projekt, der bl.a. har til
formaÊl at udvikle tñtningsmidler, der kunne konkurrere med Courtaulds' nuvñrende produkter.

43 30.6.1998 .
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Efter forhandlinger med Kommissionen gav Akzo Nobel tilsagn om at afhñnde Courtaulds'
verdensomspñndende aktiviteter inden for belñgningsmaterialer og tñtningsmidler til flyindustrien
til en uafhñngig kùber, som skulle godkendes af Kommissionen. Som alternativ kunne Akzo Nobel
sñlge alle sine interesser i ADAF til selskabets aktuelle partner, Dexter. Uanset hvilken lùsning Akzo
vñlger, vil det Ð inden transaktionen godkendes Ð vñre nùdvendigt for Kommissionen at sikre, at
aftagerne ogsaÊ fremover vil kunne drage fordel af konkurrencen paÊ de paÊgñldende markeder.

Alcatel/Thomson CSF-SCS 44

Alcatel staÊr i spidsen for en gruppe virksomheder med aktiviteter inden for alle mulige former for
telekommunikationsudstyr. Thomson-CSF fremstiller elektroniske komponenter til baÊde civile og
militñre applikationer. Alcatel og Thomson anmeldte en fusion, hvorved de franske virksomheder
Alcatel, Thomson-CSF and AeÂrospatiale ville samle deres satellitbygningsaktiviteter i et nyt joint
venture kaldet SCS.

Parterne sidder paÊ en meget stor del af det globale marked for vandrebùlgerùr (Travelling Waves
Tubes) til satellitter. Markedet for satellitrùr er meget koncentreret. Kommissionens undersùgelse
viste, at der er forholdsvis ringe ledig kapacitet som fùlge af den stigende efterspùrgsel efter
telekommunikationssatellitter. Hindringerne for adgang til markedet er betydelige.

Kommissionen fandt, at Thomsons datterselskab Thomson Tube Electronique (TTE) var langt den
stùrste udbyder og allerede indtog en dominerende stilling paÊ det globale satellitmarked.
Konkurrenterne frygtede, at TTE kunne udnytte sin stñrke position paÊ markedet til at anvende
diskriminerende priser over for konkurrenterne og fordreje konkurrencen paÊ markedet for satellitter.

For at lùse disse problemer tilbùd parterne at indfùje en voldgiftsklausul i satellit-joint venturets
generelle salgsvilkaÊr. Klausulen indebñrer, at en uafhñngig tredjepart (Det Europñiske Rumagentur)
vil kunne optrñde som voldgiftsinstans og afgùre alle tvister, der maÊtte opstaÊ mellem TTE og
selskabets kunder vedrùrende salget og leveringen af vandrebùlgerùr. Voldgiftsinstansen vil skride ind
efter anmodning fra kunden og vñre befùjet til at afsige kendelse inden for en maÊned. I henhold til
fransk civilret vil saÊvel Thomson som den klagende part vñre bundet af kendelsen. Kendelsen kan
omfatte paÊbud om f.eks. at levere de bestilte vandrebùlgerùr og om udbetaling af erstatning.
Voldgiftsinstansen vil ogsaÊ vñre befùjet til at gennemfùre enhver undersùgelse, den maÊtte finde
nùdvendig for udfùrelsen af sine opgaver.

Thyssen/Krupp 45

De to tyske selskaber Thyssen AG og Krupp er fùrst og fremmest aktive inden for produktion og
bearbejdning af staÊ l og andre materialer samt bygning af rulletrapper og elevatorer. Kommissionens
undersùgelser viste, at fusionen kun ville medfùre et alvorligt konkurrenceproblem paÊ markedet for
rulletrapper. Det geografiske marked blev defineret som EU i sin helhed, da alle de stùrste udbydere
af rulletrapper opererer i hele EU, og da konkurrencevilkaÊrene ikke varierer nñvnevñrdigt fra
medlemsstat til medlemsstat.

Markedet for rulletrapper er sñrdeles koncentreret. Foruden Thyssen findes der kun tre andre stùrre
udbydere i Europa, nemlig Kone, Otis og Schindler, der har stort set identiske markedsandele. Siden
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Krupp solgte sin rulletrappedivision til Kone, har selskabet ikke opereret paÊ dette marked. Ikke desto
mindre eksisterede der nogle problematiske baÊnd mellem Thyssen/Krupp og Kone, eftersom Krupp
ejede 10% af aktierne i Kone, havde fortrinsret til kùb af yderligere Kone-aktier og havde en plads i
Kones bestyrelse. Desuden havde de to selskaber indgaÊet en aftale om ikke at konkurrere med
hinanden. Kommissionen var derfor af den opfattelse, at fusionen, i den oprindeligt anmeldte form,
ville medfùre en samling af Thyssens og Kones rulletrappevirksomhed i kraft af forbindelserne mellem
Krupp og Kone.

I lùbet af proceduren tilbùd Krupp at give permanent afkald paÊ retten til at udpege et medlem af
Kones bestyrelse. Krupp gav endvidere tilsagn om at indlede forhandlinger med Kone om at ophñve
aftalerne om ikke at konkurrere og om at opgive fortrinsretten til kùb af yderligere aktier i Kone. Det
betyder, at der i fremtiden vil optrñde fire selvstñndige konkurrenter paÊ markedet.

Neste/IVO 46

Neste YhtymaÈ Oy (Neste) anmeldte, at selskabet ville overtage enekontrollen med Imatran Voima Oy
(IVO). Neste er aktiv inden for oliesektoren, energisektoren (naturgas) og den kemiske sektor. IVO's
hovedaktiviteter omfatter kraft- og varmeproduktion samt kùb, salg og distribution af elektricitet. Den
finske stat kontrollerer begge selskaber.

De relevante produktmarkeder var markederne for naturgas og elektricitet. Parterne og Kommis-
sionen var enige om, at det geografiske marked fulgte gasrùrledningernes ruter i Finland.

Kommissionen fandt, at IVO og Neste havde vertikale forbindelser til hinanden paÊ elproduktions-
omraÊdet, som gav anledning til visse konkurrencemñssige problemer. Via sit datterselskab Gasum Oy
(Gasum) er Neste den eneste importùr, udbyder og sñlger af naturgas til elproduktion. Gasum, der
kontrolleres af Neste, har allerede forud for fusionen et de facto-monopol paÊ salget af naturgas i
Finland. IVO opererer paÊ markedet for produktion, engrossalg og distribution af elektricitet. I den
anmeldte form ville transaktionen have truet med at skabe eller styrke en dominerende stilling for
Neste-IVO paÊ markedet for engrossalg af elektricitet i Finland. Det var Kommissionens opfattelse, at
Neste-IVO, efter fusionen, ville vñre i stand til at kontrollere eller i hvert fald ùve stor indflydelse paÊ

baÊde el- og gaspriserne i Finland i kraft af enhedens stñrke position paÊ markederne for baÊde
elektricitet og naturgas.

For at lùse disse problemer gav Neste-IVO tilsagn om at opgive kontrollen over Gasum og mindske
sine interesser i selskabet til en ikke-kontrollerende minoritetsinteresse. Aktierne vil blive solgt til
finske og andre europñiske selskaber, der er uafhñngige af Neste-IVO, og den finske stat vil faÊ

mulighed for at overtage maksimalt 24% af aktierne. I kraft af disse tilsagn vil Neste-IVO ikke lñngere
have enekontrol over Gasum, men komme til at staÊ som minoritetsaktionñr.

Allianz/AGF 47

Det tyske selskab Allianz staÊr i spidsen for en gruppe forsikringsselskaber og er et af Europas stùrste
erhvervsforsikringsselskaber. MaÊlselskabet, Assurances GeÂneÂrales de France (AGF), er et fransk livs-,
skades- og genforsikringsselskab med aktiviteter i EéS og resten af verden.

46 2.6.1998.
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De produktmarkeder, der hovedsagelig ville blive paÊvirket af fusionen, var markederne for
kreditforsikring, navnlig »delkredere«-markedet (indenlandske kreditforsikringer, eksportkreditfor-
sikringer og kapitalkreditforsikringer). Kommissionen maÊtte vurdere transaktionen paÊ baÊde europñisk
og nationalt plan.

Kommissionens undersùgelse viste, at fusionen mellem de to stùrste kreditforsikringsselskaber i
Europa ville resultere i temmelig hùje markedsandele paÊ et nichemarked, der kun har faÊ globale
aktùrer, og som er kendetegnet ved en hùj grad af specialisering. PaÊ det europñiske kredit-
forsikringsmarked ville den nye enhed faÊ en markedsandel, der ville vñre over to gange stùrre end det
nñststùrste selskabs og over tre gange stùrre end det tredjestùrste selskabs. En tilsvarende situation
kunne og kan observeres i Italien, hvor parterne allerede indtager en dominerende stilling med en
betydelig stùrre markedsandel end den nñrmeste konkurrent. Ikke desto mindre var disse forhold ikke
tilstrñkkelige til at skabe alvorlig tvivl med hensyn til fusionens forenelighed med fñllesmarkedet, da
der fandtes adskillige konkurrenter med globale aktiviteter. Der var desuden beviser for, at der kort
forinden var trñngt nye konkurrenter ind paÊ markedet, og fusionen ville ikke forùge den nye enheds
markedsandele i Italien nñvnevñrdigt. Imidlertid gav forbindelserne mellem AGF og Coface,
hovedkonkurrenten paÊ »delkredere«-markedet, anledning til alvorlige bekymringer for konkurrencen.

Parterne afgav derfor tilsagn om, at de strukturelle forbindelser mellem AGF og Coface ville blive
ñndret paÊ den maÊde, at de to selskaber fremover ville optrñde som konkurrenter og selvstñndige
selskaber paÊ »delkredere«-markedet. Ifùlge disse tilsagn ville AGF, efter Kommissionens godkendelse
af fusionen, sñlge en vis procentdel af sine aktier i Coface til kùbere uden for AGF/Allianz-gruppen.
Endvidere ville alle personforbindelser mellem selskaber ejet/kontrolleret af en af parterne og
selskaber tilhùrende Coface blive brudt.

Owens-Illinois/BTR Packaging 48

Det amerikanske selskab Owens-Illinois fremstiller glasbeholdere, maskiner og plastemballage og
sñlger licenser paÊ glasteknologi verden over. MaÊlselskabet, BTR, er en ingeniùrteknisk virksomhed
med verdensomspñndende aktiviteter. BTR fremstiller glasbeholdere i Det Forenede Kongerige
gennem sit datterselskab BTR Packaging.

I overensstemmelse med sine beslutninger i sagerne IV/M.603 Ð Crown Cork & Seal/Carnaud
MetalBox og IV/M.081 Ð VIAG/Continental Can fastslog Kommissionen, at eftersom der ikke
optraÊdte nogen substituerbarhed mellem de forskellige emballagematerialer, skulle det relevante
marked i denne sag defineres som markedet for glasbeholdere til fùdevarer, drikkevarer, vin og
spiritus. De relevante geografiske markeder blev defineret som nationale grundet den manglende
konkurrence paÊ tvñrs af landegrñnserne, den lokale forsyningsstruktur og de betydelige prisforskelle
landene imellem.

Kommissionen konkluderede, at transaktionen i den oprindeligt anmeldte form ville have styrket
Owens-Illinois' dominerende stilling paÊ markedet for glasbeholdere i Det Forenede Kongerige og
Irland. Denne konklusion byggede paÊ parternes store markedsandele, de ùvrige konkurrenters smaÊ

markedsandele og manglen paÊ konkurrencepres fra virksomheder uden for Det Forenede Kongerige,
der skyldtes de hùje transportomkostninger.

48 21.4.1998.
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For at fjerne disse betñnkeligheder gav Owens-Illinois tilsagn om at afhñnde den glasbeholdervirk-
somhed, som BTR Packaging udùvede via sit datterselskab Rockware Group Limited (Rockware) paÊ

fire fabrikker i Det Forenede Kongerige. Owens-Illinois gav ogsaÊ tilsagn om at afhñnde Rockwares
andel paÊ 50% i joint venture-selskabet British Glass Recycling Company Ltd., som beskñftiger sig med
genanvendelse af glas, og som Rockware ejede sammen med Owens-Illinois. Disse tilsagn fjernede
enhver overlapning mellem Owens-Illinois' and BTR Packagings aktiviteter paÊ det britiske marked for
glasbeholdere.

RAG/Saarbergwerke 49

Efter en detaljeret undersùgelse foretaget i henhold til EKSF-traktatens artikel 66, som danner
udgangspunkt for Kommissionens vurderinger af fusioner inden for jern- og staÊ lindustrien, godkendte
Kommissionen, paÊ visse vilkaÊr, RAG Aktiengesellschafts (RAG) overtagelse af Saarbergwerke AG
(Saarbergwerke) og Preussag Anthrazit GmbH (Preussag). De tre virksomheder er de eneste
tilbagevñrende kulproducenter i Tyskland. RAG og Saarbergwerke importerer ogsaÊ kul. Virk-
somhederne har ogsaÊ andre aktiviteter, der falder uden for EKSF-traktaten. Disse aspekter af fusionen
var allerede blevet godkendt af Bundeskartellamt.

Kommissionen paÊpegede, at transaktionen ville afstedkomme visse problemer for konkurrencen,
navnlig for den tyske import af kul. Efter drùftelser med Kommissionen afgav RAG imidlertid en
rñkke tilsagn for at lùse disse problemer. De betyder bl.a., at Saarbergwerkes kulimportvirksomhed vil
blive solgt til en uafhñngig tredjepart, og at salget af henholdsvis indenlandsk produceret kul og
importeret kul vil blive holdt fuldstñndig adskilt.

Tilsagnene vil sikre, at RAG's stilling som importùr af kul fra tredjelande ikke styrkes. Takket vñre
den komplette adskillelse mellem afsñtningen af henholdsvis tysk og importeret kul er det ikke
sandsynligt, at konkurrencen mellem RAG og virksomhedens konkurrenter vil blive fordrejet paÊ

markedet for salg af importeret kul i Tyskland, og gennemsigtigheden paÊ det tyske marked vil blive
forbedret. Endelig omfatter den del af Saarbergwerkes importvirksomhed, der vil blive solgt, visse
omladnings-, lager- og transportfaciliteter, hvilket vil bidrage til en yderligere styrkelse af den
fremtidige kùbers stilling inden for import af stenkul.

B Ð ResumeÂ af beslutninger vedtaget efter artikel 8 i RaÊ dets forordning
(EéF) nr. 4064/89

1. Fusioner ledsaget af tilsagn fra de deltagende virksomheder i henhold til
fusionsforordningens artikel 8, stk. 2

SKANSKA/SCANCEM 50

Skanska er aktiv inden for byggeri, produktion og distribution af byggematerialer og inden for
ejendomsforvaltning. MaÊlselskabet Scancem er aktivt inden for produktion og distribution af
byggematerialer, hovedsagelig cement og andre mineralske materialer.
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Kommissionen identificerede fùlgende relevante produktmarkeder: cement, tilslagsmaterialer,
fabriksbeton, tùrbeton, fñrdigstùbte betonvarer og byggeri. Kommissionen vurderede transaktionen
paÊ basis af parternes nationale aktiviteter inden for fabriksbeton og tilslagsmaterialer. Den undersùgte
ogsaÊ , hvilke konsekvenser transaktionen ville faÊ for konkurrencen paÊ regionalt og lokalt plan.

Kommissionen fandt, at den anmeldte transaktion ville styrke parternes dominerende stilling paÊ det
svenske cementmarked, og at det samme muligvis ville ske i Finland og Norge. Transaktionen ville
desuden skabe en dominerende stilling paÊ de svenske markeder for fabriksbeton, tùrbeton og
fñrdigstùbte betonvarer. Den kombinerede enhed ville komme til at sidde paÊ over 4/5 af
cementmarkedet og paÊ 2/5-3/5 af de ùvrige markeder. Transaktionen ville faÊ negative virkninger for
alle disse markeder, navnlig som fùlge af den kombinerede enheds meget stñrke position paÊ

markederne i forhold til dens mindre og svagere konkurrenter. Fusionen ville ogsaÊ faÊ betydelige
vertikale virkninger som fùlge af Skanskas og Scancems omfattende aktiviteter paÊ flere niveauer i
byggeindustrien, nemlig inden for udgangsmaterialer (cement og tilslagsmaterialer), inden for
byggematerialer (beton og andre byggevarer) og endelig inden for selve byggesektoren. Den
fusionerede enheds mange forskellige aktiviteter ville ogsaÊ gùre det vanskeligt for nye virksomheder at
trñnge ind paÊ de relevante markeder.

For at lùse de problemer, som Kommissionen have paÊpeget, gav Skanska tilsagn om at afhñnde alle
sine aktier i Scancem og desuden afhñnde Scancems cementinteresser i Finland. Disse foranstaltninger
vil aÊbne markedet op og bane vej for en uafhñngig leverandùr af cement af tilstrñkkelig hùj kvalitet.
Desuden vil Skanskas tilsagn om at afhñnde alle sine aktier i Scancem fjerne de bekymringer for
konkurrencen, der skyldtes den vertikale integration mellem selskaberne.

Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 51

Hoffmann-La Roche (Roche) er et schweizisk selskab, der hovedsagelig er aktiv inden for fremstilling
og distribution af lñgemidler, diagnostika, smags- og duftstoffer. Boehringer Mannheim (BM)
beskñftiger sig med fremstilling og distribution af diagnostika, lñgemidler og biokemikalier. DePuy
fremstiller og distribuerer ortopñdiske produkter og udstyr.

De markeder, paÊ hvilke fusionen formentlig ville faÊ konsekvenser for den effektive konkurrence, var
markederne for in vitro-diagnostika (IVD Ð test, der anvendes til identificering og maÊling af stoffer i
vñvs-, blod- eller urinprùver) og DNA-sonder. I deres anmeldelse angav parterne, at markedet for
in vitro-diagnostika dñkkede hele verden eller i hvert fald EéS. Grundet behovet for lokalt etablerede
udbydere, den manglende substituerbarhed paÊ efterspùrgselssiden og hovedkonkurrenternes nationalt
opbyggede distributionssystemer var det Kommissionens opfattelse, at markederne for in vitro-
diagnostika og DNA-sonder i det store og hele var nationale markeder.

Kommissionen konkluderede, at fusionen i den anmeldte form ville skabe eller styrke dominerende
stillinger inden for diagnostika paÊ omraÊderne klassisk klinisk kemi og immunkemi og inden for DNA-
sonder paÊ en rñkke nationale markeder.

Med hensyn til diagnostika paÊ omraÊderne klassisk klinisk kemi og immunkemi ville sammenlñgningen
af Roches og BM's installerede baser styrke BM's dominerende stilling i nogle lande og gùre det
lettere at skabe en dominerende stilling i andre lande. Efter fusionen ville Roche og BM staÊ i en meget
fordelagtig position takket vñre deres meget store installerede instrumentbaser.
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Desuden ville fusionen fjerne Roche som konkurrent fra markedet. PaÊ nogle markeder ville Roche
have vñret en af BM's fùrende udfordrere. Allerede fùr fusionen havde konkurrenterne i de forskellige
lande ikke tilstrñkkeligt store markedsandele og installerede baser til at kunne udfordre Roche/BM
effektivt. Markedsstyrken paÊ aftagersiden var heller ikke tilstrñkkelig, da ikke engang den stùrste af
parternes kunder tegnede sig for nogen betydelig andel af deres salg. PaÊ markedet for DNA-sonder
indtager Roche en meget stñrk stilling, som fùrst og fremmest bygger paÊ selskabets omfattende
patentbeholdning inden for den vigtigste DNA-sondeteknologi, den saÊkaldte Polymerase Chain
Reaction-teknik (PCR). De forskningslicenser, som Roche udsteder, giver ikke licenshaverne ret til at
markedsfùre produkter eller udstyr baseret paÊ den patenterede PCR-teknologi.

For at lùse de konkurrencemñssige problemer, som Kommissionen havde peget paÊ , gav Roche tilsagn
om at afhñnde den vigtigste installerede base (Cobas Mira) i de forskellige lande og sñlge den til en
enkelt kùber og levedygtig konkurrent i den klinisk-kemiske sektor. Roche ville desuden paÊ et ikke-
diskriminerende grundlag give alle interesserede aktùrer paÊ markedet adgang til PCR-teknologien til
alle IVD-anvendelser (»most-favoured-customer«-klausul). Tilsagnet medfùrer en betydelig mind-
skelse af den sammenlagte installerede base og markedsandel inden for den klinisk-kemiske sektor, og
det vil sñtte kùberen i stand til omgaÊende at optrñde som leverandùr af et komplet sortiment.
Tilsagnet vil ogsaÊ sikre, at adskillige store IVD-producenter vil faÊ mulighed for at trñnge ind paÊ

markedet for DNA-sonder.

Agfa-Gevaert/DuPont 52

BaÊde Agfa og DuPont beskñftiger sig paÊ verdensplan med produktion af grafiske film og
offsettrykplader.

Ved definitionen af produktmarkederne skelnede Kommissionen mellem markedet for grafiske film og
markedet for offsettrykplader. Sidstnñvnte blev igen opdelt i fire forskellige produktmarkeder, nemlig
markedet for positive plader, markedet for negative plader, markedet for plader til computer-til-plade-
teknologien og markedet for elektrostatiske plader. Grundet den betydelige samhandel og manglen paÊ

lovgivningsmñssige hindringer blev det geografiske marked defineret som EéS.

Kommissionen fandt, at transaktionen i den anmeldte form ville fùre til skabelse af en dominerende
stilling for parterne paÊ markedet for negative offsettrykplader. Disse plader sñlges enten til trykkerier
og forlag, f.eks. avistrykkerier og emballagetrykkerier, eller til distributùrer og detailhandlende. Den
dominerende stilling skyldtes ikke kun meget hùje markedsandele i EéS, men ogsaÊ flere andre
faktorer.

De fleste af de konkurrenter, der udbyder negative offsettrykplader, indgaÊr normalt en pakkeaftale
med deres kunder, hvorved de stiller udstyret gratis til raÊdighed, forudsat at kunden kùber sine
forbrugsmaterialer (film og plader) hos udstyrsleverandùren i et bestemt tidsrum. Agfa havde
imidlertid indgaÊet aftaler, der forpligtede udstyrsleverandùrer til kun at levere visse former for udstyr
til Agfa. Disse eksklusivaftaler forringede de fleste konkurrenters muligheder for at tilbyde deres
kunder tilsvarende pakkeaftaler, da de fleste af dem ikke selv producerede udstyr. Den nye enhed ville
derfor faÊ meget lettere adgang til kunderne end deres hovedkonkurrenter.

Agfa og DuPont indgik desuden eksklusivaftaler med en rñkke vigtige forhandlere, som kun maÊtte
forhandle Agfa- eller DuPont-produkter.

52 11.2.1998.

KONK. BERETN. 1998

196 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPáISKE UNION



For at lùse de konkurrencemñssige problemer, som Kommissionen havde peget paÊ , gav Agfa tilsagn
om at frigùre alle sine OEM-leverandùrer af fremkaldeudstyr til negative plader fra kontraktlige
forpligtelser, der forhindrede de paÊgñldende leverandùrer i frit at sñlge samme fremkaldeudstyr til
tredjeparter. For saÊ vidt angik negative plader, ville Agfa-Gevaert frigùre alle DuPonts eksklusivfor-
handlere. Dette tilsagn vil gùre det muligt for forhandlerne at sñlge konkurrerende produkter, hvilket
vil forùge interbrand-konkurrencen.

WorldCom/MCI II 53

WorldCom og MCI er begge bùrsnoterede teleselskaber, der udbyder det normale sortiment af
teletjenester. De udbyder ogsaÊ internettjenester.

Uanset hvilken konfiguration slutbrugerens system benytter, faÊr vedkommende normalt adgang til
Internettet ved at abonnere paÊen adgangstjeneste, der stilles til raÊdighed af en internetudbyder.
Internetudbyderen giver betalende abonnenter adgang til Internettet paÊ kommercielt basis.

Kommissionen fandt, at der inden for internetsektoren kunne skelnes mellem forskellige former for
tjenester, f.eks. tjenester fra smaÊ teleoperatùrer i form af opkaldsadgang (dial up access), tjenester
leveret af stùrre aktùrer, der driver lokale netvñrk, og tjenester leveret af endnu stùrre operatùrer, der
driver internationale langdistancenetvñrk, der danner Internettets overordnede struktur. Kun de
absolut stùrste internetudbydere kan med helt egne faciliteter tilbyde komplet internetkonnektivitet.
Hvis topnettene hñver deres priser for adgang til Internettet, vil videresñlgernes omkostninger blive
forùget, og denne forùgelse vil nùdvendigvis blive vñltet over paÊ forbrugerne. Internetudbydere med
sekundñre peering-aftaler er ikke fuldstñndig bundet af de priser, som topnettene opkrñver, men hvis
de ùnsker at tilbyde komplet konnektivitet, kan de ikke undgaÊ at kùbe visse transittjenester hos
topnettene 54. Derfor kan hverken videresñlgerne eller udbydere med sekundñre peering-aftaler ùve
nogen konkurrencemñssig indflydelse paÊ topnettenes priser. Det relevante marked for de
fusionerende parter blev derfor defineret som markedet for levering af topnet- eller universel
internetkonnektivitet.

Parterne tilhùrer en lille gruppe af internetudbydere, der kan tilbyde konnektivitet hvor som helst paÊ

Internettet udelukkende gennem deres egne peering-aftaler og uden at vñre tvunget til at kùbe
transittjenester hos andre udbydere. WorldCom er den fùrende aktùr paÊ markedet, mens MCI er en af
WorldComs hovedkonkurrenter. Efter fusionen ville den kombinerede enhed beherske omkring 50%
af det relevante marked. MCI WorldCom ville kunne kontrollere adgangen til markedet ved at afvise
at indgaÊ nye peering-aftaler, udelukke eller true med at udelukke peering-aftaler og/eller erstatte dem
med tilslutning mod betaling. Sammenlñgningen af WorldComs og MCI's Internet-backbonenet ville
skabe et net af saÊ absolut og relativ stùrrelse, at den kombinerede enhed i vid udstrñkning ville kunne
handle uafhñngigt af sine konkurrenter og kunder. Kommissionen konkluderede derfor, at
transaktionen i den anmeldte form ville skabe eller styrke en dominerende stilling for parterne.

For at lùse de konkurrencemñssige problemer forbundet med fusionen gav parterne et antal tilsagn
omfattende afhñndelse af alle MCI's internetinteresser. Dette tilsagn blev vurderet som tilstrñkkeligt
til at sikre, at kùberen kunne indtage MCI's plads paÊ det paÊgñldende marked.

53 8.7.1998.
54 Kùb af en transittjeneste beskrives som en Internetudbyders ret til at faÊ sin trafik behandlet som

transitudbyderens egen trafik over en peering-grñnseflade.
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2. Fusioner godkendt uden tilsagn

Price Waterhouse/Coopers&Lybrand 55

Price Waterhouse (PW) og Coopers & Lybrand (C&L) er to af de saÊkaldte Big 6-revisions- og
regnskabskoncerner i verden (de andre fire er Arthur Andersen (AA), Deloitte Touche Tohmatsui
International (DTTI), KPMG og Ernst & Young (EY). Begge parter er aktive inden for revision og
regnskabsassistance, skatteraÊdgivning og ledelsesraÊdgivning.

Kommissionens meget omfattende undersùgelse fokuserede paÊ de revisions- og regnskabsydelser, der
leveres til store selskaber. SaÊdanne selskaber er nemlig nùdsaget til at benytte Big 6-koncernerne, da
de er de eneste, der har de fornùdne ressourcer, den fornùdne ekspertise og geografiske dñkning samt
et tilstrñkkeligt stñrkt omdùmme paÊ de finansielle markeder. Kommissionen fandt, at dette marked
var et nationalt marked som fùlge af de nationale lovkrav til revisioner og faglige kvalifikationer samt
revisionsfirmaets behov for at vñre etableret lokalt.

Kommissionen fandt, at det paÊgñldende marked var karakteriseret ved en rñkke trñk, der var
befordrende for en situation med kollektiv dominans, f.eks. en langsom stigning i efterspùrgslen,
homogene produkter og strukturforbindelser mellem udbyderne via selvregulerende erhvervs-
organisationer. Trods disse markedskarakteristika fandt Kommissionen ingen afgùrende beviser for,
at fusionen ville fùre til skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, da det maÊtte forventes, at
disse fem udbydere ogsaÊ i fremtiden ville deltage i udbud, og da det var usandsynligt, at en situation
med kollektiv dominans udùvet af fem tjenesteudbydere kunne opretholdes paÊ lñngere sigt.

TKS/ITW Signode/Titan 56

Kommissionen behandlede en sag om et joint venture mellem TKS (et joint venture mellem Thyssen
Stahl og Krupp-Hoesch Stahl) og det amerikansk ejede Signode System GmbH (Signode). TKS
producerer og distribuerer flade produkter af kvalitetsstaÊ l. Titan, der er et datterselskab af Krupp-
Hoesch, producerer staÊ lomsnùringsbaÊnd, ballebaÊnd og lukninger. Signode er hovedsagelig aktiv inden
for produktion og distribution af omsnùringsbaÊnd af staÊ l og plast.

Kommissionen konkluderede, at det relevante geografiske marked for staÊ l- og plastomsnùringsbaÊnd
var begrñnset til EéS og Schweiz (Vesteuropa), fordi konkurrencevilkaÊrene paÊ dette omraÊde var
tilstrñkkeligt homogene og adskilte sig fra vilkaÊrene paÊ tilgrñnsende omraÊder, og fordi trans-
portomkostninger og told stillede importerede produkter vñsentligt ringere i konkurrencen end
produkter fremstillet inden for EéS.

Kommissionens undersùgelse viste, at ITW Signode og joint venturet tilsammen ville komme til at
sidde paÊ mellem 35% og 40% af det samlede vesteuropñiske marked for staÊ l- og plastomsnùringsbaÊnd.
Kommissionen sluttede dog, at transaktionen ikke ville fùre til styrkelse eller skabelse af en
dominerende stilling, bl.a. fordi det samlede marked for omsnùringsbaÊnd var i vñkst, og fordi parterne
stod forholdsvis svagt paÊ det hastigt voksende marked for plastomsnùringsbaÊnd, mens de stod stñrkere
paÊ markedet for staÊ lomsnùringsbaÊnd, der var aftagende. Der fandtes et stort antal aktive konkurrenter,
og hindringerne for adgang til den voksende plastsektor var ubetydelige.

55 20.5.1998.
56 6.5.1998.
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PaÊ den baggrund besluttede Kommissionen, at den ikke ville rejse indsigelse mod det anmeldte joint
venture, og transaktionen blev erklñret forenelig med fñllesmarkedet og EéS-aftalen.

Enso/Stora 57

Enso er en international industrikoncern, hvis hovedaktiviteter bestaÊr i indkùb af trñ og salg af
papirvarer. Stora fremstiller fibermasse, papir og karton.

Kommissionens undersùgelse koncentrerede sig isñr om tre produktmarkeder, nemlig markederne for
avispapir, tidsskriftspapir og emballagekarton til flydende produkter. Parterne hñvdede, at alle tre
markeder var globale markeder. Kommissionen medgav, at visse faktorer, som f.eks. den gradvise
afskaffelse af tolden, kunne pege i retning af en gradvis overgang til et marked, der var stùrre end EéS.
Disse faktorer var dog ikke tilstrñkkelige til, at det med sikkerhed kunne fastslaÊs, at markedet
omfattede mere end EéS.

PaÊ markederne for avispapir og tidsskriftspapir ville transaktionen samle stùrsteparten af udbuddet
hos fem store udbydere. Kommissionen fandt imidlertid, at de to markeder ikke var gennemsigtige
med hensyn til nùgleparametre som leverancer og priser. De stùrste aftagere syntes ogsaÊ at kunne
lñgge et vist pres paÊ udbyderne. Derfor fandt Kommissionen, at en overgang fra et oligopol med seks
medlemmer til et oligopol med fem medlemmer var utilstrñkkelig til at fùre til skabelse eller styrkelse
af en oligopolistisk dominerende stilling.

PaÊ markedet for emballagekarton til flydende produkter ville den fusionerede enhed indtage en
fùrerposition i EéS med en meget stor markedsandel og en begrñnset potentiel konkurrence.
Efterspùrgselssiden er imidlertid lige saÊ koncentreret som udbudssiden, og hovedaftagernes magt,
navnlig Tetra Paks, ville hindre transaktionen i at skabe eller styrke en dominerende stilling paÊ dette
marked.

Fusionen blev erklñret forenelig med fñllesmarkedet i henhold til fusionsforordningens artikel 8, stk. 2,
uden tilfùjelse af betingelser eller forpligtelser. Som reaktion paÊ Kommissionens klagepunktsmedde-
lelse gav parterne imidlertid tilsagn om at indfùre en prisbeskyttelsesordning for de mindre kunder. En
eventuel forhùjelse af priserne over for den stùrste kunde ville ikke vñre procentvis lavere end
eventuelle prisforhùjelser over for de mindre kunder. PaÊ tilsvarende maÊde ville en eventuelt
prisnedsñttelse over for den stùrste kunde ikke vñre procentvis stùrre end en eventuel prisnedsñttelse
over for de mindre kunder. Hvis en eller flere forarbejdningsvirksomheder eller producenter i EU
skulle anmode om en toldfri importkvote for emballagekarton til flydende produkter, lovede parterne,
at de ikke ville modsñtte sig en saÊdan kvote, men at de ville gùre deres bedste for at faÊ den indfùrt. For
det tredje lovede Enso at sñlge alle sine interesser i disse aktiviteter til Elopak. Derved fjernedes
enhver mistanke om, at forbindelsen mellem de to virksomheder kunne svñkke Elopaks stñrke
position som aftager. Kommissionen tog disse tilsagn til efterretning.

57 25.11.1998.
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3. Fusioner erklñret uforenelige med fñllesmarkedet i henhold til fusionsforordningens
artikel 8, stk. 3

Bertelsmann/Kirch/Premiere 58

Parterne til den paÊtñnkte fusion var CLT-UFA, et joint venture mellem Bertelsmann AG og Audiofina
SA, og Kirch, den stùrste udbyder af spillefilm og tv-underholdningsprogrammer i Tyskland. Med
transaktionen ville de have erhvervet fñlles kontrol over det tyske betalings-tv-selskab Premiere og det
tyske selskab BetaDigital. Gennem en anden del af transaktionen ville CLT-UFA, Kirch og Deutsche
Telekom have overtaget det tyske selskab BetaResearch. Fusionerne blev anmeldt sñrskilt, men blev
senere behandlet parallelt, da de i forening ville have lagt rammerne for digital betalings-tv i Tyskland.

Efter en indledende undersùgelse af transaktionerne konkluderede Kommissionen, at de ville fùre til
skabelse eller styrkelse af dominerende stillinger paÊ markederne for betalings-tv, tekniske tjenester til
betalings-tv og kabelnet.

I dag er Premiere og DF1 de eneste udbydere af betalings-tv i Tyskland. I kraft af fusionen ville
Premiere opnaÊ en dominerende stilling paÊ markedet for betalings-tv i Tyskland og i det tysktalende
omraÊde. PaÊ markedet for tekniske tjenester til betalings-tv ville BetaDigital opnaÊ en varig
dominerende stilling inden for i hvert fald satellitsektoren. PaÊ markedet for kabelnet indtager
Deutsche Telekom allerede en dominerende stilling, idet det kontrollerer broderparten af kabelnettet
paÊ netniveau 3. Transmission af kabel-tv finder sted paÊ kabelnettets niveau 3 og 4. PaÊ netniveau 3
betjener Deutsche Telekom 16,5 millioner ud af de i alt 18,5 millioner kabeltilsluttede husstande.

PaÊ et meget sent tidspunkt i proceduren tilbùd parterne en rñkke tilsagn angaÊende betalings-tv-
programmer, dekoderteknologi og kabeloperatùrers mulige markedsfùring af Premieres program-
pakker. Parterne knyttede dog en rñkke restriktive betingelser til markedsfùringen af Premieres
programpakker, som ville have gjort det umuligt for kabelnetoperatùrerne at etablere en alternativ
program- og marketingplatform. Disse tilsagn var ikke tilstrñkkelige til, at de to transaktioner kunne
godkendes.

Efter at have gennemfùrt en detaljeret undersùgelse af de paÊtñnkte fusioner besluttede Kommissionen
derfor at forbyde begge transaktioner.

C Ð Beslutninger i henhold til fusionsforordningens artikel 2, stk. 4 (joint
ventures)

Telia/Telenor/Schibsted 59

Telia, en svensk teleoperatùr, Telenor, en norsk teleoperatùr, og Schibsted, en norsk forlags- og
mediekoncern, dannede et joint venture med det formaÊl at udbyde Internet gateway-tjenester og
producere websteder. Internet gateway-tjenester gùr det lettere for brugerne at hente oplysninger paÊ

Internettet. Disse oplysninger, der leveres af gateway-tjenesteudbyderen eller tredjeparter, stilles til
raÊdighed enten gratis eller mod betaling.

58 27.5.1998.
59 27.5.1998.
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Kommissionen skulle vurdere to markeder efter artikel 2, stk. 4, nemlig markedet for websteds-
produktion, hvorpaÊ opererede baÊde joint venturet og to af moderselskaberne, og markedet for udbud
af opkaldsadgang til Internettet, hvor baÊde Telia and Telenor (via sin aktiepost i det svenske
teleselskab Telenordia) var aktive.

Grundet moderselskabernes og joint venturets meget smaÊ markedsandele paÊ markedet for websteds-
produktion fandt Kommissionen, at selv med en samordning af moderselskabernes aktiviteter ville den
effektive konkurrence ikke blive begrñnset mñrkbart.

Med hensyn til markedet for opkaldsadgang til Internettet i Sverige konstaterede Kommissionen, at
markedet var prñget af hùj vñkst, relativt ubetydelige adgangsbarrierer og lave omkostninger ved
leverandùrskift. Trods Telias og Telenordias forholdsvis store kombinerede markedsandele viste
Kommissionens undersùgelse, at disse markedsandele var uden stùrre betydning paÊ et saÊ vñkstprñget
marked, og at markedsstrukturerne ikke virkede til fremme for en samordning af konkurrencead-
fñrden. Kommissionen konkluderede derfor, at der ikke var nogen sandsynlighed for, at modersel-
skaberne ville samordne deres adfñrd paÊ dette marked.

Exante/Canal+/Numericable 60

Via et til formaÊ let oprettet selskab (Exante) agtede BankAmerica Investment Corporation
(BankAmerica), der kontrolleres af BankAmerica Corporation, og Capital Communications CDPQ
inc. (CDPQ), der er et datterselskab af Caisse de depoÃ t et placement du Quebec, at overtage den fñlles
kontrol over Numericable Holding (NCH) sammen med Canal+. NCH driver kabel-tv-net i Frankrig.

Transaktionen ville ikke faÊ negative konsekvenser for konkurrencen i Frankrig, da hverken Bank
America eller CDPQ var aktive paÊ dette marked. Kommissionens undersùgelse viste imidlertid, at
transaktionen skabte risiko for en samordning paÊ det spanske betalings-tv-marked, da begge
moderselskaber havde interesser paÊ dette marked.

I Spanien kontrollerer Canal+, i fñllesskab med Prisa, Sogecable, der indtager en meget stñrk position
paÊ betalings-tv-markedet, og som desuden er en meget vigtig programdistributùr (selskabet er i
besiddelse af enerettigheder fra de fleste store filmstudier i Hollywood og de vigtigste pay-per-view-
rettigheder til fodboldkampe). PaÊ den anden side er BankAmerica og CDPQ ogsaÊ aktive paÊ betalings-
tv-markedet sammen med Cableuropa, der paÊ licens udbyder kabel-betalings-tv og teletjenester i 14
regioner i Spanien.

Kommissionen udelukkede, at der var risiko for en horisontal samordning mellem Sogecable og
Cableuropa, da sidstnñvnte var et nyt selskab paÊ det spanske betalings-tv-marked og derfor
nùdvendigvis var interesseret i at tiltrñkke saÊ mange abonnenter som muligt og rede til at konkurrere
paÊ pris. Desuden var Cableuropas produkt forskelligt fra Sogecables produkt, da det bestod af en
pakke ubundlede tjenester (Internet, telefoni og betalings-tv). Kommissionen konkluderede
imidlertid, at transaktionen kunne medfùre alvorlige konkurrenceproblemer paÊ grund af de vertikale
forbindelser mellem Cableuropa and Sogecable, idet Cableuropa kunne faÊ adgang til program-
materiale paÊ mere fordelagtige vilkaÊr end andre selskaber.

For at rydde disse problemer af vejen gav Canal+ og Sogecable tilsagn om, at alle forhandlinger med
spanske kabeloperatùrer om tv-programmer, som de havde rettighederne til, ville foregaÊ paÊ retfñrdig

60 3.12.1998.
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og ikke-diskriminerende vis i overensstemmelse med EU's og Spaniens konkurrenceregler. De samme
principper ville blive haÊndhñvet ved indrùmmelsen af eventuelle enerettigheder. Disse tilsagn ville
forblive gyldige, saÊ lñnge vilkaÊrene paÊ det spanske marked og de anmeldende parters aktieposter i
Sogecable, Cableuropa og Numericable ikke ñndrede sig nñvnevñrdigt. Kommissionen mente, at disse
tilsagn udgjorde et stñrkt incitament for Canal+ og selskabets datterselskaber til ikke at diskriminere
og til at sikre en fair og ensartet behandling af kabel-tv-operatùrer, der i varierende grad har behov for
det programmateriale, som Canal+ ejer, for at faÊ succes paÊ betalings-tv-markedet.

BT/AT&T 61

British Telecommunications (BT) og AT&T, der er to af verdens stùrste teleselskaber, ùnskede at
danne et joint venture, som skulle udbyde et bredt spektrum af teletjenester til multinationale
erhvervskunder samt internationale bñrertjenester til andre tjenesteudbydere. Kommissionen
ivñrksatte en detaljeret undersùgelse af joint venturets virkninger paÊ flere globale og britiske
telemarkeder.

Efter sin indledende undersùgelse pegede Kommissionen paÊ en rñkke konkurrencemñssige
problemer: parternes kombinerede markedsandele paÊ markederne for udbud af globale teletjenester
til store multinationale selskaber og for internationale bñrertjenester og risikoen for skabelse eller
styrkelse af en dominerende stilling inden for visse teletjenester i Det Forenede Kongerige.

Med hensyn til de samarbejdsaspekter, der skal vurderes paÊ grundlag af fusionsforordningens artikel 2,
stk. 4, er Kommissionen i fñrd med undersùge den potentielle samordning i Det Forenede Kongerige
mellem ACC, der er et helejet datterselskab af AT&T, og BT og Telewest, som AT&T er medejer af via
TCI. Kommissionen har endnu ikke afsluttet sine undersùgelser.

D Ð Kommissionsbeslutninger

1. Beslutninger vedtaget efter artikel 6 og 8 i RaÊdets forordning (EéF) nr. 4064/89

1.1. Beslutninger efter artikel 6, stk. 1, i RaÊdets forordning (EéF) nr. 4064/89

Sag nr. Parter Vedtaget den Offentliggjort i

IV/M.1047 WIENERBERGER / CREMER & BREUER 15.1.98 EFT C 18 af 21.1.98, s. 9

IV/M.1005 MAERSK DATA / DEN DANSKE BANK Ð DM
DATA

15.1.98 EFT C 46 af 11.2.98, s. 4

IV/M.1025 MANNESMANN / OLIVETTI / INFOSTRADA 15.1.98 EFT C 83 af 18.3.98, s. 4

IV/M.1042 EASTMAN KODAK / SUN CHEMICAL 15.1.98 EFT C 32 af 30.1.98, s. 5

IV/M.1070 SPAR / PFANNKUCH 15.1.98 EFT C 49 af 14.2.98, s. 14

IV/M.1071 SPAR / PRO 15.1.98 EFT C 49 af 14.2.98, s. 13

IV/M.1076 ACERALIA / ARISTRAIN (se EKSF.1264) 15.1.98 EFT C 46 af 11.2.98, s. 4

IV/M.1075 NORDIC CAPITAL / MOÈ LNLYCKE CLINICAL
/ KOLMI

20.1.98 EFT C 39 af 6.2.98, s. 19

IV/M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

21.1.98

61 Efter at have modtaget en rñkke tilsagn fra parterne, godkendte Kommissionen fusionen den 30. marts 1999 paÊ
basis af fusionsforordningens artikel 8, stk. 2, og EF-traktatens artikel 81, stk. 3.
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IV/M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 22.1.98 EFT C 32 af 30.1.98, s. 6

IV/M.1061 ING / BBL 22.1.98 EFT C 40 af 7.2.98, s. 10

IV/M.1081 DOW JONES / NBC Ð CNBC EUROPE 22.1.98 EFT C 83 af 18.3.98, s. 4

IV/M.1089 PARIBAS BELGIQUE / PARIBAS
NEDERLAND

26.1.98 EFT C 136 af 1.5.98, s. 19

IV/M.945 MATRA BAE DYNAMICS / DASA / LFK 27.1.98 EFT C 149 af 15.5.98, s. 4

IV/M.1022 CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (CTC) 28.1.98 EFT C 101 af 3.4.98, s. 31

IV/M.1091 CABLEUROPA / SPAINCO / CTC 28.1.98 EFT C 97 af 31.3.98, s. 8

IV/M.1093 ECIA / BERTRAND FAURE 28.1.98 EFT C 48 af 13.2.98, s. 5

IV/M.1045 DFO / SCANDLINES 29.1.98 EFT C 92 af 27.3.98, s. 16

IV/M.1064 BOMBARDIER / DEUTSCHE WAGGONBAU 29.1.98 EFT C 49 af 14.2.98, s. 13

IV/M.1072 BERTELSMANN / BURDA / FUTUREKIDS 29.1.98 EFT C 116 af 16.4.98, s. 2

IV/M.1073 METALLGESELLSCHAFT / KLOÈ CKNER
CHEMIEHANDEL

29.1.98 EFT C 53 af 20.2.98, s. 7

IV/M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 29.1.98 EFT C 37 af 4.2.98, s. 4

IV/M.1056 STINNES / BTL 4.2.98 EFT C 58 af 24.2.98, s. 6

IV/M.1062 ALPITOUR / FRANCOROSSO 4.2.98 EFT C 188 af 17.6.98, s. 4

IV/M.1088 THOMSON CORPORATION / FRITIDSRESOR 4.2.98 EFT C 92 af 27.3.98, s. 16

IV/M.1044 KPMG / ERNST & YOUNG 4.2.98

IV/M.1085 PROMODES / CATTEAU 6.2.98 EFT C 65 af 28.2.98, s. 11

IV/M.1087 PROMODES / SIMAGO 6.2.98 EFT C 70 af 6.3.98, s. 14

IV/M.1096 SOCIEÂ TEÂ GEÂ NEÂ RALE / HAMBROS BANK 6.2.98 EFT C 97 af 31.3.98, s. 8

IV/M.1053 MANNESMANN / PHILIPS 12.2.98 EFT C 144 af 9.5.98, s. 4

IV/M.1078 BP / HUÈ LS 13.2.98 EFT C 71 af 7.3.98, s. 26

IV/M.1043 BAT / ZUÈ RICH 16.2.98 EFT C 92 af 27.3.98, s. 17

IV/M.1065 NESTLE / SAN PELLEGRINO 16.2.98 EFT C 81 af 17.3.98, s. 5

IV/M.1090 GRE / PPP 16.2.98 EFT C 168 af 3.6.98, s. 12

IV/M.1100 CGEA / LINJEBUSS 16.2.98 EFT C 208 af 4.7.98, s. 2

IV/M.1094 CATERPILLAR / PERKINS ENGINES 23.2.98 EFT C 93 af 28.3.98, s. 23

IV/M.1014 BRITISH STEEL / EUROPIPE (se ogsaÊ M.501) 26.2.98 EFT C 181 af 12.6.98, s. 3

IV/M.1099 OTTO VERSAND / ACTEBIS 26.2.98 EFT C 79 af 14.3.98, s. 3

IV/M.999 CLT-UFA / HAVAS INTERMEÂ DIATION 26.2.98 EFT C 85 af 20.3.98, s. 2

IV/M.1069 WORLDCOM / MCI (II) 3.3.98

IV/M.1106 BAYERISCHE VEREINSBANK / FGH BANK 4.3.98 EFT C 116 af 16.4.98, s. 3

IV/M.1108 SBG / SBV 4.3.98 EFT C 149 af 15.5.98, s. 4

IV/M.987 ADTRANZ / SIEMENS / THYSSEN ±
TRANSRAPID INT

9.3.98 EFT C 92 af 27.3.98, s. 17

IV/M.1009 GEORG FISCHER / DISA 10.3.98 EFT C 125 af 23.4.98, s. 7

IV/M.1086 PROMODES / S21 / GRUPPO GS 10.3.98 EFT C 205 af 1.7.98, s. 3

IV/M.1105 TENGELMANN / GRUPPO PAM 10.3.98 EFT C 219 af 15.7.98, s. 9

IV/M.1117 PINAULT / GUILBERT 10.3.98 EFT C 85 af 20.3.98, s. 2

IV/M.1125 CEREOL / SOFIPROTEOL Ð SAIPOL 10.3.98 EFT C 97 af 31.3.98, s. 9

IV/M.1107 EDFI / ESTAG 17.3.98 EFT C 142 af 7.5.98, s. 15

IV/M.1113 NORTEL / NORWEB 18.3.98 EFT C 123 af 22.4.98, s. 3

IV/M.1120 COMPAQ / DIGITAL 23.3.98 EFT C 128 af 25.4.98, s. 21
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IV/M.1133 BASS PLC / SAISON HOLDINGS B.V. 23.3.98 EFT C 156 af 21.5.98, s. 11

IV/M.1112 ADVENT INTERNATIONAL / EMI / WH
SMITH

24.3.98 EFT C 172 af 6.6.98, s. 17

IV/M.1134 TARMAC / BOVIS 24.3.98 EFT C 154 af 19.5.98, s. 5

IV/M.1127 NESTLE / DALGETY 2.4.98

IV/M.1138 ROYAL BANK OF CANADA / BANK OF
MONTREAL

2.4.98 EFT C 144 af 9.5.98, s. 4

IV/M.1144 WINTERTHUR / ARAG 14.4.98 EFT C 150 af 16.5.98, s. 2

IV/M.1083 RHONE-POULENC / NOVALIS / NYLTECH 15.4.98 EFT C 225 af 18.7.98, s. 3

IV/M.1109 OWENS-ILLINOIS / BTR PACKAGING 21.4.98 EFT C 165 af 30.5.98, s. 7

IV/M.1098 GENERALI / AMB / ATHENA 23.4.98 EFT C 175 af 9.6.98, s. 5

IV/M.1131 AGF / ROYAL 23.4.98 EFT C 205 af 1.7.98,.s. 3

IV/M.1155 CENDANT CORPORATION / NPC 24.4.98 EFT C 154 af 19.5.98, s. 5

IV/M.1020 GE CAPITAL / SEA CONTAINERS 28.4.98 EFT C 162 af 28.5.98, s. 4

IV/M.1139 DLJ / FM HOLDINGS 28.4.98 EFT C 272 af 1.9.98, s. 5

IV/M.1102 BBL / AMERICAN EXPRESS 29.4.98 EFT C 188 af 17.6.98, s. 4

IV/M.1167 ICI / WILLIAMS 29.4.98 EFT C 218 af 14.7.98, s. 5

IV/M.1142 COMMERCIAL UNION / GENERAL
ACCIDENT

6.5.98 EFT C 211 af 7.7.98, s. 3

IV/M.1143 DSM / KONINKLIJKE GIST-BROCADES 7.5.98 EFT C 353 af 19.11.98, s. 9

IV/M.1082 ALLIANZ / AGF 8.5.98 EFT C 246 af 6.8.98, s. 4

IV/M.1178 KOCH / EURO SPLITTER & J ARON 14.5.98 EFT C 212 af 8.7.98, s. 5

IV/M.1164 GEC ALSTHOM / CEGELEC 15.5.98 EFT C 181 af 12.6.98, s. 3

IV/M.1122 KREDIETBANK / CERA BANK 18.5.98 EFT C 212 af 8.7.98, s. 5

IV/M.1101 HERMES / SAMPO / FGB Ð FCIC 19.5.98 EFT C 212 af 8.7.98, s. 6

IV/M.1110 VAW / REYNOLDS METALS 19.5.98 EFT C 211 af 7.7.98, s. 17

IV/M.1132 BT / ESB 19.5.98 EFT C 307 af 7.10.98, s. 5

IV/M.1146 SHV ENERGY / THYSSEN KLOÈ CKNER
RECYCLING (se EKSF 12)

19.5.98 EFT C 208 af 4.7.98, s. 2

IV/M.1177 BELGACOM / TELE DANMARK / TULIP 19.5.98 EFT C 213 af 9.7.98, s. 3

IV/M.1121 ALCATEL / THOMSON SA Ð THOMSON CSF 25.5.98 EFT C 272 af 1.9.98, s. 6

IV/M.1158 ELF ATOCHEM / ATOHAAS 25.5.98 EFT C 225 af 18.7.98, s. 3

IV/M.1169 EDFI / GRANINGE 25.5.98 EFT C 186 af 16.6.98, s. 6

IV/M.1170 DAN TRANSPORT / INTER FORWARD 25.5.98 EFT C 192 af 19.6.98, s. 4

IV/M.1060 VENDEX / BIJENKORF 26.5.98 EFT C 280 af 9.9.98, s. 5

IV/M.1160 GKN / BRAMBLES / SKP 26.5.98 EFT C 177 af 10.6.98, s. 14

IV/M.1148 STET / GET / MADRID CABLE 28.5.98 EFT C 218 af 14.7.98, s. 5

IV/M.1161 ALCOA / ALUMAX 28.5.98 EFT C 307 af 7.10.98, s. 5

IV/M.1175 MAGNA / STEYR 28.5.98 EFT C 268 af 27.8.98, s. 8

IV/M.1080 THYSSEN / KRUPP 2.6.98 EFT C 252 af 11.8.98, s. 7

IV/M.931 NESTE / IVO 2.6.98 EFT C 218 af 14.7.98, s. 4

IV/M.1179 TECH DATA / COMPUTER 2000 3.6.98

IV/M.1154 MC DERMOTT / ETPM
(DECONCENTRATION)

4.6.98 EFT C 218 af 14.7.98, s. 3

IV/M.1185 ALCATEL / THOMSON CSF Ð SCS 4.6.98 EFT C 272 af 1.9.98, s. 5

IV/M.1006 UPM-KYMMENE / APRIL 11.6.98 EFT C 219 af 15.7.98, s. 9
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IV/M.1162 GE / BAYER 11.6.98 EFT C 218 af 14.7.98, s. 6

IV/M.1174 RWE Ð DEA / HUÈ LS 11.6.98

IV/M.1195 SIEBE / EUROTHERM 11.6.98 EFT C 212 af 8.7.98, s. 6

IV/M.1193 AXA / ROYALE BELGE 12.6.98 EFT C 239 af 30.7.98, s. 17

IV/M.1200 ARCO / UNION TEXAS 15.6.98 EFT C 16 af 21.1.99, s. 8

IV/M.1004 BLOHM + VOSS / LISNAVE 18.6.98 EFT C 239 af 30.7.98, s. 18

IV/M.1159 SNECMA / MESSIER DOWTY 18.6.98 EFT C 213 af 9.7.98, s. 3

IV/M.1186 GEAL / CREA / CGE 18.6.98 EFT C 218 af 14.7.98, s. 4

IV/M.1188 KINGFISHER / WEGERT / PROMARKT 18.6.98 EFT C 342 af 10.11.98, s. 3

IV/M.1153 KRAUSS-MAFFEI / WEGMANN 19.6.98 EFT C 217 af 11.7.98, s. 8

IV/M.1206 DRUM HOLDINGS / NATWEST EQUITY /
CVC

19.6.98 EFT C 239 af 30.7.98, s. 17

IV/M.1184 TRAVELERS / CITICORP 23.6.98 EFT C 394 af 17.12.98,s. 20

IV/M.1192 CHS ELECTRONICS / METROLOGIE
INTERNATIONAL

23.6.98

IV/M.1201 DUPONT / MERCK 23.6.98 EFT C 222 af 16.7.98, s. 14

IV/M.1172 FORTIS AG / GENERALE BANK 24.6.98 EFT C 253 af 12.8.98, s. 3

IV/M.1194 SGB / FORTIS AG 24.6.98 EFT C 336 af 4.11.98, s. 11

IV/M.1196 JOHNSON CONTROLS / BECKER 24.6.98 EFT C 267 af 26.8.98, s. 18

IV/M.1150 SCHWEIZER RUÈ CK / NCM 26.6.98 EFT C 280 af 9.9.98, s. 5

IV/M.1168 DHL / DEUTSCHE POST 26.6.98 EFT C 307 af 7.10.98, s. 3

IV/M.1129 COMMERCIAL UNION / BERLINISCHE
LEBENSVERSICHERUNG AG

30.6.98 EFT C 236 af 28.7.98, s. 9

IV/M.1165 LUFTHANSA / MENZIES / LCC 30.6.98 EFT C 238 af 29.7.98, s. 8

IV/M.1182 AKZO NOBEL / COURTAULDS 30.6.98 EFT C 265 af 22.8.98, s. 28

IV/M.1211 MAGNETI MARELLI / TELESPAZIO 2.7.98 EFT C 286 af 15.9.98, s. 5

IV/M.1198 BAE / SAAB 3.7.98 EFT C 41 af 16.2.99, s. 3

IV/M.1218 PACKAGING INTERNATIONAL BV / NV
KONINKLIJKE KNP BT

3.7.98

IV/M.1124 MAERSK AIR / LFV HOLDINGS 6.7.98 EFT C 253 af 12.8.98, s. 4

IV/M.1140 HALLIBURTON / DRESSER 6.7.98 EFT C 239 af 30.7.98, s. 16

IV/M.1207 DANA / ECHLIN 6.7.98 EFT C 267 af 26.8.98, s. 18

IV/M.1137 EXXON / SHELL 8.7.98 EFT C 252 af 11.8.98, s. 9

IV/M.1208 JEFFERSON SMURFIT / STONE
CONTAINERS

8.7.98 EFT C 252 af 11.8.98, s. 8

IV/M.308 KALI + SALZ / MDK / TREUHAND 9.7.98 EFT C 275 af 3.9.98, s. 3

IV/M.1199 UTA TELEKOM AG / SWISSCOM 13.7.98 EFT C 288 af 16.9.98, s. 4

IV/M.1157 SKANSKA / SCANCEM (se IV/M.695) 14.7.98 EFT C 228 af 21.7.98, s. 4

IV/M.1189 TEKSID / NORSK HYDRO PRODUKSJON /
MERIDIAN

17.7.98 EFT C 252 af 11.8.98, s. 7

IV/M.1232 INGRAM / MACROTRON 17.7.98 EFT C 252 af 11.8.98, s. 9

IV/M.1126 CARGILL / VANDEMOORTELE 20.7.98 EFT C 253 af 12.8.98, s. 4

IV/M.1224 TPM / WOOD GROUP 20.7.98 EFT C 280 af 9.9.98, s. 4

IV/M.1227 CARGILL / VANDEMOORTELE Ð JV 20.7.98

IV/M.1204 DAIMLER-BENZ / CHRYSLER 22.7.98 EFT C 252 af 11.8.98, s. 8

IV/M.1163 BOREALIS / IPIC / OMV / PCD 24.7.98 EFT C 280 af 9.9.98, s. 3
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IV/M.1226 GEC / GPTH 27.7.98 EFT C 252 af 11.8.98, s. 10

IV/M.1243 ALLIANCE UNICHEM PLC / SAFA
GALENICA SA

27.7.98 EFT C 280 af 9.9.98, s. 4

IV/M.1245 VALEO / ITT INDUSTRIES 30.7.98 EFT C 288 af 16.9.98, s. 5

IV/M.1251 PARTICITEL INTERNATIONAL /
CABLEUROPA

30.7.98 EFT C 268 af 27.8.98, s. 8

IV/M.1225 *** ENSO / STORA 31.7.98

IV/M.1097 WACKER / AIR PRODUCTS 4.8.98 EFT C 324 af 22.10.98, s. 5

IV/M.1231 IVO / STOCKHOLM ENERGI 5.8.98 EFT C 288 af 16.9.98, s. 4

IV/M.1223 TYCO INTERNATIONAL / US SURGICAL
CORP.

7.8.98 EFT C 282 af 11.9.98, s. 5

IV/M.1230 GLAVERBEL / PPG 7.8.98 EFT C 282 af 11.9.98, s. 2

IV/M.1190 AMOCO / REPSOL / IBERDROLA / ENTE
VASCO DE LA ENERGI

11.8.98 EFT C 288 af 16.9.98, s. 3

IV/M.1239 RWE-DEA / FUCHS PETROLUB 11.8.98 EFT C 282 af 11.9.98, s. 2

IV/M.1273 CREDIT SUISSE / NIKKO / MSA 14.8.98 EFT C 306 af 6.10.98, s. 11

IV/M.1135 ELF / TEXACO / ANTIFREZE JV 18.8.98 EFT C 16 af 21.1.99, s. 8

IV/M.1257 CHS ELECTRONICS / CHS FAR EAST 18.8.98 EFT C 289 af 17.9.98, s. 10

IV/M.1244 BANK AMERICA / NATIONSBANK 21.8.98 EFT C 392 af 16.12.98,s. 10

IV/M.1248 KINGFISHER / BUT 21.8.98 EFT C 403 af 23.12.98, s. 3

IV/M.1263 NORTEL / BAY 21.8.98 EFT C 281 af 10.9.98, s. 8

IV/M.1265 CHS / VOBIS 21.8.98 EFT C 289 af 17.9.98, s. 10

IV/M.1260 EDON / ROVA / RECO 24.8.98 EFT C 369 af 28.11.98, s. 9

IV/M.1280 KKR / WILLIS CORROON 24.8.98 EFT C 385 af 11.12.98, s. 4

IV/M.1283 VOLKSWAGEN / ROLLS-ROYCE /
COSWORTH

24.8.98 EFT C 286 af 15.9.98, s. 5

IV/M.1253 PARIBAS / JDC / GERFLOR 27.8.98 EFT C 288 af 16.9.98, s. 3

IV/M.1275 HAVAS / BERTELSMANN / DOYMA 27.8.98

IV/M.1258 GEC MARCONI / ALENIA 28.8.98 EFT C 306 af 6.10.98, s. 12

IV/M.1242 PARIBAS / ECUREUIL-VIE / ICD 31.8.98 EFT C 288 af 16.9.98, s. 5

IV/M.1289 HARBERT MANAGEMENT / DB / BANKERS
TRUST / SPP / OÈ HMA

31.8.98

IV/M.1270 KNP BT / ALLIUM 3.9.98

IV/M.1276 NEC / PBN 3.9.98 EFT C 307 af 7.10.98, s. 3

IV/M.1279 CDE / LA HENIN 3.9.98 EFT C 344 af 12.11.98,s. 7

IV/M.1291 BOSCH / ZF FRIEDRICHSHAFEN 14.9.98 EFT C 309 af 9.10.98, s. 8

IV/M.1296 NORSKE SKOG / ABITIBI / HANSOL 14.9.98 EFT C 306 af 6.10.98, s. 11

IV/M.1292 CONTINENTAL / ITT 18.9.98 EFT C 385 af 11.12.98, s. 4

IV/M.1300 ALLIED SIGNAL / AMP 18.9.98 EFT C 309 af 9.10.98, s. 7

IV/M.1306 BERKSHIRE HATHAWAY / GENERAL RE 18.9.98 EFT C 338 af 6.11.98, s. 10

IV/M.1219 SEAGRAM / POLYGRAM 21.9.98 EFT C 308 af 9.10.98, s. 9

IV/M.1262 CEBECO / PLUKON 24.9.98

IV/M.1229 AMERICAN HOME PRODUCTS /
MONSANTO

28.9.98

IV/M.1297 LA RINASCENTE / COLMARK 28.9.98

IV/M.1221 REWE / MEINL 28.9.98 EFT C 303 af 2.10.98, s. 8
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IV/M.1203 USINOR / FINARVEDI (se EKSF.1282) 29.9.98

IV/M.1271 PIRELLI / SIEMENS 30.9.98 EFT C 336 af 4.11.98, s. 11

IV/M.1308 WOLSELEY / HALL 30.9.98

IV/M.1304 HERCULES / BETZDEARBORN 5.10.98 EFT C 336 af 4.11.98, s. 10

IV/M.1259 VOEST ALPINE STAHL / VOSSLOH: VAE 6.10.98 EFT C 394 af 17.12.98,s. 20

IV/M.1314 FRAMATOME / BERG ELECTRONICS 8.10.98 EFT C 336 af 4.11.98, s. 10

IV/M.1202 RENAULT / IVECO 22.10.98 EFT C 384 af 10.12.98, s. 9

IV/M.1246 LHZ / CARL ZEISS 23.10.98 EFT C 331 af 29.10.98,s. 21

IV/M.1298 KODAK / IMATION 23.10.98 EFT C 17 af 22.1.99, s. 2

IV/M.1307 MARSH & McLENNAN / SEDGWICK 23.10.98 EFT C 372 af 2.12.98, s. 10

IV/M.1319 SMURFIT CONDAT / CVC 23.10.98 EFT C 361 af 24.11.98,s. 15

IV/M.1254 DEXIA / ARGENTARIA / CREDITO LOCAL 28.10.98 EFT C 4 af 7.1.99, s. 8

IV/M.1286 JOHNSON & JOHNSON / DEPUY 28.10.98

IV/M.1282 RETEVISION MOVIL 30.10.98

IV/M.1301 TEXACO / CHEVRON 30.10.98

IV/M.1318 CONSTRUCTOR / DEXION 30.10.98 EFT C 385 af 11.12.98,s. 5

IV/M.1313 DANISH CROWN / VESTJYSKE SLAGTERIER 6.11.98 EFT C 345 af 13.11.98,s. 3

IV/M.1326 TOYOTA / DAIHATSU 6.11.98 EFT C 355 af 20.11.98, s. 32

IV/M.1269 LSG / ONEXCORP / SKY CHEFS / CATERAIR 9.11.98

IV/M.1303 ADEG / EDEKA 9.11.98 EFT C 385 af 11.12.98, s. 5

IV/M.1331 ING / BHF 16.11.98

IV/M.1325 BAYER / CHIRON DIAGNOSTICS 17.11.98 EFT C 19 af 23.1.99, s. 22

IV/M.1334 VOLVO AERO / ABB / TURBOGEN 17.11.98 EFT C 24 af 29.1.99, s. 25

IV/M.1114 SAP / HEIDELBERGER 23.11.98

IV/M.1287 ELENAC / HOECHST 24.11.98 EFT C 405 af 24.12.98,s. 15

IV/M.1337 KOCH INDUSTRIES / SABA / HOECHST 24.11.98 EFT C 400 af 22.12.98, s. 6

IV/M.1359 ROYALE BELGE / ANHYP 27.11.98 EFT C 34 af 9.2.99, s. 6

IV/M.1327 NC / CANAL + / CDPQ / BANK AMERICA 3.12.98

IV/M.1252 AT&T/TCI 4.12.98

IV/M.1320 LGV / DORANA / EMTEC 7.12.98

IV/M.1361 RAST- UND TANKSTAÈ TTEN AG 7.12.98 EFT C 11 af 15.1.99, s. 4

IV/M.1305 EUROSTAR 9.12.98

IV/M.1336 DEUTSCHE BANK / VIANOVA 9.12.98 EFT C 29 af 4.2.99, s. 22

IV/M.1356 METSAÈ -SERLA / UK PAPER 9.12.98 EFT C 32 af 6.2.99, s. 5

IV/M.1293 BP / AMOCO 11.12.98

IV/M.1335 DANA / GLACIER VANDERVELL 11.12.98 EFT C 25 af 30.1.99, s. 18

IV/M.1342 KNORR-BREMSE / BOSCH 14.12.98

IV/M.1171 PTA / TELECOM ITALIA / TELEKOM
AUSTRIA

16.12.98 EFT C 32 af 6.2.99, s. 6

IV/M.1339 ABB / ELSAG BAILEY 16.12.98

IV/M.1333 KINGFISHER / CASTORAMA 17.12.98

IV/M.1235 NEW HOLLAND / ORENSTEIN & KOPPEL 18.12.98

IV/M.1372 HUGH BAIRD / SCOTTISH & NEWCASTLE 18.12.98
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IV/M.1256 OK EKONOMISK FOÈ RENING / KUWAIT
PETROLEUM SVERIGE AB

21.12.98 EFT C 17 af 22.1.99, s. 2

IV/M.1332 THOMSON / LUCAS 21.12.98

IV/M.1340 BNP / DRESDNER BANK Ð AUSTRIAN JV 21.12.98 EFT C 36 af 10.2.99, s. 16

IV/M.1354 SAIR GROUP / LTU 21.12.98

IV/M.1368 FORD / ZF 21.12.98 EFT C 32 af 6.2.99, s. 5

IV/M.1370 PEUGEOT / CREDIPAR 22.12.98

JV.2 ENEL / FT / DT 26.5.98

JV.1 TELIA / TELENOR / SCHIBSTED 27.5.98

JV.2 ENEL / FT / DT 22.6.98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

3.7.8

JV.3 BT / AIRTEL 8.7.98

JV.5 CEGETEL / CANAL + / AOL / BERTELSMANN 4.8.98

JV.6 ERICSSON / NOKIA / PSION 11.8.98

JV.4 VIAG / ORANGE UK 11.8.98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

14.8.98

JV.9 TELIA / SONERA / MOTOROLA / OMNITEL 18.8.98

JV.11 @ HOME BENELUX B.V. 15.9.98

JV.8 DEUTSCHE TELEKOM / SPRINGER /
HOLTZBRINK / INFOSEEK / WEBSEEK

28.9.98

JV.14 PANAGORA / DG BANK 26.11.98

JV.15 BT / AT&T 3.12.98

JV.13 WINTERSHALL / ENBW / MVV / WV / DEO 11.12.98

JV.12 ERICSSON / NOKIA / PSION / MOTOROLA 22.12.98

1.2. Beslutninger efter artikel 8 i RaÊdets forordning (EéF) nr. 4064/89

Sag nr. Parter Vedtaget den Offentliggjort i

M.950 HOFFMANN-LA ROCHE / BOEHRINGER
MANNHEIM

4.2.98

M.986 AGFA-GEVAERT / DU PONT 11.2.98

M.970 TKS / ITW SIGNODE / TITAN 6.5.98

M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

20.5.98

M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 27.5.98

M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 27.5.98

M.1069 WORLDCOM /MCI (II) 8.7.98

M.969 A. P. MéLLER (artikel 14-procedure) 12.10.98

M.1157 SKANSKA / SCANCEM (se IV/M.695) 11.11.98

M.1225 ENSO / STORA 25.11.98
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2. Beslutninger efter EKSF-traktatens artikel 66

Sag nr. Parter Vedtaget den

EKSF.1260 USINOR / FAFER 19.1.98

EKSF.1262 MAYER PARRY / ROBINSON GROUP 9.2.98

EKSF.1264 ACERALIA / ARISTRAIN (se M.1076) 20.2.98

EKSF.1278 THYSSEN / KRUPP (se IV/M.1080) 2.6.98

EKSF.1269 SOLLAC / ACERALIA / SOLMED 10.6.98

EKSF.1252 RAG / SAARBERGWERKE / PREUSSAG ANTHRAZIT 29.7.98

EKSF.1286 EWS / KRUPP HOESCH ROHSTOFF + RECYCLING 18.9.98

EKSF.1282 USINOR / FINARVEDI (se IV/M.1203) 29.9.98

EKSF.1289 BS / LAYDE 7.12.98

EKSF.1272 BRITISH STEEL / EUROPIPE (se IV/M.1014) 14.12.98

E Ð Pressemeddelelser

1. Beslutninger vedtaget efter artikel 6 og 8 i RaÊdets forordning (EéF) nr. 4064/89

1.1. Beslutninger efter artikel 6, stk.1, i RaÊdets forordning (EéF) nr. 4064/89

Reference Dato Emne

IP/98/38 15.1.98 Kommissionen godkender Arbed/Acerallas kùb af Aristrain Steel

IP/98/46 19.1.98 Kommissionen godkender Spar Handels AG/ITM-gruppens overtagelse af
dele af PRO-gruppen

IP/98/47 19.1.98 Kommissionen godkender SPAR Handels AG/ITM-gruppens overtagelse
af Pfannkuch

IP/98/48/ 19.1.98 Kommissionen godkender Mannesmanns kùb af en kontrollerende andel i
det italienske teleselskab Infostrada

IP/98/49 19.1.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem
Eastman Kodak og Sun Chemical i den grafiske sektor

IP/98/50 19.1.98 Kommissionen godkender fusion inden for informationsteknologisektoren
i Danmark

IP/98/51 19.1.98 Kommissionen beslutter at undersùge et joint venture mellem
Wienerberger og Cremer & Breuer

IP/98/57 20.1.98 Kommissionen godkender Usinors overtagelse af kontrollen med Fabrique
de Fer de Charleroi

IP/98/73 22.1.98 Kommissionen godkender et joint venture inden for sygeplejeartikler

IP/98/74 22.1.98 Kommissionen indleder undersùgelse af en paÊtñnkt fusion mellem Price
Waterhouse og Coopers & Lybrand

IP/98/77 22.1.98 Kommissionen indleder undersùgelse I sagen vedrùrende Bertelsmann,
Kirch og Premiere

IP/98/78 23.1.98 Kommissionen godkender joint venture mellem Dow Jones og NBC

IP/98/83 26.1.98 Kommissionen godkender ING Groeps overtagelse af enekontrollen med
Banque Bruxelles Lambert/Bank Brussel Lambert

IP/98/97 28.1.98 Kommissionen godkender to fusioner, der faÊr indflydelse paÊ kontrollen
med Cable i Televisio de Catalunya (et kabelselskab i Catalonien)
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IP/98/98 29.1.98 Kommissionen godkender Matra BAe Dynamics' overtagelse af 30% af
aktierne i det Daimler Benz Aerospace-datterselskab, der beskñftiger sig
med missilsystemer

IP/98/101 30.1.98 Kommissionen godkender joint venture mellem DFO og Scandlines om
fusionering af fñrgeaktiviteterne paÊ éstersùen

IP/98/102 30.1.98 Kommissionen godkender Banque Paribas Belgiques overtagelse af
enekontrollen med Banque Paribas Nederland

IP/98/104 30.1.98 Kommissionen godkender Ecias overtagelse af Bertrand Faure

IP/98/105 30.1.98 Kommissionen godkender Burdas og Bertelsmanns computeruddannelses-
joint venture »Futurekids Deutschland«

IP/98/106 30.1.98 Kommissionen godkender Metallgesellschaft AG's overtagelse af
KloÈ ckner Chemiehandel GmbH

IP/98/107 30.1.98 Kommissionen godkender Bombardiers overtagelse af Deutsche
Waggonbau AG

IP/98/129 5.2.98 Kommissionen godkender Thomsons overtagelse af Fritidsresor

IP/98/130 5.2.98 Kommissionen godkender Alpitours overtagelse af Francorosso under
IFIL's og Isoardi-familiens fñlles kontrol

IP/98/131 5.2.98 Kommissionen godkender Stinnes overtagelse af BTL fra Finnlines

IP/98/132 5.2.98 Kommissionen indleder tilbundsgaÊende undersùgelse af den planlagte
fusion mellem KPMG og Ernst & Young

IP/98/137 9.2.98 Kommissionen godkender PromodeÁs' overtagelse af Catteau inden for
detaildistributionssektoren

IP/98/138 9.2.98 Kommissionen godkender Promodes' overtagelse af Simago S.A. inden for
den spanske detailhandelssektor

IP/98/139 9.2.98 Kommissionen godkender SocieÂteÂ GeÂneÂrales overtagelse af enekontrollen
med Hambros Bank

IP/98/152 12.2.98 Kommissionen godkender Mannesmanns overtagelse af Philips' aktiviteter
inden for bilkomponenter

IP/98/155 16.2.98 Kommissionen godkender BP's overtagelse af HuÈ ls' aktiviteter inden for
styrensektoren

IP/98/156 17.2.98 Kommissionen godkender fusion inden for privat sygeforsikring

IP/98/157 17.2.98 Kommissionen godkender fusion mellem ZuÈ rich og B.A.T. Industries'
finansieringsserviceaktiviteter

IP/98/158 17.2.98 Kommissionen godkender fusion inden for lokal og regional
passagerbefordring

IP/98/159 17.2.98 Kommissionen godkender NestleÂs overtagelse af San Pellegrino

IP/98/166 18.2.98 Kommissionen paÊ lñgger Samsung en bùde for forsinket anmeldelse af en
fusion

IP/98/181 24.2.98 Kommissionen godkender Caterpillars overtagelse af Perkins'
dieselmotordivision

IP/98/201 27.2.98 Kommissionen godkender British Steels erhvervelse af en kapitalandel i
Europipe

IP/98/202 27.2.98 Kommissionen godkender Otto Versands overtagelse af Actebis Holding
GmbH by

IP/98/205 2.3.98 Affaldsbehandling: den britiske gruppe Shanks & McEwan trñnger ind paÊ
det belgiske marked gennem overtagelse af visse aktiviteter fra Suez-
Lyonnaise des Eaux

IP/98/206 2.3.98 Kommissionen godkender CLT-UFA's overtagelse af Havas
IntermeÂdiation

IP/98/213 4.3.98 Kommissionen indleder tilbundsgaÊende undersùgelse af den planlagte
fusion mellem WorldCom og MCI

IP/98/215 4.3.98 Kommissionen godkender Bayerische Vereinsbanks overtagelse af
nederlandsk realkreditinstitut
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IP/98/216 5.3.98 Kommissionen godkender fusionen mellem Schweizerische
Bankgesellschaft og Schweizerischer Bankverein

IP/98/226 10.3.98 Kommissionen godkender joint venturet Transrapid mellem Thyssen,
Adtranz og Siemens, hvori de vil samle deres aktiviteter inden for
magnetbaÊrne tog

IP/98/230 10.3.98 Wolters Kluwer og Reed Elsevier har bebudet, at de grundet
Kommissionens indsigelser har opgivet deres planlagte fusion

IP/98/243 11.3.98 Kommissionen godkender Pinault-Printemps-Redoutes overtagelse af
Guilbert

IP/98/244 11.3.98 Kommissionen har besluttet at henvise en del af sagen om Promodes' og
Schemaventunos planlagte overtagelse af GS til de italienske myndigheder
med henblik paÊ gennemfùrelse af en detaljeret undersùgelse.
Kommissionen har ogsaÊ godkendt resten af transaktionen

IP/98/248 12.3.98 Kommissionen godkender fusion inden for udstyr til stùberier

IP/98/249 12.3.98 Kommissionen godkender joint venture inden for den moderne
detailhandel (super discount) i Italien

IP/98/252 13.3.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem Cereol/
EBS og Sofiproteol inden for knusning af oliefrù og olieproduktion

IP/98/261 18.3.98 Kommissionen godkender EDF's overtagelse af en kapitalandel i ESTAG

IP/98/264 19.3.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem Sanofi
og Bristol Myers Squibb med henblik paÊ udvikling og fremstilling af to nye
lñgemidler

IP/98/265 19.3.98 Kommissionen godkender fusion mellem Nortel og Norweb inden for
telekommunikationssektoren

IP/98/268 24.3.98 Kommissionen godkender Compaqs overtagelse af Digital

IP/98/269 24.3.98 Kommissionen godkender hotelfusion

IP/98/293 26.3.98 Kommissionen godkender et britisk joint venture mellem Tarmac og Bovis
inden for maskinudlejning

IP/98/294 26.3.98 Kommissionen godkender britisk joint venture inden for salg af musik og
bùger mv.

IP/98/318 3.4.98 Kommissionen godkender fusion mellem Royal Bank of Canada og Bank
of Montreal

IP/98/326 3.4.98 Kommissionen godkender NestleÂs overtagelse af Spillers dyrefoder fra
Dalgety

IP/98/332 6.4.98 Kommissionen fastslaÊr, at Deutags og Ilbaus asfaltfabrik-joint venture ikke
er en fusion

IP/98/362 17.4.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem ARAG
og Winterthur i Schweiz

IP/98/363 17.4.98 Kommissionen godkender, at Novalis og Nyltech overtages af Rhodianyl,
der er et datterselskab af RhoÃ ne-Poulenc

IP/98/366 21.4.98 Wienerberger og Cremer & Breuer tilbagekalder deres anmeldelse af et
joint venture

IP/98/369 23.4.98 Kommissionen godkender Owens-Illinois' overtagelse af BTR Packaging
paÊ visse betingelser

IP/98/370 24.4.98 Kommissionen godkender Assurances GeÂneÂrales de Frances overtagelse af
Royal Nederland Verzekeringsgroep

IP/98/371 24.4.98 Kommissionen godkender Assicurazioni Generalis overtagelse af AMB,
GPA og Proxima

IP/98/389 29.4.98 Kommissionen godkender joint venturet GE SEACO etableret af GE
Capital Services og Sea Containers Ltd

IP/98/390 29.4.98 Kommissionen godkender tre investeringsbankers opkùb af BTR's
Formica-gruppe

IP/98/391 30.4.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem Banque
Bruxelles Lambert og American Express inden for salg af forretningsrejser
i Belgien og Luxembourg
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IP/98/414 7.5.98 Kommissionen godkender fusionen mellem Commercial Union og
General Accident

IP/98/419 11.5.98 Kommissionen godkender Allianz' overtagelse af Assurances GeÂneÂrales
de France, forudsat at de afgivne tilsagn opfyldes

IP/98/420 11.5.98 Kommissionen godkender DSM N.V.'s overtagelse af Gist Brocades paÊ
basis af fusionsforordningen

IP/98/439 15.5.98 Kommissionen godkender Kochs overtagelse af Eurosplitters
olieraffinaderier

IP/98/448 19.5.98 Kommissionen godkender GEC Alstholms overtagelse af Cegelec

IP/98/464 26.5.98 Kommissionen godkender Alcatels og Thomson SA's overtagelse af den
fñlles kontrol med Thomson C.S.F.

IP/98/465 28.5.98 Kommissionen godkender en fusion mellem Kredietbank, Cera, Fidelitas
og ABB i den belgiske bank- og forsikringssektor

IP/98/466 28.5.98 Kommissionen godkender ny virksomhed med aktiviteter inden for mobil
telekommunikation i Nederlandene

IP/98/467 28.5.98 Kommissionen godkender VAW Aluminiums overtagelse af Reynolds'
aluminiumsdivision

IP/98/468 28.5.98 Kommissionen godkender SHV Holdings N.V.'s overtagelse af
enekontrollen med Thyssen KloÈ ckner Recycling GmbH's skrotvirksomhed

IP/98/476 28.5.98 Kommissionen godkender joint venture inden for tilraÊdighedsstillelse af
Internet-tjenester i Sverige

IP/98/478 28.5.98 Kommissionen godkender teletjeneste-joint venture mellem BT, ESB and
AIG i Irland

IP/98/479 28.5.98 Ko m m i s s i o n e n g o d k e n d e r j o i n t v e n t u r e i d e n f i n s k e
kredit*forsikringsbranche

IP/98/480 28.5.98 Kommissionen godkender fusion i den svenske elektricitetssektor

IP/98/481 28.5.98 Kommissionen godkender Atochems overtagelse af Atohaas

IP/98/483 29.5.98 Kommissionen godkender Magnas overtagelse af Steyr-gruppen

IP/98/484 2.6.98 Kommissionen godkender Telecom Italias, Endesas og UnioÂ n EleÂctrica
Fenosas overtagelse af CYC Telecomunicaciones Madrid

IP/98/491 2.6.98 Kommissionen godkender, at Dan Transport (Danmark) overtager Inter
Forward (Sverige)

IP/98/493 2.6.98 Kommissionen godkender, at Alcoa, der er verdens fùrende virksomhed
inden for aluminiumsbranchen, overtager Alumax

IP/98/494 2.6.98 Kommissionen henviser fusionen mellem Vendex and KBB til de
nederlandske konkurrencemyndigheder

IP/98/503 3.6.98 Kommissionen godkender fusion mellem Thyssen og Krupp

IP/98/504 3.6.98 Kommissionen godkender fusion mellem IVO og Neste

IP/98/508 4.6.98 Kommissionen godkender Tech Datas overtagelse af Computer 2000

IP/98/509 5.6.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem Alcatel
og Thomson inden for satellitsektoren

IP/98/511 8.6.98 Kommissionen godkender ETPM's overtagelse af aktiver fra joint venturet
etableret sammen med J. Ray

IP/98/528 12.6.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem Bayer
AG og General Electric inden for silikone-branchen

IP/98/529 12.6.98 Kommissionen godkender to joint ventures inden for sektoren for fint
papir

IP/98/527 12.6.98 Kommissionen godkender fusion inden for udstyr til processtyring

IP/98/533 16.6.98 Kommissionen godkender Arcos overtagelse af Union Texas

IP/98/526 12.6.98 Kommissionen godkender RWE-DEA's overtagelse af HuÈ ls AG's
produktion af overfladeaktive stoffer og fedtstoffer
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IP/98/541 18.6.98 Kommissionen godkender AXA-UAP's overtagelse af enekontrollen med
forsikringsselskabet Royale Belge

IP/98/549 19.6.98 Kommissionen godkender Snecmas overtagelse af Messier Dowtys og IT
Groups vedligholdelsesaktiviteter

IP/98/550 19.6.98 Kommissionen godkender Kingfischers overtagelse af de tyske
forretningskñder Wegert og ProMarkt, der handler med el-artikler

IP/98/552 22.6.98 Kommissionen godkender CVC's investering i Drum Holdings

IP/98/555 23.6.98 Kommissionen henviser en del af sagen vedrùrende Krauss-Maffei/
Wegmann til det tyske Bundeskartellamt, men godkender i ùvrigt den
planlagte fusion

IP/98/557 23.6.98 Kommissionen godkender telekommunikations-joint venture i Italien

IP/98/566 24.6.98 Kommissionen godkender DuPonts overtagelse af enekontrollen med
DMPC

IP/98/567 25.6.98 Kommissionen godkender CHS' overtagelse af Metrologie

IP/98/568 24.6.98 Kommissionen godkender Citigroup-fusionen

IP/98/571 25.6.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem Lucca
kommune, CREA og CGE i vandforsyningssektoren

IP/98/572 26.6.98 Kommissionen godkender forùgelsen af SocieÂteÂ GeÂneÂrales kapitalandel i
Fortis AG

IP/98/573 26.6.98 Kommissionen godkender Fortis' overtagelse af G-Bank

IP/98/576 26.6.98 Kommissionen godkender Beckers overtagelse af Johnson Controls

IP/98/583 30.6.98 Kommissionen godkender Deutsche Posts indtrñden i DHL

IP/98/584 30.6.98 Kommissionen godkender Schweizerische RuÈ cks overtagelse af det
nederlandske forsikringsselskab NCM

IP/98/601 1.7.98 Kommissionen godkender fragt-joint venture mellem Londons lufthavne

IP/98/608 2.7.98 Kommissionen godkender Akzo Nobels overtagelse af Courtaulds

IP/98/609 2.7.98 Kommissionen godkender Commercial Unions overtagelse af Berlinische
Lebensversicherung AG

IP/98/624 3.7.98 Kommissionen godkender Magneti Marellis andel i Comnet

IP/98/633 6.7.98 Kommissionen godkender CVC's og Cinvens investeringer i KNP BT

IP/98/636 7.7.98 Kommissionen godkender joint venture mellem Maersk Air og
Luftfartsverket

IP/98/642 8.7.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture om ground
handling mellem Maersk Air og Luftfartsverket

IP/98/643 8.7.98 Kommissionen godkender sammenlñgningen af Halliburtons og Dressers
aktiviteter i tilknytning til olieboringer

IP/98/644 8.7.98 Kommissionen godkender Dana Corp.'s overtagelse af Echlin Inc.

IP/98/648 9.7.98 Kommissionen godkender et joint venture mellem Exxon og Shell paÊ visse
betingelser

IP/98/655 13.7.98 Kommissionen godkender fusionen mellem Kali+Salz/MdK/Treuhand
efter afslutningen af nye undersùgelser

IP/98/662 14.7.98 Kommissionen godkender VTOÈ B's og Swisscoms overtagelse af UTA
Telekom

IP/98/668 15.7.98 Kommissionen indleder tilbundsgaÊ ende undersùgelse af Skanskas
overtagelse af Scancem

IP/98/674 17.7.98 Kommissionen godkender Ingram Micros overtagelse af Macrotron

IP/98/696 23.7.98 Kommissionen godkender fusionen mellem Daimler-Benz og Chrysler

IP/98/697 23.7.98 Kommissionen godkender Teksids og Norsk Hydros overtagelse af den
fñlles kontrol med Meridian

IP/98/699 24.7.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem TPM og
TES inden for industrielle gasturbiner
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IP/98/700 24.7.98 Kommissionen godkender transaktionen mellem Cargil l og
Vandemoortele International i sektoren for spiseolie

IP/98/712 28.7.98 Kommissionen godkender fusion i sektoren for olefiner og polyolefiner

IP/98/735 29.7.98 Kommissionen godkender Alliance Unichems overtagelse af kontrollen
med SAFA

IP/98/742 30.7.98 Kommissionen henviser Alliance Unichems overtagelse af den fñlles
kontrol med Unifarma Distribuzione til de italienske myndigheder

IP/98/747 31.7.98 Kommissionen godkender Valeos overtagelse af en del af ITT Industries

IP/98/748 31.7.98 Kommissionen godkender Caisse de DeÂpoÃ t et Placement de Quebecs
erhvervelse af kontrollerende interesser i Cableuropa

IP/98/749 3.8.98 Kommissionen indleder tilbundsgaÊende undersùgelse af fusionen mellem
Enso og Stora

IP/98/754 5.8.98 Kommissionen godkender joint venture mellem Wacker og Air Products
inden for dispersioner og puddere

IP/98/756 6.8.98 Kommissionen godkender svensk fusion inden for elektricitetssektoren

IP/98/758 10.8.98 Kommissionen godkender Tyco Ltd's overtagelse af United States Surgical
Corp.

IP/98/759 11.8.98 Kommissionen godkender Glaverbels overtagelse af PPG's europñiske
floatglas-aktiviteter

IP/98/764 14.8.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem Fuchs
Petrolub og DEA

IP/98/765 14.8.98 Kommissionen godkender etableringen af to joint ventures mellem
Amoco, Repsol, Iberdrola og Ente Vasco de la Energia

IP/98/766 14.8.98 Kommissionen giver grùnt lys for en ñndring af kontrolforholdene i MSA
Acquisitions Co Ltd, der ejer den britiske kñde af motorvejsrestauranter
kaldet `Roadchef'

IP/98/769 18.8.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem Elf and
Texaco inden for produktion og salg af kùlevñske

IP/98/773 21.8.98 Kommissionen godkender Kingfishers overtagelse af den franske
forretningskñde BUT

IP/98/775 24.8.98 Kommissionen godkender Northern Telecoms overtagelse af Bay
Networks

IP/98/776 25.8.98 Kommissionen godkender KKR Associates' overtagelse af Willis Corroon
Group

IP/98/777 25.8.98 Kommissionen godkender et joint venture mellem Rova, Reko og Hanze
inden for genanvendelse af plastic

IP/98/779 25.8.98 Kommissionen godkender Volkswagens overtagelse af Rolls-Royce/
Bentley og Cosworth

IP/98/780 27.8.98 Kommissionen godkender joint venturet »Doyma« mellem Havas og
Bertelsmann

IP/98/782 28.8.98 Kommissionen godkender Paribas' og JDC's investeringer i Gerflor-
gruppen

IP/98/785 1.9.98 Kommissionen godkender Parisbas' og Ecureuil-Vies investeringer i joint
venturet ICD

IP/98/791 4.9.98 Kommissionen godkender KNP BT's overtagelse af Allium

IP/98/793 8.9.98 Kommissionen godkender et joint venture paÊ det svenske
ejendomsmarked

IP/98/800 15.8.98 Kommissionen godkender et joint venture mellem Abitibi Consolidated,
Norske Skog og Hansol Paper

IP/98/801 15.9.98 Kommissionen godkender et joint venture mellem Bosch og ZF
Friedrichshafen

IP/98/821 21.9.98 Kommissionen godkender Allied Signals' offentlige overtagelsestilbud paÊ
AMP
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IP/98/822 21.9.98 Kommissionen godkender Berkshire Hathaways overtagelse af General
Re

IP/98/824 22.9.98 Kommissionen godkender Seagrams overtagelse af Polygram

IP/98/829 24.9.98 Kommissionen godkender Continentals overtagelse af ITT's »bremser &
chassis« aktiviteter

IP/98/838 29.9.98 Kommissionen indleder tilbundsgaÊende undersùgelse af Rewe Groups
planlagte overtagelse af Julius Meinl AG

IP/98/839 29.9.98 Kommissionen godkender fusion mellem de italienske detailkñder La
Rinascente og Colmark

IP/98/840 29.9.98 Kommissionen godkender fusion i den nederlandske sektor for fjerkrñkùd

IP/98/841 28.9.98 Kommissionen godkender fusion mellem American Home Products og
Montsanto efter at have modtaget tilsagn fra parterne

IP/98/856 1.10.98 Kommissionen godkender Usinors kùb af interesser i Finarvedi

IP/98/862 2.10.98 Kommissionen godkender Woleseleys overtagelse af Hall & Co. inden for
byggematerialesektoren i Det Forenede Kongerige

IP/98/863 2.10.98 Kommissionen giver grùnt lys for Pirellis overtagelse af Siemens'
aktiviteter inden for energikabler

IP/98/869 7.10.98 Kommissionen godkender Voest Alpines og Vosslohs overtagelse af den
fñlles kontrol med VAE

IP/98/870 7.10.98 Kommissionen giver grùnt lys for Hercules' overtagelse af Betzdearborn

IP/98/880 9.10.98 Kommissionen godkender Framatomes overtagelse af Berg Electronics
inden for sektoren for elektronikkonnektorer

IP/98/929 23.10.98 Kommissionen godkender sammenlñgningen af Ivecos og Renaults
busproduktion

IP/98/931 26.10.98 Kommissionen godkender fusionen mellem Marsh McLennan og Sedgwick

IP/98/932 26.10.98 Kommissionen giver grùnt lys for Kodaks overtagelse af nogle af Imations
billedfremstillingsaktiviteter

IP/98/933 26.10.98 Kommissionen ivñrksñtter tilbundsgaÊende undersùgelse af det planlagte
LHZ-joint venture inden for jordobservationssystemer

IP/98/944 29.10.98 Kommissionen godkender, at Dexia (Frankrig/Belgien) og Argentaria
(Spanien) overtager Banco CreÂdito Local (Spanien)

IP/98/945 29.10.98 Kommissionen godkender Johnson & Johnsons overtagelse af DePuy

IP/98/956 3.11.98 Kommissionen godkender fusionen mellem Constructor Group S.A.
(Norge) og Dexion Group Ltd (UK)

IP/98/961 4.11.98 Kommissionen godkender et joint venture mellem Texaco og Chevron
(USA)

IP/98/962 5.11.98 Kommissionen godkender etableringen af den tredje mobiloperatùr i
Spanien: Retevision Movil S.A.

IP/98/968 6.11.98 Kommissionen aÊbner en detaljeret undersùgelse af fusionen mellem de to
stùrste danske slagterier

IP/98/978 10.11.98 Kommissionen godkender Edekas indtrñden I ADEG Austria

IP/98/979 10.11.98 Kommissionen godkender, at joint venturet mellem Arlington (USA) og
Lufthansa (Tyskland) overtager kontrollen med »European Kitchens«

IP/98/997 17.11.98 Kommissionen godkender, at ING (Nederlandene) overtager kontrollen
med BHF (Tyskland)

IP/98/1005 18.11.98 Kommissionen godkender overtagelsen af TurboGen Aktiebolag (Sverige)

IP/98/1006 17.11.98 Kommissionen godkender Bayers overtagelse af Chiron Diagnostics »in
vitro«-aktiviteter

IP/98/1015 24.11.98 Kommissionen godkender joint venture mellem SAP og Heidelberger

IP/98/1029 25.11.98 Kommissionen godkender Elenacs overtagelse af Hoechsts
polythylenaktiviteter

KONK. BERETN. 1998

FUSIONSKONTROL 215



IP/98/1030 25.11.98 Kommissionen godkender, at Koch Industries (USA) og Saba (Mexico)
overtager en del af det tyske selskab Hoechsts polyesteraktiviteter

IP/98/1041 30.11.98 Kommissionen godkender joint venture mellem DG Bank (Tyskland) og
PanAgora (UK)

IP/98/1042 30.11.98 Kommissionen godkender Royale Belges overtagelse af Anhyp Bank

IP/98/1062 4.12.98 Kommissionen godkender, at Exante (USA/Canada) og Canal+ (Frankrig)
overtager Numericable (Frankrig)

IP/98/1066 7.12.98 Kommissionen godkender fusionen mellem AT&T (USA) og TCI (USA)

IP/98/1070 8.12.98 Kommissionen godkender, at Legal & General Group plc (UK) overtager
Kohap Emtec Holding GmbH (Tyskland)

IP/98/1072 8.12.98 Kommissionen godkender Lufthansas og Allianz' overtagelse af Tank &
Rast AG

IP/98/1097 11.12.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture, der skal
forvalte EUROSTAR (UK) Ltd.

IP/98/1098 10.12.98 Kommissionen godkender, at MetsaÈ-Serla (Finland) overtager UK Paper
Ltd's papirproduktion

IP/98/1099 11.12.98 Transaktionen mellem Paribas, CDC, Beaufour og Schwabe udgùr ikke en
fusion

IP/98/1106 11.12.98 Kommissionen godkender fusionen mellem BP og Amoco

IP/98/1112 14.12.98 Kommissionen godkender, at Dana Corporation (USA) overtager Glacier
Vandervell (USA)

IP/98/1118 15.12.98 Kommissionen godkender joint venture mellem Knorr-Bremse (Tyskland)
og Robert Bosch (Tyskland)

IP/98/1142 16.12.98 Kommissionen godkender ABB's overtagelse af Elsag Bailey

IP/98/1143 17.12.98 Kommissionen godkender den italienske TI-Groups deltagelse i Telekom
Austria

IP/98/1176 23.12.98 Kommissionen godkender joint venture mellem Lucas Varity (UK) og
Thomson (Frankrig)

IP/98/1178 23.12.98 Kommissionen godkender, at New Holland (Italien) overtager Orenstein
& Koppel (Tyskland)

IP/98/1179 23.12.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem
Kingfisher (UK) og Castorama (Frankrig)

IP/98/1180 23.12.98 Kommissionen godkender etableringen af et joint venture mellem Hugh
Baird & Sons (UK), Scottish & Newcastle plc og Bairds Malt Ltd. (UK)

1.2. Beslutninger efter artikel 8 i RaÊdets forordning (EéF) nr. 4064/89

Reference Dato Emne

IP/98/103 30.1.98 Kommissionen ivñrksñtter tilbundsgaÊende undersùgelse i sagen om
Deutsche Telekom og Beta Research

IP/98/121 4.2.98 Kommissionen godkender Hofmann-La Roches overtagelse af Boehringer
Mannheim paÊ visse betingelser

IP/98/148 11.2.98 Kommissionen godkender AGFA's overtagelse af Duponts grafiske
aktiviteter paÊ visse betingelser

IP/98/407 6.5.98 Kommissionen godkender et joint venture mellem Thyssen Krupp Stahl og
ITW Signode, som vil fremstille emballageomsnùringsbaÊnd

IP/98/454 20.5.98 Kommissionen godkender fusionen mellem Price Waterhouse og Coopers
& Lybrand

IP/98/477 27.5.98 Kommissionen nedlñgger forbud mod fusionerne Bertelsmann/Kirch/
Premiere og Deutsche Telekom/Betaresearch

IP/98/639 8.7.98 Kommissionen godkender fusionen mellem WorldCom og MCI paÊ visse
betingelser
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IP/98/982 11.11.98 Kommissionen godkender Skanskas overtagelse af Scancem efter at have
modtaget tilsagn fra parterne

IP/98/1022 25.11.98 Kommissionen godkender fusionen mellem Enso og Stora

F Ð Domme afsagt af fñllesskabsdomstolene

1. Fùrsteinstansretten

Sag Dato Parter OmraÊde

T-133/95 Dom af 16.9.1998 IECC mod Kommissionen Konkurrence

T-204/95 T-133/95 Dom af 16.9.1998 IECC mod Kommissionen Konkurrence

T-327/94 Dom af 14.5.1998 SCA Holding mod
Kommissionen

Konkurrence

2. Domstolen

Sag Dato Parter OmraÊde

C-68/94 Dom af 31.3.1998 Frankrig mod Kommissionen Konkurrence
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III Ð STATSSTéTTE

A Ð Oversigt over sager

1. Regionalstùtte

Tyskland

a) Fjernarbejde 62

Den 25. februar traf Kommissionen en endelig negativ beslutning om intensiteten af stùtte til
fjernarbejde, hvilket var led i den 26. rammeplan til forbedring af de regionale erhvervsstrukturer, som
er udarbejdet i fñllesskab af forbundsregeringen og delstaterne. Programmet vedrùrte investeringer til
oprettelse af fjernarbejdspladser, som kan stùttes med den intensitet, der gñlder i det omraÊde, hvor
den investerende virksomhed har hjemme, selv hvis fjernarbejdspladsen ligger i en stùtteberettiget
region, der er berettiget til regionalstùtte med et lavere loft. Kommissionen fandt, at denne situation
var uforenelig med maÊlene for den regionale udviklingsstùtte. Den hùjest tilladte stùtteintensitet for
investeringer i fjernarbejdspladser skal vñre det stùtteloft, der gñlder i det omraÊde, hvor
fjernarbejdspladsen skabes, selv om der oprettes en teknologisk og ùkonomisk forbindelse med en
arbejdsgiver i et omraÊde, hvor stùtteintensiteten er hùjere.

b) ándring af § 52, stk. 8, i den tyske indkomstskattelov (Einkommensteuergesetz) 63

Den 21. januar traf Kommissionen en endelig negativ beslutning om indfùrelsen af § 52, stk. 8, i den
tyske indkomstskattelov, om ñndring af lovens § 6, litra b). Denne bestemmelse ville give en sñrlig
skattelettelse fra 1996 til 1998 for reinvestering af fortjenester, der ellers ville vñre underlagt
indkomstskat, i aktiekapitalen i selskaber, der har registreret forretningsadresse og central
administration i en af de nye delstater eller Vestberlin, og som beskñftiger mindst 250 personer.
Kommissionen fandt, at denne foranstaltning indeholdt statsstùtte til virksomheder i ésttyskland og
Berlin, idet den gjorde det lettere at erhverve aktiekapital i disse virksomheder. Investorerne vil faÊ

kapitalinteresser i disse virksomheder paÊ bedre vilkaÊr, end de ville have faÊet uden ñndringen. Da
erhvervelse af aktier i disse virksomheder ikke nùdvendigvis er forbundet med nye investeringer, maÊ

stùtten sammenlignes med driftsstùtte, som ikke kan begrundes i Vestberlin, som har status som et
omraÊde omfattet af artikel 87, stk. 3, litra c). Desuden er foranstaltningen i strid med EF-traktatens
artikel 43 og 48 (fri etableringsret), da den er begrñnset til virksomheder i de paÊgñldende omraÊder.

c) Begunstigede laÊn fra KfW til erhvervelse af kapitalinteresser i virksomheder i Nordrhein-Westfalen
og Saarland 64

Den 18. februar godkendte Kommissionen en ordning til udligning af mangelen paÊ risikovillig kapital
paÊ finansmarkedet i delstaterne Nordrhein-Westfalen og Saarland, hvor kulstùtten er mindsket
betydeligt. Som led i ordningen kan den offentlige bank Kreditanstalt fuÈ r Wiederaufbau (KfW) give
blùde laÊn til enhver privat mellemmand (virksomhed eller enkeltperson), der vil investere i

62 C 52/97 (ex N 123/97).
63 C 16/97 (ex NN 9/96, ex N 881/95), EFT L 212, 30.7.1998; Competition Newsletter 2/1998, s. 88; indleding af

proceduren, se 27. beretning om konkurrencepolitikken.
64 N 320/B/97, EFT C 111 af 9.4.1998.
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virksomheder i ovennñvnte omraÊder. Kommissionen besluttede, at denne ordning indeholdt statsstùtte
i form af aktiekapital til virksomhederne i omraÊdet. Denne stùtte kunne godkendes som regionalstùtte
i medfùr af artikel 87, stk. 3, litra c), da den er relateret til investeringer og ligger under stùttelofterne i
de paÊgñldende omraÊder. Hvad angaÊr private mellemmñnd, bemñrkede Kommissionen, at ordningen
var aÊben for enhver virksomhed eller enkeltperson, som ville investere i disse omraÊder.

d) Udvidelse af definitionen af udgifter til erhvervelse af immaterielle aktiver for store
virksomheder 65

Den 6. maj traf Kommissionen en endelig negativ beslutning om den ophñvelse af bestemmelsen om
udelukkelse af immaterielle investeringer foretaget af store virksomheder, der indgaÊr i den 25. fñlles
rammeplan (Gemeinschaftsaufgabe), naÊr disse investeringer svarer til over 25% af investeringsom-
kostningerne. I modsñtning til, hvad der allerede er planlagt for SMV, er denne udvidelse af
beregningsgrundlaget ikke forenelig med fñllesmarkedet, fordi den isñr vil fùre til en betydelig
forùgelse af den tilladte regionalstùtte til store virksomheder og dermed vil fjerne virkningen af den
reduktion af stùtteintensiteten, som Kommissionen har sat sig som maÊl. Denne beslutning er i
overensstemmelse med de nye retningslinjer for regionalstùtte 66.

e) ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds 67

Ved beslutning af 27. juli 1994 godkendte Kommissionen paÊ visse betingelser stùtteordningen
ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds, der tog sigte paÊ at fremme erhvervelse af kapitalinteresser i
blandt andet kriseramte virksomheder. Det fremgik af analysen af aÊrsrapporterne om anvendelse af
ordningen, at den muligvis var blevet misbrugt, og Kommissionen besluttede derfor den 9. december at
anmode den tyske regering om at forelñgge alle de nùdvendige oplysninger for at fastslaÊ , om stùtten
var tildelt under opfyldelse af de betingelser, der blev stillet ved godkendelsen i 1994. Denne
beslutning blev truffet paÊ grundlag af Domstolens dom af 5. oktober 1994 i sag C-47/91, »Italgrani«.

f) Skattelettelse for 1999 til fordel for de nye tyske delstater og Berlin 68

Den 9. december besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
over for en del af loven om skattelettelse for 1999 til fordel for de nye tyske delstater og Berlin, som
skulle gñlde i seks aÊr med et budget paÊ ca. 15 mia. ECU. Kommissionen nñrede alvorlig tvivl om,
hvorvidt en rñkke af ordningens bestemmelser var forenelige med fñllesmarkedet. Det drejede sig om
(1) driftsstùtte (stùtte til genanskaffelsesinvesteringer), der ikke overholdt princippet om gradvis
aftrapning, (2) stùtte til etableringsinvesteringer efter 2000 til virksomheder i Berlin, (3) stùtte, der
ikke overholdt de multisektorale rammebestemmelser eller bestemmelserne for fùlsomme sektorer,
(4) efterfùlgende forhùjelse af stùtteintensiteten. Endvidere besluttede Kommissionen ikke at gùre
indsigelse mod ordningens ùvrige bestemmelser, men foreslog foranstaltninger for at sikre, at de til
sidst blev forenelige med fñllesmarkedet.

65 C 37/96 (ex N 186/96), EFT C 316 af 25.11.1998.
66 EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9, punkt 4.6.
67 NN 120/98.
68 C 72/98 (ex N 702/97).
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g) 27. fñlles rammeplan (Gemeinschaftsaufgabe) »Forbedring af de regionale erhvervsstrukturer« 69

Den 22. december besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod en regional stùtteordning,
som ñndret ved 27. fñlles rammeplan (Gemeinschaftsaufgabe) «Forbedring af de regionale
erhvervsstrukturer«, dog med undtagelse af den nye bestemmelse om investeringsprñmier i
forbindelse med transaktionen »sell and rent back«, over for hvilken den indledte proceduren efter
EF-traktatens artikel 88, stk. 2. Kommissionen mener, at denne bestemmelse kan indeholde et element
af driftsstùtte, der er uforeneligt med fñllesmarkedet. Det paÊtñnkte budget for ordningen i perioden
1998-2002 er paÊ 12 754,4 mio. ECU.

h) Konsolideringsprogrammet af 20. juli 1993 70 og laÊneprogrammet af 24. januar 1996 71

Delstaten ThuÈ ringens konsolideringsprogram af 20. juli 1993 og laÊneprogram af 24. januar 1996
opfattede de tyske myndigheder fejlagtigt som vñrende omfattet af »de minimis«-reglen, eftersom det
samlede stùttebelùb overstiger stùtteloftet, og fùlsomme sektorer ikke er udelukket. Der er derfor tale
om statsstùtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Kommissionen tvivler paÊ , at stùtten er
forenelig med fñllesmarkedet. Med hensyn til stùtten til kriseramte virksomheder i de to programmer
er reglerne ikke overholdt, og med hensyn til stùtten til sunde virksomheder i programmet fra 1996 er
der tale om driftsstùtte, der ikke stemmer overens med reglerne. Kommissionen besluttede derfor den
22. december at indlede procedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for disse to programmer.

Grñkenland

Lov nr. 2601/98 om regionaludvikling 72

Den 22. december besluttede Kommissionen at godkende den grñske lov om regionaludvikling, der
fastsñtter de forskellige former for regionalstùtte og den stùtteintensitet, der gñlder for virk-
somhederne afhñngigt af deres beliggenhed. Selv om det nugñldende stùtteloft (75%) vil blive bevaret
indtil udgangen af 1999, indebñrer den nye lov en betydelig nedbringelse af lofterne og en kraftig
modulering fra omraÊde til omraÊde efter udgangen af 1999. Kommissionen godkendte loven efter at
have fastslaÊet, at den er forenelig med de nye retningslinjer for regionalstùtte 73.

Spanien

a) Castilla Ð La Mancha 74

Den 21. januar godkendte Kommissionen en ñndring af en ordning for regional investeringsstùtte til
fremme af forskning og udvikling til fordel for SMV i Castilla Ð La Mancha. Budgettet er paÊ ca. 21,06
mio. ECU om aÊret.

69 C 84/98 (ex N 100/98).
70 C 85/98 (ex NN 106/98).
71 C 87/98 (ex NN 137/98).
72 NN 59/A/98, endnu ikke offentliggjort i EFT
73 EFT C 74 af 10.3.1998.
74 N 266/97, EFT C 103 af 4.4.1998.
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b) Minedrift Ð Andalusien 75

Den 7. april godkendte Kommissionen en ordning for regionalstùtte til udvikling af minedrift i
Andalusien. Ordningen omfatter investeringsstùtte til forskning og udvikling. Budgettet for 1998-1999
er paÊ 32,08 mio. ECU.

Nederlandene

Stùtte til opfùrelse af en brintoveriltefabrik i Delfzijl 76

Den 21. januar besluttede Kommissionen at afslutte den procedure, den havde indledt i 1996 i medfùr
af artikel 88, stk. 2, med hensyn til den regionalstùtte, der blev givet til virksomheden FMC til
opfùrelse af et brintoverilteanlñg i Delfzijl, idet den oversteg det regionale stùtteloft paÊ 20% af
investeringsomkostningerne. Under proceduren konstaterede Kommissionen, at dette loft var
overskredet af stùtte, der blev givet i form af tilskud og salg af grunde til under deres vñrdi, hvilket
belùb sig til i alt 2,85 mio. ECU. Derfor fandt Kommissionen stùtten uforenelig med fñllesmarkedet og
krñvede, at den blev betalt tilbage.

éstrig

Det regionale stùttekort for 1999 77

Den 28. oktober besluttede Kommissionen at viderefùre det regionale stùttekort for endnu et aÊr (1999)
med blot nogle ñndringer af stùtteintensiteten. I overensstemmelse med punkt 6 i de nye retningslinjer
for regionalstùtte 78 er det ùstrigske kort for 1999 et af de sidste kort, der behandles efter de gamle
regler for regionalstùtte, navnlig den metode, der er beskrevet i Kommissionens meddelelse fra 1988 79.

Finland

Hurtigere afskrivning af investeringer i »udviklingsomraÊder« 80

Den 29. juli besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en finsk
ordning, der skulle give et incitament til hurtigere afskrivning af investeringer i »udviklingsomraÊder«.
Indledningen af proceduren omfatter kun stùtte til virksomheder i sektorer, hvor statsstùtte er
underlagt sñrlige EU-regler og rammebestemmelser, samt investeringer omfattet af de multisektorale
rammebestemmelser for regionalstùtte til store projekter. De finske myndigheder havde afgivet tilsagn
om at anmelde individuelle sager i de paÊgñldende sektorer. Ordningen er imidlertid baseret paÊ en lov
vedtaget af parlamentet, som gñlder direkte og i princippet automatisk, og som ikke giver
myndighederne skùnsbefùjelser i individuelle sager. PaÊ nuvñrende tidspunkt er skattemyndighedernes
tilsagn om at sikre, at statsstùttereglerne overholdes, ikke tilstrñkkeligt til, at Kommissionen kan

75 N 191/97, EFT C 198 af 24.6.1998.
76 C 41/96 (ex NN 182/95), EFT L 171 af 17.6.1998, s. 36, Competition Newsletter 2/1998, s. 89; indledning af

proceduren, se 26. beretning om konkurrencepolitikken, s. 260.
77 N 482/98, EFT C 396 af 19.12.1998.
78 EFT C 74, 10.3.1998.
79 EFT C 212 af 12.8.1988.
80 C 55/98 (ex NN 20/98), EFT C 377 af 5.12.1998.
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afgùre, om ordningen er forenelig med fñllesmarkedet i de fùlsomme sektorer. Kommissionen finder,
at der er behov for en ñndring af den lov, parlamentet har vedtaget, for helt at udelukke, at den
anvendes i fùlsomme sektorer.

Sverige

a) Kort over omraÊder, som undergaÊ r strukturñndringer 81

Den 21. januar godkendte Kommissionen det regionale stùttekort for perioden 1998-1999 over
omraÊder i Sverige, som undergaÊr strukturñndringer. Disse omraÊder bestaÊr af 26 kommuner og to len
med 4,5% af den svenske befolkning. Lofterne for investeringsstùtten vil blive sat ved en intensitet paÊ

25% brutto (18% netto) for store virksomheder og 35% brutto (25,2% netto) for SMV. I kommunerne
Hagfors, HaÈ llefors, Ludvika, Ljusnarsberg og Smedjebacken, vil store virksomheder kunne modtage
investeringsstùtte paÊ op til 30% brutto (21,6% netto).

b) Regional stùtteordning for omraÊder, som undergaÊ r strukturñndringer 82

Den 17. juni godkendte Kommissionen en ordning for perioden 1998-1999 for omraÊder, som undergaÊr
strukturñndringer. ándringerne omfatter en tilpasning til rammebestemmelserne for SMV 83 og for
F&U 84. Der blev tilfùjet betingelser for uddannelsesstùtte. Budgettet for regional udviklingsstùtte til
omraÊder, som undergaÊr strukturñndringer, anslaÊs til 50 mio. ECU (400 mio. SEK) i den paÊgñldende
periode.

Det Forenede Kongerige

English Partnerships (EP) 85

Den 1. juli foreslog Kommissionen passende foranstaltninger, jf. EF-traktatens artikel 88, stk. 1, i
forbindelse med EP's aktiviteter som led i Partnership Investment Programme. Denne ordning yder
stùtte til bygge- og anlñgsprojekter, herunder renovering af grunde, grundforbedring samt udvikling og
opfùrelse af industrianlñg, erhvervsbygninger og boliger. Udviklingsforslag og entreprenùrernes
ansùgninger om finansiering gennemgaÊs af EP's interne bedùmmere. Som ordningen forvaltes i
ùjeblikket, betragtes stùtte eller anden bistand til saÊdanne projekter ikke som statsstùtte i henhold til
EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Under den nuvñrende forvaltning er der mulighed for, at
stùttemodtagerne (grundejerne, entreprenùrerne, slutbrugerne) er virksomheder, der konkurrerer
indbyrdes i forbindelse med samhandelen mellem medlemsstaterne, muligvis i fùlsomme sektorer.
Endvidere finansierer EP generelt entreprenùrer med en permanent interesse i et anlñg, som f.eks. de
oprindelige ejere eller slutbrugerne. Dette forhold gùr det efter Kommissionens opfattelse svñrt at
identificere den reelle modtager af stùtten fra EP samt at vurdere, hvor store mñngder stùtte der
faktisk er tale om. Som passende foranstaltninger foreslaÊr Kommissionen, at EP's stùtte gives direkte
til de egentlige investorer (grundejere/entreprenùrer i tilfñlde af rehabilitering i spekulationsùjemed
og slutbrugere af arealet i tilfñlde af skrñddersyet rehabilitering) og omfattes af reglerne for

81 N 65/97, EFT C 89 af 25.3.1998.
82 N 110/98, EFT C 300 af 29.9.1998.
83 EFT C 213 af 23.07.1996.s. 4.
84 EFT C 45 af 17.2.1996, s. 5.
85 E 2/97.
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regionalstùtte og statsstùtte til smaÊ og mellemstore virksomheder. De britiske myndigheder
underretter Kommissionen om ñndringerne af ordningen.

2. Sektorbestemt stùtte

2.1. StaÊ l

OvervaÊgning af staÊ lstùttesager efter EKSF-traktatens artikel 95

Kommissionen fortsatte sin overvaÊgen af gennemfùrelsen af dens beslutninger i ovennñvnte sektorer i
Spanien, Italien, Irland, Portugal, Tyskland og éstrig. Den niende rapport herom blev udsendt i maj 86

og den tiende i november 87.

Tyskland

a) Eisen- und Stahlwalzwerke RoÈ tzel 88

Den 14. juli vedtog Kommissionen en endelig negativ beslutning om stùtte i form af en garanti paÊ 80%
af et investeringslaÊn paÊ 7,6 mio. ECU til omstrukturering af Eisen- und Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH.
Kommissionen besluttede, at denne garanti var ulovlig og stillet uden godkendelse, og at den var
uforenelig med fñllesmarkedet for kul og staÊ l, jf. EKSF-traktatens artikel 4, litra c). De tyske
myndigheder inddriver hele det garanterede belùb plus renter beregnet fra udbetalingsdatoen til
tilbagebetalingsdatoen.

b) ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH 89

Den 11. november traf Kommissionen en endelig negativ beslutning som afslutning paÊ den procedure,
den havde indledt efter staÊ lstùttereglernes artikel 6, stk. 5, over for en rñkke stùtteforanstaltninger i
form af tilskud og laÊnegarantier til staÊ lvñrket ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH (ESF). I marts 1993
og januar 1995 havde Kommissionen godkendt investeringsstùtte til stùttemodtageren. En del heraf
bestaÊende af laÊnegarantier paÊ i alt 6,14 mio. ECU blev imidlertid anvendt til andet formaÊ l, nemlig til at
dñkke driftsomkostninger, hvilket EKSF-traktaten forbyder. Kommissionen konkluderede, at et
saÊdant misbrug gjorde denne del af den tidligere godkendte stùtte uforenelig med fñllesmarkedet og
krñvede den betalt tilbage med renter. Endvidere modtog ESF i 1995 og 1997 yderligere stùtte, som
ikke blev anmeldt. Kommissionen fastslog, at denne supplerende stùtte paÊ i alt 4,8 mio. ECU i tilskud
og 6,14 mio. ECU i laÊnegarantier ikke blot var ulovlig, men heller ikke overholdt staÊ lstùttereglerne
eller EKSF-traktatens bestemmelser og dermed var uforenelig med fñllesmarkedet. Den krñvede
derfor, at ogsaÊ denne stùtte blev betalt tilbage med renter.

86 SEK (1998) 672 endelig udg., Bruxelles 22.4.1998.
87 SEK (1998) 1684 endelig udg., Bruxelles 14.10.1998.
88 C 60/97 (ex NN 85/97).
89 C 75/97 (ex NN 108/97).
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c) MCR Gesellschaft fuÈ r mettallurgisches Recycling 90

Den 9. december besluttede Kommissionen at afslutte den procedure, den havde indledt efter
staÊ lstùttereglernes artikel 6, stk. 5, og godkende den supplerende investeringsstùtte til MCR
Gesellschaft fuÈ r mettallurgisches Recycling i forbindelse med miljùbeskyttelse. Kommissionen
konstaterede isñr, at de planlagte investeringer gjorde det muligt at forbedre miljùet mñrkbart og
langt over mindstekravene, og konkluderede, at stùtten kunne godkendes i medfùr af artikel 3 i
staÊ lstùttereglerne og fñllesskabsrammebestemmelserne for statsstùtte til miljùbeskyttelse 91.

d) Neue MaxhuÈ tte 92

Den 9. december besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter staÊ lstùttereglernes artikel 6,
stk. 5, over for stùtte paÊ i alt 1,49 mio. ECU til staÊ lvñrket Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH i
forbindelse med miljùbeskyttelsesinvesteringer paÊ en grund, som virksomheden benyttede til
henlñggelse af slagger. Kommissionen tvivler alvorligt paÊ , at denne stùtte kan vñre forenelig med
fñllesmarkedet, da investeringsomkostningerne i henhold til princippet om, at forureneren betaler,
skal bñres af virksomheden selv.

Den 16. december besluttede Kommissionen at indlede den procedure mod en stat for manglende
opfyldelse af en forpligtelse, der er omtalt i EKSF-traktatens artikel 88 93. I 1995 og 1996 traf
Kommissionen to negative beslutninger om staÊ lvñrket Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH, hvori den
krñvede den ulovligt udbetalte stùtte paÊ 37,75 mio. ECU plus renter tilbagebetalt og under henvisning
til EKSF-traktatens artikel 86 paÊ lagde de tyske myndigheder at trñffe alle de nùdvendige
foranstaltninger herfor. Den tyske regering opfyldte ikke sin forpligtelse, og Kommissionen udbad
sig de oplysninger fra den tyske regering, der var nùdvendige for at trñffe en afgùrelse i sagen.

Grñkenland

Sovel 94

Den 16. december besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod regional investeringsstùtte paÊ

i alt 10,2 mio. ECU til virksomheden Sovels staÊ lvñrk. Kommissionen konstaterede, at staÊ lstùttereg-
lerne var overholdt, isñr hvad angaÊr forbuddet mod at udvide produktionskapaciteten og forpligtelsen
til at holde stùttebelùbene under 50 mio. ECU, og at stùtteintensiteten var i overensstemmelse med
den grñske regionalstùtteordning.

90 C 85/97.
91 EFT C 72 af 10.3.1994.
92 N 261/98.
93 C 55/94 og C 41/95.
94 NN 137/97.
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Spanien

INESPAL 95

Den 21. januar besluttede Kommissionen, at der ikke var statsstùtteelementer i privatiseringen af den
spanske aluminiumskoncern InduÂ stria EspanÄ ola de Aluminio (INESPAL). De spanske myndigheder
havde anmeldt aftalen om kùb af aktierne i INESPAL mellem sñlger, det statsejede holdingselskab
SEPI, og kùber, den private virksomhed Aluminium Company of America (ALCOA). Resultatet af
aftalen ville vñre en privatisering af INESPAL. Kommissionen erfarede, at ALCOA var den eneste
kùber, der var interesseret i stort set alle INESPAL's aktiver (det bemñrkes, at salget af disse aktiver
under et gùr dem mere saÊrbare), at ALCOA's tilbud var det bedste, og at sñlgers miljùansvar og sociale
forpligtelser kun vedrùrte perioden inden indgaÊelsen af aftalen. Endelig bemñrkede Kommissionen, at
de eltakster, INESPAL betaler (saÊkaldte G4-takster), fastsñttes af myndighederne, offentliggùres i det
spanske statstidende og gñlder for flere store forbrugere i en rñkke sektorer med samme
energiefterspùrgsel. Endvidere vil Spanien underrette Kommissionen om eventuelle ñndringer af
G4-taksterne.

Italien

a) Skattelempelser, lov nr. 549/95 96

Den 13. maj besluttede Kommissionen at afslutte den procedure, den havde indledt i maj 1997, og
betragte den stùtte, Italien gennem lov nr. 549/95 havde givet til jern- og staÊ lsektoren i form af
skattelempelser, som uforenelig med fñllesmarkedet. Denne stùtte kan ikke kategoriseres under
nogen af undtagelserne i staÊ lstùttereglerne om stùtte til F&U, miljùbeskyttelse eller lukning.
Kommissionen besluttede endvidere at krñve, at den stùtte, de italienske myndigheder allerede har
udbetalt, betales tilbage. I maj 1997 indledte Kommissionen proceduren efter EF-traktatens artikel 88,
stk. 2, over for samme stùtte til de fùlsomme sektorer (automobiler, kunstfibre og skibsbygning).
Loven omhandler investeringsstùtte i form af skattelempelser paÊ 50% af det reinvesterede overskud.
Kommissionen forbeholder sig sin holdning til, hvorvidt stùtten i de ùvrige sektorer, der er omhandlet
af beslutningen, er forenelig, indtil den har analyseret de oplysninger, som den formelt har anmodet de
italienske myndigheder om at fremlñgge.

b) Acciaierie di Bolzano 97

Den 28. oktober besluttede Kommissionen at afslutte den procedure efter staÊ lstùttereglernes artikel 6,
stk. 5, den havde indledt over for miljùbeskyttelses- og F&U-stùtte til staÊ lvñrket Acciaierie di Bolzano.
Efter at have analyseret de anmeldte oplysninger sammen med de italienske myndigheder, som i
mellemtiden begrñnsede stùtten i forhold til deres oprindelige planer, fastslog Kommissionen, at stùtte
til F&U for et belùb paÊ op til 5,73 mio. ECU og stùtte til miljùbeskyttelse paÊ op til 0,4 mio. ECU var i
overensstemmelse med de paÊgñldende rammebestemmelser og forenelig med fñllesmarkedet. Den
besluttede derfor at godkende stùtten op til de nñvnte belùb.

95 N 639/97, EFT C 211 af 7.7.1998.
96 C 27/97.
97 C 46/98 (ex N 791/97).
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Luxembourg

ProfilARBED 98

Den 17. juni traf Kommissionen en ny endelig negativ beslutning og krñvede, at stùtten fra
Luxembourg til staÊ lvñrket ProfilArbed skulle betales tilbage. I december 1994 godkendte
Kommissionen i sin fùrste beslutning den stùtte, Luxembourg ville give ProfilARBED som led i
virksomhedens miljùinvesteringer i forbindelse med opfùrelsen af det nye staÊ lvñrk i Esch-Schifflange.
Fùrsteinstansretten, som fik sagen forelagt af en konkurrent til ARBED, annullerede denne
beslutning 99. Kommissionen maÊtte derfor paÊ ny behandle stùtten i lyset af Fùrsteinstansrettens
afgùrelse. Efter at have behandlet sagen paÊ baggrund af denne dom kom Kommissionen til den
konklusion, at de luxembourgske myndigheders bemñrkninger om sagens genstand ikke ñndrede
Kommissionens fùrste indtryk, da den i 1994 besluttede at indlede procedure, nemlig at stùtten ikke
kunne komme i betragtning til nogen af de undtagelser fra det generelle forbud i EKSF-traktatens
artikel 4, litra c). Derfor maÊ stùtten til ARBED, der belùber sig til 2,279 mio. ECU (91,950 mio. LUF),
betragtes som uforenelig med fñllesmarkedet, og den skal betales tilbage med renter beregnet fra den
dato, hvor stùtten blev givet, til tilbagebetalingsdatoen.

2.2. StaÊ lprodukter, der ikke er omfattet af EKSF-traktaten

Spanien

A.G.Tubos Europa S.A. 100

Den 28. oktober besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, og godkende
regional investeringsstùtte paÊ 7,02 mio. ECU til oprettelse af selskabet Tubos Europa i Extremadura.
Selv om der er generel overkapacitet til produktion af traditionelle staÊ lrùr, har Kommissionen
konstateret, at virksomheden som den fùrste i Europa vil fremstille meget store koldsvejsede
hulprofiler (med en diameter paÊ over 406,4 mm), som der er stigende efterspùrgsel efter.
Kommissionen fandt derfor, at stùtten var forenelig med fñllesmarkedet.

2.3. Skibsbygning

Tyskland

a) Stùtte til Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH 101

Den 18. februar indledte Kommissionen proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for stùtte til Bremer
Vulkan Marineschiffbau GmbH, et datterselskab af Bremer Vulkan Verbund AG i likvidation, i
forbindelse med LuÈ rssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co KG's overtagelse af selskabet. Denne
procedure vedrùrer de offentlige bidrag til omkostningerne ved at ansñtte tidligere ansatte i et andet
datterselskab af BVV, eftergivelse af gñld til Hibeg, et selskab, der ejes 100% af delstaten Bremen, og
planerne om bidrag til de paÊtñnkte investeringsomkostninger. I sin beslutning gav Kommissionen

98 C 25/94 (ex N 11/94).
99 T-150/95 UK Steel Association (tidl. BISPA) mod Kommissionen, dom af 25.9.1997, endnu ikke offentliggjort.
100 C 13/98 (ex N 749/97).
101 C 9/98 (ex NN 176/97), EFT C 252 af 12.8.1998.
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udtryk for tvivl om, hvorvidt disse foranstaltninger faktisk er fritaget fra traktatens artikel 87 og
syvende direktiv om stùtte til skibsbygningsindustrien. Aktiviteterne i Bremer Vulkan Marineschiffbau
GmbH er begrñnset til bygning af flaÊdefartùjer, men LuÈ rssen-koncernen er ogsaÊ aktiv inden for
bygning af handelsfartùjer. Hvis den nye kapacitet benyttes til bygning af handelsfartùjer eller andre
aktiviteter inden for civil sùfart, maÊ traktatens artikel 87 anvendes.

b) Stùtte til Bremer Vulkan via Krupp GmbH og HIBEG 102

Domstolen annullerede ved en dom i oktober 1996 103 en kommissionsbeslutning fra april 1993, som
erklñrede den tyske regerings stùtte til selskabet Hibeg, der ejes 100% af delstaten Bremen, og stùtte
fra Hibeg via Krupp GmbH til Bremer Vulkan AG, som havde muliggjort salget af Krupp Atlas
Elektronik GmbH fra Krupp GmbH til Bremer Vulkan, for uforenelig med fñllesmarkedet.
Domstolen fandt, at Kommissionens beslutning indeholdt utilstrñkkelig begrundelse for visse punkter.
Kommissionen maÊtte derfor trñffe en ny beslutning om at afslutte den procedure efter artikel 88, stk.
2, den havde indledt i maj 1992. PaÊ baggrund af Domstolens afgùrelse vedtog Kommissionen den 25.
februar en revideret beslutning, hvori den bekrñftede sin opfattelse af, at den stùtte, delstaten Bremen
i 1991 gav Bremer Vulkan (som nu er i likvidation) med henblik paÊ at overtage Krupp Atlas
Elektronik, der fremstiller elektroniske systemer til skibe og til militñr anvendelse, var uforenelig med
fñllesmarkedet.

Bremer Vulkan kùbte Krupp Atlas Elektronik for ca. 175 mio. ECU ved en kompleks finansiel
transaktion. Kommissionen undersùgte sagen for at afgùre, om stùtten kunne fritages i medfùr af
traktatens artikel 87. Stùtten skulle imidlertid blot muliggùre en overfùrsel af Krupp Atlas Elektronik
fra Krupp til Bremer Vulkan, uden nogen ñndring af aktiviteterne. Stùtten paÊvirkede konkurrencen
med andre virksomheder i EU og kunne ikke indrùmmes en undtagelse i henhold til traktatens regler.
Kommissionen krñver derfor, at stùtten betales tilbage.

c) Genprivatisering af Volkswerft i Stralsund og MTW-Schiffswerft i Wismar 104

Kommissionen besluttede den 25. februar at godkende privatiseringsaftalen for Volkswerft og den 29.
juli for MTW-Schiffswerft og ikke at gùre indsigelse mod en anden stùttetranche. Indtil 1996 tilhùrte de
to vñrfter i det tidligere DDR Bremer Vulkan Verbund AG. Efter denne virksomheds konkurs blev de
overtaget af Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) og delstaten Mecklen-
burg-Vorpommern. Efter en global udbudsprocedure er begge vñrfter blevet solgt gennem en
aktivaftale, der indebar, at kùberne ikke overtog nogen af de udestaÊende passiver, som isñr er
forbundet med finansiering af skibsbygningskontrakter. Begge vñrfter havde givet rederne garantier
for skibenes indtjening i de fùrste aÊr efter leveringen og markedsfùringen af skibsanparter.
Kommissionen koncentrerede derfor sin undersùgelse af salget om, hvorvidt de paÊgñldende aftaler
sikrede, at salget ikke kobledes sammen med stùtte, der overstiger de belùb, der maÊ gives i henhold til
de omstruktureringsplaner, der blev anmeldt, da RaÊdets forordning (EF) nr. 1013/97 om godkendelse
af den stùtte, der var nùdvendig for at fortsñtte omstruktureringsprogrammerne, blev vedtaget.

Kommissionen naÊede til den konklusion, at der selv paÊ grundlag af en yderst forsigtig vurdering af alle
de faktiske og potentielle overskydende passiver i de resterende selskaber ikke var tale om yderligere
stùtte. I overensstemmelse med artikel 6 i syvende direktiv om statsstùtte til skibsbygningsindustrien

102 C 14/92, EFT L 316 af 25.11.1998, indledning af proceduren, se 28. konkurrenceberetning, nr. 502.
103 De forenede sager C-329/93, C-62/95 og C-63/95, Sml.1996, s. I-5151.
104 N 803/97, N 802/97, EFT C 24 af 29.1.1999.
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og forordning 1013/97 godkendte den derfor i begge tilfñlde en anden stùttetranche for at muliggùre
en fortsñttelse af omstruktureringen.

d) Udviklingsstùtte til Indonesien 105

Den 25. februar afsluttede Kommissionen med en delvis negativ beslutning den procedure, den havde
indledt over for Tysklands stùtte til Volkswerft Stralsunds bygning af et opmudringsfartùj. Stùtten blev
oprindelig godkendt som udviklingsstùtte, jf. artikel 4, stk. 7, i syvende direktiv om statsstùtte til
skibsbygningsindustrien. Kommissionen kom til den konklusion, at stùtten var misbrugt, idet fartùjet
blev benyttet uden for Indonesien i strid med betingelserne for Kommissionens godkendelse.

e) Misbrug af omstruktureringsstùtte til MTW og Volkswerft i Bremer Vulkan-koncernen 106

Den 22. juli 1997 vedtog Kommissionen en endelig negativ beslutning om misbrug af stùtte paÊ 400 mio.
ECU til omstrukturering af MTW Schiffswerft i Wismar og Volkswerft Stralsund i form af anvendelse i
andre selskaber i Bremer Vulkan-koncernen. Bremer Vulkan Verbund AG havde i 1992 og 1993
overtaget disse to skibsvñrfter i ésttyskland fra Treuhandanstalt. Der var givet store mñngder stùtte til
omstrukturering og gennemgribende modernisering. RaÊdet vedtog i 1992 en sñrlig undtagelse fra
syvende direktiv om stùtte til skibsbygningsindustrien (90/684/EéF) med henblik paÊ omstrukturering
af skibsvñrfterne i det tidligere DDR (RaÊdets direktiv 92/68/EéF). Ifùlge denne lovgivning skulle
stùtten udelukkende anvendes til at omstrukturere de paÊgñldende vñrfter. PaÊ baggrund heraf og paÊ

grund af de meget store belùb besluttede Kommissionen kun at godkende udbetaling af stùtte i
sñrskilte trancher. Under proceduren erfarede Kommissionen, at anmeldelserne af stùtten i
forbindelse med privatiseringerne var ufuldstñndige. Store belùb var udbetalt paÊ forhaÊnd paÊ grundlag
af supplerende aftaler mellem Treuhandanstalt og Bremer Vulkan. Inklusive renter, der blev beregnet
indtil udgangen af 1995, havde de to virksomheder modtaget ca. 166 mio. ECU mere i stùtte end det
belùb, Kommissionen havde godkendt. Denne supplerende tildeling var i strid med bestemmelserne
for investeringsstùtte (artikel 6) og den maksimale driftsstùtte til omstrukturering (artikel 10a) i det
ñndrede syvende direktiv om stùtte til skibsbygningsindustrien. Kommissionen besluttede derfor, at
dette stùttebelùb var uforeneligt med traktaten. De dele af stùtten, der endnu ikke var paÊkrñvet for
omstruktureringen, blev fremlaÊnt til andre selskaber i Bremer Vulkan-koncernen paÊ grundlag af
individuelle kreditordninger eller i perioden efter 1994 gennem koncernens saÊkaldte cash
concentration system. PaÊ trods af omfattende undersùgelser har det hidtil ikke vñret muligt at afgùre
endeligt, hvordan stùtten er blevet anvendt i koncernen. Det er der to aÊrsager til. I strid med normal
forretningspraksis sikrede Treuhandanstalt sig ikke, at der i privatiseringsaftalerne blev sùrget for
ùremñrkning af engangsudbetaling af kontantbelùb eller en form for passende tilsynsprocedurer.
Senest i 1995 blev sammenblandingen af midlerne uigenkaldelig paÊ grund af den store mñngde
transaktioner i cash concentration system. Da dette system blev afskaffet i begyndelsen af 1996, belùb
de samlede fordringer i MTW og Volkswerft sig til 437 mio. ECU (854 mio. DEM), hvoraf 400 mio.
ECU var stùtte. Ifùlge revisionsberetningen er det yderst tñnkeligt, at i hvert fald de datterselskaber af
Bremer Vulkan, der var de stùrste debitorer i cash concentration system, modtog en del af den forkert
anvendte stùtte. Det staÊr fast, at disse 400 mio. ECU, der omfattede det uautoriserede belùb paÊ 166
mio. ECU, ikke blev anvendt til den planlagte omstrukturering af de to vñrfter, men misbrugt som
defineret i traktatens artikel 88, stk. 2. Kommissionen besluttede, at den tyske regering skulle inddrive
den misbrugte stùtte fra Bremer Vulkan Verbund AG som led i konkursproceduren for dette selskab.
Desuden skulle den tyske regering trñffe alle de forholdsregler, der krñves i henhold til tysk lov, for at

105 C 22/97.
106 C 7/96.
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inddrive eventuelle delbelùb fra selskaber, der tidligere tilhùrte Bremer Vulkan-koncernen, hvis der
opstaÊr mulighed herfor i forbindelse med efterfùlgende undersùgelser.

f) Kvaerner Warnow Werft GmbH 107

Den 25. november besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk.
2, for at undersùge overskridelsen af den begrñnsning af den aÊrlige nybygningskapacitet, den havde
paÊ lagt Kvaerner Warnow Werft GmbH i WarnemuÈ nde. Ved en rñkke beslutninger i perioden 1993-
1995 godkendte Kommissionen omstruktureringsstùtte til det privatiserede ùsttyske vñrft paÊ i alt 638
mio. ECU (1 247 mio. DEM). Godkendelserne er betinget af, at nybygningskapaciteten begrñnses til
85 000 kbt om aÊret. En tilsynsrapport fra juni 1998 tyder paÊ , at dette loft vil blive overskredet
betydeligt i 1998 og 1999. Betingelserne i beslutningerne om at godkende stùtten synes saÊ ledes ikke
lñngere at vñre opfyldt.

Italien

a) Investeringsstùtte med henblik paÊ anlñggelse af skibsvñrfter i Oristano og Belvedere Marittimo 108

Den 22. april besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
over for investeringsstùtte i medfùr af den italienske lov nr. 488/92 til anlñggelse af to nye skibsvñrfter
paÊ Sardinien (Oristano) og i Calabrien (Belvedere Marittimo). Om saÊdanne projekter, hvorved der
skabes ny kapacitet til bygning af skibe, siger artikel 6, stk. 1, i syvende direktiv, at stùtten skal vñre
kñdet direkte sammen med en tilsvarende definitiv nedskñring af andre vñrfters kapacitet i samme
medlemsstat i samme periode. Kommissionen tvivler endnu paÊ , at denne betingelse er opfyldt.

b) Regional investeringsstùtte til skibsvñrfter

Den 30. september godkendte Kommissionen seks tilfñlde af investeringsstùtte til omstrukturering af
skibsvñrfter 109. Kommissionen fandt, at kravene i artikel 6 i direktiv 90/684 om statsstùtte til
skibsbygningsindustrien var opfyldt, og bemñrkede isñr, at omstruktureringsplanen ikke fùrte til
kapacitetsforùgelser.

c) Skibsvñrftet INMA 110

Den 11. november traf Kommissionen en endelig negativ beslutning som afslutning paÊ den procedure
efter artikel 88, stk. 2, den havde indledt over for de italienske myndigheders planer om stùtte til
skibsvñrftet INMA i La Spezia paÊ 9% af kontraktprisen, dvs. det dobbelte af det belùb, direktivet giver
mulighed for, i forbindelse med ombygning af to passagerskibe. Kommissionen konkluderede, at
stùtten var uforenelig med fñllesmarkedet efter at have fastslaÊet, at INMA var blevet stillet bedre end
andre vñrfter i EU, som vñrftet konkurrerede med om denne kontrakt, og at der ikke var fremfùrt
noget bevis for, at stùtten var nùdvendig for at faÊ kontrakten i konkurrence med vñrfter fra
tredjelande, eller at INMA selv uden en saÊ omfattende stùtte ville have faÊet kontrakten i stedet for de
ùvrige vñrfter i EU, der var taget kontakt med.

107 C 66/98 (ex NN 113/98).
108 C 35/98 (ex N 783/97, N 160/98), EFT C 307 af 7.10.1998.
109 N 784, 786/97, 157, 158, 159, 161/98, EFT C 409 af 30.12.1998.
110 C 55/97.
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2.4. Motorkùretùjsindustrien

Revision af rammebestemmelser for motorkùretùjsindustrien 111

Efter vedtagelsen af de nye rammebestemmelser for statsstùtte til motorkùretùjsindustrien i juli 1997
blev gennemfùrelsen accepteret af alle medlemsstater med undtagelse af Sverige. Kommissionen
indledte derfor i oktober 1997 proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for alle eksisterende svenske
ordninger, som kunne danne grundlag for statsstùtte til motorkùretùjsindustrien efter den 1. januar
1998. Under proceduren accepterede de svenske myndigheder Kommissionens holdning, og
proceduren blev derfor afsluttet ved beslutning af 21. januar.

Tyskland

a) Daimler-Chrysler/Ludwigsfelde 112

Den 9. december besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod regional investeringsstùtte paÊ

218 mio. DEM (111,2 mio. ECU) til Daimler-Chrysler i forbindelse med produktion af en ny varevogn
paÊ anlñgget i Ludwigsfelde i delstaten Brandenburg, som er berettiget til regionalstùtte i medfùr af
artikel 87, stk. 3, litra a). Kommissionen konkluderede, at denne stùtte med en intensitet paÊ 35% af
investeringsomkostningerne, stemmer overens med rammebestemmelserne for statsstùtte til auto-
mobilsektoren.

b) Opel Restrukturieringsgesellschaft mbH/Kaiserslautern 113

Den 9. december besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod regional investeringsstùtte paÊ

44,4 mio. ECU til Opel Restrukturieringsgesellschaft mbH med henblik paÊ produktion af motorer med
direkte brñndstofindsprùjtning paÊ anlñgget i Kaiserslautern. Delstaten Rheinland-Pfalz, hvor
investeringen er foretaget, kan modtage regionalstùtte i medfùr af artikel 87, stk. 3, litra c).
Kommissionen konkluderede, at denne regionalstùtte med en intensitet paÊ 18% af de stùtteberettigede
omkostninger kunne godkendes som »omlñgning«, jf. punkt 3.2 i rammebestemmelserne for statsstùtte
til motorkùretùjsindustrien, og at rammebestemmelserne krav til regionalstùtte er opfyldt.

Frankrig

Toyota/Valenciennes-Onnaing 114

Den 16. december besluttede Kommissionen efter at have konstateret, at rammebestemmelserne for
statsstùtte til motorkùretùjsindustrien var overholdt, ikke at gùre indsigelse mod regional
investeringsstùtte paÊ i alt 51,72 mio. ECU Toyotas nye anlñg i Valenciennes-Onnaing.

111 C 66/97, EFT C 122 af 21.4.1998.
112 N 550/98.
113 N 354/98.
114 N 438/98.
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Portugal

AutoEuropa 115

De portugisiske myndigheder har samarbejdet fuldt ud med Kommissionen om at inddrive den
uddannelsesstùtte, der blev udbetalt af AutoEuropa (et joint venture mellem Ford og VW, der
producerer storfamiliebiler (MPV) i Setubal), og som overskred loftet i rammebestemmelserne.
Fabrikken blev opfùrt i 1991, og investerings- og uddannelsesstùtten blev godkendt af Kommissionen i
1991 i henhold til rammebestemmelserne. De stùttede uddannelsesforanstaltninger bestod af intensive
prñproduktionskurser paÊ et uafhñngigt uddannelsescenter, som blev finansieret i fñllesskab af de
portugisiske myndigheder og AutoEuropa. Under tilsynet blev det bemñrket, at AutoEuropa modtog
offentlige tilskud til uddannelse selv efter produktionsstarten i 1995.

Sverige

Volvo Truck Corporation 116

Kommissionen besluttede den 25. marts at afslutte den procedure efter artikel 88, stk. 2, den havde
indledt mod Sverige paÊ grund af transportstùtte til Volvo Truck Corporation i UmeaÊ . Denne beslutning
skyldtes, at de svenske myndigheder accepterede Kommissionens forslag om at afvikle stùtten gradvis
mellem 1998 og 2003. Afviklingen af stùtten vil blive fulgt af Kommissionen for at sikre, at
betingelserne overholdes.

Det Forenede Kongerige

LDV Ltd 117

Den 11. november besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod regional investeringsstùtte paÊ

38 mio. ECU til bilproducenten LDV Ltd med henblik paÊ Birmingham-fabrikkens udvikling af en ny
serie mellemstore og store varevogne inden for rammerne af et joint venture med bilproducenten
Daewoo. Efter planen skal LDV bygge varevognene i Det Forenede Kongerige samt forestaÊ leverancer
til Daewoo af saÊvel varevogne som reservedele, hvorimod Daewoo skal levere den nùdvendige
tekniske support og bistand til LDV for at optimere produktkvaliteten og udnyttelsen af fabrikkens
produktionskapacitet. Kommissionen konkluderede, at stùtten er forenelig med fñllesmarkedet, da
den opfylder betingelserne i rammebestemmelserne for statsstùtte til motorkùretùjsindustrien.

115 NN 36/97, Competition Newsletters 2/98, s. 83.
116 C 48/97, EFT C 215 af 10.7.1998.
117 N 420/98.
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2.5. Kunstfiberindustrien

Belgien

Decochim S.A. 118

Den 25. november besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter traktatens artikel 88, stk. 2,
over for stùtte paÊ ca. 8,2 mio. ECU til det nyoprettede selskab Decochim S.A., der fremstiller
kunstfibre, med henblik paÊ en investering paÊ 27,2 mio. ECU til fremstilling af ildbestandige
polyesterfibre. Selv om den belgiske regering begrunder investeringen i den meget avancerede
teknologi, der anvendes til fremstilling af dette produkt i et markedssegment prñget af underkapacitet,
nñrer Kommissionen tvivl om produktets egentlige innovative karakter, ligesom Kommissionen
ùnsker at sikre sig, at der faktisk er strukturel mangel i EU paÊ den paÊgñldende polyesterfiber.

Tyskland

Saxonylon Textil GmbH 119

Kommissionen besluttede den 28. oktober at indlede proceduren efter traktatens artikel 88, stk. 2, over
for paÊtñnkt investeringsstùtte til Saxonylon Textil GmbH i form af subsidier for et samlet belùb paÊ

21,56 mio. ECU for at bidrage til opfùrelsen af et nyt anlñg til fremstilling af kunstfibre.
Rammebestemmelserne for stùtte til kunstfiberindustrien finder ogsaÊ anvendelse i udviklingsomraÊder.
Kommissionen nñrer alvorlig tvivl om overholdelsen af forbuddene i rammebestemmelserne for stùtte
til kunstfiberindustrien, som ogsaÊ finder anvendelse i de nye delstater, navnlig med hensyn til kravet
om en betydelig nedskñring af produktionskapaciteten af hensyn til sektorens overskudskapacitet.

Spanien

BRILEN S.A. 120

Den 25. marts besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for et
forslag fra de spanske myndigheder om at yde stùtte paÊ 1,2 mio. ECU til kunstfiberproducenten
BRILEN S.A. i Barbastro, Huesca (Aragon). Investeringsprojektet vedrùrer teknologisk moder-
nisering og opgradering af virksomhedens anlñg til produktion af polyestergarn. Ifùlge de spanske
myndigheder ville investeringen ikke fùre til en samlet forùgelse af produktionskapaciteten. I stedet
ville produktionen blive omlagt fra stapelfibre til tekstilfilamentgran af polyester. Kommissionen
maÊtte undersùge forslaget paÊ baggrund af rammebestemmelserne for stùtte til kunstfiberindustrien.
Da projektet synes at indebñre en forùgelse af kapaciteten til produktion af polyesterfilamentgarn, og
der ikke er tale om strukturel mangel, tvivler Kommissionen paÊ , at den paÊtñnkte stùtte er forenelig.

118 N 263/98.
119 N 362/98.
120 C 25/98 (ex N 851/97), EFT C 199 af 25.6.1998.
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SNIACE 121

Den 28. oktober besluttede Kommissionen med en delvis negativ beslutning at afslutte den procedure
efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, som den havde indledt over for stùtte til den spanske producent af
kunstfibre SNIACE S.A., der er etableret i Torrelavega i Cantabrien. Med hensyn til stùtteforanstalt-
ningen i form af en lavere rente end markedsrenten i forbindelse med omlñgning af selskabets gñld til
de sociale myndigheder, svarende til et samlet stùttebelùb paÊ 21,79 mio. ECU, og i forbindelse med de
aftaler, der er indgaÊet med lùnmodtagernes garantifond (Fogasa), svarende til et samlet stùttebelùb paÊ

10,2 mio. ECU, konkluderede Kommissionen, at disse fordele udgùr ulovlig stùtte, som er uforenelig
med fñllesmarkedet, da rammebestemmelserne for stùtte til kunstfiberindustrien ikke er overholdt.
Kommissionen krñvede derfor tilbagebetaling med renter. Kommissionen angiver i beslutningen ikke
noget prñcist stùttebelùb, men nñvner, at stùttebelùbet mindst maÊ svare til forskellen mellem
markedsrenten og renten i aftalerne med de sociale myndigheder og Fogasa.

Med hensyn til de ùvrige stùtteforanstaltninger, nemlig en laÊnegaranti paÊ 6 mio. ECU, finansielle
foranstaltninger i tilknytning til opfùrelse af et affaldsbehandlingsanlñg og en delvis gñldseftergivelse,
vurderede Kommissionen, at disse ikke udgùr statsstùtte som defineret i EF-traktatens artikel 87, stk.
1, og afsluttede proceduren over for disse foranstaltninger. Kommissionen agter i en sñrskilt beslutning
at tage stilling til, hvorvidt det kan anses for foreneligt med EF-traktaten, at SNIACE i tidsrummet
1987-1995 ikke har betalt miljùafgifter.

éstrig

Lenzing Lyocell GmbH & Co KG 122

Den 14. oktober 1998 indledte Kommissionen procedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
vedrùrende statsstùtte, som enten allerede er udbetalt til Lenzing Lyocell GmbH & Co KG, eller som
der er planer om at udbetale, hvoraf nogle foranstaltninger er ivñrksat inden for rammerne af allerede
godkendte stùtteordninger eller stùtteordninger fra tiden inden tiltrñdelsen. Virksomheden er en del
af den ùstrigske Lenzing-koncern, som er en af verdens fùrende producenter af kunstfibre. Stùtten,
som er rettet mod investeringer, miljùbeskyttelse, uddannelse og sandsynligvis ogsaÊ driften, belùber sig
mindst til 1 034,7 mio. ATS (74,7 mio. ECU), men det nùjagtige belùb for en rñkke
stùtteforanstaltninger kan endnu ikke fastlñgges (ny investeringsstùtte, statsgarantier, sandsynlig
driftsstùtte af en betydelig stùrrelsesorden). PaÊ baggrund af de oplysninger, som Kommissionen raÊder
over for ùjeblikket, nñrer den alvorlig tvivl om stùttens forenelighed med fñllesmarkedet. For saÊ vidt
angaÊ r stùtte ydet inden for rammerne af eksisterende eller godkendte stùtteordninger, er
Kommissionen ikke i stand til at afgùre, om ordningernes gennemfùrelsesbetingelser og belùbsgrñnser
er overholdt, hvorfor den i en beslutning paÊ lagde den ùstrigske regering at tilvejebringe alle
oplysninger, der er nùdvendige for at tage stilling hertil.

121 C 68/97 (ex NN 118/97).
122 C 61/98 (ex NN 189/97), EFT C 9 af 13.1.1999.
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Portugal

a) CORDEX S.A. 123

Kommissionen besluttede den 4. februar at afslutte den procedure efter artikel 88, stk. 2, den havde
indledt i marts 1997, paÊ grund af de portugisiske myndigheders forslag om stùtte under PEDIP II-
programmet til reb- og tovvñrksproducenten CORDEX S.A. i Esmoriz (Ovar). Stùtten, der blev givet
for at realisere virksomhedens planer om at ekspandere og modernisere sit produktudbud af natur- og
kunstfibre samt polyurethanskum til anvendelse i en lang rñkke produkter (madrasser og
sofamaterialer m.m.), blev godkendt i medfùr af EF-traktatens artikel 88, stk. 3, litra a). Kommissionen
havde indledt den formelle undersùgelse, fordi en del af den paÊtñnkte stùtte syntes at vñre i strid med
rammebestemmelserne for stùtte til kunstfiberindustrien. Under proceduren efter artikel 88, stk. 2,
ñndrede de portugisiske myndigheder deres oprindelige anmeldelse betydeligt. De gik navnlig med til
at slette de aktiviteter, der var omfattet af rammebestemmelserne, fra listen over stùtteberettigede
investeringsomkostninger. Der var tale om stùtte til indfùrelse af ny kapacitet til produktion af
polypropylengarn. Det paÊtñnkte stùttebelùb blev reduceret fra 3,47 mio. ECU til 2,69 mio. ECU, inkl.
samfinansiering fra strukturfondene.

b) Companhia de TeÃxteis SinteÂticos SA (COTESI) 124

Kommissionen besluttede den 14. oktober at indlede proceduren efter traktatens artikel 88, stk. 2, over
for investeringsstùtte for et belùb paÊ 10 mio. ECU til Companhia de TeÃxteis SinteÂticos SA (COTESI),
der er aktiv i kunstfiberindustrien og beliggende i GrijoÂ i regionen Carvalhos. Stùtten har til formaÊ l at
modernisere COTESI's produktionsforlùb. For at vñre forenelig med fñllesmarkedet skal stùtten vñre
i overensstemmelse med rammebestemmelserne for stùtte til kunstfiberindustrien, ogsaÊ selv om den
ydes i en region berettiget til regionalstùtte i medfùr af undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel
87, stk. 3, litra a). Kommissionen nñrer alvorlig tvivl i denne henseende, navnlig med hensyn til kravet
om en betydelig nedskñring af produktionskapaciteten til gengñld for stùtten.

2.6. Den finansielle sektor

Frankrig

a) SocieÂteÂ Marseillaise de Credit (SMC) 125

Den 14. oktober besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, og godkende
omstruktureringsstùtte paÊ i alt 953 mio. ECU med henblik paÊ privatisering af SMC. Den godkendes paÊ

betingelse af, at SMC igen koncentrerer sig om sine aktiviteter som nñrbank, og at den
omstruktureringsplan, der blev fremlagt af den private kùber, Commercial de Frances datterselskab
Banque Chaix, gennemfùres.

Kommissionen fandt, at SMC er levedygtig, hvis foranstaltningerne for at forbedre virksomhedens
driftsùkonomi gennemfùres. Banken har tilstrñkkelig egenkapital til at opfylde kapitalkravene.
Egenkapitalen gaÊr ikke ud over det strengt nùdvendige for at godkende stùtten. Kommissionen fandt,

123 C 17/97 (ex N 639/96).
124 C 60/98 (ex N 196/98), EFT C 405 af 24.12.1998.
125 C 42/96 (ex NN 194/95).
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at modydelserne for at udligne konkurrencefordrejningen for konkurrenterne var nùdvendige. Der var
isñr tale om at opgive fem former for bankmñssige og finansielle aktiviteter, som SMC havde udviklet
i de sidste ti aÊr ved siden af sine aktiviteter som forretningsbank.

b) CreÂdit Lyonnais 126

Kommissionen godkendte den 20. maj supplerende fransk stùtte til CreÂdit Lyonnais ud over de
stùttetildelinger paÊ henholdsvis 6,8 mia. ECU (45 mia. FRF) og ca. 600 mio. ECU (4 mia. FRF), der
blev godkendt i henholdsvis 1995 og 1996. Den supplerende stùtte vedrùrer stigende tab i Consortium
de ReÂalisations (CDR), ñndringen af rentevilkaÊrene for laÊnet fra CreÂdit Lyonnais til Etablissement
public et de Participations (EPFR) og EFPR's opgivelse af at tegne en nulkuponobligation, som CreÂdit
Lyonnais skulle finansiere. Den supplerende stùtte anslaÊs til mellem 8 og 15 mia. ECU (53 og 98 mia.
FRF), da der er usikkerhed om CDR's kommende tab.

Kommissionen fandt, at der var behov for en meget betydelig modvñgt for at kompensere
konkurrenterne for den samlede fordrejning af konkurrencen. Derfor godkendes stùtten paÊ betingelse
af, at CreÂdit Lyonnais reducerer sin omsñtning i Europa og paÊ verdensplan med 310 mia. FRF ud over
de reduktioner, banken blev paÊ lagt i 1995, dvs. at den samlede omsñtning nedskñres med over en
tredjedel i forhold til den 31. december 1994. Desuden skal CreÂdit Lyonnais reducere antallet af filialer
i Frankrig til 1 850 inden 2000. Den franske regering har forpligtet sig til at privatisere CreÂdit Lyonnais
inden oktober 1999. Efter privatiseringen vil bankens ekspansion blive begrñnset til 3,2% om aÊret
frem til 2001, og banken skal fordele 58% af sit nettooverskud i form af dividender indtil 2003.

c) SocieÂteÂ de Banque Occidentale (SDBO) 127

Den 22. juli besluttede Kommissionen at afslutte den procedure efter artikel 88, stk. 2, den indledte
den 18. september 1996 og udvidede den 2. april 1997 over for rekapitaliseringen og afgivelsen af en
del af SDBO til CreÂdit Lyonnais. Kommissionen kom til den konklusion, at kapitalforùgelsen paÊ ca.
36,4 mio. ECU fra den franske stat gennem Consortium de ReÂalisations (CDR) til SDBO, inden
selskabets sunde aktiviteter blev overdraget CreÂdit Lyonnais, indeholder ulovlig statsstùtte, som er
uforenelig med traktaten.

Italien

a) Banco di Napoli 128

Den 29. juli godkendte Kommissionen stùtte til sanering, omstrukturering og privatisering af Banco di
Napoli i henhold til lovdekret nr. 163 af 27. marts 1996, der blev til lov nr. 588 af 19. november 1996.
Der er isñr tale om en forùgelse af Banco di Napolis kapital finansieret af statskassen, forskud fra
Banca d'Italia i henhold til ministerielt dekret af 27. september 1974 for at dñkke tabene i SocietaÁ per
la Gestione di AttivitaÁ samt skattelettelser. Nettoudgifterne for staten anslaÊs til mellem 1,14 mia. ECU
og 6,1 mia. ECU. Godkendelsen af disse foranstaltninger var blandt andet betinget af, at Italien
overholdt betingelsen om, at banken inden udgangen af 1998 skulle afhñnde eller lukke 18 filialer i
Nord- og Mellemitalien ud over de 59 filialer og 7 datterselskaber og kontorer i udlandet, der allerede
var afhñndet, samt datterselskabet i Madrid. Til gengñld betragtes forskuddene fra Banca d'Italia til

126 C 47/96 (ex NN 113/96), EFT L 221 af 8.8.1998.
127 C 44/96.
128 C 40/96.
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likvidationen af datterselskabet Isveimer ikke som statsstùtte til Banco di Napoli paÊ betingelse af, at
banken ikke tilbagekùber Isveimers aktiver, medmindre det viser sig at vñre umuligt at sñlge dem til
tredjemand eller at sñlge dem paÊ bedre betingelser under likvidationen.

b) Banco di Sicilia og Sicilcassa 129

Den 11. marts besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for stùtte til
omstrukturering af Sicilcassa og/eller Banco di Sicilia. Kommissionen anmodede de italienske
myndigheder om supplerende oplysninger for at afgùre, om oprettelsen af en regional bankpol paÊ

Sicilien blev foretaget med statsstùtte, der er forenelig med EU's konkurrenceregler. Der er isñr tale
om stùtte til Banco di Sicilias overtagelse af aktiver og passiver i Sicilcassa, der i september 1997 traÊdte
i tvungen administrativ likvidation. Kommissionen udbeder sig en rñkke supplerende oplysninger om
omstruktureringsplanen for Banco di Sicilia og isñr om integrationen af Sicilcassa af hensyn til de to
pengeinstitutters stilling paÊ det sicilianske bankmarked. Den anmoder desuden om oplysninger om
bankens forventede resultater og om de hypoteser, der ligger til grund herfor.

2.7. Transportsektoren

a) Lufttransport

Den 21. januar traf Kommissionen en endelig negativ beslutning vedrùrende to tilfñlde af stùtte paÊ

henholdsvis 24 407 ECU og 6 696 ECU (984 600 BEF og 270 116 BEF) fra den flamske region til
Air Belgium og rejsearrangùren Sunair som modydelse for at benytte lufthavnen i Oostende. Derimod
modsatte Kommissionen sig ikke udbetaling af et belùb paÊ 111 500 ECU (4,5 mio. BEF) til Sunair
svarende til den flamske regions finansiering af et pr-program til fordel for lufthavnene i Oostende og
Antwerpen.

Den 3. juni gjorde Kommissionen ikke indsigelse mod, at anden rate som led i en kapitaludvidelse paÊ

258,23 mio. ECU (500 mia. ITL) blev udbetalt til luftfartsselskabet Alitalia. Denne beslutning er et led
i den positive beslutning af 15. juli 1997 om en kapitaltilfùrsel paÊ 1,42 mia. ECU (2 750 mia. ITL)
fordelt paÊ tre rater under forudsñtning af, at selskabet overholder visse betingelser, der bl.a. skal sikre,
at der er kontrol med gennemfùrelsen af omstruktureringsplanen, at stùtten er gennemsigtig, og at
Alitalia ikke vñlter problemer over paÊ konkurrerende selskaber. Kommissionen understreger
nùdvendigheden af at indhente forsinkelsen med hensyn til nedskñring af udgifterne, isñr for
navigationspersonalet, men konstaterer, at omstruktureringsplanen er gennemfùrt paÊ tilfredsstillende
maÊde, og at Italien har truffet foranstaltninger for at sikre, at stùtten ikke anvendes til at finansiere
tilbudspriser og for at give konkurrerende luftfartsselskaber mulighed for at nyde godt af trafik til
tredjelande.

Efter at Fùrsteinstansretten havde annulleret Kommissionens beslutning af 27. juli 1994 om
godkendelse af en forùgelse af Air Frances kapital paÊ 3,05 mia. ECU (20 mia. FRF) som fùlge af
en utilstrñkkelig begrundelse for to punkters vedkommende, nemlig kùb af nye fly og Air Frances
konkurrencesituation paÊ selskabets ruter uden for Det Europñiske ékonomiske SamarbejdsomraÊde
(EéS), besluttede Kommissionen den 22. juli at trñffe en ny godkendelsesbeslutning for samme belùb,
idet den uddybede sin holdning til de to punkter, der var rejst af Fùrsteinstansretten. Kommissionen
understreger for det fùrste, at stùtten er et led i en omstruktureringsplan, som Fùrsteinstansretten har
fundet overbevisende, at lufttransportsektoren er inde i en kraftig ekspansion, at Air Frances udbud af

129 C 16/98 (ex NN 10/98), EFT C 297 af 25.9.1998.
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sñder forbliver uñndret, og at formaÊ let med hele stùtten til Air France er at reducere selskabets gñld
og ikke at finansiere kùb af nye fly. For det andet understreger Kommissionen, at alle de fastsatte
betingelser i sig selv rummer tilstrñkkelige garantier, hvad angaÊr forbindelserne uden for EéS, bl.a.
fordi de medfùrer en nedgang i markedsandele overalt i verden, at konkurrencevilkaÊrene er meget
mere berùrt af stùtten paÊ de interne forbindelser inden for EéS end paÊ de andre forbindelser, og
endelig at en for kraftig begrñnsning af Air Frances udbud paÊ ruterne uden for EéS hovedsagelig vil
vñre til gavn for luftfartsselskaber fra tredjelande.

Den 29. juli godkendte Kommissionen i medfùr af artikel 87, stk. 2, litra a), stùtte af social karakter til
beboere paÊ De Kanariske éer og Balearerne, der benytter luftfartsforbindelser inden for disse
ùgrupper. En lignende beslutning blev vedtaget den 27. august 1998 vedrùrende stùtte til beboere paÊ

Madeira, der benytter luftfartsforbindelser til resten af Portugal.

Den 14. august godkendte Kommissionen omstruktureringsstùtte til Olympic Airways, der omfattede
laÊnegarantier, gñldsnedsñttelse og kapitaltilfùrsel. Denne stùtte, der blev godkendt fùrste gang i
oktober 1994, havde til dels vñret fastfrosset i mere end to aÊr, fordi den grñske regering ikke havde
overholdt en rñkke betingelser i godkendelsesbeslutningen. Kommissionen fandt, at alle de grñske
myndigheders forpligtelser nu var opfyldt, og at stùtten, der er led i en revideret omstruktureringsplan,
som er forlñnget indtil 2002, nu var i overensstemmelse med konkurrencereglerne. Den reducerede
dog kapitaltilfùrslen fra 54 til 40,8 mia. GRD, forlñngede de tidligere fastsatte betingelser til 2002 og
gjorde sin beslutning afhñngig af, at de supplerende betingelser overholdes.

Den 11. november godkendte Kommissionen i medfùr af EF-rammebestemmelserne for statsstùtte til
miljùbeskyttelse stùtte paÊ 332 637 NLG fra Nederlandene til selskabet Martinair til installation af nyt
forureningsbekñmpende udstyr.

b) Sùtransport

Kommissionen besluttede den 18. februar ligeledes at indlede proceduren efter traktatens artikel 88,
stk. 2, over for Spaniens stùtte til rederiet Transmediterranean som led i en offentlig tjeneste-
ydelseskontrakt mellem dette selskab og den spanske stat. Kommissionen har hermed givet udtryk for
tvivl med hensyn til bestemmelserne og de nñrmere omstñndigheder omkring ovennñvnte kontrakt.

Ved beslutning af 7. april indledte Kommissionen proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
over for en rñkke stùtteforanstaltninger i forbindelse med reorganisering af det franske rederi
Brittany Ferries. Proceduren blev indledt, fordi der hersker alvorlig tvivl om foranstaltningernes
positive virkning for rederiets levedygtighed, samt fordi der er risiko for at skabe konkurrencefor-
vridninger mellem operatùrer i forskellige medlemsstater.

Kommissionen besluttede den 9. december at udvide proceduren efter artikel 88, stk. 2, til at omfatte
endnu et stùtteprojekt paÊ 80 mio. FRF til fordel for Brittany Ferries samt enhver supplerende stùtte,
der er knyttet til omstruktureringen af dette rederi.

Kommissionen indledte den 9. december proceduren efter traktatens artikel 88, stk. 2, over for en
rñkke stùtteforanstaltninger, der formentlig er indrùmmet det franske selskab Corsica Marittima, der
er datterselskab af SNCM, som er et rederi, der har til opgave som offentlig tjeneste at sejle mellem
Frankrig og Korsika.
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Samme dag vedtog Kommissionen en endelig negativ beslutning om en rñkke foranstaltninger, den
irske regering havde til hensigt at trñffe, som havde til formaÊ l at reducere lùnomkostningerne for
rederier, der beskñftiger sùfolk fra EU-landene om bord. Da fordelen ved disse foranstaltninger i strid
med EF-retningslinjerne for statsstùtte til sùtransportsektoren ikke blot er begrñnset til fartùjer
registreret i en medlemsstat, blev foranstaltningerne betragtet som uforenelige med traktatens
artikel 87.

c) Havnesektoren

Kommissionen indledte den 22. december proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for en
rñkke stùtteforanstaltninger, der har til formaÊ l at reducere italienske havnevirksomheders drifts-
omkostninger. Kommissionen gav hermed udtryk for alvorlig tvivl med hensyn til lovligheden af disse
foranstaltninger, som skal fùjes til de foranstaltninger, der har til formaÊ l at fremme omstruktureringen
af den italienske havnesektor, og som er genstand for en sidelùbende procedure, der er indledt i
medfùr af EF-traktatens artikel 88, stk. 2.

d) Jernbanetransport

Kommissionen besluttede den 22. december, at den ikke ville gùre indsigelse mod et stùtteprojekt, der
er anmeldt af de britiske myndigheder vedrùrende supplerende foranstaltninger for at finansiere
anlñg, vedligeholdelse og drift af Channel Tunnel Rail Link (CTRL), jernbaneinfrastrukturen til
hùjhastighedstogene mellem London og Kanaltunnelen. Ved vurderingen af denne stùtte sondrer
Kommissionen klart mellem foranstaltninger til fordel for det organ, der forvalter infrastrukturen, og
det organ, der er ansvarlig for togdriften. Da CTRL er en del af forbindelsen Paris-Bruxelles-KoÈ ln-
Amsterdam-London, der er et af de 14 projekter, der har fùrsteprioritet som led i udviklingen af de
transeuropñiske net, betragter Kommissionen stùtten til forvaltning af infrastrukturen som forenelig
med fñllesmarkedet i overensstemmelse med traktatens artikel 87, stk. 3, litra b). Med hensyn til
stùtten til togoperatùren har Kommissionen taget hensyn til, at den skal opveje afgifter for brugen af
infrastrukturen. Den har derfor godkendt denne stùtte i medfùr af artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 1107/70.

e) Vejtransport

Kommissionen besluttede den 4. februar at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
over for ordningen for fritagelse for vejafgift paÊ Tauern-motorvejen i éstrig, da der er tale om
driftsstùtte.

Kommissionen besluttede den 25. marts at indlede proceduren over for stùtteforanstaltninger til fordel
for vejtransport og udvikling af intermodal transport i Italien, da den tvivler paÊ , at stùtten er forenelig
med EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

Kommissionen vedtog den 1. juli en delvis endelig negativ beslutning over for en spansk stùtteordning i
forbindelse med indkùb af industrikùretùjer. Kommissionen fandt, at stùtten til lokale offentlige
myndigheder og lokale virksomheder, der udbyder offentlige tjenesteydelser, samt fysiske personer
eller SMV inden for andre sektorer end transportsektoren, som udelukkende udùver virksomhed paÊ

lokalt eller regionalt plan, ikke indeholder stùtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1. Alle de
ùvrige former for stùtte, som de spanske myndigheder har ydet, betragtes som uforenelige, og
Kommissionen har derfor krñvet, at de tilbagebetales.
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Den 28. oktober besluttede Kommissionen at indlede procedure over for forlñngelsen af denne
ordning til 1997.

f) Kombineret transport

Den 9. december besluttede Kommissionen i medfùr af artikel 87, stk. 3, litra c), ikke at gùre indsigelse
mod en rñkke nederlandske foranstaltninger, der skulle ùge kapaciteten paÊ den kombinerede
transportterminal i Born.

Den 22. december besluttede Kommissionen, at foranstaltningerne til finansiering af opfùrelsen af en
kombineret transportterminal i Wales ikke indeholdt statsstùtte i henhold til traktatens artikel 87.

g) Transport ad indre vandveje

Den 2. oktober godkendte Kommissionen de franske myndigheders ñndringer af den ùkonomiske og
sociale plan for flodtransport for 1997 og 1998, som den havde godkendt ved beslutning af 1. oktober
1997.

Den 14. oktober godkendte Kommissionen investeringsstùtte fra de nederlandske myndigheder til
etablering af et koordinationscenter for flodsskibsfarten i Rotterdams havn, Barge Control Centre.
Den indledte derimod procedure over for stùtte til projektets driftsomkostninger.

2.8. Landbrug

Kommissionen indledte i henhold til det generelle princip, hvorefter det er forbudt at yde driftsstùtte,
den procedure, der er fastsat i artikel 88, stk. 2, over for en grñsk lov, der gjorde det muligt at eftergive
og omlñgge et betydeligt antal bedrifters (over 200) gñld ved den grñske landbrugsbanks
mellemkomst. Den samlede gñld, der skal afskrives, er paÊ mindst 158,6 mia. GRD (ca. 450 mio.
ECU), og gñldsomlñgningen vedrùrer 4,2 mia. GRD (ca. 12 mio. ECU). Gñlden stammer isñr fra
driftstab i de berùrte bedrifter. I saÊdanne tilfñlde anser Kommissionen stùtteforanstaltningerne for
driftsstùtte, som er forbudt i henhold til statsstùttereglerne, og som ligeledes forekommer at vñre
uforenelig med bestemmelserne i de fñlles markedsordninger. Andre former for gñld viste sig at
hidrùre fra den grñske stats »interventionspolitik«. PaÊ grund af manglende konkrete detaljer om denne
politik tvivlede Kommissionen stñrkt paÊ , at den var forenelig med den fñlles landbrugspolitik. Gñld af
et mindre omfang hidrùrte fra etablering og drift af infrastrukturer samt fra retablering af vñrdier efter
naturkatastrofer. Kommissionen indledte ogsaÊ proceduren i traktatens artikel 88, stk. 2, over for andre
stùtteforanstaltninger, der indgik i loven. Der var bl.a. tale om lettelser i forbindelse med
kooperativers indbetaling af sociale ydelser, salg af offentlige aktiver, investeringsstùtte, foranstalt-
ninger til stùtte for animalsk produktion og i et enkelt tilfñlde stùtte til betaling af lùnninger. Efter at
der var vedtaget en lov, hvorefter eftergivelse af national gñld skal forhaÊndsgodkendes af
Kommissionen, jf. artikel 88, stk. 3, besluttede Kommissionen ikke at afsige en prñjudiciel afgùrelse
over for Grñkenland. PaÊ anmodning fra den grñske stat blev sagen i oktober 1998 henvist til RaÊdet
efter den procedure, der er fastsat i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, tredje afsnit. Denne anmodning
suspenderer den procedure, der var indledt af Kommissionen, indtil RaÊdet har fastlagt sin holdning.
RaÊdet kan enstemmigt beslutte, at stùtten er forenelig med fñllesmarkedet uanset bestemmelserne i
artikel 87, hvis en saÊdan beslutning retfñrdiggùres af usñdvanlige omstñndigheder. Hvis RaÊdet
imidlertid ikke har fastlagt sin holdning senest tre maÊneder efter modtagelsen af medlemsstatens
anmodning, trñffer Kommissionen beslutning i sagen.
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Kommissionen besluttede at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, i forbindelse med stùtte, der
blev ydet af Irland, og som syntes at vñre driftsstùtte. Der var tale om stùtteforanstaltninger inden for
baÊde landbrug og transport. Sagen vedrùrte isñr statsstùtte paÊ 1 mio. IEP (ca. 1,298 mio. ECU) til det
irske selskab Gaelic Ferries til drift af en fñrgeservice for transport af kvñg fra Irland til det europñiske
fastland. Medlemsstatens intervention var resultatet af et privat fñrgeselskabs beslutning om at
indstille sin transport af kvñg af kommercielle aÊrsager paÊ grund af pres fra dyrevñrnsgrupper. I
beslutningen om at indlede procedure bemñrkede Kommissionen, at det erklñrede maÊl med og
effekten af statsstùtten var at sikre irske kvñgproducenter adgang til markedet paÊ det europñiske
fastland. Samtidig kunne eksportùrer siges at vñre begunstigede, jf. artikel 87, stk. 1. De tariffer, der
anvendtes af Gaelic Ferries, ville, selvom de svarede til dem, eksportùrerne skulle betale tidligere, ikke
have haft nogen praktisk betydning, idet kun medlemsstatens supplerende betaling tilskyndede nye
transportùrer til at starte en kvñgtransport. Kommissionen havde derfor den opfattelse, at stùtten
kunne udgùre driftsstùtte til irske kvñgeksportùrer, idet den fritager dem for en del af de
transportomkostninger, de selv skulle have afholdt, hvis staten ikke havde interveneret.

Hvad angaÊr statsstùtte foraÊrsaget af »usñdvanlige begivenheder«, jf. EF-traktatens artikel 87, stk. 2,
litra b), skabtes der med en beslutning vedrùrende Belgien (Vallonien) prñcedens med hensyn til BSE-
betinget statsstùtte, der blev ydet uden for Det Forenede Kongerige. For fùrste gang afgjorde
Kommissionen, at godtgùrelse for skade, der var lidt i oksekùdssektoren som fùlge af BSE-krisen, var
forenelig med fñllesmarkedet, jf. undtagelsen i artikel 87, stk. 2, litra b). Dette var ogsaÊ tilfñldet, selv
om skaden var sket uden for Det Forenede Kongerige, hvorfra der var indfùrt eksportforbud.
Kommissionen indtog samme holdning i forbindelse med et tilfñlde af statsstùtte i Italien.

Kommissionen modtog i 1998 fra flere medlemsstater talrige anmeldelser af stùtte som fùlge af
naturkatastrofer og usñdvanlige begivenheder. Denne tendens var allerede blevet konstateret de
foregaÊende aÊr. I et sñrligt interessant tilfñlde, der vedrùrte Grñkenland, besluttede Kommissionen
ikke at tillade stùtte til linseproducenter i Lefkada. FormaÊlet med stùtten var at yde producenterne
kompensation for skader, der var foraÊrsaget af tùrken i 1996. De grñske myndigheder indvilligede i at
fùlge Kommissionens praksis for begivenheder, der ikke umiddelbart falder ind under artikel 87, stk. 2,
litra b). I dette tilfñlde blev kompensationen imidlertid beregnet paÊ grundlag af markedsvñrdien for
linser, hvilket utvivlsomt ville medfùre for stor en kompensation. Kommissionen besluttede ligeledes
at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, i forbindelse med et forslag om stùtte til melon- og
vandmelonproducenter i Thessaloniki. FormaÊlet med denne stùtte var at yde kompensation for skader,
der var foraÊrsaget af markmus. Kommissionen ansaÊ ikke denne situation for at vñre en »usñdvanlig
begivenhed«, jf. artikel 87, stk. 2, litra b), og fandt heller ikke, at den var i overensstemmelse med de
regler, der er afledt af Kommissionens praksis i forbindelse med tilsvarende begivenheder.

Kommissionen vedtog med hensyn til forarbejdning og afsñtning af landbrugsprodukter en negativ
beslutning over for Tyskland i forbindelse med stùtte, der kunne ydes under eksisterende regionale
stùtteordninger. I 1995 foreslog Kommissionen retningslinjer og passende foranstaltninger for
statsstùtte, der ydes i forbindelse med investering i forarbejdning og afsñtning af landbrugsprodukter.
I henhold til disse retningslinjer er den maksimale stùttesats paÊ 75% for investeringer i maÊ l 1-omraÊder
og 55% andre steder i EU. Efter disse retningslinjer maÊ der endvidere ikke ydes stùtte til investeringer,
der er omfattet af sektorrestriktioner, som er fastsat ved Kommissionens beslutning 94/173/EéF.
Denne beslutning vedrùrer fastlñggelse af udvñlgelseskriterier i forbindelse med forbedring af
forarbejdningsvilkaÊr og afsñtning af landbrugs- og skovbrugsprodukter. Restriktionerne, som blev
fastlagt af Kommissionen efter analyse af reprñsentative markeder, udelukker normalt stùtte til
investering i sektorer, hvor der er overkapacitet paÊ EU-plan. Som svar paÊ Kommissionens forslag
accepterede de tyske myndigheder begrñnsninger for stùtteforanstaltninger, der blev ydet under
stùtteordninger for bestemte sektorer. De svarede imidlertid, at de ikke kunne acceptere, at der
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anvendes sektorbegrñnsninger i forbindelse med regionale stùtteordninger. De tyske myndigheder
mente saÊ ledes, at de burde kunne fritages for de sektorbegrñnsninger, der var indeholdt i den fñlles
landbrugspolitik, hvis dette var begrundet af hensyn til regionaludviklingsmaÊl. Kommissionen kunne
under hensyn til den procedure, der var indledt under artikel 88, stk. 2, i juli 1996, og i betragtning af
den tyske regerings kommentarer ikke godtage disse argumenter. Kommissionen bemñrkede, at der i
forbindelse med sektorrestriktionerne allerede var blevet taget hensyn til de regionale politiske maÊl,
idet det var muligt at foretage visse former for investeringer, der ikke godkendtes andre steder i EU. I
andre tilfñlde mente Kommissionen, at investering i sektorer, hvor produktionen var for stor paÊ EU-
plan, ville gùre det vanskeligt at opnaÊ varig regional udvikling. Det ville endvidere kunne faÊ uheldig
indvirkning paÊ handelen. Kommissionen bemñrkede endvidere, at den skelnen mellem sektorstùtte og
regional stùtte, som de tyske myndigheder ùnskede at foretage, ville gùre det muligt for de kompetente
myndigheder at omgaÊ EU-politikken ved at omklassificere en stùtteforanstaltning under en given
ordning. Kommissionen anmodede af disse aÊrsager de tyske myndigheder om at ñndre deres
nuvñrende regionale stùtteordninger for at sikre, at der ikke blev givet stùtte til investering i sektorer,
der er omfattet af de restriktioner, som er fastsat ved beslutning 94/173/EéF.

I en beslutning om stùtte, der var ydet af Italien til forarbejdning og afsñtning af landbrugsprodukter,
besluttede Kommissionen, at sektorbegrñnsningerne ikke gjaldt for national stùtte til investering i
detailsektoren. De gjaldt heller ikke for investeringer, der planlagdes af virksomheder, hvis
engrosomsñtning (salg til andre forhandlere) udgùr maksimalt 20% af deres samlede omsñtning, og
hvis omsñtning ved handel med de landbrugsprodukter, der er nñvnt i punkt 2 i bilaget til beslutning
94/173/EF, udgùr maksimalt 20% af den paÊgñldende virksomheds samlede omsñtning. Disse
virksomheder omfatter f.eks. distributionsenheder med stor omsñtning, der som regel sñlger store
mñngder til de endelige forbrugere Ð enten privatpersoner eller erhvervsdrivende (servicevirksom-
heder: restauranter, lñger, frisùrer m.fl.) Ð og i nogle tilfñlde til smaÊ detailhandlere. I henhold til
Kommissionens beslutning kunne denne stùtte fremme udviklingen i sektoren, isñr ved at forbedre
betingelserne for distribution af handelsprodukter. Stùtten er endvidere i overensstemmelse med den
ordning og de udvñlgelseskriterier, der fastsattes ved beslutning 94/173/EF.

Med hensyn til redningsstùtte og omstrukturering vedtog Kommissionen i 1997 en endelig negativ
beslutning om portugisisk redningsstùtte. Der var tale om en statsgaranti i forbindelse med et
gñldsomlñgningslaÊn, der var ydet til den statsejede kornhandelsvirksomhed EPAC. De portugisiske
myndigheder efterlevede ikke beslutningen om, at stùtten skulle annulleres, og sagen er nu gaÊet videre
til EF-domstolen. Portugal underrettede efterfùlgende Kommissionen om en omstrukturerings- og
privatiseringsplan for EPAC, der involverede ydelse af supplerende statsstùtte paÊ 15,5 mia. PTE (ca.
77,5 mio. ECU). De portugisiske myndigheder underrettede samtidigt Kommissionen om en
kapitalindsprùjtning i SILOPOR. FormaÊlet hermed var at finansiere en stùrre del af SILOPOR's
gñld til EPAC, som i ùjeblikket er paÊ 31,35 mia. PTE (157 mio. ECU). Kapitalindsprùjtningen blev
ledsaget af et privatiseringsprogram for kornsiloer. Havnesiloerne skulle i den forbindelse forblive
offentlig ejendom, men driften af dem privatiseres. Kommissionen besluttede at indlede proceduren
efter traktatens artikel 88, stk. 2, over for disse anmeldelser, da det paÊ nuvñrende tidspunkt ikke er
muligt at konkludere, at stùtten til EPAC er i overensstemmelse med retningslinjerne for
omstrukturering af kriseramte virksomheder. Det er endvidere uvist, om den kapital, der indsprùjtes
i SILOPOR, er berettiget i henhold til privatinvesteringsprincippet, saÊ ledes som de portugisiske
myndigheder hñvdede.

Med hensyn til stùtte til omstrukturering af kriseramte virksomheder besluttede Kommissionen ikke at
godkende statsstùtte til Hijos de Andres Molina S.A. (HAMSA) i JaeÂn i Andalusien, og anmodede om
tilbagebetaling af den ydede stùtte. Den stùttemodtagende virksomhed, som har aktiviteter paÊ fem
forskellige omraÊder (kùdprodukter, slagterier, svinehold, osteproduktion og foder) og 450 ansatte, har
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haft ùkonomiske vanskeligheder siden 1993. Instituto de Fomento de AndalucõÂa (IFA) har kontrolleret
virksomheden siden 1995 og erhvervede i 1997 en aktiepost paÊ 80%. HAMSA modtog stùtte fra den
spanske regering via IFA fra 1993 til 1998 i form af garantier (10,05 mio. ECU) og laÊn (36,6 mio. ECU).
Den fik ligeledes eftergivet gñld (8,18 mio. ECU) til den spanske stat i forbindelse med socialsikring,
skatter m.m. Kommissionen mente hverken, at denne stùtte var lovlig eller forenelig med
fñllesmarkedet, jf. traktatens artikel 87, stk. 1. Stùtten var desuden heller ikke omfattet af undtagelsen
i samme artikels stk. 2 og 3. Den paÊgñldende stùtte var navnlig ikke i overensstemmelse med
Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder 130. Spanien skal som fùlge af Kommissionens beslutning bringe laÊnekontrakterne til
ophùr, tilbagekalde garantier, som stadig har gyldighed, og sikre, at den udbetalte stùtte tilbagebetales.

Med hensyn til ikke-anmeldt stùtte og i forlñngelse af mange klager, der var indgivet siden 1996,
indledte Kommissionen i 1998 proceduren efter traktatens artikel 88, stk. 2, over for stùtte, der blev
ydet af den tyske regering under loven »EntschaÈdigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz« (EALG). I
loven indgaÊr en ordning for opkùb af jord til nedsat pris i det tidligere ésttyskland. Kommissionen
mente, at kùbet af jord til nedsat pris for kategorierne »Wiedereinrichter« (genetablerede landmñnd)
og »juristische Personen« (juridiske personer, der omfatter mindst en genetableret landmand), udgùr
kompensation for lidte tab (ekspropriering af jord og/eller mulig forringelse af gaÊrdens inventar).
Dette gñlder imidlertid ikke for »Neueinrichter« (nyetablerede landmñnd) eller andre juridiske
personer og heller ikke for andre mulige begunstigede, der ikke er omfattet af den paÊgñldende lov. For
den sidste kategori udgjorde den fordelagtige salgspris statsstùtte efter traktatens artikel 87, stk. 1, da
de heraf omfattede personer ikke har vñret underkastet ekspropriation eller lidt lignende skade.
Kommissionen mente, at stùttesatsen laÊ hùjere end de satser, Kommissionen normalt godkender for
opkùb af landbrugsjord i omraÊder, der ikke er klassificeret som ugunstigt stillede. Hertil kom, at den
paÊgñldende stùtte forekom at vñre diskriminerende, da visse stùttemodtagere skulle have vñret
bosiddende i det tidligere ésttyskland den 3. oktober 1990 for at kunne komme i betragtning til
stùtten. Denne betingelse kunne i praksis kun opfyldes af (ùst)tyske statsborgere.

Det var ligeledes klager, der satte gang i undersùgelser af, om den italienske regering havde truffet
ikke-anmeldte stùtteforanstaltninger i forbindelse med privatiseringen af Centrale del Latte di Roma.
Kommissionen besluttede at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, da det saÊ ud til,
at de driftstab paÊ i alt 215,1 mia. ITL (ca. 110 mio. ECU), Centrale del Latte di Rom havde lidt siden
1992, var blevet afskrevet under en ordning for »offentlig service«. Kommissionen indledte
proceduren, fordi den ikke mente, at et argument vedrùrende »offentlig service« kunne anvendes til
at retfñrdiggùre afskrivning af tab paÊ et marked, hvor der er fri konkurrence, og som er omfattet af en
fñlles markedsordning. Undersùgelsesproceduren blev ogsaÊ indledt med hensyn til den stùtte, der blev
givet til mñlkeproducenter i Lazio gennem driften og den efterfùlgende privatisering af Centrale del
Latte. Centrale del Latte blev privatiseret i 1997. Den oprindelige ejer (Comune di Roma) foretog
privatisering uden anvendelse af et formelt offentligt udbud og fastsatte en rñkke omkostningstunge
betingelser (opretholdelse af arbejdsstyrke, investeringsplan og leverancer fra lokale producenter) i
kùbsaftalen. Kommissionen kan derfor ikke udelukke, at der ogsaÊ blev ydet stùtte til kùberen.

Hvad angaÊr agromonetñr udligningsstùtte, blev der givet meddelelse om fire tilfñlde i 1998. De
svenske myndigheder gav meddelelse om en ñndring af den ordning til 17,7 mio. ECU, som
Kommissionen havde godkendt i 1997, saÊ der kunne overfùres 3,3 mio. ECU fra oksekùdssektoren til
mñlkesektoren, inden for de maksimale tab, der var konstateret for hver sektor. Det Forenede
Kongerige forelagde to ordninger i 1998, den ene for oksekùdssektoren og den anden for
faÊrekùdssektoren. Oksekùdsordningen omfattede ydelse af 95,2 mio. ECU til ammekoproducenterne
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(50% af den samlede oksekùdsproduktion), blot for et enkelt aÊr. Ved udgangen af 1998 gav Det
Forenede Kongerige meddelelse om en ñndring af den godkendte ordning for at kunne udbetale en
anden tranche paÊ 63,3 mio. ECU. Selv om denne stùtteordning koncentrerer stùtten til
oksekùdssektoren om en begrñnset gruppe dyr, fandt Kommissionen ikke, at stùtteordningen var
konkurrenceforvridende i et omfang, der gik ud over den fñlles interesse. Stùttens stùrrelse var ikke
udtryk for nogen overkompensation for de indkomsttab, som ammekoproducenterne havde lidt af
agromonetñre grunde. FaÊreordningen tog sigte paÊ at udligne de tab, der var opstaÊet i forbindelse med
direkte stùtte under den fñlles landbrugspolitik, fordi den grùnne kurs for de direkte betalinger under
den fñlles landbrugspolitik var blevet nedsat. Der udbetaltes i alt 15,4 mio. ECU til de producenter,
der modtog faÊreprñmier i 1997 (18,8 mio.).

I modsñtning til de ùvrige medlemsstater ydede Italien 247,3 mio. ECU i EU-stùtte til et program
bestaÊende af tre landbrugsùkonomiske foranstaltninger, nemlig: a) investeringsstùtte til forarbejdning
og afsñtning af landbrugsprodukter i henhold til RaÊdets forordning (EF) nr. 951/97 (20% af det
samlede belùb), b) investeringsstùtte til forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet i henhold til
RaÊdets forordning (EF) nr. 950/97 (14% af de samlede midler) og c) nedsñttelse af bidrag til forsikring
mod arbejdsulykker (66% af den samlede stùtte).

Hvad angaÊ r stùtte til produktfremme, der finansieres gennem parafiskale afgifter, indledte
Kommissionen proceduren efter traktatens artikel 88, stk. 2, over for ikke-anmeldt stùtte, som er
ydet af de flamske myndigheder til fremme af landbrugsprodukter. Stùtten bestod i direkte tilskud til
et produktfremmeorgan (VLAM) og i, at VLAM fik ret til at opkrñve parafiskale afgifter paÊ

primñrprodukter. Kommissionen besluttede at indlede proceduren, fordi der i forbindelse med visse af
de produktfremmeaktiviteter, der gennemfùres af VLAM, synes at vñre overdreven vñgt paÊ

produkternes oprindelse, hvilket er i modstrid med traktatens artikel 28 og rammeordningen for
statsstùtte til reklame for landbrugsprodukter 131. Proceduren vedrùrer tre mñrker eller logoer, der
anvendes til fremme af produkter fra Flandern: Flandria, Van Vlaanderen og Duke of Flanders. I
forbindelse med visse af de parafiskale afgifter udelukkes ikke anvendelse af afgifter paÊ import. Af
praktiske aÊrsager opkrñves afgifterne for kvñg, faÊr, geder, heste og svin paÊ slagterierne. Afgifterne
deles i to: den ene halvdel skal betales af producenten, og den anden af den, der kùber kùdet.
Producenterne paÊlñgges ikke afgifter for kvñg, faÊr, geder, heste og svin, der importeres. Kùberen skal
imidlertid stadig betale sin del af afgifterne paÊ importerede dyr. I henhold til EF-Domstolen (jf. dom af
26. juni 1970 i sag nr. 47/69, [1970] Sml. 487) kan stùtte ikke finansieres ved parafiskale afgifter, der
ogsaÊ opkrñves for produkter, som indfùres fra andre medlemsstater. En saÊdan finansieringsmetode har
en beskyttende effekt, der gaÊr ud over egentlig stùtte. Selvom reglerne sikrer lige behandling for
nationale og indfùrte produkter, vil saÊdanne ordninger i praksis uvñgerligt begunstige nationale
producenter, da foranstaltningerne er skrñddersyet til sñrlige nationale forhold, behov og mangler. I
denne fase af proceduren maÊ denne stùtte derfor anses for at vñre uforenelig med fñllesmarkedet, da
den finansieres via obligatoriske bidrag, der ogsaÊ paÊ lñgges produkter, som indfùres fra andre
medlemsstater.

Hvad angaÊr parafiskale afgifter, bekrñftede Kommissionen i 1998 ved en beslutning i en dansk
statsstùttesag, at den er positivt indstillet over for parafiskale afgifter, der opkrñves af miljùhensyn. Da
sagen fùrst blev behandlet i 1995, erklñrede Kommissionen, at betydelige stigninger i de danske
pesticidafgifter var forenelige med reglerne for statsstùtte, jf. EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).
De indtñgter, der hidrùrer fra den danske pesticidafgift, er forbeholdt landbrugssektoren, selv om den
kanaliseres via det almindelige budget. Kommissionen godkendte i 1995 den grundlñggende
pesticidafgiftsordning, der indebar en stigning i afgifterne fra gennemsnitligt 3% til 25% i

131 EFT C 302 af 12.11.1987, s. 6.
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engroshandelen (og op til 37% i detailhandelen). PaÊ trods af, at den parafiskale afgift blev opkrñvet
for indfùrte produkter, hvilket i princippet er uforeneligt med statsstùttereglerne, godkendte
Kommissionen ordningen under henvisning til de miljùmñssige formaÊ l. Disse var i udtrykkelig
overensstemmelse med EU's miljùpolitik og navnlig med Det Europñiske Fñllesskabs program for
politik og handling i forbindelse med miljùet og bñredygtig udvikling 132. I henhold til Kommissionens
1995-beslutning kunne ordningen ikke have opfyldt det primñre miljùmaÊl, hvis der ikke blev lagt afgift
paÊ alle de pesticidprodukter, der anvendes i Danmark. Indtñgterne fra skatten anvendes delvist som
statsstùtte, der har til formaÊ l at begrñnse anvendelsen af pesticider. En betingelse for Kommissionens
godkendelse i 1998 var den fortsatte overholdelse af EU's relevante fiskale bestemmelser, herunder at
afgiften anvendes uden at forskelsbehandle nationale og indfùrte produkter.

Hvad angaÊr stùtte til produktfremme og reklame, vedtog Kommissionen i juli 1998 en endelig negativ
beslutning med hensyn til de stùtteforanstaltninger, der er fastsat ved Siciliens (Italien) regionallov nr.
5/97. I henhold til denne lov skulle der under foranstaltninger til stùtte for og fremme af
citrusfrugtproduktionen paÊ Sicilien anvendes indslag i massemedier (fjernsyn, presse, radio og
plakater). Proceduren i artikel 88, stk. 2, indledtes af fùlgende tre aÊrsager: 1) der blev ikke givet
garantier om overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i Kommissionens meddelelse
vedrùrende statslig medvirken ved salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter og
fiskerivarer 133; 2) der blev ydet en stùtte paÊ 100%; 3) der var ikke tilstrñkkelig information om
mellemhandlere eller reprñsentanter for erhvervsdrivende med ansvar for gennemfùrelse af
reklamekampagnerne i medierne. Stùtte til reklame i massemedier er omfattet af bestemmelserne i
Fñllesskabets rammeordning for statsstùtte til reklame for landbrugsprodukter og visse varer, der ikke
henhùrer under EF-traktatens bilag II, men ikke fiskevarer 134. De italienske myndigheder havde i
forbindelse med proceduren under artikel 88, stk. 2, henvist til, at de paÊgñldende foranstaltninger
skulle bidrage til formidling af videnskabelige oplysninger, og at rammeordningen derfor ikke kunne
anvendes. Kommissionen konkluderede imidlertid, at for at rammeordningen ikke skulle kunne
anvendes, var det afgùrende, at man med de salgsfremmende foranstaltninger omtalte produktet paÊ en
fuldstñndigt objektiv maÊde og i generelle vendinger. Der kunne i kampagnen ikke indgaÊ uforholds-
mñssigt mange henvisninger til produktets oprindelse eller dets sñrlige betegnelse, og i henhold til de
foreliggende oplysninger var der ikke givet sikkerhed herfor. Med hensyn til det forhold, at
mellemhandlere skulle have ansvaret for gennemfùrelsen af reklamekampagnerne i massemedierne,
mente Kommissionen, at de bemñrkninger, de italienske myndigheder havde fremsat under
proceduren, var utilstrñkkelige til at sikre stùtteforanstaltningernes overensstemmelse med direktiv
92/50/EéF 135. Der var derfor usikkerhed om deres forenelighed med fñllesmarkedet. De italienske
myndigheder fremlagde ikke oplysninger, der gjorde det muligt at verificere statussen (offentlig eller
privat) af de mellemhandlere, der er omhandlet i lov nr. 5/97, eller for den ordning, de anvendte til at
bestemme omkostningerne for de foreslaÊede foranstaltninger, hvis det nñvnte EU-direktiv ikke
anvendtes. Det kunne derfor ikke udelukkes, at der ville blive foretaget overkompensering, og at der
saÊ ledes ville blive ydet stùtte til mellemhandlerne.

Kommissionen indledte i april 1998 den procedure, der er fastsat i traktatens artikel 88, stk. 2, over for
artikel 2 i den italienske lov nr. 341/1995 og gennemfùrelsesbestemmelserne hertil, for saÊ vidt som de
vedrùrer produkter, der er anfùrt i bilag II til EF-traktaten. Dette skete i forbindelse med fùlgende
foranstaltninger: garantier og rentenedsñttelser ved gñldsomlñgning; garantier i forbindelse med laÊn

132 EFT C 138 af 17.5.1993, s.11.
133 EFT C 272 af 28.10.1986, s. 3.
134 EFT C 302 af 12.11.1987, s. 6.
135 RaÊdets direktiv 92/50/EéF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmaÊderne ved indgaÊelse af offentlige
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til styrkelse af egenkapital; garantier i forbindelse med bidrag fra banker og andre offentlige eller
private institutioner til smaÊ og mellemstore virksomheders kapital. Der kan foretages en kombinering
af stùtteforanstaltninger i form af gñldssanering og egenkapitalfinansiering. Kommissionen indledte
proceduren over for stùtteforanstaltninger i form af laÊnegarantier og rentenedsñttelser eller en
kombination af disse foranstaltninger med det formaÊ l at omlñgge gñld for overskudsgivende
virksomheder af to aÊrsager. Disse aÊrsager var: a) stùtte, der var ydet til levedygtige virksomheder,
ansaÊs for at vñre driftsstùtte, som ikke er tilladt i henhold til traktaten, da den ikke kunne anses for at
fremme udviklingen af landbruget paÊ en maÊde, der var forenelig med fñllesmarkedet. Stùtten skabte
ubalance i de berùrte sektorer, og synes derfor ikke at vñre berettiget efter artikel 87, stk. 3, litra c); b)
i forbindelse med kriseramte virksomheder synes de paÊgñldende foranstaltninger ikke at vñre
forenelige med EU-reglerne for stùtte til kriseramte virksomheder, der er fastlagt i Fñllesskabets
rammebestemmelser for statsstùtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Hvad
angaÊr stùtteforanstaltninger i form af garantier til egenkapitallaÊn, der ydes af banker til offentlig eller
privat investering i virksomheder, besluttede Kommissionen at indlede proceduren af to aÊrsager: a) i
forbindelse med levedygtige virksomheder dñkkede stùtteforanstaltningerne i henhold til de
foreliggende oplysninger ikke kun investering, men synes ogsaÊ at udgùre driftsstùtte, som ikke er
tilladt i henhold til konkurrencereglerne; b) med hensyn til kriseramte vanskeligheder synes
stùtteforanstaltningerne ikke at vñre forenelige med EU-reglerne for stùtte til kriseramte virk-
somheder, der er fastlagt i Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder.

Hvad angaÊr nye projekter, kan det vñre interessant at redegùre for den gennemgribende reform af den
nederlandske svineproduktion, der er ved at blive gennemfùrt, og som indebar anmeldelse af
forskellige statsstùtteforanstaltninger til Kommissionen. Denne reform skal ses i sammenhñng med
gennemfùrelsen af RaÊdets direktiv 91/676/EéF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod
forurening foraÊrsaget af nitrater, der stammer fra landbruget 136. Loven om omstrukturering af
svineproduktionen traÊdte i kraft den 1. september 1998 i Nederlandene. Denne lov giver hver
svineproducent et antal rettigheder til opdrñt af svin, hvori er inkluderet en rñkke saÊkaldte
avlssorettigheder. Disse rettigheder er baseret paÊ det respektive antal svin og avlssùer, producenterne
havde i 1996 eller 1995. I henhold til loven om omstrukturering af svineproduktionen skal der
gennemfùres en reduktion paÊ 25% af rettighederne til svineopdrñt. Dette vil ske i to etaper, 10% pr. 1.
september 1998 og 15% pr. 1. januar 2000. I henhold til loven skal svineproduktionsrettighederne
reduceres med 40% i 1998 og 60% i 1999 ved hver overfùrsel af saÊdanne rettigheder. Pr. aÊr 2000 er
reduktionen ved overfùrsel af rettigheder oppe paÊ 25%. Der vil ikke blive ydet kompensation for
denne reduktion paÊ 25%. Kommissionen er blevet underrettet om fem foranstaltninger under
reformen for den nederlandske svinesektor: a) afgifter paÊ svin: parafiskale afgifter, der opkrñves som
led i kampen mod sygdomme i svinesektoren, b) tilbagekùbsprogram: tilbagekùb af rettigheder til
gùdningsproduktion til markedspriser i omraÊder, der er ramt af svinepest, c) samfundsùkonomisk plan
til fordel for svineproducenter: forslag om et projekt til fremlñggelse af oplysninger i kollektiv
sammenhñng (i forbindelse med kurser, seminarer osv.) samt bistand og oplysninger (regnskabs-
kontrol, udarbejdelse af driftsplaner, uddannelse, omstilling og placering) for de enkelte landmñnd; d)
godtgùrelse ved indstilling af svineproduktion: svineproduktionsrettighederne reduceres med 40% i
1998 og med 60% i 1999 ved hver overfùrsel af saÊdanne rettigheder. AÊ r 2000 er reduktionen ved
overfùrsel 25%. FormaÊlet med ordningen er at yde finansiel kompensation ved stùrre reduktioner af
svineproduktionsrettigheder ved overfùrsel i 1998 og 1999, nemlig 15% i 1998 og 35% i 1999; e)
eksisterende ordning for svineproducenter i visse omraÊder: formaÊlet hermed er at forbedre miljùet ved
at begrñnse gùdningsmñngderne fra intensiv svineproduktion tñt ved vigtige naturvñrdier.
Svineproducenter i fùlsomme omraÊder kan indstille alle aktiviteter eller overflytte deres aktiviteter

136 EFT L 375 af 31.12.91, s. 1.
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til andre omraÊder. Indstilling af svineproduktion medfùrer annullering af svineproduktionsrettigheder.
Overflytning af aktiviteter medfùrer i henhold til den nye nederlandske lov om omstrukturering af
svineproduktion, der traÊdte i kraft 1. september 1998, en reduktion af svineproduktionsrettigheder. For
at tilskynde hertil kan svineproducenter i disse omraÊder modtage godtgùrelse ved indstilling eller
flytning af deres aktiviteter. Bortset fra foranstaltning e), som er ved at blive gennemgaÊet, har
Kommissionen godkendt alle ovenstaÊende foranstaltninger.

Kommissionen besluttede at afslutte proceduren vedrùrende investeringsstùtte til virksomheden
Agran StaÈrke GmbH. Den fandt, at den paÊtñnkte stùtte udgjorde statsstùtte, der var uforenelig med
fñllesmarkedet og derfor ikke tilladt. Agrana StaÈrke GmbH, som har hovedsñde i Wien, producerer
stivelse og stivelsesprodukter. De paÊtñnkte investeringer havde til formaÊ l at ùge produktionskapa-
citeten og skulle gùre det muligt for Agrana at tilpasse sig de nye ùkonomiske vilkaÊr efter éstrigs
tiltrñdelse af EU. Da der i stivelsessektoren er betydelige strukturelle overskud, for hvilke der ydes
refusioner med henblik paÊ eksport til tredjelande, tillader Kommissionen normalt ikke stùtte i denne
sektor. I henhold til en bestemmelse i 1994-akten om éstrigs tiltrñdelse bùr Kommissionen udvise
smidighed over for nationale overgangsstùtteordninger, der tager sigte paÊ at lette omstruktureringen i
sektoren for forarbejdning af landbrugsprodukter. I overensstemmelse hermed havde Kommissionen
tidligere godkendt flere former for investeringsstùtte til omstrukturering af den ùstrigske stivelses-
produktion, forudsat at dette ikke medfùrte en ùget kapacitet. I det paÊgñldende tilfñlde indebar
investeringerne imidlertid en mñrkbar stigning i produktionskapaciteten. Kommissionen kunne derfor
ikke godkende de ùstrigske argumenter for, at den skulle tillade stùtten i overensstemmelse med
bestemmelsen om smidighed. Ifùlge artikel 87, stk. 3, litra c), skal Kommissionen foretage en
skùnsmñssig vurdering af, om statsstùtten er i fñlles interesse. PaÊ baggrund af en undersùgelse i
overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i traktatens artikel 88, stk. 2, og de betragtninger,
der blev fremlagt af den ùstrigske regering og tredjemand, konkluderede Kommissionen, at ydelse af
stùtten ville medfùre en yderligere forùgelse af kapaciteten i stivelsessektoren, hvilket maÊtte anses for
at vñre i strid med de fñlles interesser. Kommissionen tog ogsaÊ i betragtning, at virksomheden allerede
havde foretaget investeringerne, og at produktionsfaciliteterne var blevet operationelle, uden at der
var ydet statsstùtte eller truffet en positiv afgùrelse. Kommissionen konkluderede, at stùtten ikke var
nùdvendig for investeringens gennemfùrelse og for at lette udviklingen i sektoren, da markeds-
krñfterne havde givet det samme resultat.

I en anden ny medlemsstat, Sverige, godkendte Kommissionen et statsstùtteprojekt vedrùrende en
femaÊrig fritagelse for energiafgift (plus to mulige forlñngelser paÊ to aÊr) for Agroetanol AB i
forbindelse med en aÊrlig produktion paÊ 50 000 l bioethanol. Denne mñngde ethanol har en vñrdi paÊ

mellem 80 og 150 mio. SEK (mellem ca. 9 og 17 mio. ECU). Kommissionen henstillede imidlertid til, at
Sverige ñndrer stùttebetingelserne, saÊ ledes at det er muligt at overvaÊge produktionsomkostnings-
differentialet for bioethanol og fossile brñndstoffer i de fùrste fem aÊr af fritagelsesperioden samt under
en eventuel forlñngelse. Dette ville om nùdvendigt gùre det muligt at reagere paÊ ñndringer i
differentialet og begrñnse skattefritagelsen, saÊ ledes at statsstùtten ikke overstiger de ekstra
produktionsomkostninger, der er i forbindelse med produktion af bioethanol, sammenlignet med
fossile brñndstoffer. Bioethanol fremstilles af vedvarende ressourcer (korn). NaÊr bioethanol i smaÊ

mñngder sammenblandes med traditionelle motorbrñndstoffer, kan det anvendes i almindelige
kùretùjer, uden at der foretages tekniske ñndringer. Bioethanol er mindre miljùskadeligt end fossile
brñndstoffer, specielt med hensyn til udstùdning, idet det stort set er kuldioxidneutralt. I sin beslutning
understregede Kommissionen den fñlles interesse i udvikling af vedvarende energikilder. Den
vedvarende energis fremtidige konkurrenceevne bùr blandt andet fùre til mindre afhñngighed af
importerede fossile brñndstoffer og til en begrñnset emission af drivhusgasser, navnlig kuldioxid. PaÊ

baggrund af de svenske myndigheders tilsagn om at overvaÊge og evaluere projektet og den
tidsbegrñnsede afgiftsfritagelse samt omfanget af den paÊgñldende produktion, sammenholdt med
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Sveriges samlede brñndstofforbrug, godkendte Kommissionen, at stùtten vedrùrer et pilotprojekt.
Denne status er en betingelse for afgiftsfritagelsen for saÊdanne projekter i henhold til RaÊdets direktiv
92/81/EéF af 31. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftstrukturen for mineralolier. Med
hensyn til stùttens intensitet anvendte Kommissionen, hvis procedurebefùjelser i forhold til statsstùtte
er begrñnsede, det princip, der er fastlagt i fñllesskabsrammebestemmelser for statsstùtte til
miljùbeskyttelse (1994), hvorefter statsstùtte til produktionsomkostninger i forbindelse med
vedvarende energikilder ikke maÊ overstige ekstraomkostningerne i forhold til fossile brñndstoffer.
Det er paÊ nuvñrende tidspunkt ikke sandsynligt, at afgiftsfritagelsen medfùrer for stor en
kompensation, men det er muligt, at virksomheden i fremtiden kan opnaÊ en bedre omkostnings-
effektivitet. Den kan f.eks. ùge produktionskapaciteten, gennemfùre teknologiske forbedringer eller
sñlge en stùrre mñngde bioethanol som tilsñtningsstof til benzin, set i forhold til de mñngder, der
sñlges som diesel. Kommissionen besluttede derfor i overensstemmelse med traktatens artikel 88, stk.
1, at anbefale Sverige at ñndre stùtteforanstaltningen, saÊ ledes at der tages hensyn til disse faktorer.

Med hensyn til tilbagebetaling af statsstùtte, der er uforenelig med fñllesmarkedet, er det vñrd at
bemñrke, at i en sag om fransk statsstùtte til faÊrekùdssektoren konkluderede Kommissionen i 1997, at
stùtten var i strid med EF-traktatens artikel 28. Efter den negative beslutning anmodede
Kommissionen om tilbagebetaling af den udbetalte stùtte (plus renter beregnet til markedsrenten
fra datoen for udbetalingen af stùtten). De franske myndigheder fremlagde i 1998 bevis for, at der var
foretaget tilbagebetaling. Denne sag betragtes derfor som afsluttet.

2.9. Andre sektorer

Den kemiske industri

Tyskland

Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH 137

Den 25. november besluttede Kommissionen at afslutte den procedure, den havde indledt efter
traktatens artikel 88, stk. 2, over for de tyske myndigheders planlagte subsidiering af selskabet
Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH, et nyoprettet selskab i kemikomplekset Leuna, hvis
produktionsanlñg netop er blevet privatiseret og solgt til ca. hundrede forskellige investorer.
Aktiemajoriteten i Infraleuna besiddes af den offentlige sektor, og selskabet har til formaÊ l at opfùre og
forvalte samtlige infrastrukturer paÊ omraÊdet for de virksomheder, der har etableret sig der. Selskabet
skal ligeledes forestaÊ den sanering af omraÊdet, som de offentlige myndigheder var ansvarlige for, idet
sidstnñvnte har solgt grundene til markedsprisen for sanerede grunde. Kommissionen konstaterede, at
det var umuligt at finde en privat investor til disse infrastrukturer, hvorfor oprettelse af selskabet
Infraleuna var det eneste alternativ til, at lade de offentlige myndigheders udfùre af arbejdet. Det
oprindelige kapitalindskud paÊ i alt 1,018 mio. DEM (521,63 mio. ECU) udgùr derfor ikke statsstùtte
efter traktatens artikel 87, stk. 1. En ikke nñrmere kvantificerbar del af subsidierne til miljùomraÊdet paÊ

150 mio. DEM (76,86 mio. ECU), udgùr dog statsstùtte, men stùtten er forenelig med fñllesskabs-
rammebestemmelserne for statsstùtte til miljùbeskyttelse. Kommissionen kunne ligeledes konstatere,
at de virksomheder, som nyligt har etableret sig i omraÊdet, ikke faÊr stùtte, men betaler en normal pris
for Infraleunas tjenesteydelser, hvilket bidrager til selskabets fremtidige finansiering.

137 C 18/97.
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Tekstilsektoren

Frankrig

Nouvelles Filatures LainieÁres de Roubaix

Kommissionen besluttede den 4. november at afslutte den procedure, den havde indledt efter
traktatens artikel 88, stk. 2, over for ulovligt tildelt stùtte til Les Filatures de Roubaix i form at
subsidier og laÊnekapital 138. Kommissionen konkluderede dels, at kun et belùb paÊ 7,77 mio. FRF (1,17
mio. ECU) ud af subsidierne paÊ 22 mio. FRF (3,35 mio. ECU) var berettiget som regional
investeringsstùtte, da dette svarer til det regionale stùtteloft paÊ 35% for SMV, dels at laÊnekapitalen til
et belùb af 18 mio. FRF (2,74 mio. ECU) indeholdt et element af driftsstùtte til et belùb af 1,46 mio.
FRF (0,22 mio. ECU), svarende til forskellen mellem den anvendte rente og markedsrenten.
Kommissionen besluttede derfor at godkende subsidiedelen paÊ 7,77 mio. FRF og paÊbyde ophñvelse af
de ùvrige stùtteforanstaltninger gennem tilbagebetaling af belùbet paÊ 14,23 mio. FRF (2,17 mio. ECU)
med renters rente, og en rentesats for laÊnekapitalen paÊ mindst den gñldende referencerente paÊ 8,28 %
paÊ laÊnetidspunktet.

Papirindustrien

Frankrig

EDF's sñrlige betingelser for en rñkke virksomheder i papirindustrien 139

Den 20. maj besluttede Kommissionen efter at have modtaget en klage at indlede proceduren efter
artikel 88, stk. 2, over for formodet stùtte til papirfabrikanterne Condats, Cascades, Lancey, Gromelle
og Sibille i form af sñrlige betingelser for elforsyning fra det offentlige selskab ElectriciteÂ de France
(EDF). For at tilskynde papirfabrikkerne til at anskaffe elektriske infrarùde tùrreanlñg gav EDF dem
et forskud ved installationen af tùrreanlñggene. Dette forskud skulle svare til den besparelse paÊ

elforbruget, et saÊdant tùrreanlñg ville betyde i forsyningskontraktens lùbetid, der normalt er paÊ seks
aÊr. Den samlede nutidsvñrdi af besparelsen er mindst 6,45 mio. ECU. Ved at indlede denne procedure
vil Kommissionen klarlñgge en rñkke spùrgsmaÊ l, som den i ùjeblikket ikke kan besvare, nemlig: i) om
EDF ved at tilbyde en saÊdan rabat dñkker sine marginalomkostninger og mindst en del af sine faste
omkostninger; ii) om EDF ikke ogsaÊ vil kapre nye kunder blandt brugere af andre energikilder; iii) om
de ùvrige elforbrugere i en lignende situation ikke er ofre for diskrimination; og iv) om der ikke er tale
om konkurrencefordrejning mellem producenter af henholdsvis elektriske og ikke-elektriske tùrre-
anlñg, mellem udbydere af elektricitet og udbydere af andre energikilder og endelig mellem
papirfabrikanter, der modtager et forskud fra EDF, og dem, der ikke gùr.

138 C 50/97.
139 C 39/98 (ex NN 53/98).
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HaÊ rde hvidevarer og elektriske artikler

Spanien

Magefesa og selskabets efterfùlgere

Kommissionen besluttede den 14. oktober med en negativbeslutning at afslutte den procedure, den
havde indledt efter traktatens artikel 88, stk. 2, over for stùtte modtaget af Magefesa-koncernens
virksomheder og en rñkke virksomheder, som senere overtog dem 140. Kommissionen konkluderede, at
stùtten er uforenelig med fñllesmarkedet, og krñvede tilbagesùgning. Magefesa-koncernen havde
allerede modtaget stùtte, som blev erklñret uforenelig i 1989. I den nye beslutning, konstaterede
Kommissionen fùrst og fremmest, at beslutningen fra 1989 ikke var efterlevet, idet modtager-
virksomhederne ikke var blevet anmodet om at tilbagebetale den uforenelige stùtte. Den nye
negativbeslutning gñlder stùtte udbetalt til koncernens virksomheder efter vedtagelsen af 1989-
beslutningen, i form af konsekvent manglende inddrivelse af afgifter og socialbidrag for et samlet
belùb paÊ 13 150 mio. ESP (78,82 mio. ECU), indtil virksomhederne blev erklñret konkurs eller
definitivt havde stoppet aktiviteterne. Selv om en del af stùtteforanstaltningerne kan have vñret
forenelige med regionale stùtteordninger, ville den ikke-tilbagebetalte stùtte efter beslutningen i 1989
og den nye stùtte tilsammen paÊvirke samhandelen i et omfang, der strider mod fñllesmarkedet.

Italien

Seleco SpA 141

Den 4. februar besluttede Kommissionen at udvide den procedure efter artikel 88, stk. 2, den havde
indledt i 1994 over for stùtte til Seleco, der er aktiv i sektoren for forbrugerelektonik. Denne udvidelse
af proceduren omfatter nye finansielle transaktioner, som Seleco skulle have draget fordel af siden
1994, og da de berùrer de offentlige virksomheder Italtel, Friulia SpA og Rel, kan de indeholde
stùtteelementer. Det drejer sig navnlig om Italtels og Friulias SpA's deltagelse i laÊn paÊ mindst 12,3 mio.
ECU og Selecos afvikling af en gñld til Rel paÊ 33,85 mio. ECU ved at betale et belùb paÊ 10,28 mio.
ECU.

Kobber, bly og zink

Italien

Enirisorse 142

Kommissionen besluttede den 25. november med en negativbeslutning at afslutte den procedure, den
havde indledt efter traktatens artikel 88, stk. 2, over for ny stùtte i form af kapitalindskud for et samlet
belùb paÊ 68,67 mio. ECU fra de italienske myndigheder til koncernen Enirisorse, der hovedsageligt er
aktiv inden for kobber-, bly- og zinksektoren. Kommissionen konstaterede, at det drejede sig om
statsstùtte, idet de italienske myndigheders adfñrd ikke svarede til en privat investors normale adfñrd
under markedsùkonomiske vilkaÊr, da det var planlagt at afvikle Enirisorse, hvorfor der ikke var udsigt

140 C 44/97.
141 C 46/94, EFT C 155 af 20.05.98, indledning af den oprindelige procedure, se 24. konkurrenceberetning, s. 559.
142 C 90/97.
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til nogen som helst indtjening paÊ investeringen. Kommissionen konkluderede, at stùtten er uforenelig,
og krñvede den tilbagebetalt med renters rente fra tildelingstidspunktet.

Statsdokumenter og pengesedler

Italien

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato og virksomheder under instituttets kontrol 143

Kommissionen besluttede den 28. oktober at indlede proceduren efter traktatens artikel 88, stk. 2, over
for stùtte til Poligrafico-koncernen, dvs. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Poligrafico) og
virksomheder under instituttets kontrol, som er aktive inden for fremstilling af normalt papir og
seddelpapir, papir til stempel- og frimñrker, til offentliggùrelse af officielle statsdokumenter og til
kulturelle og litterñre vñrker af national interesse. Koncernens modtagervirksomheder ville uden
stùtte have lidt betydelige tab og vñre kommet i alvorlige vanskeligheder. Det drejer sig dels om en
kapitalforhùjelse paÊ et samlet belùb paÊ 156,5 mio. ECU, som Poligrafico har foretaget til fordel for
virksomheden Cartieri Miliani, dels om betydeligt forhùjede priser i forbindelse med de eneforhand-
lingsaftaler, som staten har indgaÊet med Poligrafico, og dermed en fordel, der belùber sig til mellem 66
og 139 mio. ECU, navnlig for virksomheden Verres. For at vñre forenelig med fñllesmarkedet skal
stùtten vñre i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i rammebestemmelserne for stùtte
til kriseramte virksomheder.

Energi

Danmark

Foranstaltninger for naturgassektoren i Danmark 144

Den 29. juli godkendte Kommissionen en afgiftslempelse for den danske naturgassektor. Lempelsen
var allerede blevet indrùmmet fem naturgasdistributùrer og det offentligt ejede selskab DANGAS, da
de begyndte at distribuere naturgas i begyndelsen af 1980'erne. Den pris, husstandene betaler for
naturgas, svarer til olieprisen, men de regionale selskaber og DANGAS kunne beholde det, der
svarede til en saÊkaldt skyggeafgift, eftersom naturgas ikke var paÊ lagt afgift. Denne afgiftslempelse var
nùdvendig for at oprette og udvide naturgasnettet. Imidlertid opbyggede de fem regionale selskaber og
DANGAS en gñld paÊ hele 2,35 mia. ECU (17,4 mia. DKK) paÊ grund af faldet i oliepriserne og et
lavere antal husstande, der skiftede fra olie til gas. De danske myndigheder har givet tilsagn om at
indgive anmeldelse af systemet paÊ ny, naÊr direktivet om liberalisering af gassektoren er gennemfùrt i
2000. Under alle omstñndigheder vil Kommissionen modtage en anmeldelse af afgiftslempelsen i 2000,
da stùrstedelen af lempelsen vil udlùbe den 31. december 2000. Kommissionen besluttede at godkende
stùtten i betragtning af, at de regionale selskaber og DANGAS af det offentlige har faÊet til opgave at
udfùre en offentlig tjeneste (jf. EF-traktatens artikel 86, stk. 2), nemlig at oprette et naturgasnet og
distribuere naturgas. Den undersùgelse, Kommissionens tjenestegrene har foretaget, viser, at de fem
regionale selskaber og DANGAS ikke har faÊet og ikke vil faÊ nogen overkompensation paÊ grund af
afgiftslempelsen. Endelig blev det understreget, at foranstaltningerne skal revideres, inden man
paÊbegynder liberaliseringen af gasmarkedet, og at den danske regering gennem de anmeldte

143 NN 95/97.
144 N 449/97 A og NN 50/98, EFT C 308 af 8.10.1998.
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foranstaltninger faktisk mindskede de ùkonomiske fordele for de fem regionale selskaber og
DANGAS.

Tyskland

Det brunkulsfyrede kraftvñrk i Cottbus 145

Kommissionen besluttede den 9. december at afslutte den procedure, den havde indledt efter
traktatens artikel 88, stk. 2, og godkendte stùtte paÊ 49,5 mio. DEM (25,2 mio. ECU) til opfùrelse af et
brunkulsfyret kraftvñrk i byen Cottbus. Der er tale om et projekt, der anvender ny teknologi til
udnyttelse af brunkul som brñndsel, og som har modtaget supplerende stùtte fra Thermie-
programmet. Kommissionen konstaterede, at dette projekt var gavnligt for den regionale udvikling
og beskñftigelsen, mens dets virkning for markedet for brñndsel var ubetydelig, og den erklñrede det
derfor for foreneligt med fñllesmarkedet.

Irland

Udvidelse af det irske naturgasnet 146

Den 6. maj godkendte Kommissionen investeringsstùtte paÊ 72,3 mio. ECU (57 mio. IEP) til udvidelsen
af det irske naturgasnet med ca. 355 km, hvilket er en forùgelse af det eksisterende net med nñsten
50%. Stùtten ligger under loftet for de paÊgñldende stùtteberettigede omraÊder i Irland og er dermed
forenelig med fñllesmarkedet.

Nederlandene

Stùtte til 624 nederlandske tankstationer i nñrheden af den tyske grñnse 147

Den 3. juni indledte Kommissionen procedure over for stùtte paÊ 56,57 mio. ECU fra den nederlandske
regering til 624 nederlandske tankstationer i nñrheden af den tyske grñnse for at kompensere for det
tab, ejerne af disse tankstationer har lidt efter en forhùjelse af punktafgiften paÊ dieselolie den 1. januar
1998. Stùtten beregnes efter den mñngde dieselolie, der er leveret, og aftager i forhold til afstanden
mellem tankstationen og den tyske grñnse. Kommissionen fandt paÊ den ene side, at det er tvivlsomt,
om »de minimis«-reglen kan anvendes, naÊ r den nederlandske regering ikke har paÊvist, at
tankstationerne alle er separate virksomheder, og at stùtten ikke kan faÊ nogen kumulativ virkning,
og paÊ den anden side, at denne foranstaltning maÊ forventes at paÊvirke samhandelen og konkurrencen
mellem medlemsstaterne.

145 C 59/97.
146 N 704/97, EFT C 253 af 12.8.1998.
147 C 43/98 (ex 558/97), EFT C 307 af 7.10.1998.
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Finland

Elkabel fra Sverige til AÊ land (Finland) 148

Kommissionen besluttede den 14. oktober ikke at gùre indsigelse over for stùtte paÊ 48 mio. FIM (8 mio.
ECU) til lñgning af et nyt elektrisk kabel mellem Sverige og den finske ù AÊ land til erstatning af det
beskadigede gamle kabel og for at ùge transmissionskapaciteten for at dñkke ùens elbehov i de nñste
tyve aÊr. Stùtten ydes til det halvoffentlige elselskab KraftnaÈt AÊ land, som ejer kablet, og som har
ansvaret for nettets opbygning, brugertilslutningen og elforsyningen. Kommissionen konkluderede, at
stùtten er forenelig med fñllesmarkedet, i betragtning af at den forpligtelse, som KraftnaÈt AÊ land har til
at yde offentlig tjeneste, er omfattet af begrebet tjenesteydelser af almindelig ùkonomisk interesse som
omhandlet i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, og at udviklingen i samhandelen ikke berùres i et omfang,
der strider mod den fñlles interesse, da det nye kabel aÊbnes for samtlige forsyningsvirksomheder og
forbrugere, som maÊtte ùnske at kùbe el i Sverige.

Sverige

Stùtteordninger for F&U i energisektoren 149

Den 11. marts godkendte Kommissionen tre stùtteordninger med et samlet budget paÊ 607 mio. ECU til
forskellige forsknings- og udviklingsforanstaltninger i energisektoren. Disse foranstaltninger er led i en
omfattende omlñgning af den svenske energipolitik for at forbedre den bñredygtige udvikling af
miljùvenlige energikilder. Ordningerne skal stùtte saÊvel grundforskning som forskningsprojekter paÊ

prñkonkurrencestadiet i virksomheder og paÊ forskningsinstitutter og universiteter, der beskñftiger sig
med udvikling af forskellige vedvarende energikilder.

Turisme

éstrig

Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH&Co KG 150

Den 22. april godkendte Kommissionen investeringsstùtte paÊ 4,8 mio. ECU til opfùrelse af et
sanatorium i Windischgarsten, der ligger i et stùtteberettiget omraÊde. Kommissionen kom til sin
konklusion efter at have fastslaÊet, at der ikke er overkapacitet paÊ dette specifikke marked i dette
omraÊde eller de nñrliggende omraÊder, men at der tvñrtimod er mangel paÊ senge, og at stùtten ligger
under loftet for stùtteintensitet i dette omraÊde.

148 N 18/98, EFT C 392 af 16.12.1998.
149 N 710/97, N 711/97, N 712/97, EFT C 169 af 4.6.1998.
150 N 507/96, EFT C 290 af 18.9.1998.
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Italien

Siciliansk regionallov nr. 25/93 151

Den 3. juni besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for den
sicilianske regionallov nr. 25/93 om beskñftigelsesfremmende foranstaltninger (artikel 51, 114, 117,
119). Isñr hvad angaÊr tilskuddene til fremme af turisttransport til Sicilien, der skulle gaÊ til italienske og
udenlandske rejsearrangùrer og rejsebureauer, konstaterede Kommissionen, at paÊ grund af systemets
ùkonomi gik de direkte virkninger af stùtten i form af ùkonomiske fordele videre fra stùttemodtagerne
til forbrugerne. Imidlertid kunne Kommissionen ikke udelukke, at der var tale om statsstùtte til den
samlede turistsektor paÊ Sicilien, jf. EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Kommissionen besluttede at
godkende stùtten, fordi Sicilien er stùtteberettiget i medfùr af undtagelsen i EF-traktatens artikel 88,
stk. 2, og fordi de italienske myndigheder paÊviste, at turistsektoren ikke er tilstrñkkeligt udviklet paÊ

Sicilien.

Det Forenede Kongerige

Tourism Challenge Fund 152

Den 22. december gav Kommissionen efter at have konstateret, at lofterne for regionalstùtte ikke var
overskredet, tilladelse til en stùtteordning for investeringer i turistsektoren i Nordirland. Budgettet for
1998-2003 er paÊ 135 mio. ECU.

Sundhedssektoren

Italien

Redningsstùtte til Case di Cura Riunite s.r.l. 153

Den 18. februar besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod de italienske myndigheders
forslag om at give den offentlige udbyder af lñgehjñlp Case di Cura en statsgaranti for nye laÊn paÊ

maksimalt 20,5 mio. ECU. Garantien vil blive udbetalt paÊ markedsvilkaÊr med et aÊrligt gebyr paÊ 1,35%.
Kommissionen fandt, at foranstaltningen ikke faldt ind under artikel 87, stk. 1, fordi den ikke giver
virksomheden nogen ùkonomisk fordel, men blot mindsker nogle af de ùkonomiske ulemper, som
staten selv har paÊfùrt den ved ikke at indfri sin gñld. Endvidere fandt Kommissionen, at der var tale
om begrñnset fordrejning af konkurrencen, da samhandelen mellem medlemsstaterne paÊ markedet for
lñgehjñlp er forsvindende lille.

151 C 21/97.
152 N 533/98.
153 N 461/97, EFT C 149 af 15.5.98.
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Teletjenester

Belgien

Hermes Europe Railtel 154

Den 7. april besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en
statsgaranti fra de flamske myndigheder til dñkning af 50% af et laÊn fra private banker paÊ 50 mio. ECU
til Hermes Europe Railtel (HER). HER, som er et joint venture mellem det amerikanske teleselskab
GTS og det nederlandske Dutch HIT Rail B.V, vil vñre et af de fùrende tvñreuropñiske selskaber paÊ

et marked, der fùrst for nylig blev liberaliseret. HER vil bruge sit net til at udbyde en bred vifte af
hùjteknologiske grñnseoverskridende teletjenester. HER vil etablere og drive et net af lyslederkabler
langs de europñiske jernbanelinjer, der medio 1998 skulle forbinde seks EU-lande og Schweiz, og som
skulle dñkke hele Europa ved projektets udlùb. De samlede investeringsomkostninger i ikke-
stùtteberettigede omraÊder i Flandern bliver paÊ 64 mio. ECU. Kommissionen tvivler paÊ , at garantien vil
blive stillet paÊ markedsvilkaÊr. Hvis det ikke er tilfñldet, bemñrker Kommissionen endvidere, at stùtten
ikke gives til en lille eller mellemstor virksomhed, og at det paÊgñldende omraÊde ikke er kriseramt eller
plaget af hùj arbejdslùshed. Hvis disse to betingelser havde vñret opfyldt, ville Kommissionen have
vñret venligere stemt over for statsgarantien.

Postsektoren

Italien

Ente Poste Italiane 155

Den 14. juli besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for stùtte til
det nationale italienske postvñsen (Amministrazione delle Poste e Telecommunicazioni, senere Ente
Poste Italiane og efter februar 1998 Ente Poste S.p.A.). Der har tilsyneladende vñret tale om
forskellige former for stùtte i de senere aÊr. Ente Poste har ikke noget analytisk regnskabssystem, der
gùr det muligt at adskille udgifter og indtñgter i konkurrenceudsatte og ikke-konkurrenceudsatte
aktiviteter. Kommissionen anslaÊr, at Italien i de sidste 30 aÊr har givet postvñsenet stùtte paÊ over 20
mia. ECU. En del af denne stùtte maÊ vñre forenelig med fñllesmarkedet, enten fordi den udligner
postvñsenets reelle omkostninger ved forsyningspligten, eller fordi den blev givet inden liberalise-
ringen af posttjenesterne. Efter at have erfaret, at Ente Poste fik yderligere stùtte i form af eftergivelse
af fordringer paÊ 2,65 mia. ECU, besluttede Kommissionen den 16. september at udvide den procedure,
den indledte den 14. juli, til at omfatte dette indgreb.

154 C 29/98 (ex N 544/97), EFT C 291 af 19.9.1998, Competition Newsletter 2/1998, s. 83.
155 C 47/98 (ex NN 41/98), EFT C 367 af 27.11.1998.
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Bygge- og anlñgssektoren

Italien

SocietaÁ Italiana per Condotte S.p.A. 156 og Italstrade S.p.A. 157

Kommissionen besluttede den 16. september at indstille den procedure efter EF-traktatens artikel 88,
stk. 2, som den havde indledt over for statsstùtte ydet i 1995-1997 til entreprenùrvirksomhederne
SocietaÁ Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. og Italstrade S.p.A. De to virksomheder, der er
datterselskaber i Iritecna/Fintecna-koncernen, havde som led i koncernens omstruktureringsplan
tidligere med Kommissionens godkendelse modtaget stùtte paÊ henholdsvis 56 mio. ECU og 231 mio.
ECU. I strid med Kommissionens beslutning om Iritecna var der imidlertid i aÊrene 1995-1997 paÊ ny
blevet ydet stùtte til de to virksomheder med henblik paÊ privatisering, for Condottes vedkommende paÊ

i alt 84 mio. ECU og for Italstrades vedkommende paÊ 91 mio. ECU. Kommissionen fandt, at den nye
stùtte maÊtte underkastes en helhedsvurdering omfattende al den stùtte, virksomhederne havde
modtaget, og at man derfor maÊtte tage den tidligere godkendte stùtte op til fornyet behandling.

Kommissionen foreslog ved indstillingen af denne procedure, at selv om beslutningen om Iritecna var
blevet tilsidesat, kunne baÊde den tidligere ydede stùtte og den nye stùtte anses for forenelig med
fñllesmarkedet, da de opfyldte betingelserne i EU's rammebestemmelser for statsstùtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder og kunne bane vej for genoprettelse af de to
virksomheders rentabilitet paÊ lñngere sigt. Den godkendte derfor stùtten, dog paÊ betingelse af, at
privatiseringen af de to virksomheder, med afhñndelse af alle Fintecnas resterende interesser i dem,
finder sted inden for den fastsatte frist, og at Italien indsender periodiske rapporter om
virksomhedernes ùkonomiske og finansielle situation samt om udviklingen i privatiseringen.

Film og tv

Frankrig

Stùtteordning for filmproduktion 158

Den 3. juni 1998 godkendte Kommissionen programmet for stùtte til produktion af franske film i
medfùr af artikel 87, stk. 3, litra d). Programmet har et aÊrligt budget paÊ ca. 60 mio. ECU og yder
automatisk stùtte til alle film af kulturel interesse, der produceres i Frankrig. Det nye program, der er
ivñrksat efter forenklede og harmoniserede regler, fremmer internationale koproduktioner.
Kommissionen har vurderet den anmeldte ordning efter tre generelle kriterier, der tilgodeser baÊde
maÊlet om kulturel produktion og udviklingen af filmindustrien:

Ð stùtteintensiteten bùr begrñnses til 50% for at stimulere de kommercielle markedsùkonomiske
incitamenter og undgaÊ , at medlemsstaterne overbyder hinanden

Ð stùtten bùr saÊ vidt muligt vñre neutral med hensyn til de specifikke aktiviteter i forbindelse med
filmproduktion og bùr derfor ikke favorisere bestemte aktiviteter

156 C 38/97.
157 C 39/97 (ex NN 59/97).
158 N 3/98, EFT C 279 af 8.9.1998.
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Ð producenten skal have frihed til at bruge mindst 20% af filmens budget i en eller flere andre
medlemsstater uden herved at miste stùtte.

Nederlandene

Stùtteordning for filmproduktion 159

Den 25. november besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod en stùtte til filmproduktion.
Ordningen, der har lav stùtteintensitet, overholder de generelle kriterier for godkendelse af stùtte til
filmproduktion, som Kommissionen fastsatte i maj 1998 i forbindelse med sin beslutning om fransk
stùtte, dvs. maksimalt 50% i stùtteintensitet pr. film, og producenten skal samtidig have frihed til at
bruge mindst 20% af produktionsbudgettet i andre medlemsstater uden at miste retten til at modtage
hele stùtten. Ordningen gñlder i fem aÊr og har et budget paÊ 16 mio. NLG (6,275 mio. ECU).

Bùger

Frankrig

Stùtte til CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 160

Den 10. juni besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for den
franske regerings stùtte til CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) og at godkende
stùtten i medfùr af den kulturelle undtagelse i artikel 87, stk. 3, litra d). Stùtten blev givet til CELF for
at gùre det muligt at behandle smaÊ bestillinger fra udenlandske boghandlere og dermed give lñsere i
ikke-fransktalende lande mulighed for at kùbe bùger paÊ fransk til en rimelig pris. Kommissionen
anvendte den kulturelle undtagelse, fordi den efter en grundig analyse af det paÊgñldende marked og
CELS's aktiviteter kom til den konklusion, at stùtten udelukkende havde en kulturel maÊlsñtning og
ikke gik til CELF's ùvrige kommercielle aktiviteter.

Spil og vñddemaÊ l

Frankrig

Paris Mutuel Urbain (PMU) 161

Den 6. maj besluttede Kommissionen at supplere den undersùgelse, den indledte i 1991 af en rñkke
franske foranstaltninger for PMU og andre hestevñddelùbsselskaber. Denne beslutning kommer efter,
at Fùrsteinstansretten delvis har annulleret Kommissionens endelige beslutning fra 1993. Ved denne
beslutning havde Kommissionen godkendt visse former for stùtte i medfùr af traktatens artikel 87, stk.
3, litra c), og fastslaÊet, at en rñkke andre foranstaltninger ikke indeholdt stùtte i henhold til artikel 87,
stk. 1 162. I sin dom stadfñstede Fùrsteinstansretten Kommissionens beslutning om det fùrste forhold,

159 N 486/97.
160 C 39/96 (ex NN 127/92), indledning af proceduren, se 26. konkurrenceberetning, s. 262.
161 C 51/90 (ex 100/90), EFT C 253 af 12.8.1998; indledning af proceduren, se 26. konkurrenceberetning, nr. 339.
162 Sag T-67/94, Ladbroke Racing Ltd mod Kommissionen, Sml. 1997; Kommissionens endelige beslutning, se

23. konkurrenceberetning, nr. 542.
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men annullerede den del, der vedrùrte det andet. PaÊ baggrund af denne dom besluttede Kommissionen
derfor at udvide den procedure, den indledte i 1991 over for disse foranstaltninger.

VaÊ ben

Belgien

Stùtte til Herstal-koncernens civile aktiviteter 163

Den 3. juni godkendte Kommissionen stùtte paÊ 4 mio. ECU til de civile aktiviteter i Herstal-
koncernen, som fremstiller vaÊben og ammunition til militñr og civil brug. Stùtten skal gaÊ til en social
plan for omorganisering af koncernens aktiviteter og er i overensstemmelse med rammebestem-
melserne for kriseramte virksomheder.

3. Horisontal stùtte

3.1. Stùtte til miljùbeskyttelse og energibesparelser

Belgien

Sidmar 164

Den 25. marts godkendte Kommissionen miljùbeskyttelsesstùtte til staÊ lvñrket Sidmar. Stùtten bestaÊr
af et tilskud paÊ 26,2 mio. ECU til et investeringsprojekt paÊ 179 mio. ECU, der omfatter fire projekter,
som skal mindske de miljùmñssige konsekvenser af Sidmars aktiviteter, og bringe dem i
overensstemmelse med de ny miljùnormer.

Tyskland

a) Fritagelse af GeorgsmarienhuÈ tte GmbH fra miljùmñssige forpligtelser 165

Den 29. juli traf Kommissionen en endelig beslutning om fritagelse af GeorgsmarienhuÈ tte GmbH fra
miljùmñssige forpligtelser i forbindelse med genbrug og bortfjernelse af industristùv. I denne
beslutning betegner Kommissionen den ikke-anmeldte stùtte paÊ 31,52 mio. ECU (61,64 mio. DEM),
der blev givet i 1994 og 1995, som ulovlig og uforenelig med fñllesmarkedet og krñver derfor, at den
betales tilbage. Kommissionen fandt ud af, at GeorgsmarienhuÈ tte ikke genbrugte stùvet og ikke ville
gùre det, fordi virksomheden konkluderede, at det ikke var ùkonomisk rentabelt.

b) Riedel-de HaeÈn 166

Den 22. december afsluttede Kommissionen med en negativbeslutning den procedure efter EF-
traktatens artikel 88, stk. 2, i forbindelse med investeringsstùtte paÊ 8 mio. DEM (4 mio. ECU), der

163 N 227/98, EFT C 277 af 5.9.1998.
164 N 675/97.
165 C 46/97 (ex NN 86/97), indledning af proceduren, se 27. konkurrenceberetning.
166 C 63/97 (ex NN 104/97).
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ulovligt er ydet kemivirksomheden Riedel-de HaeÈn. Da det drejer sig om en stor virksomhed, der ikke
er lokaliseret i en stùtteberettiget region og som derfor ikke kan nyde godt af almindelig
investeringsstùtte, har de tyske myndigheder valgt at prñsentere denne stùtte som miljùbeskyt-
telsesstùtte. Kommissionen har konstateret, at kompatibilitetskriterierne i rammebestemmelserne for
stùtte til miljùomraÊdet ikke er til stede, da det i det foreliggende tilfñlde drejer sig om en
nyinvestering, og at intet taler for, at visse omkostninger udelukkende skyldes miljùmñssige krav og
ikke ùkonomisk interesse, som ville have foraÊ rsaget, at den interesserede part under alle
omstñndigheder ville have foretaget investeringen. Kommissionen har derfor krñvet det udbetalte
belùb tilbagebetalt med renters renter beregnet fra udbetalingsdatoen.

Italien

a) Servola SpA 167

Den 1. juli besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for den stùtte
paÊ 11,36 mio. ECU (22 mia. ITL), som den italienske regering ville give Servola S.p.A. til investeringer
i miljùbeskyttelse. I sin beslutning om at indlede proceduren gav Kommissionen udtryk for tvivl om,
hvorvidt 7,23 mio. ECU (14 mia. ITL) af stùtten var forenelig, eftersom der var tale om
investeringsomkostninger, der ikke var stùtteberettigede i henhold til fñllesskabsrammebestemmel-
serne for statsstùtte til miljùbeskyttelse. Da den italienske regering har opgivet sin stùtte til denne del
af investeringen, har Kommissionen kunnet afslutte proceduren og godkende det resterende
stùttebelùb.

b) Cartiere del Garda 168

Den 29. juli godkendte Kommissionen stùtte paÊ 1,9 mio. ECU til Cartiere del Garda til investeringer i
miljùbeskyttelse. Virksomheden, der ligger i et turistomraÊde, har besluttet at foretage investeringer paÊ

6,5 mio. ECU i rensning af spildevand, der ledes ud i Gardasùen, samt i bekñmpelse af den
lydforurening, der opstaÊr ved produktionen. Disse foranstaltninger gùr det muligt at naÊ op paÊ

miljùstandarder, som er hùjere end det, den gñldende lovgivning krñver, uden at det gaÊr ud over
virksomhedens produktivitet. Kommissionen fastslog derfor, at stùtten er forenelig med fñllesskabs-
rammebestemmelserne for statsstùtte til miljùbeskyttelse.

Nederlandene

a) Grùn elektricitet 169

Den 6. maj godkendte Kommissionen en stùtteordning, der skulle fremme brug af elektricitet
produceret med vedvarende energikilder. Ordningen omfatter en midlertidig nulsats i stedet for den
normale energiafgiften (indtil 1. januar 2003). Den skal tilskynde energidistributùrer til at tilbyde deres
kunder grùn elektricitet. Grùn elektricitet omfatter el produceret med vindenergi, solenergi eller paÊ

smaÊ vandkraftanlñg eller biomasseanlñg. Det aÊrlige budget anslaÊs til 13,5 mio. ECU.

167 C 22/96.
168 N 658/97, EFT C 308 af 8.10.1998.
169 N 752/97, EFT C 244 af 4.8.1998.
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b) Investeringsstùtte til NEFERCO-raffinaderiet med henblik paÊ reduktion af CO2-emissioner 170

Den 17. juni besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for
investeringsstùtte paÊ 6,7 mio. ECU til installation af en procesintegreret gasturbine paÊ NEFERCO-
raffinaderiet. Brug af saÊdanne gasturbiner paÊ kraftvarmevñrker giver en langt bedre energiudnyttelse
og lavere CO2-emissioner end konventionel sñrskilt produktion af varme og kraft. Kommissionen
tvivler dog alvorligt paÊ , om stùtten opfyldte fñllesskabsrammebestemmelserne for statsstùtte til
miljùbeskyttelse, der siger, at stùtten skal begrñnses til de supplerende investeringsomkostninger, der
er absolut nùdvendige for at opfylde miljùnormerne. Desuden skal Kommissionen undersùge, om
energibesparelserne ved det nye system er inddraget i beregningerne af stùttebelùbet.

c) System til bortskaffelse af bilvrag 171

Den 29. juli erklñrede Kommissionen, at systemet til bortskaffelse af bilvrag ikke indeholder
statsstùtte i henhold til artikel 87, stk. 1. FormaÊlet med dette system for udtjente biler er at sikre, at
bilvrag bortskaffes paÊ en maÊde, der skader miljùet mindst muligt. Systemet er begrñnset til
bortskaffelse af materialer, som der i ùjeblikket ikke findes noget kommerciel rentabelt miljùvenligt
genbrugssystem for. Genbrugsselskaber faÊr ikke nogen vederlagsfri fordel, men blot et rimeligt udbytte
af deres aktiviteter.

éstrig

a) Schmid Schraubenwerke 172

Beslutningen af 17. juni 1998 vedrùrer finansiel stùtte paÊ 350 000 ECU til rensning af Schmid
Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H.'s grund, som led miljùmñssig skade paÊ grund af et forkromningsanlñg,
der var i drift mellem 1965 og 1992. Undersùgelser foretaget i april 1996 viste, at jorden var alvorligt
forurenet. Kommissionen vurderede foranstaltningerne og kom til den konklusion, at princippet om, at
forureneren betaler, der ligger til grund for EU's politik for statsstùtte til miljùbeskyttelse, ikke kunne
anvendes, fordi forureneren var traÊdt i likvidation. Den nuvñrende ejer havde ikke kontrol over
grunden, da skaden skete, og havde heller ikke overtaget de ùkonomiske fordele ved den forurenende
aktivitet. Den nuvñrende ejer er derfor uden ansvar. Endvidere kùbte den nye ejer ikke grunden med
en forventning om, at den paÊgñldende forurening var kendt, og at han ville faÊ ansvaret for
oprensningen. Der var heller ingen grund til at mene, at kùbet skulle vñre foregaÊet paÊ et saÊdant
grundlag. I overensstemmelse med punkt 3.2.2 i fñllesskabsrammebestemmelserne for statsstùtte til
miljùbeskyttelse fastslog Kommissionen, at foranstaltningerne ikke indeholdt statsstùtte i henhold til
artikel 87, fordi de ikke gav Schmid Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H. nogen fordel.

b) Kiener Deponie Bachmanning 173

Den 9. december besluttede Kommissionen at indstille den procedure, den havde indledt efter EF-
traktatens artikel 88, stk. 2, i forbindelse med stùtte til virksomheden Atlas, der ejer en forurenet grund
i OberoÈ sterreich. Stùtten bestaÊr i, at staten betaler omkostningerne (i alt 23 mio. ECU) ved rensning af
grunden, der udfùres og koordineres af specialvirksomheden ASA. Kommissionen har konstateret, at

170 C 44/98 (ex N 708/97), EFT C 334 af 31.10.1998.
171 N 656/97, EFT C 308 af 8.10.1998.
172 N 856/97, EFT C 409 af 30.12.1998.
173 C 24/98 (ex N 663/97), EFT C 201 af 27.6.1998.
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det belùb, der er fastsat til rensningen og ASA's honorarer i denne forbindelse svarer til almindelige
markedsvilkaÊr. Kommissionen konkluderede derfor, at statens betaling af udgifterne til rensning ikke
udgùr statsstùtte under forudsñtning af, at omkostningerne inddrives med alle til raÊdighed staÊende
retlige midler hos virksomheden Atlas (som ejer grunden).

Det Forenede Kongerige

Non Fossil Fuel Obligation for Renewables (NFFO) 174

Den 29. juli godkendte Kommissionen femte udgave af Non-Fossil Fuel Obligation for Renewables i
England og Wales, som en udvidelse af den gñldende ordning, der blev godkendt fùrste gang i 1990.
Stùtten ydes gennem en kontrakt mellem de offentlige elselskaber (Public Electricity Suppliers, PES)
(som omfatter en rñkke forpligtelser til kùb af elektricitet produceret med vedvarende energikilder)
og producenter af elektricitet, der benytter vedvarende energikilder. Stùtten gives i form af tilskud og
er begrñnset til forskellen mellem udgifterne til at kùbe elektricitet produceret med vedvarende
energikilder og kùbsprisen for elektricitet produceret paÊ en generator, der drives af fossile
brñndstoffer. Kommissionen konkluderede, at der er tale om driftsstùtte, men var tilfreds med, at
den vil blive nedtrappet, at ordningen vil blive genanmeldt senest fem aÊr efter beslutningens dato, og at
den stemmer overens med fñllesskabsrammebestemmelserne for statsstùtte til miljùbeskyttelse.
Ordningens budget for regnskabsaÊrene 1997-98 og 1998-99 er paÊ 383 mio. ECU.

3.2. Forskning og udvikling

Tyskland

a) Sican-koncernen og dens projektpartnere, Niedersachsen 175

Den 11. marts besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for den
stùtte, Sican-koncernen og dens projektpartnere siden 1990 har modtaget til F&U i sektoren for
mikroelektronik. Kommissionen tvivler paÊ , at denne stùtte opfylder betingelserne i rammebestem-
melserne for statsstùtte til forskning og udvikling. PaÊ baggrund af de foreliggende oplysninger kan man
hverken forbinde stùtten med specifikke forskningsprojekter, afgùre, hvilket led i forskningen der
finansieres, fastslaÊ stùttebelùb og stùtteintensitet eller paÊvise, at stùtten er paÊkrñvet, eller at den har en
tilskyndelsesvirkning.

b) Havforskningsprogram 176

Den 11. marts besluttede Kommissionen at godkende et program om koordinering af de forskellige
havforskningsinitiativer i Tyskland, som bidrager til at udvikle en fñlles begrebsramme for saÊdanne
aktiviteter. Programmet stùtter isñr universiteternes grundforskning. Der er ogsaÊ planer om
projektrelateret stùtte til virksomheder, isñr SMV. Programmets budget er fastsat til 43,3 mio. ECU,
hvoraf 11,5-12,8 mio. ECU skal gaÊ til projektsupport.

174 N 153/98, EFT C 300 af 29.9.1998.
175 C 20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97 og NN 170/97), EFT C 307 af 7.10.1998; Competition Newsletters 2/98, s. 86.
176 NN 19/97, EFT C 156 af 21.5.1998.
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c) ándring og forlñngelse af stùtteordningen for markedsorienterede ikke-universitñre
forskningsinstitutter i delstaten Sachsen 177

Den 1. juli besluttede Kommissionen at godkende en forlñngelse frem til udgangen af 1999 og en
tilpasning til de nye rammebestemmelser for F&U 178 af en ordning (der fùrste gang blev godkendt i
1995), der skal forbedre effektiviteten af ikke-universitñre erhvervsorienterede forskningsorganer i
delstaten Sachsen ved at modernisere videnskabeligt udstyr og den tekniske infrastruktur. Ordningens
samlede budget i perioden 1996-1999 er paÊ 10,5 mio. ECU.

d) ándring og forlñngelse af ordningen for innovative teknologiorienterede samarbejdsprojekter i
delstaten Sachsen 179

Den 1. juli godkendte Kommissionen en forlñngelse af denne ordning frem til udgangen af 1999 og en
tilpasning til de nye rammebestemmelser for F&U og den nye definition af SMV 180 for at stimulere
effektivt samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsorganer paÊ F&U-omraÊdet og
bidrage til udvikling af nye produkter og processer inden for den fremtidige teknologi. Det samlede
budget for perioden 1996-1999 er paÊ 90 mio. ECU.

e) Stùtte til fremme af innovationspotentialet i SMV 181

Efter at have fastslaÊet, at betingelserne i EU's rammebestemmelser for statsstùtte til forskning og
udvikling var opfyldt, besluttede Kommissionen den 16. september ikke at gùre indsigelse mod
indfùrelsen af en stùtteordning til fremme af innovationspotentialet i SMV. Ordningen skal gñlde frem
til aÊr 2003 med et budget paÊ i alt 1 mia. DEM (510 mio. ECU). 75% af tilskuddene skal gaÊ til
virksomheder, hovedsagelig SMV, og resten skal ydes til forskningsinstitutter, der samarbejder med de
paÊgñldende virksomheder.

Spanien

Regional stùtteordning for F&U, Castilla y LeÂon 182

Den 18. februar godkendte Kommissionen en stùtteordning for F&U-aktiviteter i alle de faser af
forskningen, der er beskrevet i rammebestemmelserne. Ordningen gñlder i perioden 1998-2000 og har
et budget paÊ 12 mio. ECU om aÊret.

177 NN 31/98.
178 EFT C 45 af 17.02.1996.
179 NN 30/98 (ex N 412/97).
180 EFT L 107 af 30.04.1996.
181 N 357/98, EFT C 363 af 25.11.1998.
182 N 766/97, EFT C 111 af 9.4.1998.
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Frankrig

a) Tubes et Formes 183

Den 18. februar godkendte Kommissionen F&U-stùtte til forskningscentret »Tubes et Formes« til
indfùrelse af en teknik til udformning og fremstilling af staÊ lemner ved hjñlp af hydroformgivning paÊ

basis af staÊ lrùr eller hule staÊ lprofiler (staÊ lsektoren uden for EKSF). Forskningsprojektet befinder sig i
den prñkonkurrentielle udviklingsfase. Stùtten bestaÊr af et tilbagebetalingspligtigt forskud paÊ 1,74 mio.
ECU (11,4 mio. FRF), hvilket giver en stùtteintensitet paÊ 19,5%.

b) MEDEA T 601, EUREKA 1535 184

Den 6. maj godkendte Kommissionen F&U-stùtte som led i et EUREKA-program paÊ 14,95 mio. ECU
fra den franske stat til udarbejdelse af retningslinjer for produktion af integrerede kredslùb med en
diameter paÊ 300 mm, som er en mikroelektronisk fabrikationsstandard, der forventes efter 2002. De
ùvrige deltagerlande i EUREKA-projektet er Tyskland og Nederlandene. Stùttemodtagerne er SGS
Thomson, SocieÂ teÂ l'Air Liquide, GRESSI, INCAM og RECIF.

c) EUREKA 1711 Ð ADTT Fase II 185

Den 29. juli godkendte Kommissionen en stùtteordning for udvikling af digitale tv-systemer af
forbedret kvalitet inden for elektronisk produktion af film og video. Ordningen gñlder til udgangen af
1998, og budgettet er paÊ 15,5 mio. ECU af de 39,5 mio. ECU i stùtteberettigede omkostninger.
Stùttemodtagerne er Thomson Multimedia, Philips Electronique Grand Public, Philips Composants,
Thomcast-Matra Communication, Enertec-Schlumberger Industries og Cril IngeÂnierie.

d) RECMES 186

Efter at have konstateret, at betingelserne i rammebestemmelserne for stùtte til forskning og udvikling
var overholdt, besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod tildelingen af stùtte paÊ i alt 220
mio. ECU til et program vedrùrende grundlñggende og industriel forskning, der drives i fñllesskab
mellem en rñkke industrivirksomheder og offentlige forskningslaboratorier. Programmet, der har
titlen »Recherche CoopeÂrative en Micro-eÂ lectronique Silicium Ð RECMES«, skal anvendes til
fñrdiggùrelse af nye generationer af elektroniske kredslùb. De vigtigste industrivirksomheder, der
deltager i forskningen, er STMicroelectronics og L'Air liquide, samt TCEC, SETEC og Alcatel.

Frankrig og Nederlandene

COMMEND (Eureka 1549) 187

Den 7. april godkendte Kommissionen stùtte til F&U-projektet COMMEND, der blev vedtaget som
EUREKA-projekt 1549 i juli 1996. MaÊlet med COMMEND er at forske i mulighederne for at

183 N 721/97, EFT C 396 af 19.12.1998.
184 N 38/98, EFT C 244 af 4.8.1998.
185 N 640/97, EFT C 308 af 8.10.1998.
186 N 264/98.
187 N 664/97 Frankrig, N 506/97 Nederlandene, EFT C 192 af 19.6.1998.
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sammenkoble forskellige typer digitalt udstyr, net og tjenester hos forbrugerne (f.eks. tv, pc, `Digital
Video Broadcasting', telenet, avancerede kabelnet og digitale indspilninger). Forskningen skal vurdere
gennemfùrligheden af saÊdanne systemer og udarbejde et forslag til en europñisk standard samt
protokoller og forvaltningsstrukturer. Projektet vedrùrer industriel forskning. Det nyskabende
element i COMMEND er at tage sammenkobling af forskellige typer udstyr, net og tjenester som
egentligt udgangspunkt for forskningen. Fem lande er gaÊet sammen om projektet (Frankrig,
Nederlandene, Tyskland, éstrig og Belgien). Projektet lùber til 2000. De samlede omkostninger i de
forskellige partnerskaber anslaÊs til 126 mio. ECU. Kommissionen har godkendt fùlgende stùtte: i
Frankrig, 13 mio. ECU til Thomson MultimeÂdia og 13,6 mio. ECU til Philips Electronique Grand
Public; i Nederlandene, 13,4 mio. ECU til Nederlandse Philips Bedrijven BV. Stùtten bliver givet i
form af direkte tilskud og udgùr maksimalt 50% af de stùtteberettigede omkostninger.

Italien

Skattemñssige foranstaltninger til fremme af F&U i industrien 188

Den 11. marts godkendte Kommissionen en stùtteordning, der hovedsagelig er rettet mod SMV i hele
landet og skal fremme industrielle og prñkonkurrencemñssige F&U-aktiviteter i industrien. Stùtten
gives i form af en skattelettelse. Budgettet er paÊ 178 mio. ECU om aÊret. Ordningen lùber i perioden
1998-1999.

Nederlandene

a) OceÂ N.V. 189

Den 11. marts besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for den
nederlandske regerings forslag om at give OceÂ N.V. 23. mio. ECU til udvikling af farve-inkjetprintere. I
1994 modtog OceÂ et tilskud paÊ 3,2 mio. ECU til et inkjetprojekt for perioden 1994-1996 som led i
ordningen for erhvervsorienteret styrkelse af teknologien 190. Det nye projekt, som lùber fra 1997 til
2001, og er prñsenteret som overvejende F&U, synes ikke at vñre berettiget til offentlig finansiering i
henhold til rammebestemmelserne for statsstùtte til forskning og udvikling. Det beskrevne arbejde
synes at svare til et arbejdsprogram for produktudvikling, der tager sigte paÊ at fñrdigudvikle
prototyper og gùre dem klar til serieproduktion. Det er ikke paÊvist, at den paÊtñnkte stùtte har nogen
tilskyndelsesvirkning, isñr ikke noget incitament for virksomheden til at ivñrksñtte forskning, den
ellers ikke ville have paÊbegyndt.

b) Fokker 70-projektet 191

Kommissionen besluttede den 17. juni at afslutte sagen om F&U-stùtte til Fokker 70-projektet.
Kommissionen traf denne beslutning, fordi den nederlandske regering efter Fokkers betalingsstands-
ning den 23. januar 1996 og virksomhedens konkurs to maÊneder senere gav tilsagn om at inddrive den
samlede statsstùtte paÊ 103 mio. ECU til Fokker 70-projektet i henhold til nederlandsk lov. Stùtten blev
givet til udvikling af et civilt transportfly (Fokker 70, en videreudvikling af Fokker 100), hvortil de
samlede F&U-omkostninger blev anslaÊet til 163 mio. ECU i 1993.

188 N 655/97, EFT C 236 af 28.7.1998.
189 C 18/98 (ex N 939/96), EFT C 270 af 29.9.1998.
190 AÊ rsrapport for 1994 om P.B.T.S.-ordningen, brev til de nederlandske myndigheder af 28.2.1996.
191 NN 28/94.

KONK. BERETN. 1998

264 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPáISKE UNION



c) Medea T601 (EUREKA 1535)/ATLAS 192

Den 29. juli godkendte Kommissionen stùtte paÊ 88 mio. ECU til Medea T601-projektet (EUREKA
1535/ATLAS). FormaÊlet med stùtten er at tilskynde nederlandske virksomheder til at deltage i dette
internationale samarbejdsprojekt om F&U. Stùttemodtagerne er ASML, ASMI og Philips
Semiconductor. Stùtten gives som tilskud og laÊn. Det samlede budget er paÊ 43,4 mio. ECU i tilskud
og 45 mio. ECU i laÊn.

éstrig

Siemens Bauelemente OHG 193

Den 7. januar besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en plan
om en stùttepakke til Siemens i forbindelse med konverteringen af virksomhedens halvlederfabrik i
Villach (i et ikke-stùtteberettiget omraÊde) til produktion af effekthalvledere. Den anmeldte pakke paÊ

27 mio. ECU indeholdt 25,5 mio. ECU til F&U og ca. 1,7 mio. ECU (23 mio. ATS) til miljù- og
uddannelsesforanstaltninger. Ifùlge Kommissionen har de ùstrigske myndigheder ikke paÊvist, at den
paÊtñnkte F&U-stùtte har en tilskyndelsesvirkning, at stùtten er paÊkrñvet, eller at projektet er
berettiget til stùtte som udviklingsaktivitet paÊ prñkonkurrencestadiet. De ùstrigske myndigheder maÊ

endvidere paÊvise, at miljùstùtten gives til initiativer ud over lovens krav. Desuden skal uddannelses-
projektets karakter (specifikt over for generelt uddannelsesmñssigt) fastslaÊs.

Det Forenede Kongerige

Rolls-Royces program for store motorer 194

Den 25. marts godkendte Kommissionen de britiske myndigheders forslag om F&U-stùtte til Rolls-
Royce i forbindelse med udviklingen af en ny generation af tre flymotorer med hùj reaktionseffekt som
videreudvikling af de eksisterende Trent-motorer. Stùtten gives i form af et tilbagebetalingspligtigt
forskud paÊ 297 mio. ECU (200 mio. GBP), som fordeles over fire aÊr (1988-2001). De samlede
omkostninger ved F&U-programmerne er paÊ 1 095 mio. ECU (736 mio. GBP). En betingelse for
statsstùtten er, at virksomheden naÊr en rñkke produktivitetsmaÊ l. Hvis vigtige dele af F&U-
programmet slaÊr fejl, kan myndighederne afvise at give yderligere stùtte. Kommissionen fandt, at
vilkaÊrene for den planlagte investering bliver saÊ kommercielle, som det er muligt. Dog erkendte den, at
paÊ grund af risikoen for, at en del af forskningsprogrammerne vil slaÊ fejl, kan man ikke betragte
investeringen som fuldstñndig kommerciel. Kommissionen var tilfreds med stùttens tilskyndelsesvirk-
ning, idet virksomheden uden offentlig stùtte ikke ville vñre i stand til at rejse midlerne paÊ

kapitalmarkederne og fortsñtte F&U-programmet.

192 N 135/98, EFT C 308 af 8.10.1998.
193 C 84/97 (ex N 509/96), EFT C 203/7 af 30.06.1998.
194 N 17/98, EFT C 228 af 21.7.98; Competition Newsletters 2/98, s. 85.
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3.3. Rednings- og omstruktureringsstùtte

Belgien

Sunparks International NV

Den 30. september besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod omstruktureringsstùtte til
Sunparks International NV, som driver ferieanlñg til benyttelse i alt slags vejr 195. Omstrukturerings-
planen for Sunparks International er baseret paÊ omkostningsbesparelser, en ny strategisk omplacering
af parkerne og en finansiel omstrukturering. De belgiske myndigheder vil bidrage med en garanti paÊ

75% for to laÊn. Stùtteintensiteten er beregnet til 360 mio. BEF (8,8 mio. ECU). Kommissionen tog
hensyn til det store bidrag fra den private sektor og omstruktureringsplanens gennemfùrlighed. De
belgiske myndigheder har forsikret, at det er sidste gang, virksomheden modtager omstrukturerings-
stùtte.

Tyskland

a) Brockhausen Holze GmbH 196

Den 4. februar besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for stùtte
paÊ 2,5 mio. ECU i form af et »sleeping partnership« og garantier, der blev givet til Brockhausen Holze,
der ligger i Sachsen og hùrer til i stùberisektoren. PaÊ grundlag af de foreliggende oplysninger nñrer
Kommissionen alvorlig tvivl om stùttens forenelighed, da tildelingen, der er foretaget som led i
ordninger, Kommissionen allerede har godkendt, ikke synes at vñre foretaget i overensstemmelse med
betingelserne herfor.

b) Kranbau Eberswalde GmbH 197

Den 11. marts besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for stùtte
paÊ 30 mio. ECU ydet i 1997 og endnu ikke udbetalt stùtte paÊ 4,76 mio. ECU til producenten af kraner
og lùfteanordninger Kranbau Eberswalde GmbH, der ligger i delstaten Brandenburg. PaÊ grundlag af
de foreliggende oplysninger nñrer Kommissionen alvorlig tvivl om stùttens forenelighed med
Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder, isñr hvad angaÊr omstruktureringsplanens gyldighed og nedskñringen af overkapacite-
ten.

c) Weida Leder GmbH og datterselskabet SchloûmuÈhlenweg 198

Den 11. marts besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for stùtte
paÊ 18,5 mio. ECU til omstrukturering af Weida Leder GmbH og datterselskabet SchloûmuÈ hlenweg,
der hùrer til i garverisektoren og ligger i delstaten ThuÈ ringen. PaÊ grundlag af de foreliggende
oplysninger nñrer Kommissionen alvorlig tvivl om stùttens forenelighed med Fñllesskabets ramme-
bestemmelser for statsstùtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

195 N 205/98, EFT C 384 af 10.12.1998.
196 C 5/98 (ex NN 54/97), EFT C 144 af 9.5.1998.
197 C 22/98 (ex NN 9/98), EFT C 353 af 19.11.1998.
198 C 19/98 (ex NN 30/97), EFT C 256 af 14.8.1998.
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d) Wildauer Kurbelwelle GmbH 199

Den 7. april besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for stùtte paÊ

47 mio. ECU til privatisering og omstrukturering af stùberiet Wildauer Kurbelwelle GmbH, der ligger i
delstaten Brandenburg. PaÊ grundlag af de foreliggende oplysninger nñrer Kommissionen alvorlig tvivl
om stùttens forenelighed, hvad angaÊr dels anvendelse af Treuhand-ordningen, dels overholdelse af
Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder, isñr med hensyn til genoprettelse af virksomhedens rentabilitet.

e) SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sendorf AG 200

Den 22. april besluttede Kommissionen at afslutte den procedure efter artikel 88, stk. 2, den havde
indledt over for omstruktureringsstùtte paÊ 5,5 mio. ECU til den nu konkursramte virksomhed SHB
Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sendorf AG i Sachsen, der var aktiv i stùberisektoren. Kommissionen
konstaterede, at Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til redning og omstrukturering af
kriseramte virksomheder ikke var overholdt, isñr ikke hvad angaÊr udarbejdelsen og gennemfùrelsen af
omstruktureringsplanen. Den konkluderede derfor, at stùtten var uforenelig og krñvede, at den blev
tilbagebetalt.

f) Triptis Porzellan GmbH 201

Den 22. april besluttede Kommissionen at afslutte den procedure efter artikel 88, stk. 2, den havde
indledt over for stùtte i form af eftergivelse af fordringer paÊ 4,1 mio. ECU og sikkerhedsstillelse for op
til 90% af laÊn paÊ 13 mio. ECU til Triptis Porzellan GmbH, der er konkursramt, ligger i delstaten
ThuÈ ringen og hùrer hjemme i porcelñnssektoren. Kommissionen konkluderede, at stùtten var
uforenelig med Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til redning og omstrukturering af
kriseramte virksomheder, isñr med hensyn til udformningen af omstruktureringsplanen.

g) SKET Ð Herborn & Breitenbach 202, SKET EDV 203

Henholdsvis den 13. og den 30. maj godkendte Kommissionen stùtte til omstrukturering af Herborn &
Breitenbach og SKET EDV. I begge sager fandt Kommissionen, at stùtten var forenelig med
Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder. Herborn & Breitenbach (H&B) bestaÊr af en rñkke omstrukturerede selskaber, der
udgjorde koncernen SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SMM). H&B er aktiv i
maskinindustrien. Ved indledningen af »Gesamtvollstreckung«-proceduren (konkursordning for
virksomheder i de nye tyske delstater) over for SKET SMM, blev H&B Ð i realiteten et datterselskab
af SKET SMM Ð udskilt fra SKET SMM-koncernen og overfùrt til Bundesanstalt fuÈ r
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Med hensyn til den stùtte, SKET SMM fik inden
»Gesamtvollstreckung«, havde Kommissionen indledt en procedure efter artikel 88, stk. 2, og den traf
en endelig negativ beslutning i 1997. Denne negative beslutning vedrùrte ikke stùtten til H&B, der ikke

199 C 30/98 (ex NN 18/98, ex N 771/97), EFT C 377 af 5.12.1998.
200 C 9/97 (ex NN 2/97, ex N 645/96), indledning af proceduren, se 27. konkurrenceberetning; Competition

Newsletters 2/98, s. 86.
201 C 35/97 (ex NN 129/96), indledning af proceduren, se 27. konkurrenceberetning; Competition Newsletters 2/98,

s. 87.
202 C 16c/95 (ex C 16a/95, ex NN 50/94, NN 46/93, NN 95/93).
203 NN 126/97.
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var led i »Gesamtvollstreckung«. Proceduren blev opdelt efter den negative beslutning og fortsatte for
at muliggùre en sñrskilt vurdering af stùtten til H&B. Kommissionen traf en endelig positiv beslutning
med hensyn til stùtte paÊ 11 mio. ECU og garantier paÊ i alt 1,6 mio. ECU, der blev givet i lùbet af
omstruktureringen i overensstemmelse med H&B's forskellige planer, og som skulle munde ud i
privatisering i 1998.

SKET EDV blev oprettet efter indledningen af »Gesamtvollstreckung«-proceduren. Det drejer sig om
et selskab, der som sñrskilt juridisk person fortsñtter edb-behandlingen af SKET SMM-koncernens
data. Selskabet blev privatiseret af BvS i sommeren 1997. Kommissionen besluttede ikke at gùre
indsigelse mod 2,4 mio. ECU i stùtte til omstrukturering af dette selskab.

h) CD Albrechts GmbH 204

Den 3. juni besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for stùtte paÊ

185 mio. ECU til omstrukturering af CD Albrechts GmbH, der producerer cd'er og elektronisk udstyr i
delstaten ThuÈ ringen. PaÊ grundlag af de foreliggende oplysninger nñrer Kommissionen alvorlig tvivl om
stùttens forenelighed med Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til redning og omstruk-
turering af kriseramte virksomheder, isñr hvad angaÊr genoprettelsen af virksomhedens rentabilitet.

i) Graphischer Maschinenbau GmbH 205

Den 29. juli besluttede Kommissionen at indlede procedure over for omstruktureringsstùtte i form af
et tilskud paÊ 4,65 mio. ECU (9,310 mio. DEM) til Graphischer Maschinenbau GmbH, Berlin, som er
datterselskab af Koenig & Bauer-Albert AG. Graphischer Maschinenbau GmbH fremstiller trykke-
maskiner til aviser. Kommissionen nñrer i ùjeblikket tvivl om, hvorvidt omstruktureringsplanens
foranstaltninger vil gùre virksomheden rentabel paÊ lñngere sigt. Den er heller ikke overbevist om, at
alle disse foranstaltninger er absolut nùdvendige for at omstrukturere Graphischer Maschinenbau
GmbH. Kommissionen finder i ùjeblikket, at den foreslaÊede omstruktureringsstùtte ikke staÊr i forhold
til de stùtteberettigede omkostninger og maÊske ikke udelukkende vil gavne en kriseramt virksomhed,
som defineret i rammebestemmelserne for statsstùtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder. Der er saÊ ledes behov for en detaljeret undersùgelse for at vurdere den foreslaÊede
stùttes samlede forenelighed med fñllesmarkedet.

j) Ingenieur und Maschinenbau GmbH

Kommissionen besluttede den 16. september ikke at gùre indsigelse mod rednings- og omstrukture-
ringsstùtte til maskinfabrikken Ingenieur und Maschinenbau GmbH (IMG) i Rostock i forbindelse
med dens privatisering 206. IMG, som har specialiseret sig i automatiske systemer til skibsvñrfter, var i
aÊrene 1993-1996 en del af Bremer Vulkan-gruppen og blev udskilt herfra efter Bremer Vulkans
konkurs. Der blev ydet statsstùtte i form af statsgarantier paÊ 15 mio. DEM (7,5 mio. ECU) og
eftergivelse af gñld paÊ i alt 13,5 mio. DEM (7 mio. ECU). Kommissionen besluttede ikke at rejse
indsigelse mod ydelsen af denne stùtte efter at have fastslaÊet, at den var forenelig med fñllesmarkedet,
bl.a. i lyset af rammebestemmelserne for stùtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder og under hensyn til, at de nye ejere herefter vil finansiere alle virksomhedens aktiviteter.

204 C 42/98 (ex NN 54/97), EFT C 390 af 15.12.1998.
205 C 54/98 (ex N 101/98), EFT C 336 aff 4.11.1998.
206 NN 23/98, EFT C 351 af 18.11.1998.
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k) Rawe GmbH & Co GmbH 207

Kommissionen besluttede den 30. september ikke at gùre indsigelse mod, at der ydes statsstùtte til
tekstilvirksomheden Rawe GmbH & Co GmbH med henblik paÊ en omstrukturering. Kommissionen
havde fastslaÊet, at betingelserne i rammebestemmelserne for statsstùtte til kriseramte virksomheder
var opfyldt. Stùtten ydes i form af en statsgaranti for et laÊn paÊ 15,4 mio. DEM (7,7 mio. ECU).

l) RACKWITZ Aluminium GmbH

Den 11. november besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod stùtte til RACKWITZ
Aluminium GmbH 208. RACKWITZ Aluminium GmbH ligger i det tidligere DDR. Virksomheden
beskñftiger sig med presning og stùbning af genbrugsaluminium. I 1993 blev den privatiseret af
Treuhandanstalt. I begyndelsen af 1997 blev der indledt konkursprocedure mod den. I december
indvilgede Norsk Hydro Deutschland GmbH, som er et helejet datterselskab af Norsk Hydro ASA,
Norge, og en stor aluminiumsproducent i at overtage RACKWITZ. Konkursproceduren blev derfor
suspenderet gennem en akkord. Norsk Hydro Deutschland GmbH har udarbejdet en omstrukturering-
plan, som vil gùre RACKWITZ rentabel igen paÊ lang sigt. Investoren vil bidrage med i alt 35 mio.
ECU (69,6 mio. DEM) frem til 2001. Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben og
delstaten Sachen har eftergivet fordringer mod RACKWITZ Aluminium GmbH paÊ i alt 5,5 mio. ECU
(10,8 mio. DEM). Presseanlñggets kapacitet vil blive skaÊret ned med 55%. Stùtteforanstaltningerne er
begrñnset til det absolut nùdvendige for at genskabe rentabiliteten.

m) Draiswerke GmbH 209

Kommissionen besluttede den 25. november at afslutte den procedure, den havde indledt efter
traktatens artikel 88, stk. 2, og godkende stùtten til Draiswerke GmbH. Stùtteforanstaltningerne
omfattede et laÊn paÊ 0,4 mio. ECU (0,8 mio. DEM) fra Mannheim kommune og en garanti paÊ op til 50
% af et belùb paÊ 3 mio. ECU fra den offentligt ejede Landeskreditanstalt Baden-WuÈ rtemberg.
Virksomheden fremstiller specialmaskiner paÊ et nichemarked og leverer til den kemiske industri,
belñgningsindustrien, fùdevareindustrien, papirindustrien, lñgemiddelindustrien, rensemiddelindu-
strien og den keramiske industri. Kommissionen finder, at omstruktureringsplanen er i overens-
stemmelse med rammebestemmelserne for rednings- og omstruktureringsstùtte. De tyske
myndigheder har fremlagt en realistisk omstruktureringsplan. Draiswerke skar kapaciteten og
produktudbuddet ned og har mulighed for at overleve paÊ lang sigt.

n) Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV (Addinol Old) og Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG 210

Den 25. november besluttede Kommissionen at afslutte den procedure, den havde indledt efter
traktatens artikel 88, stk. 2, over for ny stùtte til selskabet Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV (Addinol
Old) og selskabet Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG., der blev oprettet efter indledningen af en
konkurs over for Addinol Old til overtagelse af sidstnñvntes aktiviteter inden for distribution af
smùringsmidler. Det drejer sig om allerede tildelt stùtte til et belùb af 7 mio. DEM (3,6 mio. ECU) og
planlagt stùtte til et samlet belùb af 40,05 mio. DEM (20,52 mio. ECU). Kommissionen kunne
konstatere, at stùtten ikke er i overensstemmelse med Fñllesskabets rammebestemmelser for

207 N 394/98, EFT C 384 af 10.12.1998.
208 NN 76/98.
209 C 27/98 (ex NN 41/97).
210 C 11/98.
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statsstùtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, navnlig med hensyn til
modtagervirksomhedernes levedygtighed paÊ lñngere sigt og de private aktionñrers bidrag, som i
nñrvñrende tilfñlde er alt for beskedent i forhold til det statslige bidrag. Kommissionen krñvede
derfor stùttebelùbet paÊ 7 mio. DEM tilbagebetalt med udligningsrenter og nedlagde forbud mod
tildeling af den planlagte stùtte paÊ 40,05 mio. DEM. PaÊ grund af denne nye stùtte besluttede
Kommissionen tillige at foretage en fornyet undersùgelse af den redningsstùtte, den tidligere har
godkendt til fordel for de Addinol Old. Kommissionen konkluderede, at der ikke var grund til at drage
sidstnñvnte i tvivl.

o) Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag) 211

Kommissionen afsluttede den 9. december med en negativbeslutning den procedure efter EF-
traktatens artikel 88, stk. 2, som var indledt i forbindelse med stùtte paÊ 2 mio. DEM (1 mio. ECU) til
redning af virksomheden Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag). Kommissionen fandt, at
bestemmelserne i Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til redning og omstrukturering af
kriseramte virksomheder ikke var overholdt og krñvede derfor det udlùste belùb tilbagebetalt med
renters renter beregnet fra udbetalingsdatoen.

Spanien

a) Babcock Wilcox EspanÄa 212

Den 7. april indledte Kommissionen proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for ulovlig stùtte til den
offentlige virksomhed Babcock Wilcox EspanÄ a, der leverer nùglefñrdige fabrikker og industri- og
miljùudstyr. Stùtten, der blev givet som to kapitaltilfùrsler fra de offentlige holdingselskaber, belùb sig
til i alt 122 mio. ECU. Kommissionen nñrer alvorlig tvivl om stùttens forenelighed med
rammebestemmelserne, isñr med hensyn til genoprettelse af virksomhedens rentabilitet.

b) Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (Favahe S.A.) 213

Den 14. juli traf Kommissionen en endelig delvis negativ beslutning om omstruktureringsstùtte til
Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (Favahe), en baskisk producent af haÊndvñrktùj, som havde
indgivet konkursbegñring i 1995. Stùtten blev givet i 1992 i form af en statsgaranti for et belùb paÊ 5
mio. ECU. Garantien blev ikke anmeldt til Kommissionen. Desuden tvivlede Kommissionen paÊ , at
stùtten kunne vñre givet som led i konkursproceduren. Under proceduren efter artikel 88, stk. 2,
fremlagde de spanske myndigheder bevis for, at Favahes konkurs blev forvaltet i overensstemmelse
med gñldende lov. Kommissionen konkluderede, at der paÊ dette punkt ikke var tale om statsstùtte.
Hvad angaÊr den garanti paÊ 5 mio. ECU, der blev stillet i 1992, konkluderede Kommissionen imidlertid,
at foranstaltningen indeholdt statsstùtte, som blev tildelt ulovligt og ikke kunne betragtes som
forenelig med fñllesmarkedet, navnlig fordi de spanske myndigheder ikke havde fremlagt en sund
omstruktureringsplan, der paÊ grundlag af realistiske formodninger gjorde det muligt at genoprette
virksomhedens rentabilitet paÊ lang sigt. PaÊ grund af virksomhedens finansielle problemer maÊtte det
samlede belùb, som garantien dñkkede, betragtes som stùtte. Kommissionen krñvede, at de spanske
myndigheder skulle inddrive hele belùbet plus renter.

211 C 7/95.
212 C 33/98 (ex NN 33/98), EFT C 249 af 8.8.1998.
213 C 52/96 (ex NN 43/95, NN 44/95), indledning af proceduren, se 26. konkurrenceberetning.
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c) Porcelanas del Norte S.A.L. (PONSAL) 214

Den 14. juli traf Kommissionen en endelig delvis negativ beslutning om omstruktureringsstùtte til
Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal), der fremstiller porcelñn i Pamplona. Ponsal traÊdte i likvidation i
1995, og et nyt selskab, Comercial Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor), fortsatte Ponsals
aktiviteter. Den foranstaltning, Kommissionen havde indledt proceduren efter artikel 88, stk. 2, imod,
bestod af en eftergivelse af gñld paÊ 18 mio. ECU til de offentlige myndigheder i forbindelse med
Ponsals konkurs, investeringstilskud paÊ 3 000 ECU pr. oprettet arbejdsplads og et laÊn paÊ 4,5 mio. ECU.
Under proceduren efter artikel 88, stk. 2, kom Kommissionen til nedenstaÊende konklusioner.
Gñldsafskrivningen paÊ 3 100 mio. ECU indeholdt ikke ulovlig stùtte, da den spanske konkurslov-
givning var overholdt til punkt og prikke, og eftersom alternative former for afvikling ville have givet
Kongeriget Spanien stùrre tab. Investeringstilskuddet paÊ 3 000 ECU pr. oprettet arbejdsplads blev
givet som led i en godkendt stùtteordning. LaÊnet paÊ 4,5 mio. ECU kunne imidlertid ikke betragtes som
foreneligt, da man ikke kunne vñre sikker paÊ , at virksomhedens rentabilitet ville blive genoprettet paÊ

lang sigt. Kommissionen krñvede derfor, at de spanske myndigheder skulle inddrive laÊnet plus renter.

Frankrig

a) SocieteÂ francàaise de production 215

Den 21. januar besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for
statsstùtte til omstrukturering af SocieteÂ francàaise de production (SFP). Stùtten bestod af 182 mio. ECU
til industriel og 197 mio. ECU til finansiel omstrukturering. Kommissionen har bemñrket, at SFP
fremover vil blive drevet paÊ markedsvilkaÊr, og at omstruktureringsplanen vil genetablere SFP's
rentabilitet i 2000. Godkendelsen er imidlertid givet paÊ en rñkke betingelser, blandt andet har de
franske myndigheder forsikret, at personalenedskñringerne vil fortsñtte i henhold til omstrukture-
ringsplanen.

b) Omstruktureringsstùtte til Gooding Electronique (GESA) 216 og stùtte til Cofidurs overtagelse af
GESA 217

Den 25. februar besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for
omstruktureringsstùtte paÊ 5,44 mio. ECU, som i 1994 blev givet til Gooding Electronique (GESA), der
standsede sine betalinger i 1995. Kommissionen indledte desuden procedure over for stùtte paÊ 0,69
mio. ECU til Cofidurs overtagelse af GESA's gamle anlñg som led i samme betalingsstandsnings-
procedure. I begge sager tvivler Kommissionen paÊ , om rammebestemmelsernes betingelser for stùtte
til omstrukturering af kriseramte virksomheder er overholdt.

214 C 32/97 (ex NN 188/95), indledning af proceduren, se 27. konkurrenceberetning.
215 C 13/97 (ex NN 12/97), EFT L 205 af 22.7.1998.
216 C 14/98 (ex NN 19/95), EFT C 179 af 11.6.1998; Competition Newsletters 2/98, s. 84.
217 C 12/98 (ex N 445/97), EFT C 198 af 24.6.1998; Competition Newsletters 2/98, s. 84.
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Italien

Omstruktureringsstùtte til Keller SpA og Keller Meccanica SpA 218

Den 1. juli traf Kommissionen en endelig negativ beslutning om et blùdt laÊn paÊ 17,48 mio. ECU (33 839
mio. ITL) til Keller S.p.A. og et blùdt laÊn paÊ 3,36 mio. ECU (6 500 mio. ITL) til Keller Meccanica
S.p.A. og krñvede, at de italienske myndigheder skulle inddrive stùtteelementet i disse blùde laÊn. I
modsñtning til de italienske myndigheder fandt Kommissionen, at de to blùde laÊn var blevet givet uden
for rammerne af godkendte stùtteordninger. Kommissionen betragtede dem derfor som nye
foranstaltninger, som ikke var omfattet af godkendte ordninger. De blùde laÊn kunne ikke godkendes
som omstruktureringsstùtte i henhold til Fñllesskabets rammebestemmelser, da opfyldelse af
eksisterende ordrer ikke kan betragtes som omstrukturering, fordi der ikke er tale om en realistisk,
sammenhñngende og gennemgribende plan om at genoprette virksomhedens rentabilitet paÊ lang sigt.
MaÊ let med foranstaltningerne var at holde begge virksomheder i gang i en begrñnset overgangs-
periode, indtil man fandt en privat kùber. Stùtten kunne endvidere ikke godkendes som
omstruktureringsstùtte, da den ikke var begrñnset til en kort periode, hvor virksomhedens fremtiden
skulle vurderes.

éstrig

Redningsstùtte til Actual Maschinenbau AG 219

Den 1. juli vedtog Kommissionen en endelig negativ beslutning om forlñngelse af et redningslaÊn paÊ 1,1
mio. ECU til Actual Maschinenbau AG, som oprindelig blev godkendt i 1997 for en periode paÊ kun
seks maÊneder. Actual Maschinenbau AG er en stor virksomhed i Ansfelden i éstrig, som ikke ligger i
et stùtteberettiget omraÊde. Virksomheden er aktiv paÊ markedet for maskinvñrktùj. I strid med den
oprindelige godkendelse blev redningslaÊnet ikke betalt tilbage inden udgangen af juli 1997. Desuden
havde Kommissionen ikke tilstrñkkelige beviser til at konkludere, at ekstraordinñre omstñndigheder
kan begrunde en forlñngelse af redningslaÊnet, eller at en forlñngelse afgjort ville give virksomheden
mulighed for at udarbejde en passende omstruktureringsplan. Kommissionen maÊtte desuden tage
hensyn til, at der er haÊrd international konkurrence paÊ markedet for maskinvñrktùj, og at
eksportandelen er stor. PaÊ grund af virksomhedens ùkonomiske vanskeligheder maÊtte hele laÊnebelùbet
betragtes som stùtte. Kommissionen krñvede derfor, at de ùstrigske myndigheder skulle sùrge for, at
laÊnet blev betalt tilbage med renter.

Portugal

a) Ordningen for statsgaranti for banklaÊn (SGEEB) 220

Den 20. maj godkendte Kommissionen en stùtteordning for statsgaranti for banklaÊn (SGEEB), der
skal lette finansieringen af finansielle konsolideringstransaktioner og industriel omstrukturering af
kriseramte virksomheder. Stùtten har form at statsgaranti for banklaÊn til virksomheder med finansielle
problemer som led i et omstruktureringsprojekt, der skal fùre til en finansiel sanering af virksomheden.
Sñrligt stùtteberettigede er virksomheder med en selvfinansiering paÊ 15% i de seneste to regnskabsaÊr,
finansielle omkostninger paÊ over 6% af omsñtningen i de seneste to regnskabsaÊr og/eller et samlet tab

218 C 14/97 (ex NN 15/97).
219 C 62/97 (ex N 494/97), EFT L 316 af 25.11.1998, indledning af proceduren, se 27. konkurrenceberetning.
220 N 82/98, EFT C 363 af 25.11.1998.
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i de seneste fem regnskabsaÊr. Afhñngigt af sammensñtningen af banklaÊnene garanterer staten for
mellem 25% og 50% af laÊnebelùbet (hovedstol og renter), der ikke er dñkket af reelle garantier med
et loft paÊ 5 mio. ECU pr. stùttemodtager. Den procentsats, der garanteres af staten kan naÊ op paÊ 75%
for laÊn paÊ under 0,5 mio. ECU til smaÊ og mellemstore virksomheder. Kommissionen fandt, at
ordningen faktisk er rettet mod virksomheder, der er ude af stand til rejse sig ved egen kraft, og at den
benytter midler fra aktionñrer eller penge laÊnt paÊ markedsvilkaÊr, hvorved den er forenelig med
Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder.

b) Stùtteordning til modernisering af virksomheder (SIRME) 221

Den 22. december godkendte Kommissionen en stùtteordning til modernisering af virksomheder,
kaldet SIRME, hvis formaÊ l er at lette den industrielle omstrukturering og finansielle konsolidering af
kriseramte virksomheder ved at gùre det lettere for enten sunde virksomheder eller deres egen ledelse
eller personale at overtage dem. Stùtten gives i reglen ved, at de overtagende virksomheder erhverver
kapitalinteresser i de kriseramte gennem en finansiel konsolideringskontrakt og en industriel
omstrukturering, der skal fùre til en finansiel sanering af virksomheden. Stùtten er begrñnset til 5
mio. ECU pr. stùttemodtager. Endvidere er erhvervelsen af kapitalinteresserne midlertidig (begrñnset
til otte aÊr) og minoritñr (begrñnset til 25% af aktiekapitalen og 1/3 af den permanente kapital), og den
skal ledsages af en tilsvarende kapitaltilfùrsel fra de overtagende virksomheder. Kommissionen fandt,
at denne ordning, der skal supplere SGEEB, opfylder betingelserne for omstruktureringsstùtte i
henhold til Fñllesskabets rammebestemmelser for statsstùtte til redning og omstrukturering af
kriseramte virksomheder.

3.4. Beskñftigelses- og uddannelsesstùtte

Belgien

Techspace Aero og Cockerill Mechanical Industries

Den 16. september besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod uddannelsesstùtte til de
ansatte i Techspace Aero og Cockerill Mechanical Industries, der var truet af arbejdslùshed paÊ grund af
overgang fra militñre til civile aktiviteter 222. Techspace Aero modtager 12 500 391 BEF (325 679
ECU) og Cockerill 22 587 681 BEF (588 488 ECU), som samfinansieres af Den Europñiske Socialfond
og regionen Vallonien. Kommissionen finder, at de paÊtñnkte uddannelsesforanstaltninger hoved-
sagelig kommer de ansatte til gode og giver dem yderligere kvalifikationer, der ogsaÊ kan udnyttes i
andre virksomheder.

221 NN 100/98 (ex 393/98).
222 N 563/97.
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Danmark

Stùtteordning for personer, der har svñrt ved at komme ind paÊ arbejdsmarkedet 223

Den 6. maj og den 14. juli godkendte Kommissionen i medfùr af retningslinjerne for beskñftigelses-
stùtte stùtteordninger uden tidsbegrñnsning med et samlet budget for 1998 paÊ 127 mio. ECU til
foranstaltninger for personer, der har sñrlige vanskeligheder paÊ arbejdsmarkedet.

Italien

a) Stùtteordning for beskñftigelsen paÊ Sicilien 224

Den 25. februar besluttede Kommissionen at godkende en stùtteordning, der fritog virksomheder paÊ

Sicilien fra at betale socialbidrag, med henblik paÊ at skabe nye arbejdspladser og gùre usikre
arbejdspladser sikre. Den gennemsnitlige stùtte er paÊ 22 000 ECU pr. oprettet eller stabiliseret
arbejdsplads. Ordningens budget er paÊ 76,5 mio. ECU. Kommissionen har konstateret, at nettoantallet
af oprettede arbejdspladser i en stùtteberettiget region svarer til retningslinjerne for beskñftigelses-
stùtte. Selv om stùtte til stabilisering af usikre arbejdspladser ikke er nñvnt eksplicit i retningslinjerne,
fandt Kommissionen, at stùtten opfyldte kravet om stabile arbejdspladser, der omtales heri og ligeledes
fremgaÊr af konklusionerne af Det Europñiske RaÊds mùde om beskñftigelse i november 1997. PaÊ

baggrund heraf finder Kommissionen, at disse foranstaltningers mervñrdi i form af oprettelse af stabile
arbejdspladser, der ikke fandtes tidligere, gùr dem forenelige med fñllesmarkedet.

b) Prñmie til beskñftigelsesbevarelse 225

Kommissionen godkendte den 25. november en forlñngelse for aÊrene 2000 og 2001 af en italiensk
stùtteordning, der omfatter nedsñttelse af socialbidrag for at bevare marginale arbejdspladser.
Ordningen gñlder virksomheder i seks regioner (Calabria, Sicilien, Sardinien, Basilicata, Puglia og
Campania) og fastsñtter begrñnsede bidrag for arbejdstagere med beskedne kvalifikationer.
Forlñngelsen af ordningen koster 1 700 mia. ITL (876 mio. ECU), hvorved det samlede stùttebelùb
for den oprindelige ordning, der blev godkendt i 1997, naÊr op paÊ 3 700 mia. ITL (1 910 mio. ECU).

Sverige

a) Beskñftigelsesfremmende foranstaltninger 226

Den 16. december besluttede Kommissionen ikke at gùre indsigelse mod en beskñftigelsesordning, der
giver virksomhederne tilskud til at ansñtte langtidsledige. Kommissionen konkluderede, at den
paÊgñldende foranstaltning ikke udgjorde statsstùtte i henhold til artikel 87, stk. 1, eftersom den gñlder
alle sektorer, og fordi alle virksomheder, der opfylder betingelserne, automatisk er berettiget til at
modtage stùtten.

223 N 111/98, EFT C 270 af 29.9.1998, N 117/98, EFT C 314 af 13.10.1998.
224 N 692/97, EFT C 130 af 28.4.1998, Competition Newsletters 2/98, s. 82.
225 N 562/98, EFT C 409 af 30.12.1998.
226 N 52/98.
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b) Uddannelsesforanstaltninger 227

At samme aÊrsager som anfùrt i foregaÊende afsnit besluttede Kommissionen ligeledes den 16. december
at en svensk uddannelsesordning ikke indeholdt statsstùtte.

3.5. Stùtte til smaÊ og mellemstore virksomheder

Tyskland

a) Skattefri afskrivningsreserve for nye virksomheder 228

Den 29. juli godkendte Kommissionen delvis en ordning, der giver SMV et incitament i form af
skattefrie afskrivningsreserver og rentefri udsñttelse af skattebetaling for at tilskynde til investering i
nye virksomheder. Det mistede provenu for 1997-1999 anslaÊs til 104 mio. ECU. Kommissionen
indledte imidlertid ogsaÊ procedure efter artikel 88, stk. 2, over for anvendelsen af denne ordning i
fùlsomme sektorer. PaÊ grund af bestemmelsens karakter af generel skattelettelse er der alvorlig tvivl
om, hvorvidt de tyske myndigheder i henhold til tysk ret i praksis kan udelukke virksomheder i disse
sektorer fra at benytte ordningen.

b) Misbrug af delstaten ThuÈ ringens program for investeringer foretaget af SMV 229

Ved beslutning af 26. november 1993 godkendte Kommissionen delstaten ThuÈ ringens program for
investeringer foretaget af SMV. Heri forbùd man formelt stùtte til kriseramte virksomheder. Da
Kommissionen var i tvivl om, hvorvidt ordningen var blevet anvendt i overensstemmelse med
traktaten, krñvede den i sin beslutning af 8. april 1998 om godkendelse af forlñngelsen, at den tyske
regering fremlagde oplysninger, der gjorde det muligt at tage stilling hertil. Da Kommissionen ikke
havde modtaget tilfredsstillende svar fra de tyske myndigheder, besluttede den den 25. november at
indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for anvendelsen af ordningen og
krñvede, at den tyske regering fremlagde oplysninger, der gjorde det muligt at kontrollere, om
ordningen var blevet misbrugt.

Grñkenland

Operationelt program for virksomhederne (kriseramte regioner) og fñllesskabsinitiativ for SMV 230

Den 29. juli godkendte Kommissionen to stùtteordninger, der gennemfùrer foranstaltninger som led i
strukturfondsprogrammer for SMV i Grñkenland for at styrke deres teknologiske udvikling og
administrative omlñgning. I samme beslutning besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter
artikel 88, stk. 2, over for statsstùtte til oprettelse og drift af distributionscentre i ethvert land uden for
EU. Ifùlge Kommissionen er der tale om ulovlig eksportstùtte.

227 N 53/98.
228 C 56/98 (ex NN 42/98), EFT C 334 af 31.10.1998.
229 C 69/98 (ex NN 118/98).
230 C 50/97 (ex N 607/a/97).
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3.6. Stùtte til direkte investeringer i udlandet

Nederlandene

Investeringsfacilitet for nye markeder 231

Den 6. maj godkendte Kommissionen ordningen »investeringsfacilitet for nye markeder« for at
tilskynde smaÊ og mellemstore virksomheder i Nederlandene til at investere i nye markeder og dermed
bidrage til at udvikle et varigt ùkonomisk samarbejde med lokale virksomheder. Stùtten har form af
efterstillede laÊn fra Nationale Investeringsbank (NIB), som er et statsejet specialiseret kreditinstitut.
Kreditterne kan svinge mellem 45 000 ECU og 2,2 mio. ECU. Staten garanterer 90-95% af det
udestaÊende belùb. NIB kompenserer regeringen for garantien ved at betale en aÊrlig provision paÊ 1% af
garantisummen. Ordningen har et samlet budget paÊ 116 mio. ECU.

éstrig

Liftgmbh 232

Den 14. oktober besluttede Kommissionen at afslutte den procedure, den havde indledt efter
traktatens artikel 88, stk. 2, over for paÊtñnkt stùtte til fordel for LiftgmbH, som er et datterselskab af
den internationale Austrian Doppelmayr-koncern, med et forbud mod tildelingen af et laÊn med
rentegodtgùrelse paÊ 0,13 mio. ECU, hvoraf stùtteelementet udgùr 0,13 mio. ECU, som skulle bevilges
virksomheden under »ERP Internationalisierungsprogramm« med henblik paÊ en investering i Kina.
Kommissionen konkluderede, at stùtten er uforenelig med fñllesmarkedet. Den konstaterede, at det
drejer sig om stùtte til fordel for en stùrre virksomhed, hvis konkurrenter alle er europñiske, og som
allerede er veletableret i Kina, hvorfor kriteriet om stùttens nùdvendighed ikke er opfyldt, saÊ meget
desto mere som LiftgmbH allerede har paÊbegyndt produktionen i lejede lokaler. Det kinesiske marked
har stor strategisk vñrdi, hvorfor stùtten, paÊ trods af det begrñnsede belùb, risikerer at fordreje
konkurrencen mellem medlemsstaterne i et omfang, der strider mod den fñlles interesse.

3.7. Skattemñssig stùtte

Irland

Skattemñssig stùtte 233

I juli 1998 foreslog Kommissionen Irland en rñkke foranstaltninger i medfùr af EF-traktatens artikel
93, stk. 1, efter en undersùgelse af forskellige aspekter af den irske selskabsbeskatning. Kommissionen
konkluderede, at sñrordningerne i Dublin International Financial Service Centre (IFSC) og Shannon
Customs-Free Airport Zone (SCAZ) indeholdt driftsstùtte, som ikke kunne godkendes, efter at Irland
havde mistet sin status af stùtteberettiget omraÊde i medfùr af artikel 87, stk. 3, litra a). Kommissionen
konkluderede endvidere, at sñrbehandlingen af fremstillingssektoren i forhold til servicesektoren i
henhold til det bredere ICT-system (Irish Corporation Tax), som man tidligere havde betragtet som en
generel foranstaltning, ikke blot indeholdt statsstùtte, men ogsaÊ driftsstùtte og derfor skulle afskaffes.

231 N 503/97, EFT C 257 af 15.8.1998.
232 C 77/97 (ex N 99/97).
233 E 1/98 og E 2/98, EFT C 395 af 18.12.1998.
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De foranstaltninger, man foreslog for at fjerne forskellige aspekter af den irske selskabsbeskatning,
anerkendte rettigheder, eksisterende virksomheder havde erhvervet gennem legitime forventninger.
Disse rettigheder gñlder frem til 2010 for virksomheder, der nyder godt af den sñrlige rate for
fremstillingssektoren i henhold til ICT, og frem til 2005 for IFSC og SCAZ. Desuden indeholdt
bestemmelserne overgangsordninger, der tillod et begrñnset antal nye virksomheder at benytte
ordningerne, men kun frem til 2002.

B Ð Nye retsakter og meddelelser vedtaget eller foreslaÊ et af
Kommissionen

1 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelse af konkurrencereglerne paÊ
postsektoren og om vurderingen af visse statslige foranstaltninger i relation til
posttjenesterne

EFT C 39 af 6.2.1998, s. 2

2 Kommissionens meddelelse om ñndring af rammebestemmelserne for
statsstùtte til forskning og udvikling

EFT C 48 af 13.2.1998, s. 2

3 Retningslinjer for statsstùtte med regionalt sigte EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9

4 Kommissionens meddelse om udvidelse af retningslinjerne for statsstùtte til
redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder

EFT C 74 af 10.3.1998, s. 31

5 Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne om forbindelsen mellem
regionalpolitik og konkurrencepolitik

EFT C 90 af 26.3.1998, s. 3

6 Multisektorale rammebestemmelser for regionalstùtte til store
investeringsprojekter

EFT C 107 af 7.4.1998, s. 7

7 Forslag til RaÊdets forordning (EF) om ñndring af RaÊdets forordning (EF) 3094/
95 om en yderligere viderefùrelse af de relevante bestemmelser i RaÊdets
syvende direktiv om skibsbygningsindustrien

EFT C 114 af 15.4.1998, s. 13

8 Forslag til RaÊdets forordning (EF) om nye regler for stùtte til
skibsbygningsindustrien

EFT C 114 af 15.4.1998, s. 4

9 Forslag til RaÊdets forordning (EF) om nñrmere regler for anvendelse af EF-
traktatens artikel 93

EFT C 116 af 16.4.1998, s. 13

10 RaÊdets forordning (EF) nr. 994/98 af 7.5.1998 om anvendelse af EF-traktatens
artikel 92-93 paÊ visse former for horisontal statsstùtte

EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1

11 RaÊdets direktiv 98/29/EC af 7.5.1998 om harmonisering af de vñsentligste
bestemmelser vedrùrende erhvervskreditforsikringsdñkning af mellem- og
langfristede forretninger

EFT L 148 af 19.5.1998, s. 22

12 RaÊdets forordning (EF) nr. 1540/98 om nye regler for stùtte til
skibsbygningsindustrien

EFT L 202 af 18.7.1998, s. 1

13 Rammebestemmelser om uddannelsesstùtte EFT C 343 af 11.11.1998, s. 10

14 RaÊdets forordning (EF) nr. 2468/98 af 3.11.1998 om kriterier og betingelser for
EF-strukturinterventioner inden for fiskeri og akvakultur og forarbejdning og
afsñtning af fiskerivarer og akvakulturprodukter

EFT L 312 af 20.11.1998, s. 9

15 Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstùttereglerne paÊ
foranstaltninger vedrùrende direkte beskatning af virksomhederne

EFT C 384 af 10.12.1998, s. 3

16 De nationale lofter for regionalstùttedñkningen i henhold til
undtagelsesbestemmelserne i artikel 92, stk. 3, litra a) og c), i perioden 2000-
2006

EFT C 16 af 21.1.1999, s. 5

17 Kommissionens meddelelse om forlñngelse af gyldighedsperioden for reglerne
om stùtte til kunstfiberindustrien

EFT C 24 af 29.1.1999, s. 18
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C Ð Statsstùtte i andre sektorer end landbrugs-, fiskeri-, transport- og
kulsektoren

1. Sager, hvor Kommissionen har fundet stùtten forenelig med fñllesmarkedet og saÊledes
ikke har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, eller efter artikel 6,
stk. 5, i beslutning 2496/96/EKSF

Tyskland

N 285/97 7-01-98 Etablering og vñkst"-afdelingen af den ùkonomiske
incitamentsordning (delstaten Nordrhein-Westfalen)

EFT C 257 af 15.08.98

N 551/97 7-01-98 Retningslinjer vedrùrende fremme af demonstrations-
projekter om oprettelse af et affaldsforvaltningssystem
med lukket stofkredslùb (delstaten Bremen)

EFT C 047 af 12.02.98

N 793/97 7-01-98 Hjñlp til SMV af sñrlig vigtighed for den ùkonomiske
politik og arbejdsmarkedspolitikken (delstaten
Hamburg)

EFT C 070 af 06.03.98

N 274/97, N 276/97 21-01-98 Sñrlige stùtteordninger for delstaten Berlin med
henblik paÊ arbejdslùses oprettelse af virksomheder
samt skabelse af arbejdspladser paÊ miljùomraÊdet (N
274/97) inden for SMV (N 276/97) som samfinansieres
af ESF [maÊ l 2]

EFT C 089 af 25.03.98

N 277/97, N 278/97,
N 279/97, N 282/97,
N 283/97, N 284/97

21-01-98 Sñrlige stùtteordninger for delstaten Nordrhein-
Westfalen med henblik paÊ skabelse af arbejdspladser
samfinansieret af ESF [maÊ l 2]

EFT C 089 af 25.03.98

N 420/97, NN 106/97 21-01-98 Forùgelse af budgettet for samt misbrug af
konsolideringsfonden i delstaten Mecklenburg-
Vorpommern

EFT C 089 af 25.03.98

N 717/97 21-01-98 LaÊnegaranti til Alexandra Pusch og Irene Watler
(Berlin)

N 718/97 28-01-98 Fremme af deltagelse i messer forskellige steder i
Tyskland for SMV i de nye delstater

EFT C 188 af 17.06.98

N 280/97 3-02-98 Stùtteordning for delstaten Bremen med henblik paÊ
genan-sñttelse af arbejdslùse, samfinansieret af ESF
[maÊl 2]

EFT C 188 af 17.06.98

NN 109/97 4-02-98 Supplerende foranstaltninger fra BvS til fordel for
VOKA [VogtlaÈndisches Kabelwerk GmbH]

EFT C 089 af 25.03.98

N 758/97, NN 3/98 4-02-98 Stùtte til fordel for FINOW Rohrleitungssystem- und
Anlagenbau GmbH

EFT C 130 af 28.04.98

N 466/97 17-02-98 Stùtteprogram til fordel for forskningsinstitutioner i
nñr forbindelse med markedssektoren i delstaten
ThuÈ ringen

EFT C 130 af 28.04.98

N 370/97 17-02-98 Forùget tildeling af midler fra delstaten ThuÈ ringens
konsolideringsfond til fordel for vanskeligt stillede
virksomheder

EFT C 130 af 28.04.98

N 709/97 17-02-98 Foranstaltninger til fremme af innovativ
erhvervsorienteret forskning samt udviklings- og
demonstrationsplaner med henblik paÊ opbygning af et
informationsfñllesskab i Berlin

EFT C 111 af 09.04.98

N 764/97 17-02-98 Foranstaltninger til ansporing af beskyttelse mod
virkninger af luftforurening som fùlge af
energiproduktionen i Branden-burg

EFT C 111 af 09.04.98

N 320b/97 18-02-98 Ordning med rentelettede laÊn fra KfW til erhvervelse
af kapitalandele i virksomheder i Delstaterne
Nordrhein-West-falen og Saarland, der er ramt af
krisen i kulsektoren

EFT C 111 af 09.04.98

N 748/97 18-02-98 Privatisering af Ingenieur- und Anlagenbau GmbH
[IAB]

EFT C 130 af 28.04.98

NN 3/97 18-02-98 Stùtte til fordel for Stentex GmbH EFT C 156 du 21,05.98
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N 803/97 25-02-98 Stùtte til vñrftsindustrien: omstrukturering og
privatisering af Volkswerft GmbH Stralsund [anden
stùttetranche]

N 7/98 25-02-98 Stùtte til redning af Hagenuk Telecom GmbH EFT C 192 af 19.06.98

N 493/97 2-03-98 ándring og forlñngelse af stùtteordningen for
forskning og udvikling i delstaten Sachsen til fremme
af ansñttelse af forskningsassistenter

EFT C 281 af 10.09.98

N 485/97 4-03-98 Retningslinjer vedrùrende fremme af den
teknologiske forskning i virksomheder i delstaten
ThuÈ ringen

EFT C 188 af 17.06.98

N 591/97 4-03-98 Forlñngelse og ñndring af det regionale
udviklingsprogram for delstaten Nordrhein-Westfalen

EFT C 130 af 28.04.98

N 515/97 10-03-98 Retningslinjer for fremme af investeringer med
henblik paÊ oprettelse af et affaldsforvaltningssystem
med lukket stof-kredslùb (delstaten Bremen)

EFT C 169 af 04.06.98

NN 19/97 11-03-98 Havbiologisk forskningsprogram EFT C 156 af 21.05.98

NN 157/97 11-03-98 Stùtte til omstrukturering af GebruÈ der Leonhardt
GmbH & Co, Sparte Blema Kircheis i. G. V., Aue

EFT C 156 af 21.05.98

N 578/97 19-03-98 ándring af stùtteordningen med sigte paÊ at skabe
bedre markedsbetingelser for skovbrugsprodukter
(ThuÈ ringen)

EFT C159 af 26.05.98

NN 88/96 25-03-98 Foranstaltninger til fordel for kombineret varme-/
kraft-produktion

EFT C 188 af 17.06.98

NN 90/96 25-03-98 Program for vedvarende energiforsyning (vindkraft) EFT C 188 af 17.06.98

N 587/97 25-03-98 Stùtte til bilindustrien til fordel for fabrikkerne i
Bochum - Adam Opel AG

EFT C 213 af 09.07.98

NN 132/97 25-03-98 Supplerende finansielle foranstaltninger fra BvS til
fordel for Plasta Erkner Kunstharzfabrik GmbH

EFT C 236 af 28.07.98

N 367/97 27-03-98 Program vedrùrende rationel udnyttelse af energi og
brug af vedvarende energikilder i delstaten
Nordrhein-West-falen

EFT C 192 af 19.06.98

N 418/97 27-03-98 Retningslinjer for projektorienteret stùtte fra
innovationsstiftung (delstaten Hamburg)

EFT C159 af 26.05.98

N 484/97 20-05-98 Stùtte til fordel for Stahlwerk ThuÈ ringen GmbH EFT C 253 af 12.08.98

NN 126/97 20-05-98 Stùtte til omstrukturering af SKET Maschinenbau
EDV GmbH

N 79/98 27-05-98 Forùget budget til og ñndring af
konsolideringsordningen for delstaten Brandenburg

EFT C 281 af 10.09.98

N 108/98 3-06-98 Investeringsstùtte til fordel for Rohrwerke
Muldenstein GmbH [jern- og staÊ lindustri uden for
EKSF]

EFT C 392 af 16.12.98

N 142/98 3-06-98 Stùtte til fordel for Maschinenbau Halberstadt GmbH EFT C 392 af 16.12.98

N 208/98 3-06-98 Forlñngelse for aÊret 1998 af stùtteordningerne for
vñrftsindustrien

N 30/98 3-06-98 Arbejde og teknologi EFT C 257 af 15.08.98

NN 15/98 3-06-98 Stùtte til omstrukturering af Autek Schaltanlagenbau
GmbH

EFT C 392 af 16.12.98

N 113/98 8-06-98 F&U-stùtte til Rheinland-Pfalz EFT C 257 af 15.08.98

N 794/97 10-06-98 Program for rentelettede laÊn til SMV EFT C 257 af 15.08.98
N 34/98 10-06-98 Retningslinjer for "Deutsche Bundesstiftung Umwelt" EFT C 257 af 15.08.98

N 96/98 17-06-98 Stùtteprogram for delstaten Mecklenburg-
Vorpommern til fordel for lñrepladser

N 207/98 30-06-98 Fornyende teknologier og systemer til Virtual Product
Generation [VIP]

EFT C 371 af 01.12.98

NN 104/96, NN 140/96 1-07-98 Stùtte til fordel for Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)

NN 30/98 1-07-98 ándring og forlñngelse af stùtteordningen for
forskning og udvikling i delstaten Sachsen:
samarbejdsprojekter vedrùrende fornyende
teknologier
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NN 31/98 1-07-98 ándring og forlñngelse af stùtteordningen for
forskning og udvikling i delstaten Sachsen: stùtte til
fordel for markeds-orienterede, ikke universitñre
forskningsinstitutter

N 197/98 1-07-98 Miljùstùtte til Thyssen Krupp Stahl GmbH EFT C 392 af 16.12.98#

N 256/98 3-07-98 Program til fremme af miljùteknologi - F&U-
samarbejdsprogram (delstaten Bremen)

EFT C 371 af 01.12.98#

N 175/98 9-07-98 Program for delstaten Sachsen-Anhalt med henblik paÊ
fremme af samarbejdet mellem smaÊ og mellemstore
virksomheder

NN 6/98 14-07-98 Supplerende finansielle foranstaltninger
(Vertragsmanagement) til fordel for Fortschritt
Landmaschinen GmbH

N 283/98 15-07-98 Retningslinjer for det regionale
uddannelsesstùtteprogram forerhvervslivet i Bremen

EFT C 300 af 29.09.98#

N 317/98 N 318/98 15-07-98 Indskudskapital til SMV med henblik paÊ F&U:
yderligere investeringer med henblik paÊ
markedsintroduktion

EFT C 308 af 08.10.98#

N 134/98 22-07-98 Program for fremme af SMV i Saarland EFT C 308 af 08.10.98#
N 733/97 29-07-98 Miljùbeskyttelsesstùtte til fordel for DK Recycling

und Roh-eisen GmbH
EFT C 289 af 17.09.98#

N 802/97 29-07-98 Omstrukturering og privatisering af MTW-
skibsvñrftet i Wismar: anden stùttetranche

N 152/98 29-07-98 Investeringsstùtte til fordel for FSG (Flensburger
Schiffbau-Gesellschaft)

EFT C 409 af 30.12.98#

N 228/98 29-07-98 Omstrukturering og privatisering af Island Polymer
Industries GmbH

N 279/98 29-07-98 Stùtte til fordel for GGF (Grossenhainer Gesenk- und
Frei-formschmiede GmbH)

N 383/98 29-07-98 Udviklingsstùtte i henhold til artikel 4, stk. 7, i det
syvende skibsbygningsdirektiv

EFT C 409 af 30.12.98#

N 255/98 3-09-98 Program til fremme af miljùteknologi - Pilot-anlñg EFT C 300 af 29.09.98#

N 329/98 8-09-98 Miljùrelateret forskning EFT C 363 af 25.11.98#

N 289/98 16-09-98 Offentlige garantier med henblik paÊ erhvervelse af
kapitalandel i SMV inden for industrisektoren
(Nordrhein-West-falen)

EFT C 363 af 25.11.98#

N 357/98 16-09-98 Stùtte til fordel for innovationskapaciteten i SMV EFT C 363 af 25.11.98#

NN 23/98 16-09-98 Omstrukturering og privatisering af Ingenieur- und
Maschinenbau GmbH [IMG], Rostock

EFT C 351 af 18.11.98#

NN 32/98 16-09-98 ándring og forlñngelse af en stùtteordning for F&U
(Sachsen)

EFT C 314 af 13.10.98#

N 299/98 17-09-98 Regional stùtteordning til fordel for industri-sektoren
i Bayern

EFT C 363 af 25.11.98#

N 394/98 30-09-98 Stùtte til fordel for Rawe GmbH & Co EFT C 384 af 10.12.98#

N 150a/98 5-10-98 Retningslinjer for delstaten Sachsen-Anhalt med
hensyn til bevilling af stùtte til fremme af udviklingen i
landdistrikterne

N 254/98 8-10-98 Fremme af SMV (Bremen) EFT C 384 af 10.12.98#

NN 51/98 14-10-98 Finansielle foranstaltninger til fordel for Niles
Werkzeugmaschinen GmbH

N 269/98 29-10-98 ándring af en F&U-ordning i delstaten ThuÈ ringen:
ydelse af stùtte til markedsorienterede
forskningsinstitutter

EFT C 351 af 18.11.98#

N 543/98 29-10-98 Fremme af deltagelsen i messer og udstillinger i 1999
for SMV i de nye delstater (herunder éstberlin)

N 567/98 10-11-98 ándring af delstaten Sachsens program til fordel for
SMV

NN 76/98 11-11-98 Stùtte til fordel for Rackwitz Aluminium GmbH
(Sachsen)

N 853/97 16-11-98 ERP-fornyelsesprogram

N 32/98 25-11-98 Stùtte til fordel for Lausitzer Teppichfaserwerk
GmbH
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N 354/98 9-12-98 Stùtte til fordel for Opel
Restrukturierungsgesellschaft mbH (Kaiserslautern)

N 550/98 9-12-98 Stùtte til fordel for Daimler-Benz Ludwigsfelde:
projekt nr. NCV1

N 628/98 9-12-98 Forlñngelse af garantiprogrammet for delstaten
Branden-burg til fordel for investeringsprojekter i
Polen

N 519/98 21-12-98 edb-systemer

N 130/98 22-12-98 Stùtte til fordel for SWM Werkzeugmaschinen GmbH
& Co. KG.

N 220/98 22-12-98 Stùtte til fordel for SYSMA Antriebstechnik GmbH
NN 80/98 22-12-98 Stùtte til fordel for WATIS Bau GmbH

éstrig

N 824/97 7-01-98 Finansieringsprogram for landbrugsinput EFT C 070 af 06.03.98
N 28/98 10-02-98 Stùtte ydet via FGG-studiefonden EFT C 257 af 15.08.98

N 520/97 19-02-98 Opstarts-stùttemodel for NiederoÈ sterreich EFT C159 af 26.05.98

N 809/97 27-03-98 Finansieringsprogram for landbrugsinput 2002 EFT C159 af 26.05.98

N 812/97 7-04-98 Direktiver for stùtte til fremme af beskñftigelsen EFT C 192 af 19.06.98
N 51/98 15-04-98 Strukturforbedringsprogram for Wien EFT C 192 af 19.06.98

N 507/96 22-04-98 Stùtte til fordel for Kurzentrum Bad Windischgarsten
GmbH & Co. KG.

EFT C 290 af 18.09.98

N 837/96 6-05-98 Stùtte til fordel for Fahrzeug- und Motor-Akustik
F&E GmbH & CoKG

EFT C 208 af 04.07.98

NN 20/97 6-05-98 Retningslinjer for fremme af udnyttelsen af biomasse
til energiudvindingsformaÊl (delstaten Vorarlberg)

EFT C 228 af 21.07.98

N 109/98 27-05-98 Retningslinjer for regionalisering EFT C 257 af 15.08.98

N 253/98 14-07-98 Investeringsstùtte [jern- og staÊ lindustri uden for
EKSF] til Voest-Alpine Stahlrohr Kindberg GmbH &
Co KG

EFT C 392 af 16.12.98

N 611/97 29-07-98 Stùtte til fordel for Siemens SGP Verkehrstechnik
GmbH (Graz)

EFT C 308 af 08.10.98

N 292/98 18-09-98 Program for KPLUS-kompetencecentre EFT C 363 af 25.11.98

N 482/98 28-10-98 Regionalstùttekort for 1999 EFT C 396 af 19.12.98

NN 43/98 25-11-98 Stùtte til fordel for TIS GmbH
N 494/98 22-12-98 Stùtte til fordel for OÈ sterreichische Salinen AG i

forbindelse med projektet "Salzmine Hallstatt"

Belgien

N 550/97 7-01-98 Mindre ñndringer af ACE-ordningen (Hainaut) EFT C 065 af 28.02.98

N 554/97 4-02-98 Statsstùtte til Opel Belgium til fordel for dette firmas
uddannelsesprojekt i Antwerpen

EFT C 208 af 04.07.98

N 608/97 17-02-98 Operativt program INTERREG II [1994-99] til stùtte
for udviklingen af virksomheder (den wallonske
region)

EFT C 111 af 09.04.98

N 905/96 19-02-98 Investeringsstùtteordning til fordel for
erhvervsdrivende foreninger [ESM]) (Meuse-Vesdre,
den wallonske region)

N 334/97 19-02-98 Investeringsstùtte til fordel for regionen omkring Ittre
og Tubize

N 84/98 4-03-98 FADDAF: "Fonds d'amorcage, de diversification et
de deÂveloppement en Ardenne-Famenne"

EFT C 130 af 28.04.98

N 675/97 25-03-98 Miljùrelateret stùtte til SIDMAR EFT C 392 af 16.12.98

N 469/97 15-05-98 Godkendelse og finansiering af
beskñftigelsesforetagender (Bruxelles-regionen)

EFT C 300 af 29.09.98

N 227/98 3-06-98 Stùtte til omstrukturering af Herstal-Gruppen EFT C 277 af 05.09.98

NN 177/97 1-07-98 Stùtte til fordel for Louis de Poortere-Gruppen (LDP)
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N 233/98 3-09-98 ándringer i bekendtgùrelsen om pensioner af 1. juli
1993 (Bruxelles-regionen)

EFT C 308 af 08.10.98

N 131/98 14-09-98 ándringer af stùtteordningen med henblik paÊ fremme
af F&U i stùrre virksomheder og SMV (Limburg og
Turnhout)

N 563/97 16-09-98 Stùtte til Techspace Aero og Cockerill Mechanical
Industries med hensyn til uddannelse, samfinansieret
af ESF inden for rammerne af Konver II-programmet
1994-97

NN 178/97 16-09-98 Stùtte til fordel for Verlipack (den wallonske region)

N 777/97 30-09-98 Stùtteordninger for kollektive forskningscentre EFT C 371 af 01.12.98

N 205/98 30-09-98 Stùtte til fordel for Sunparks International N.V. EFT C 384 af 10.12.98

N 240/98 30-09-98 Foranstaltning med henblik paÊ SMV i Bruxelles-
regionen

EFT C 384 af 10.12.98

N 248/98 18-12-98 Konver Brussels - SABCA-projekter

Danmark

N 483/97 21-01-98 Foranstaltninger til fordel for virksomheder, der
beskñftiger ñldre arbejdstagere

EFT C 070 af 06.03.98

N 45/98 4-02-98 Stùtte til vñrftsindustrien: forlñngelse af tre
stùtteordninger i 1998 (1. rentelettelse; 2.
statsgarantier; 3. garantier for det seneste skib)

EFT C 409 af 30.12.98

N 845/97 31-03-98 Foranstaltninger med henblik paÊ F&U vedrùrende
energi-besparelser

EFT C 192 af 19.06.98

N 111/98 6-05-98 Foranstaltninger inden for den sociale servicesektor EFT C 270 af 29.09.98

N 61/98 8-06-98 Foranstaltninger med henblik paÊ udvikling af renere
produkter

EFT C 257 af 15.08.98

N 229/98 10-06-98 ándring af energibesparende foranstaltninger EFT C 257 af 15.08.98

N 42/98 30-06-98 Foranstaltninger til fordel for vedvarende energikilder EFT C 257 af 15.08.98
N 117/98 14-07-98 Foranstaltninger til fordel for omskoling af personer,

som vanskeligt kan genindpasses paÊ arbejdsmarkedet
EFT C 314 af 13.10.98

N 449a/97 NN 50/98 29-07-98 Foranstaltninger til fordel for naturgassektoren EFT C 308 af 08.10.98
art. 90&2 af traiteÂ CE

Spanien

N 189a/97, N 189b/97 12-01-98 Stùtteordninger til fordel for investeringer i SMV i
form af tilskud til bidrag og provisioner vedrùrende
garantitransaktioner med kreditinstitutter
(AndalucõÂa)

EFT C 058 af 24.02.98

N 266/97 21-01-98 ándring af den regionale investeringsstùtteordning
(N 551/94) til fordel for konkurrenceevnen (Castilla la
Mancha)

EFT C 103 af 04.04.98

N 422/97 4-02-98 Stùtteordning til fordel for SMV inden for
turistsektoren (Andalucia)

EFT C 099 af 01.04.98

N 153/97 4-02-98 ándring af investeringsstùtteordningen (N 348/95) til
fremme af industrisektorerne

EFT C 099 af 01.04.98

N 187/97 4-02-98 Investeringsstùtteordning til fordel for nye
virksomheder, udvidelse eller modernisering af
allerede etablerede virksomheder i den sñrlige
aktionszone i "Franja pirõÂtica de Huelva" (AndalucõÂa)

EFT C 099 af 01.04.98

N 72/98 17-02-98 Forlñngelse af investeringsstùtteordningen (N 102/97)
til omstilling af industriomraÊder i tilbagegang i visse
stùtteregioner (AndalucõÂa, Asturias, Cantabria,
Castilla y Leon, Extremadura, Galicia, Murcia, PaõÂs
Vasco)

EFT C 130 af 28.04.98

N 388/97 18-02-98 Stùtteordning til fordel for SMV inden for
turistsektoren i DonÄ ana (AndalucõÂa)

EFT C 111 af 09.04.98

N 766/97 18-02-98 Regional stùtteordning til fordel for F&U (Castilla y
Leon)

EFT C 111 af 09.04.98
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NN 83/97 25-03-98 Stùtteordning til fordel for udvikling og fremme af
handelen (AndalucõÂa)

EFT C 192 af 19.06.98

N 191/97 7-04-98 Regional stùtteordning med henblik paÊ at udvikle
minedrifts-aktiviteter

EFT C 198 af 24.06.98

N 148a/98 6-05-98 Regional stùtteordning til fordel for miljùet
(Cantabria)

EFT C 213 af 09.07.98

N 404/97 6-05-98 Stùtte til fordel for FASA Renault - Valladolid EFT C 208 af 04.07.98
N 270/97 15-05-98 Investeringsstùtteordning til fordel for nye

virksomheder samt udvidelse eller modernisering af
allerede etablerede virksomheder i den sñrlige
aktionszone i provinsen JaeÂn (AndalucõÂa)

EFT C 213 af 09.07.98

N 398/97 15-05-98 Investeringsstùtteordning til fordel for nye
virksomheder samt udvidelse eller modernisering af
allerede etablerede virksomheder i teknologiparken i
MaÂlaga

EFT C 213 af 09.07.98

N 186/98 2-06-98 Stùtte til fordel for teknologiske projekter (Madrid-
omraÊdet)

EFT C 257 af 15.08.98

NN 150/97 29-07-98 Omstruktureringsstùtte til Productos Tubalares

N 370/98 3-09-98 Investeringsstùtteordning til fordel for SMV inden for
handelssektoren (Ceuta y Melilla)

EFT C 308 af 08.10.98

N 371/98 3-09-98 Investeringsstùtteordning til fordel for SMV inden for
turistsektoren (Ceuta y Melilla)

EFT C 308 af 08.10.98

N 345/98 23-09-98 Foranstaltninger til fordel for virksomheder (AragoÂ n) EFT C 363 af 25.11.98

N 488/97 30-09-98 Regional stùtteordning til fordel for SMV
(Extremadura)

EFT C 396 af 19.12.98

N 295/98 30-09-98 Investeringsstùtteordning til fordel for nye
virksomheder samt udvidelse eller modernisering af
allerede etablerede virksomheder i det sñrlige
aktionsomraÊde i provinsen JaeÂn (AndalucõÂa)

EFT C 396 af 19.12.98

N 296/98 30-09-98 Investeringsstùtteordning til fordel for nye
virksomheder samt udvidelse eller modernisering af
allerede etablerede virksomheder i det sñrlige
aktionsomraÊde i provinsen JaeÂn (AndalucõÂa)

EFT C 396 af 19.12.98

N 347a/98 14-12-98 Foranstaltninger til fordel for genaktivering af
virksomheder (Madrid-omraÊdet)

N 298/98 22-12-98 Forlñngelse af den regionale investeringsstùtteordning
(N 529/96) (PaõÂs Vasco)

N 399/98 22-12-98 Fremme af en mere stabil beskñftigelse (AragoÂ n)

Finland

N 741/97 17-02-98 Stùtte til fordel for vedvarende energiformer EFT C 156 af 21.05.98

N 66/98 3-06-98 Stùtte til anlñg til el-produktion paÊ grundlag af trñ
eller trñ-baserede brñndstoffer samt stùtte til mindre
energianlñg

EFT C 264 af 21.08.98

N 278/98 17-09-98 ándring af to stùtteordninger med henblik paÊ
udvikling af SMV: foranstaltning 1 - stùtte til mindre
entreprenùrer; foranstaltning 2 - stùtte til udvikling af
SMV

EFT C 330 af 28.10.98

N 18/98 14-10-98 Stùtte til investering i en el-kabelforbindelse mellem
Sverige og AÊ land

EFT C 392 af 16.12.98

N 462/98 9-12-98 Investeringsstùtte til fordel for Ricdon OY
N 583/98 9-12-98 Fremskyndet afskrivningsordning

N 602/98 18-12-98 Forlñngelse af den kontraktrelaterede stùtteordning
for skibsbygningsindustrien i 1998
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Frankrig

N 672/97 4-02-98 Fornyelse for 1998-2002 af den skattelignende afgift,
der opkrñves paÊ visse olieprodukter til fordel for IFP
[Institut Francais du PeÂtrole]

EFT C 192 af 19.06.98

N 721/97 18-02-98 Stùtte til F&U til fordel for "Tubes et Formes"
[staÊ lindustri uden for EKSF]

EFT C 396 af 19.12.98

N 664/97 7-04-98 Stùtte til fordel for COMMEND-projektet: Eureka
1549

EFT C 192 af 19.06.98

N 132/98 15-04-98 Finansieringsmekanisme for INTERREG II (Hainaut,
Nord-Pas de Calais, Picardie)

EFT C 188 af 17.06.98

N 38/98 6-05-98 Individuel stùtte som led i ordningen MEDEA T 601 -
EUREKA 1535

EFT C 244 af 04.08.98

N 3/98 3-06-98 Stùtte til filmproduktion EFT C 279 af 08.09.98

N 349/98 22-07-98 Fornyelse for tidsrummet 1999-2003 af dekretet om
indfùrelse af en skattelignende afgift paÊ mekaniske
produkter

N 640/97 29-07-98 Stùtte til F&U : ADTT fase 2 - EUREKA 1711 EFT C 308 af 08.10.98

N 485/98 30-09-98 Stùtte til F&U til fordel for SOLLAC (EKSF-
staÊ lindustri)

N 438/98 16-12-98 Stùtte til etablering af en Toyota-fabrik i Valenciennes
- Onnaing

N 264/98 22-12-98 RECMES-programmet :kooperativ mikroelektronisk
forskning

N 369/98 22-12-98 Forskud med tilbagebetalingspligt til AeÂrospatiale for
Airbus-programmet A 340-500/600

Grñkenland

NN 135/97 NN 136/97 18-02-98 Hjñlp til fordel for Halyvourgia Thessalias

NN 139/97 7-04-98 Stùtte til jern- og staÊ lindustrien til fordel for
SIDENOR

N 212/98 8-06-98 Forlñngelse af lovgivningen om stùtte til
vñrftsindustrien indtil den 31. december 1998

EFT C 392 af 16.12.98

N 162/98 25-09-98 Modernisering og forbedring af konkurenceevnen for
SMV inden for handels- og servicesektoren

EFT C 308 af 08.10.98

N 344/98 11-11-98 Investeringsstùtte til skibsvñrftet "Elfesis
Shipbuilding and Industrial Enterprises S.A."

N 249/98 9-12-98 Stùtte til fordel for industriomraÊder

NN 137/97 16-12-98 Stùtte til fordel for staÊ lvalsevñrket i virksomheden
SOVEL

NN 59a/98 22-12-98 Den regionale udviklingslov nr. 2601/98

Irland

N 704/97 6-05-98 Stùtte til udvidelse af naturgasnettet EFT C 253 af 12.08.98

Italien

N 659a/97 7-01-98 Stùtte med henblik paÊ investering i nye
industrimaskiner

EFT C 070 af 06.03.98

N 264/97 21-01-98 DOCUP-foranstaltninger 1997/1999 (Lazio) EFT C 103 af 04.04.98

N 657/97 21-01-98 Foranstaltninger til stùtte for nye virksomheder
(Trento)

EFT C 130 af 28.04.98

N 734/97 21-01-98 Foranstaltninger i henhold til PIC-RESIDER II EFT C 103 af 04.04.98

N 807/97 17-02-98 Genfinansiering af den regionale lov nr. 26/95 om
foran-staltninger til fordel for industriinvesteringer
(Friuli-Venezia)

EFT C 111 af 09.04.98
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N 461/97 18-02-98 Stùtte til redning af Case di Cura Riunite EFT C 149 af 15.05.98
N 692/97 25-02-98 Beskñftigelsesfremmende foranstaltninger: regional

lov 30/97
EFT C 130 af 28.04.98

N 58/98 10-03-98 Forlñngelse af gyldigheden af P.I.C. KONVER EFT C 188 af 17.06.98

N 655/97 11-03-98 Skattebegunstigelser med henblik paÊ forskning og
udvikling

EFT C 236 af 28.07.98

N 666/97 27-03-98 Forlñngelse samt ñndring af den regionale lov nr. 25
af 09/06/1994 om normer inden for
landbrugsturismesektoren

EFT C 188 af 17.06.98

N 97/98 31-03-98 Forlñngelse af ordningen med fritagelse for
arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger i forbindelse
med oprettelse af nye jobs indtil 31.12.1999

EFT C 188 af 17.06.98

N 726/97 7-04-98 Stùtte til fordel for IFFA SpA [Isotta Fraschini
Fabbrica Automobile]

EFT C 240 af 31.07.98

N 54/98 6-05-98 Interventionsprogrammer til fordel for genindvinding
og bortskaffelse af affald. Godkendelse af offentligt
tilsagn om stùtte til private foretagender.

EFT C 253 af 12.08.98

N 26/98 14-07-98 Ny beskñftigelsesfremmende foranstaltning:
udskiftning af Marcora-loven.

EFT C 308 af 08.10.98

N 98/98 15-07-98 Faciliteter for SMV EFT C 308 af 08.10.98

N 658/97 29-07-98 Stùtte til fordel for selskabet Cartiere del Garda EFT C 308 af 08.10.98
N 169/98 29-07-98 Investeringsstùtte til Capello Tubi SpA H1

N 346/98 16-09-98 Stùtte til fordel for service-kooperativet CATA
Hotels: regional lov nr. 39/97, art. 13

EFT C 314 af 13.10.98

N 280/98 17-09-98 Service til SMV (den autonome provins Trento) EFT C 363 af 25.11.98

N 291/98 17-09-98 Foranstaltninger til fordel for SMV, miljùet samt F&U
(Friuli-Venezia Giulia)

EFT C 363 af 25.11.98

N 77/98 18-09-98 LEADER II-programmet (Veneto) EFT C 314 af 13.10.98

N 151a/98 N 151b/98 25-09-98 Normer for en aktiv beskñftigelses- og
erhvervsuddannelsespolitik; interventioner gennem
det regionale arbejdsformidlingskontor (Friuli-
Venezia Giulia)

EFT C 371 af 01.12.98

N 784/97 30-09-98 Regional investeringsstùtte til fordel for skibsvñrftet
Nuovi Cantiere Apuania

EFT C 409 af 30.12.98

N 786/97 30-09-98 Regional investeringsstùtte til fordel for skibsvñrftet
SocietaÁ Cantiere Navala Vittoria

EFT C 409 af 30.12.98

N 157/98 30-09-98 Regional investeringsstùtte til fordel for skibsvñrftet
Visentini

EFT C 409 af 30.12.98

N 158/98 30-09-98 Regional investeringsstùtte til fordel for skibsvñrftet
Orlando

EFT C 409 af 30.12.98

N 159/98 30-09-98 Regional investeringsstùtte til fordel for skibsvñrftet
C.R.N.

EFT C 409 af 30.12.98

N 161/98 30-09-98 Regional investeringsstùtte til fordel for skibsvñrftet
De Poli

EFT C 409 af 30.12.98

N 163/98 30-09-98 Stùtte til fordel for Novalis Fibres EFT C 384 af 10.12.98

N 818/97 5-10-98 Stùtte til virksomhedsinvestering (Umbria) EFT C 396 af 19.12.98

N 50/98 9-10-98 Automatisk stùtte
N 419/98 9-10-98 PIC INTERREG II Italien-Slovenien: foranstaltning

3,2, serviceydelser til virksomheder
EFT C 396 af 19.12.98

N 170/98 14-10-98 Investeringsstùtte til fordel for INOX TECH S.p.A.
(staÊ lindustri uden for EKSF)

N 187/98 22-10-98 Foranstaltninger til fordel for virksomheder i
turistsektoren: art. 6b i lov nr. 6 af 30/01/98

EFT C 396 af 19.12.98

N 340a/96 28-10-98 Beskñftigelsesfremmende foranstaltninger: regional
lov nr. 33/96 (Sicilien)

EFT C 396 af 19.12.98

N 226/98 28-10-98 Oprettelse af garantifond til fordel for SMV EFT C 396 af 19.12.98

N 272/98 10-11-98 Stùtte til fordel for hotelsektoren (Sardinien) EFT C 396 af 19.12.98

N 103/98 11-11-98 Stùtteordninger for vñrftsindustrien for 1998 samt
sñrlig garantifond til skibskreditter

N 469/98 16-11-98 DOCUP maÊl nr. 2: foranstaltning nr. 1,4,
investeringsstùtte til SMV til fordel for miljù og
sikkerhed (Marche)

EFT C 396 af 19.12.98
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N 67a/98 23-11-98 Anvendelse af den nye definition af SMV i forbindelse
med eksisterende stùtteordninger: industrivirksom-
heder

N 562/98 25-11-98 Prñmie for opretholdelse af arbejdspladser i omraÊder,
omfattet af EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra a)

EFT C 409 af 30.12.98

N 566/98 3-12-98 Forskud med tilbagebetalingspligt til fordel for
investeringer i SMV (Piemonte)

NN 171/97, NN 67/98 09-dec-98 Stùtte til virksomheder i jordskñlvsramte regioner;
stùtte til udbedring af skader foraÊrsaget af
naturkatastrofer

N 810/97 22-12-98 Forhùjelse af budgettet for samt udvidelse til
turisterhvervet af den stùtteordning, der indfùrtes med
lov nr. 488/92

N 433/98 22-12-98 Genetablering af de erhvervsaktiviteter, der blev
berùrt af EFTrdskñlvet i Umbria

Luxembourg

N 595/97 4-02-98 Stùtte til jern- og staÊ lindustrien til fordel for
Profilarbed S.A. Og Ares S.A. I forbindelse med
F&U-programmet "COMET fase 2"

EFT C 211 af 07.07.98

Nederlandene

N 513/97, N 754/97,
N 755/97

4-02-98 ándringer i miljùafgiftsloven EFT C 156 af 21.05.98

N 502/97 20-02-98 Internationale industriorienterede
teknologiprogrammer

EFT C 156 af 21.05.98

N 624/97 25-03-98 Stùtte til fordel for Hoogovens Staal B.V.: projektet
"Cyclone Converter Furnace"

EFT C 211 af 07.07.98

N 506/97 7-04-98 Stùtte til fordel for projektet COMMEND: Eureka
1549

EFT C 192 af 19.06.98

N 840/97 7-04-98 Stùtte til fordel for nedbringning af udledningerne af
CO2

EFT C 198 af 24.06.98

N 20/98 7-04-98 éget stùtte til skyllevand under loven om miljùafgifter EFT C 257 af 15.08.98
N 119/98 27-04-98 ándring af beskñftigelsesstùtteordningen - Flevoland

1997
EFT C 169 af 04.06.98

N 503/97 6-05-98 Investeringsfremmende foranstaltninger til SMV paÊ
de nye markeder

EFT C 257 af 15.08.98

N 752/97 6-05-98 Foranstaltninger til fordel for "grùn"
elektricitetsudnyttelse

EFT C 244 af 04.08.98

N 55/98 3-06-98 Investeringsstùtte til fordel for
distributionsinfrastruktur for residualvarme, som ikke
hidrùrer fra industrien

EFT C 257 af 15.08.98

N 813/97 17-06-98 Intregrerede affaldsbehandlingsanlñg EFT C 264 af 21.08.98
N 95/98 17-06-98 Kombineret varme-/kraftanlñgsprojekt paÊ grundlag af

biomasse i Lelystad
EFT C 257 af 15.08.98

N 753/97 14-07-98 Energiafgiftslempelse for affaldsbehandlingsanlñg EFT C 308 af 08.10.98

N 330/98 15-07-98 ándring af central investeringsstùtteordning for
Noord-Nederland

EFT C 277 af 08.09.98

N 262/98 22-07-98 Stimulering af virksomheder i Noord-Nederland 1998" EFT C 300 af 29.09.98

N 342/98 22-07-98 Effektiv energiudnyttelse samt
miljùkonsulenttjenester

EFT C 300 af 29.09.98

N 716/97 29-07-98 Stùtte til nedbringning af CO2: projektet "Gamma
Utility Centre Europoort"

EFT C 308 af 08.10.98

N 750/97 29-07-98 Fri afskrivningsordning - Lelystad (Flevoland) EFT C 277 af 08.09.98

N 129/98 29-07-98 Jobbskabelsesprñmie - Twente EFT C 396 af 19.12.98
N 135/98 29-07-98 Stùtte til F&U: MEDEA T 601 - EUREKA 1535/

Atlas
EFT C 308 af 08.10.98
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N 303/98 16-09-98 Udviklingsstùtte til Kina i henhold til art. 4, stk. 7, i
det syvende direktiv om stùtte til skibsvñrftsindustrien

EFT C 409 af 30.12.98

N 415/98 17-09-98 Forlñngelse af lovgivningen vedrùrende stùtte til
skibsvñrfter indtil den 31.12.1998

N 473/98 17-09-98 ándring af investeringsstùtteordningen for Noord-
Nederland

N 206/98 28-10-98 Investeringsstùtte til fordel for skibsvñrftet
Barkmeijer Stroobos

N 486/97 25-11-98 Stùtte til filmproduktion
NN 136/98 9-12-98 Erstatning for skader foraÊrsaget af sñrligt heftige

regnskyl
N 751/97, NN 184/97 22-12-98 Nultarif for residualbrñndstof

N 65/98 22-12-98 Stùtteordning for energiforsyning til
nonprofitorganisationer og til specielle sektorer

N 107/98 22-12-98 Udviklingsstùtte til Indonesien i henhold til art. 4, stk.
7, i det syvende direktiv om stùtte til
skibsvñrftsindustrien

N 589a/98 22-12-98 Udvidelse af CO2-/energiafgiften

Portugal

NN 36/97 11-03-98 Uddannelsesstùtte til fordel for Autoeuropa EFT C 208 af 04.07.98
N 89/98 11-03-98 Omstruktureringsstùtte til fordel for M. Carmona &

IrmaÄos, S.A.
N 90/98 25-03-98 Omstruktureringsstùtte til CONFINCA S.A.

N 128/98 25-03-98 Omstruktureringsstùtte til Subvidouro Crl

N 82/98 20-05-98 Statsgarantiordning for bankkreditter [SGEEB] EFT C 363 af 25.11.98

N 232/98 30-06-98 ándring af det operative program for
fñllesskabsinitiativet vedrùrende SMV

EFT C 308 af 08.10.98

N 202/98 1-07-98 Stùtte til fordel for Exporplas s.a. EFT C 264 af 21.08.98
N 388/98 3-09-98 PEDIP II - Udvidelse af anvendelsesomraÊdet for

foranstalt-ning 3,5 ("stùtte til mindre projekter med
henblik paÊ moder-nisering af virksomheder") til de
regioner, der er omfattet af SIR (ordning for regionale
incitamenter)

EFT C 308 af 08.10.98

N 203/98 30-09-98 Stùtte til fordel for Verto Portugal EFT C 384 af 10.12.98

N 201/98 9-12-98 Stùtte til fordel for FITOR S.A.

N 363/98 9-12-98 Omstruktureringsstùtte til DRAGAPOR S.A.
N 577/98 9-12-98 ándring af foranstaltning A2 i det operative program

RETEX
NN 100/98 22-12-98 Stùtteordning til virksomhedsmodernisering - SIRME

Det Forenede Kongerige

N 616/97 10-03-98 Ekspertbistandsprogram til fordel for Skotland EFT C159 af 26.05.98
NN 161/97 25-03-98 Anvendelse af frit disponible i Training and Enterprise

Councils - [TECS] and Chambers of Commerce,
Training and Enterprise [CCTES]

EFT C 236 af 28.07.98

N 17/98 25-03-98 Stùtte til fordel for Rolls Royce: "Large engine
programmes"

EFT C 228 af 21.07.98

N 141/98 20-05-98 Garantiordning for markedsadgang (Nordirland)
N 115/98 27-05-98 Smart Wales EFT C 264 af 21.08.98

NN 2/98 1-07-98 Det walisiske udviklingsagentur: kreditgarantiordning

N 230/98 27-07-98 Viderefùrelse af SMART og SPUR i Skotland EFT C 300 af 29.09.98

N 153/98 29-07-98 Non-fossil Fuel Obligation for Renewables" (NFFO) EFT C 300 af 29.09.98
N 218/98 29-07-98 Regional- og uddannelsesstùtte til Jaguar Cars Ltd til

stùtte for et investeringsprojekt i Halewood
(Merseyside)

EFT C 270 af 29.09.98

N 210/98 30-09-98 Stùtte til F&U - Seagate strategisk forskningsprogram EFT C 384 af 10.12.98
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N 365/98 30-09-98 Investeringsstùtte til skibsvñrftet Kvaerner Govan
Ltd.

N 374/98 30-09-98 Beskñftigelsesstùtteordning - New Deal - EFT C 384 af 10.12.98
NN 117/97 14-10-98 F&U-stùtte til British Steel (EKSF-staÊ l)

N 420/98 11-11-98 Regional investeringsstùtte til LDV Limited

N 410/98 22-12-98 BeskñftigelseslaÊnefond

N 533/98 22-12-98 Prñmiefond til fordel for turismen (Nordirland)

Sverige

N 65/97 21-01-98 Kort over omraÊder, som er berettiget til regionalstùtte EFT C 089 af 25.03.98

N 77/97 2-02-98 Foranstaltninger til fordel for SMV EFT C 130 af 28.04.98
N 710/97 11-03-98 Foranstaltninger til fordel for F&U inden for

energisektoren
EFT C 169 af 04.06.98

N 711/97 11-03-98 Energiteknologifond EFT C 169 af 04.06.98

N 712/97 11-03-98 Foranstaltninger til fordel for energiteknologi EFT C 169 af 04.06.98

N 110/98 17-06-98 ándring og forlñngelse af regionalstùtteordningen for
strukturomlñgningsomraÊderne

EFT C 300 af 29.09.98

N 843/97 22-07-98 Lokale investeringsprojekter med henblik paÊ at ùge
samfundets ùkologiske bñredygtighed

EFT C 300 af 29.09.98

N 116/98 27-07-98 Stùtte til fordel for SMV EFT C 308 af 08.10.98

N 52/98 16-12-98 Beskñftigelsesfremmende foranstaltninger
N 53/98 16-12-98 Uddannelsesfremmende foranstaltninger

N 650/98 22-12-98 Stùtte til mindre foretagender

2. Sager, hvor Kommissionen uden at have indledt undersùgelsesproceduren har
konstateret, at der ikke er tale om stùtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1,
eller i henhold til artikel 1, stk. 2, i Kommissionens beslutning nr. 2496/96/EKSF

Tyskland

N 337/98 1-07-98 Risikokapitaltilfùrsel til fordel for Stahlwerke Bremen
GmbH fra dettes offentlige aktionñr, Hanseatische
Industriebeteiligungen GmbH

EFT C 392 af 16.12.98

N 276/98 22-07-98 Program for delstaten ThuÈ ringen: institutionel
finansiering af udvalgte markedsorienterede
forskningsinstitutter

EFT C 289 af 17.09.98

NN 83/98 14-10-98 Tilbagekùb af Preussag Stahl AG ved de offentlige
myndigheder i delstaten Niedersachsen

EFT C 392 af 16.12.98

éstrig

N 546/97 3-06-98 Stùtte til fordel for Mobil Oil Austria AG EFT C 290 af 18.09.98

N 856/97 17-06-98 Tilskud til en foranstaltning med henblik paÊ udbedring
af tid-ligere foraÊrsagede miljùskader til fordel for
Schmidt Schrau-benwerke

EFT C 409 af 30.12.98

Belgien

N 277/98 30-06-98 Stùtte til den sociale sikring for minearbejdere og
disses paÊrùrende

EFT C 308 af 08.10.98
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Spanien

N 639/97 21-01-98 Aftale om salg af gruppen Inespal til gruppen
ALCOA

EFT C 211 af 07.07.98

Italien

N 348/98 11-11-98 Foranstaltninger til opfùrelse og overenskomstmñssig
udlejning af boliger - Provinsen Trento

Nederlandene

N 656/97 29-07-98 Udvidelse af bortskaffelsesordningen for bilvrag EFT C 308 af 08.10.98

Det Forenede Kongerige

N 624/98 22-12-98 Salgsprocedure for laÊn fra Student Loan Company
Ltd.

3. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
med hele stùtten eller en del heraf

Tyskland

NN 54/97 (C 5/98) 4-02-98 Foranstaltninger til fordel for Brockhausen Holze
GmbH

EFT C 144 af 09.05.98

N 237/97, NN 151/97
(C 8/98)

18-02-98 Stùtte til fordel for BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

EFT C 219 af 15.07.98

NN 176/97 (C 9/98) 18-02-98 Finansielle foranstaltninger i forbindelse med LuÈ rssen
Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG's
overtagelse af Bremer Vilkan Marineschiffbau GmbH.

EFT C 252 af 12.08.98

N 783/96 N 225/97 NN
70/97 (C 11/98)

25-02-98 Stùtte til fordel for ADDINOL MineraloÈ l GmbH EFT C 186 af 16.06.98

NN 191/97 (C 15/98) 25-02-98 Stùtte til fordel for Kranbau KoÈ then GmbH EFT C 338 af 06.11.98

NN 30/97 (C 19/98) 11-03-98 Stùtte til fordel for Weida Leder GmbH EFT C 256 af 14.08.98

NN 166/97 NN 169/97
NN 170/97 (C 20/98)

11-03-98 Stùtte til fordel for SICAN-gruppen og dennes
partnere med henblik paÊ forskning og udvikling paÊ
omraÊdet mikro-elektronik

EFT C 307 af 07.10.98

NN 9/98 (C 22/98) 11-03-98 Stùtte til fordel for Kranbau Eberswalde GmbH EFT C 353 af 19.11.98

NN 41/97 (C 27/98) 25-03-98 Stùtte til omstrukturering af Draiswerke GmbH EFT C 207 af 03.07.98

N 771/97, NN 18/98 (C
30/98)

7-04-98 Stùtte til fordel for Wildauer Kurbelwelle GmbH EFT C 377 af 05.12.98

N 573/97, N 588/97 (C
34/98)

22-04-98 Stùtte til omstrukturering af Torwegge Holztechnik
GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik Klessmann
GmbH og IMA Wehrmann. Stùtte til omstrukturering
af Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrik GmbH

C 40/98 20-05-98 Multisektor-rammer for regionalstùtten til stùrre
investeringsprojekter

EFT C 171 af 05.06.98

NN 54/95 (C 42/98) 3-06-98 Stùtte til oprettelse af CD Albrechts GmbH EFT C 390 af 15.12.98

NN 45/97 (C 45/98) 17-06-98 Tidligere benyttelse af garantiordningerne for
delstaten Brandenburg (fra den 5,9.91 og den 22,8.94)

EFT C 369 af 28.11.98

N 101/98 (C 54/98) 29-07-98 Omstruktureringsstùtte til fordel for Graphischer
Maschinenbau GmbH

EFT C 336 af 04.11.98

NN 42/98 (C 56/98) 29-07-98 Skattefri investeringsreserve til ivñrksñttere EFT C 334 af 31.10.98

N 362/98 (C 63/98) 28-10-98 Stùtte til fordel for Saxonylon Textil GmbH
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NN 113/98 (C 66/98) 25-11-98 Overskydende kapacitet hos Kvaerner Warnow Werft
GmbH

NN 118/98 (C 69/98) 25-11-98 Misbrug af programmet for delstaten ThuÈ ringen til
fordel for investeringer i SMV i fortiden

N 702/97 (C 72/98) 9-12-98 Lov om stùtteprñmie i 1999 til fordel for de nye
delstater, inklusive Berlin

EFT C proceduren
indledt for en del at
stùtten

N 100/98 (C 84/98) 22-12-98 27. rammeplan under forbundsstatens og delstaternes
fñlles program for forbedring af de regionale
ùkonomiske strukturer

EFT C proceduren
indledt for en del at
stùtten

NN 106/98 (C 85/98) 22-12-98 Ukorrekt anvendelse af "de minimis"-bestemmelserne
i forbindelse med konsolideringsprogrammet af 20.
Juli 1993 for delstaten ThuÈ ringen

NN 137/98 (C 87/98) 22-12-98 Ukorrekt anvendelse af "de minimis"-bestemmelserne
i forbindelse med konsolideringsprogrammet af 24.
Januar 1996 for delstaten ThuÈ ringen

éstrig

NN 162/97 (C 3/98) 21-01-98 Stùtteordning for WIBAG's overtagelse af
kapitalandele i virksomheder beliggende i Burgenland

EFT C 154 af 19.05.98

N 895/96 (C 23/98) 25-03-98 Stùtte til fordel for KNP Leykam (Gratkorn) EFT C 296 af 24.09.98

N 663/97 (C 24/98) 25-03-98 Miljùbeskyttelsesstùtte til fordel for Kiener Deponie
Bachmanning

EFT C 201 af 27.06.98

NN 74/98 (C 52/98) 29-07-98 Omstruktureringsstùtte til Ergee Textilwerk GmbH EFT C 298 af 26.09.98

NN 189/97 (C 61/98) 14-10-98 Stùtte til fordel for Lenzing Lyocell GmbH & co KG EFT C 009 af 13.01.99

Belgien

N 544/97 (C 29/98) 7-04-98 Stùtte til fordel for Hermes Europe Railtel N.V. EFT C 291 af 19.09.98

N 263/98 (C 67/98) 25-11-98 Stùtte til fordel for Decochim S.A.

Spanien

N 749/97 (C 13/98) 25-02-98 Stùtte til fordel for AG TUBOS Europa SA, store
staÊ lrùr

EFT C 156 af 21.05.98

N 851/97 (C 25/98) 25-03-98 Stùtte til fordel for sektoren syntetiske fibre - BrileÂn
S.A.

EFT C 199 af 25.06.98

NN 33/98 (C 33/98) 7-04-98 Stùtte til fordel for virksomheden Babcock Wilcox
EspanÄ a S.A.

EFT C 249 af 08.08.98

Finland

NN 20/98 (C 55/98) 29-07-98 Fremskyndet nedskrivningsordning EFTC 377 af 05.12.98
delvis aÊbning

Frankrig

N 445/97 (C 12/98) 25-02-98 Stùtte til fordel for Cofidur med henblik paÊ
overtagelse af den tidligere Gooding-fabrik (tidligere
Grundig) i Creutzwald

EFT C 198 af 24.06.98

NN 19/95 (C 14/98) 25-02-98 Stùtte til fordel for Gooding Consumer Electronics
Ltd som led i kùbet af Grundigs tidligere
produktionsenhed i Creutzwald

EFT C 179 af 11.06.98

N 124/98 (C 37/98) 20-05-98 Udviklingsstùtte til Fransk Polynesien i henhold til
artikel 4, stk. 7, i det 7. direktiv om stùtte til
skibsbygningsindustrien

EFT C 307 af 07.10.98
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NN 52/98 (C 38/98) 20-05-98 Stùtte til fordel for Kimberley-Scott-koncernen EFT C 301 af 30.09.98
NN 53/98 (C 39/98) 20-05-98 Stùtte fra EUF til visse firmaer inden for

papirindustrien

Grñkenland

N 607a/97 (C 50/98) 29-07-98 Stùtteordning til fordel for SMV: operationelt
program til fordel for industrien (aktion 1,4.2.
"regioner i tilbagegang") samt fñllesskabsinitiativ til
fordel for SMV

Italien

NN 10/98 (C 16/98) 11-03-98 Stùtte til fordel for Banco di Sicilia og Sicilcassa EFT C 297 af 25.09.98

NN 79/96 (C 26/98) 25-03-98 Foranstaltninger til fordel for andelsvirksomheder EFT C 382 af 09.12.98
N 783/97, N 160/98 (C
35/98)

22-04-98 Regional investeringsstùtte i medfùr af den italienske
lov nr. 488/92 med henblik paÊ oprettelse af to nye
skibsvñrfter: Oristano og Belvedere Marittimo

EFT C 307 af 07.10.98

NN 41/98 (C 47/98) 14-07-98 Stùtteforanstaltninger til fordel for Ente Poste Italiane EFT C 367 af 27.11.98
NN 60/98 (C 48/98) 14-07-98 Kapitaludvidelser og andre foranstaltninger til en

rñkke forskellige virksomheder, som kontrolleres af
de offentlige holdingselskaber EMSA, SIGMA og
INTEX

EFT C 403 af 23.12.98

NN 164/97, NN 75/98
(C 49/98)

22-07-98 Love om jobbskabelsesforanstaltninger EFT C 384 af 10.12.98

NN 95/97 (C 64/98) 28-10-98 Stùtte til fordel for Istituto Poligraphico e Zecca dello
Stato samt de af dette kontrollerede selskaber

N 693/97, NN 130/98
(C 71/98)

9-12-98 Foranstaltninger med henblik paÊ generhvervelse og
fñrdiggùrelse af de byggemodnede erhvervsgrunde,
som er skabt af SIRAP SpA. Stùtte til kommunerne
med henblik paÊ tildeling af jordlodder og
industribygninger

NN 128/98 (C 77/98) 9-12-98 Dñkning af skibsvñrftet INMA's tab ved det
offentlige holdingselskab ITAINVEST (tidl. GEPI)

NN 135/98 (C 86/98) 22-12-98 Stùtte til fordel for Sangallo Vetro S.p.A.

Nederlandene

N 939/96 (C 18/98) 11-03-98 Udvikling af farveprintere med ink-jet EFT C 270 af 29.09.98

N 558/97 (C 43/98) 3-06-98 Stùtte til fordel for 624 benzintankstationer
beliggende ved den tyske grñnse

EFT C 307 af 07.10.98

N 708/97 (C 44/98) 17-06-98 Procesintegreret gasturbine i NEFERCO-
raffinaderiet

EFT C 334 af 31.10.98

Portugal

N 196/98 (C 60/98) 14-10-98 Stùtte til fordel for COTESI - Companhia de texteis
sinteÂ ticos S.A.

EFT C 405 af 24.12.98
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4. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter artikel 6, stk. 5, i
Kommissionens beslutning 2496/96/EKSF med hele stùtten eller en del heraf

Tyskland

N 204/98 (C 41/98) 3-06-98 Miljùstùtte til ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH EFT C 240 af 31.07.98

N 261/98 (C 73/98) 9-12-98 Stùtte til fordel for Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke
GmbH: miljùbeskyttelsesforanstaltninger

Italien

N 791/97 (C 46/98) 1-07-98 Stùtte til beskyttelse af miljùet samt F&U til fordel for
Acciaerie di Bolzano

EFT C 269 af 28.08.98

5. Sager hvor Kommissionen har indledt den fastsatte procedure mod hele stùtten eller en
del heraf, fordi en stat har undladt at opfylde sine forpligtelser i EKSF-traktatens artikel
88

Tyskland

C 55/94 et C 41/95 16-12-98 Stùtte til jern- og staÊ lindustrien til fordel for Neue
MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH - krav om
tilbagebetaling af ulovligt tildelt stùtte

6. Sager, hvor Kommissionen har udvidet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
for hele stùtten eller en del heraf

Tyskland

C 42/97 14-07-98 Stùtte til fordel for Everts Erfurt GmbH (ThuÈ ringen) EFT C 377 af 05.12.98

C 23/97 29-07-98 Omstruktureringsstùtte til Lautex GmbH EFT C 387 af 12.12.98
C 61/97 22-12-98 Stùtte til fordel for ELPRO AG (Berlin)

Spanien

C 76/97 6-05-98 Stùtte til fordel for DEMESA: Daewoo Electronics
Manufacturing EspanÄ a SA

EFT C 266 af 25.08.98

Frankrig

C 51/90 6-05-98 Stùtte til fordel for Pari Mutuel Urbain [PMU] /
vñddelùbsselskab

EFT C 253 af 12.08.98

C 42/96 14-07-98 SocieÂ teÂ Marseillaise de CreÂdit (SMC): kapitaltilfùrsel
paÊ 2,900 mio FF samt garantiloft paÊ 400 mio FF til
dñkning af eventuel indfrielse af garantiforpligtelser

EFT C 249 af 08.08.98

Italien

C 46/94 4-02-98 Stùtte til fordel for firmaet SELECO SpA i Pordenone EFT C 155 af 20.05.98

C 47/98 16-09-98 Stùtteforanstaltninger til fordel for Ente Poste Italiane EFT C 367 af 27.11.98
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7. Forelùbige beslutninger med opfordring til den paÊgñldende medlemsstat om at indgive
de af Kommissionen krñvede/ùnskede oplysninger

Tyskland

NN 142/97 7-04-98 Program for delstaten ThuÈ ringen til fordel for
investeringer i SMV

C 63/97 3-06-98 Stùtte til fordel for Riedel-de HaeÈn AG, som er en
stùrre virksomhed uden for bistandsomraÊderne

NN 97/98 28-10-98 Stùtte til fordel for BCA GmbH (Bitterfelder Chlor-
Alkali)

NN 120/98 9-12-98 Misbrug af ordningen ThuÈ ringer
Industriebeteiligungsfonds

Italien

C 46/94 2-12-98 Stùtte til fordel for Seleco S.p.A.

8. Sager, hvor Kommissionen har fundet stùtten forenelig med fñllesmarkedet og afsluttet
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en positiv beslutning

Tyskland

C 16c/95 13-05-98 Stùtte til fordel for Herborn & Breitenbach GmbH
(tidl. Drahtziehmaschinenwerk)

C 24/97 1-07-98 Stùtte til fordel for Chemieanlagenbau Stassfurt AG

C 72/97 30-09-98 Stùtte til fordel for SKET Verseilmaschinenbau
GmbH

C 8/98 14-10-98 Stùtte til fordel for BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

EFT C 387 af 12.12.98

C 5/97 et NN 102/97 28-10-98 Stùtte til fordel for Neptun Industrie Rostock GmbH

C 27/98 25-11-98 Stùtte til omstrukturering af Draiswerke GmbH

C 59/97 9-12-98 Stùtte til fordel for brunkulfyret kraftvñrk i Cottbus

Spanien

C 13/98 28-10-98 Stùtte til fordel for AG TUBUS Europa SA, stùrre
staÊ lrùr

Frankrig

C 39/96 10-06-98 Stùtte til fordel for andelsselskabet for udfùrsel af
franske bùger

C 42/96 14-10-98 Statsstùtte til SMC: SocieÂteÂ Marseillaise de CreÂdit

Italien

C 22/96 1-07-98 Stùtte til miljùbeskyttelse til fordel for Servola ApS
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Nederlandene

C 59/96 29-07-98 Udvikling af digital hùjhastighedsfotokopimaskine:
OS120

Portugal

C 17/97 4-02-98 Stùtte til sektoren for syntetiske fibre til fordel for
CORDEX SA [Companhia Industrial Textil SA]

Sverige

C 66/97 21-01-98 Godkendelse af forslaget om rammebestemmelser for
stùtten til automobilsektoren

EFT C 122 af 21.04.98

9. Sager, hvor Kommissionen har fundet stùtten forenelig med fñllesmarkedet og afsluttet
proceduren i henhold til artikel 6, stk. 5, i Kommissionens beslutning 2496/96/EKSF med
en positiv beslutning

Tyskland

C 85/97 9-12-98 Miljùbeskyttelsesstùtte til MCR Gesellschaft fuÈ r
metallurgisches Recycling

Italien

C 46/98 28-10-98 Miljùbeskyttelsesstùtte samt stùtte til F&U til fordel
for Acciaerie di Bolzano

10. Sager, hvor Kommissionen har fundet stùtten forenelig med fñllesmarkedet med visse
forbehold og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en betinget
beslutning

Tyskland

C 18/97 25-11-98 Stùtte til fordel for Infra Leuna Infrastruktur &
Service GmbH

éstrig

C 24/98 9-12-98 Miljùbeskyttelsesstùtte til fordel for Kiener Deponie
Bach-manning

Frankrig

C 13/97 21-01-98 Omstruktureringsstùtte til SFP: SocieÂ teÂ Francaise de
Production

EFT L 205 af 22.07.98

C 47/96 20-05-98 Finansiel stùtte til CreÂdit Lyonnais EFT L 221 af 08.08.98
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Italien

C 21/97 3-06-98 Den regionale sicilianske lov nr. 25/93 om
beskñftigelses-fremmende foranstaltninger (§§ 51,
114, 117 og 119)

C 40/96 29-07-98 Foranstaltninger til sanering, omstrukturering og
privatisering af Banco di Napoli

C 38/97 16-09-98 Kapitaltilfùrsel til samt privatisering af Societa
Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (Condotte)

C 39/97 16-09-98 Kapitaltilfùrsel til samt privatisering af Societa
Italstrade S.p.A.

11. Sager, hvor Kommissionen har fundet at stùtten uforenelig med fñllesmarkedet og
afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en negativ eller delvis
negativ beslutning

Tyskland

C 16/97 21-01-98 Ordning for skattelettelse i medfùr af artikel 52, stk. 8,
i den tyske lov om indkomstbeskatning

EFT L 212 af 30.07.98

C 14/92 25-02-98 Stùtte til fordel for Bremer Vulkan AG via Krupp og
Hibeg

EFT L 316 af 25.11.98

C 22/97 25-02-98 Udviklingsstùtte til Indonesien i henhold til artikel 4,
stk. 7, i det syvende direktiv om stùtte til
skibsbygningsindustrien

C 52/97 25-02-98 26. rammeplan under forbundsstatens og delstaternes
fñlles program for forbedring af de ùkonomiske
strukturer; intensivering af stùtten til udvikling af
telearbejde

C 9/97 22-04-98 Stùtte til fordel for SHB Stahl- & Hartgusswerke
BoÈ sdorf AG

C 35/97 22-04-98 Stùtte til fordel for Triptis Porzellan GmbH i. GV

C 37/96 6-05-98 Udvidelse af adgangen til regionalstùtte, der ydes som
led i den 25. Rammeplan under forbundsstatens og
delstaternes fñlles program for forbedring af de
ùkonomiske strukturer, til ogsaÊ at omfatte stùrre
virksomheders udgifter til erhvervelse af immaterielle
aktiver

EFT L 316 af 25.11.98

C 40/98 14-07-98 Multisektorale rammebestemmelser for regionalstùtte
til stùrre investeringsprojekter

EFT L 304 af 14.11.98

C 7/96 22-07-98 Omfordeling til andre Bremer Vulkan-firmaer af ikke
anvendt omstruktureringsstùtte til MTW-Schiffswerft
og Volkswerft

C 46/97 29-07-98 Tilladelse til GeorgmarienhuÈ tte (EKSF-staÊ l) til at
undlade at opfylde de miljùmñssige forpligtelser

C 11/98 25-11-98 Stùtte til fordel for ADDINOL MineraloÈ l GmbH

C 7/95 9-12-98 Stùtte til fordel for Maschinenfabrik Sangerhausen
(Samag)

C 63/97 22-12-98 Stùtte til fordel for Riedel-de-HaeÈn AG

éstrig

C 62/97 1-07-98 Forlñngelse af redningsstùtten til Actual
Maschinenbau AG

EFT L 316 af 25.11.98

C 77/97 14-10-98 Udenlandsk direkte investering i LiftGmbH

C 52/98 22-12-98 Omstruktureringsstùtte til Ergee Textilwerk GmbH

KONK. BERETN. 1998

STATSSTéTTE 295



Spanien

C 52/96 14-07-98 Omstruktureringsstùtte til FAHAVE S.A. og dette
firmas efterfùlgere

C 32/97 14-07-98 Stùtte til fordel for "Porcelanas del Norte S.A.L."
(PONSAL) / "Commercial Europa de Porcelanas
S.A.L." (COMEPOR)

C 44/97 14-10-98 Stùtte til fordel for MAGEFESA-koncernen og
dennes efterfùlgere

C 68/97 28-10-98 Stùtte til fordel for SNIACE S.A.

Frankrig

C 44/96 22-07-98 Statsstùtte via Consortium de ReÂalisation (CDR) til
en del af SocieÂ teÂ de Banque Occidentale (SDBO)

C 50/97 4-11-98 Investerings- og omstruktureringsstùtte til fordel for
"Nouvelle Filature LainieÁre de Roubaix"

Italien

C 27/97 13-05-98 Skattenedsñttelser i medfùr af lov nr. 549/95 til fordel
for automobilsektoren, sektoren for syntetiske fibre
samt skibsbygningsindustrien

C 14/97 1-07-98 Omstruktureringsstùtte til firmaerne Keller SpA og
Keller Meccanica SpA

C 29/97, C 30/97,
C 31/97

16-09-98 Foranstaltninger til fordel for andelsselskaber i medfùr
af lov nr. 49/85, den saÊkaldte Marcora-lov

C 55/97 11-11-98 Forùgelse af stùttesatsen for to kontrakter om
ombygninger af skibe

C 90/97 25-11-98 Kapitaltilfùrsel til Enirisorse S.p.A.

Nederlandene

C 41/96 21-01-98 Stùtte til opfùrelse af brintoveriltefabrik i Delfzijl EFT L 171 af 17.06.98

12. Sager, hvor Kommissionen har fundet stùtten uforenelig med fñllesmarkedet og
afsluttet proceduren efter artikel 6, stk. 4, i Kommissionens beslutning 3855/91/EKSF
eller efter artikel 6, stk. 5, i Kommissionens beslutning nr. 2496/96/EKSF med en
negativ beslutning

Tyskland

C 60/97 14-07-98 Stùtte til jern- og staÊ lindustrien (EKSF) til fordel for
Eisen- und Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH

C 75/97 11-11-98 Stùtte til fordel for ESF Elbestahl Feralpi GmbH

Luxembourg

C 25/94 17-06-98 Stùtte til jern- og staÊ lindustrien (EKSF) til fordel for
Profil ARBED SA med henblik paÊ et miljùprogram
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13. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren efter artikel 88, stk. 2, i EF-
traktaten, efter at den paÊgñldende medlemsstat har trukket det anfñgtede
stùtteprojekt tilbage

Tyskland

C 34/98 16-09-98 Omstruktureringsstùtte til Torwegge Holztechnik
GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik Klessmann
GmbH og IMA Wehrmann. Omstruktureringsstùtte til
Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrik GmbH

C 25/97 28-10-98 Stùtte til fordel for DoÈ rries Scharmann Technologie
GmbH

éstrig

C 23/98 9-12-98 Stùtte til KNP Leykam, Gratkorn

Italien

C 3/97 14-07-98 Forlñngelse af friosterne for stùtte til ordrer (art. 31 i
regionallov nr. 25/93 - Sicilien)

EFT C 395 af 18.12.98

Luxembourg

C 36/97 11-03-98 Forskning & udviklingsprogram 1995/96 for
staÊ lvirksomhederne Profil ARBED S.A. og ARES
S.A.

EFT C 125 af 23.04.98

Nederlandene

C 36/96 22-04-98 Halvledersystemer til multimedier EFT C 311 af 10.10.98

14. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren efter artikel 6, stk. 5, i
Kommissionens beslutning nr. 2496/96/EKSF, efter at den paÊgñldende medlemsstat har
trukket de anfñgtede stùtteprojekt tilbage

Tyskland

C 41/98 9-12-98 Miljùbeskyttelsesstùtte til ESF Elbestahlwerk Feralpi
GmbH

15. Stùtteordninger, som har givet anledning til, at Kommissionen har foreslaÊet
foranstaltninger i medfùr af EF-traktatens artikel 88, stk. 1

Irland

E 1/98 E 2/98 22-07-98 International Financial Services Center (IFSC) og
Shannon Customs-free Airport Zone (SCAZ) - Irish
Corporation Tax (ICT)

EFT C 395 af 18.12.98
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Det Forenede Kongerige

E 2/97 1-07-98 Hensigtsmñssige foranstaltninger for saÊ vidt angaÊr
Kommissionens beslutning (N31/95: Single
Regeneration Budget), om den del af English
Partnerships-aktiviteterne, der henhùrer under
Partnership Investment Programme

16. Sager, hvor Kommissionen har konstateret, at en medlemsstat har indvilget i at bringe
de nuvñrende ordninger i overensstemmelse med bestemmelserne, efter at
Kommissionen har foreslaÊet hensigtsmñssige foranstaltninger i henhold til artikel 88,
stk. 1

Sverige

C 48/97 25-03-98 Stùtte til fordel for Volvo Truck Corporation i UmeaÊ EFT C 215 af 10.07.98

17. Sager, somKommissionen har besluttet at indbringe for Domstolen i medfùr af EF-
traktatens artikel 88, stk. 2., andet afsnit

Belgien

C 14/96 14-07-98 Operation Maribel

18. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Tyskland

C 52/97 22-07-98 26. rammeplan under forbundsstatens og delstaternes
fñlles program for forbedring af de ùkonomiske
strukturer; intensivering af stùtten til udvikling
telearbejde

Korrigendum til
beslutning af 25.02.98

N 499/97 14-10-98 Privatisering af Verpackungszentrum Bitterfeld
GmbH, Bitterfeld-Wolfen

Korrigendum til
beslutning af 16.12.97

NN 9/98 (C 22/98) 28-10-98 Stùtte til fordel for Kranbau Eberswalde GmbH Korrigendum til
beslutning af 11.03.98

NN 104/96, NN 140/96 11-11-98 Stùtte til fordel for Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)

Korrigendum til
beslutning af 1,7.98

C 11/98 16-12-98 Stùtte til fordel for ADDINOL MineraloÈ l GmbH Korrigendum til
beslutning af 25.11.98

Spanien

C 52/96 22-12-98 Omstruktureringsstùtte ydet til FAHAVE S.A. og til
dets efterfùlgere

Korrigendum til
beslutning af 14.7.98

KONK. BERETN. 1998

298 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPáISKE UNION



Frankrig

N 3/98 29-07-98 Stùtte til filmproduktion EFT C 279 af 8,9.98
ñndring til beslutning
af 3,6.98

C 47/96 18-11-98 Finansiel stùtte til CreÂdit Lyonnais: vurdering af
klausul

bestemmelser i art.
1,3.c) i beslutningen af
20.05.98

Italien

N 737/97 25-02-98 Prñmie for opretholdelse af arbejdspladser i omraÊder,
som er omfattet af EF-traktatens artikel 92 og 3 a.

Korrigendum til
beslutning af 03.12.97

NN 10/98 (C 16/98) 15-04-98 Stùtte til fordel for Banco di Sicilia og Sicilcassa Korrigendum til
beslutning af 11.03.98 -
EFT C 297 af 25.09.98

C 29/97, C 30/97,
C 31/97

14-10-98 Foranstaltninger til fordel for andelsselskaber i medfùr
af lov nr. 49/85, den saÊkaldte Marcora-lov

Korrigendum til
beslutning af 16.09.98

NN 89/98 28-10-98 Stùtte til fordel for IRI S.p.A. i form af forlñnget
ubegrñnset statsgaranti: aftale Andreatta/Van Miert

klassificeret

N 50/98 30-11-98 Automatisk stùtte Korrigendum til
beslutning af 09.10.98

Nederlandene

NN 28/94 17-06-98 Stùtte til F&U til fordel for projektet FOKKER 70 klassificeret

Sverige

C 48/97 7-04-98 Stùtte til fordel for Volvo Truck Corporation i UmeaÊ Korrigendum til
beslutning af 25.03.98

D Ð Liste over statsstùtte i andre sektorer

1. Inden for landbrug

1.1. Sager, hvor Kommissionen ikke har gjort indsigelser

éstrig

23.1.1998 STEIERMARK: STéTTEFORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR
ARBEJDSTAGERE INDEN FOR LANDBRUGET

EFT C/136/98 af 1.5.1998

6.2.1998 NIEDEROESTERREICH: STéTTE TIL KéB AF HAN-AVLSDYR
(VáDDERE)

EFT C/130/98 af 28.4.1998

27.2.1998 KOMPENSATION FOR TAB INDEN FOR VINDYRKNING PAÊ
GRUND AF FROST

EFT C/181/98 af 12.6.1998

1.4.1998 áNDRING AF DE TEKNISKE FORSKRIFTER I DET SáRLIGE
DIREKTIV OM FREMME AF STRUKTURER OG AFSáTNING AF
VIN

EFT C/188/98 af 17.6.1998

15.4.1998 SALZBURG: BESKYTTELSE AF GRUNDVAND OG URTER EFT C/232/98 af 24.7.1998

23.4.1998 STéTTE TIL FORSIKRINGSPRáMIER (VINDYRKNING) EFT C/232/98 af 24.7.1998

29.4.1998 STEIERMARK: MILJéSTéTTE EFT C/266/98 af 25.8.1998

29.4.1998 NIEDEROESTERREICH: GENOPBYGNING AF LANDSBYER EFT C/232/98 af 24.7.1998
29.4.1998 STéTTE TIL INVESTERINGER I VáKSTHUSE EFT C/232/98 af 24.7.1998
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3.6.1998 TYROL: FREMME AF FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PAÊ
AT FORBEDRE MáLK OG MáLKEPRODUKTERS KVALITET OG
HYGIEJNISKE VáRDI

EFT C/266/98 af 25.8.1998

30.7.1998 NIEDEROESTERREICH: STéTTE TIL ETABLERING AF UNGE
LANDMáND

EFT C/329/98 af 27.10.1998

9.9.1998 INVESTERINGSSTéTTE EFT C/361/98 af 24.11.1998

24.9.1998 PROGRAM »GRUNDWASSER 2000« EFT C/361/98 af 24.11.1998

Belgien

12.1.1998 TILSKUD OG GEBYRER FRA BUDGETFONDEN FOR RAÊ VARER EFT C/147/98 af 13.5.1998

13.1.1998 FLANDERN: STéTTE TIL UDBEDRING AF BYER OG
LANDDISTRIKTER SAMT TIL FORBEDRING AF OFFENTLIGE
INFRASTRUKTURER

EFT C/136/98 af 1.5.1998

24.2.1998 VALLONIET: SáRLIGE FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR
OKSEKéD

EFT C/136/98 af 1.5.1998

4.5.1998 FORSLAG TIL KONGELIGT DEKRET OM FASTLáGGELSE AF DE
AÊ RLIGE GEBYRER, DER SKAL ERLáGGES AF PRODUCENTER
AF PRYDPLANTER

EFT C/232/98 af 24.7.1998

8.5.1998 STéTTE FRA OG OBLIGATORISKE AFGIFTER TIL FONDEN FOR
SUNDHED

EFT C/188/98 af 17.6.1998

OG SVINEAVL

8.7.1998 UDDANNELSE INDEN FOR FRUGTSEKTOREN EFT C/329/98 af 27.10.1998

4.8.1998 KONGELIG BEKENDTGéRELSE OM FASTSáTTELSE AF
GEBYRER FOR

EFT C/330/98 af 28.10.1998

UDSTEDELSE AF PHYTOSANITáRE CERTIFIKATER
10.11.1998 AFSáTNING AF LANDBRUGSPRODUKTER EFT C/054/99 af 25.02.1999

Tyskland

8.1.1998 THURINGEN: RENTEGODTGéRELSE I FORBINDELSE MED
DRIFTSLAÊ N

EFT C/147/98 af 13.5.1998

INDEN FOR LANDBRUG OG SKOVBRUG
8.1.1998 THURINGEN: FREMME AF PRIVATE RAÊ DGIVNINGSTJENESTER

INDEN FOR LANDBRUG OG GARTNERI
EFT C/147/98 af 13.5.1998

8.1.1998 SACHSEN: FREMME AF INVESTERINGER MED HENBLIK PAÊ
OPFéRELSE AF BYGNINGER TIL DYR

EFT C/147/98 af 13.5.1998

26.1.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: AFSáTNING AF éKOLOGISKE
LANDBRUGSPRODUKTER

EFT C/130/98 af 28.4.1998

6.2.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: STéTTE TIL éKOLOGISKE
LANDBRUGSVIRKSOMHEDER

EFT C/130/98 af 28.4.1998

17.2.1998 THURINGEN: STéTTE TIL EN VIRKSOMHED TIL
FORARBEJDNING AF FJERKRáKéD

EFT C/130/98 af 28.4.1998

17.2.1998 SACHSEN: STéTTE TIL MILJéFORBEDRING INDEN FOR
LANDBRUGS-BEDRIFTER

EFT C/149/ af 15.5.1998

17.2.1998 NORDRHEIN-WESTFALEN: STéTTE TIL MILJéVENLIG
LANDBRUGSPRODUKTION

EFT C/130/98 af 28.4.1998

24.2.1998 RAMMEPLAN -2001 I FáLLESSKABSOPGAVEN: FORBEDRING AF EFT C/149/98 af 15.5.1998

LANDBRUGSSTRUKTURER OG BESKYTTELSE AF KYSTERNE

4.5.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: INVESTERINGSSTéTTE TIL
VIRKSOMHEDEN

EFT C/266/98 af 25.8.1998

KLAUS GMBH

29.5.1998 RHEINLAND-PFALZ: FáLLESSKABSINITIATIV LEADER II EFT C/266/98 af 25.8.1998
1.7.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: STéTTE TIL UDVIKLING AF

LANDOMRAÊ DER
EFT C/321/98 af 20.10.1998

30.7.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: PROGRAM TIL FREMME AF
INVESTERINGER INDEN FOR VANDBYGNING

EFT C/329/98 af 27.10.1998

28.8.1998 UDKAST TIL LOV OM FOND FOR SKOVBRUG EFT C/361/98 af 24.11.1998

24.9.1998 NIEDERSACHSEN: EU-INITIATIV LEADER II EFT C/363/98 af 25.11.1998
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24.9.1998 BAYERN: INVESTERINGER INDEN FOR FéDEVAREOMRAÊ DET EFT C/361/98 af 24.11.1998
16.10.1998 NIEDERSACHSEN: STéTTE INDEN FOR RAMMERNE AF EU-

INITIATIV
EFT C/021/99 af 26.01.1999

LEADER II

21.10.1998 RHEINLAND-PFALZ: STéTTE TIL INVESTERINGER INDEN FOR
LANDBRUG

EFT C/021/99 af 26.01.1999

27.10.1998 BAYERN: PROGRAM PAÊ KULTUROMRAÊ DET (KULAP-A)

28.10.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: FORBEDRING AF
SKOVPRODUKTER

EFT C/021/99 af 26.01.1999

30.10.1998 BAYERN: STéTTE TIL LANDBRUG I BJERGOMRAÊ DER EFT C/021/99 af 26.01.1999

30.11.1998 SACHSEN: PRODUKTIONSMETODER INDEN FOR LANDBRUG,
DER ER

EFT C/047/99 af 20.02.1999

FORENELIGE MED MILJéBESKYTTELSESKRAV
11.12.1998 SACHSEN-ANHALT: RETNINGSLINJER FOR TILDELING AF

STéTTE
EFT C/047/99 af 20.02.1999

TIL REGIONALUDVIKLING

11.12.1998 RHEINLAND-PFALZ: EU-INITIATIV LEADER II EFT C/047/99 af 20.02.1999

21.12.1998 SACHSEN: STéTTE TIL FORDEL FOR LANDBRUGSPRODUKTER

21.12.1998 BAYERN: FORBEDRING AF LANDBRUGSSTRUKTURER Ð RAIN
AM LECH

EFT C/060/99 af 02.03.1999

21.12.1998 NORDRHEIN-WESTFALEN: STéTTE TIL éKOLOGISK
LANDBRUG

EFT C/060/99 af 02.03.1999

21.12.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: LEADER II EFT C/047/99 af 20.02.1999

Danmark

23.1.1998 TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED I SKOVBRUGET EFT C/130/98 af 28.4.1998

23.1.1998 STéTTE TIL UDVIKLING OG PLEJE AF SKOVE EFT C/130/98 af 28.4.1998
21.2.1998 FORBEDRING AF LANDBRUGSSTRUKTURERNES

EFFEKTIVITET
24.2.1998 STéTTE TIL UDVIKLING AF éKOLOGISK PRODUKTION EFT C/149/98 af 15.5.1998

20.8.1998 STéTTE OG AFGIFTER PAÊ PESTICIDER EFT C/329/98 af 27.10.1998

28.10.1998 STéTTE TIL DYREBESKYTTELSE EFT C/021/99 af 26.01.1999

Spanien

5.2.1998 ASTURIAS: STéTTE TIL UDVIKLING AF NY TEKNOLOGI INDEN
FOR LANDBRUGSMASKINER OG UDSTYR

EFT C/136/98 af 1.5.1998

17.2.1998 CASTILLA-LEON: STéTTE TIL KVáGMARKEDER EFT C/149/98 af 15.5.1998

17.2.1998 CASTILLA-LEON: STéTTE TIL INDUSTRIALISERING OG
AFSáTNING AF LANDBRUGS- OG FéDEVAREPRODUKTER

EFT C/149/98 af 15.5.1998

17.2.1998 MURCIA: GENOPBYGNING AF VINMARKER RAMT AF TéRKE EFT C/149/98 af 15.5.1998

25.2.1998 BALEARERNE: STéTTE TIL LANDBRUGSPRODUKTION EFT C/188/98 af 17.6.1998
27.2.1998 LA RIOJA: STéTTE TIL KOOPERATIVER INDEN FOR LANDBRUG EFT C/181/98 af 12.6.1998

12.3.1998 MURCIA: STéTTE TIL FORBEDRING AF
LANDBRUGSPRODUKTIONEN

EFT C/181/98 af 12.6.1998

19.3.1998 CASTILLA-LEON: STéTTE TIL KVáGAVL EFT C/188/98 af 17.6.1998

19.3.1998 STéTTE TIL DANNELSE AF SAMMENSLUTNINGER FOR
KARTOFFELAVLERE

EFT C/188/98 af 17.6.1998

26.3.1998 CANTABRIA: STéTTE TIL KOOPERATIVER INDEN FOR
LANDBRUGET

EFT C/188/98 af 17.6.1998

7.4.1998 CASTILLA-LEON: STéTTE TIL ETABLERING AF KOOPERATIVER
OG PRODUCENTSAMMENSLUTNINGER

EFT C/181/98 af 12.6.1998

23.4.1998 CASTILLA-LA-MANCHA: STéTTE TIL FORARBEJDNING OG
AFSáTNING AF LANDBRUGSFéDEVARER

EFT C/232/98 af 24.7.1998

23.4.1998 CASTILLA-LA-MANCHA: STéTTE TIL
LANDBRUGSKOOPERATIVER

EFT C/232/98 af 24.7.1998
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29.4.1998 CASTILLA-LA-MANCHA: STéTTE TIL
CERTIFICERINGSORGANER OG BRANCHEORGANISATIONER
INDEN FOR LANDBRUGET

EFT C/232/98 af 24.7.1998

4.5.1998 CANTABRIA: STéTTE TIL LANDBRUG EFT C/266/98 af 25.8.1998

29.5.1998 MADRID: STéTTE TIL DYREAVL EFT C/266/98 af 25.8.1998
3.6.1998 GALICIA: STéTTE TIL LANDBRUGSKOOPERATIVER EFT C/266/98 af 25.8.1998

16.6.1998 STéTTE TIL LANDBRUGSSEKTOREN EFT C/321/98 af 20.10.1998

24.6.1998 CANTABRIE: REGIONALSTéTTE TIL MILJéBESKYTTELSE EFT C/321/98 af 20.10.1998

24.6.1998 MADRID: STéTTE TIL INVESTERINGER I AGROINDUSTRI EFT C/321/98 af 20.10.1998
1.7.1998 MADRID: STéTTE TIL BJERGOMRAÊ DER EFT C/321/98 af 20.10.1998

20.7.1998 DE CANARISKE éER: STéTTE TIL MáLKESEKTOREN EFT C/329/98 af 27.10.1998

22.7.1998 CASTILLA-LEON: STéTTE TIL FORBEDRING AF
KUNSTVANDINGSANLáG

EFT C/329/98 af 27.10.1998

4.8.1998 MURCIA: FORBEDRING AF KVáGAVLERES ZOOSANITáRE
INFRASTRUKTURER

EFT C/330/98 af 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: STéTTE TIL LANDBRUGSBEDRIFTER EFT C/330/98 af 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: BESKYTTELSE OG FORBEDRING AF
AGROPRODUKTERS KVALITET

EFT C/363/98 af 25.11.1998

4.8.1998 MURCIA: STéTTE TIL VIRKSOMHEDER INDEN FOR
KONSERVESINDUSTRIEN VALENCIA: STéTTE TIL
UDDANNELSE PAÊ LANDBRUGSOMRAÊ DET

EFT C/330/98 af 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: STéTTE TIL FORBEDRING AF
LANDBRUGSPRODUKTIONEN

EFT C/330/98 af 28.10.1998

4.8.1998 CASTILLA-LEON: STéTTE TIL APPACALE S.A. EFT C/330/98 af 28.10.1998

4.8.1998 CATALONIEN: STéTTE TIL FREMSTILLING AF
MEJERIPRODUKTER

EFT C/361/98 af 28.10.1998

21.9.1998 MURCIA: STéTTE TIL FORARBEJDNING OG AFSáTNING AF
LANDBRUGSPRODUKTER

EFT C/361/98 af 24.11.1999

2.10.1998 éKONOMISKE FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR
LANDBRUGSKOOPERATIVER

EFT C/021/99 af 26.01.1999

28.10.1998 STéTTE TIL FORBEDRING AF FORARBEJDNING OG
AFSáTNING AF LANDBRUGSPRODUKTER

EFT C/024/99 af 29.01.1999

6.11.1998 CATALUNA: STéTTE TIL SMV EFT C/016/99 af 21.01.1999
10.11.1998 VALENCIA: STéTTE TIL CITRUSFRUGTSEKTOREN EFT C/016/99 af 21.01.1999

17.11.1998 CASTILLA-LEON: STéTTE TIL RETABLERING AF VINMARKER EFT C/047/99 af 20.02.1999

21.12.1998 MADRID: STéTTE TIL VIRKSOMHEDER EFT C/060/99 af 02.03.1999

21.12.1998 CATALUNA: STéTTE TIL INDULERIDA S.A. EFT C/060/99 af 02.03.1999
21.12.1998 MADRID: STéTTTE TIL SAMMENSLUTNINGER INDEN FOR

INTEGRERET FORARBEJDNING PAÊ LANDBRUGSOMRAÊ DET
EFT C/060/99 af 02.03.1999

21.12.1998 CATALUNA: STéTTE TIL AZUCARES ESPECIALES S.A. EFT C/060/99 af 02.03.1999

21.12.1998 LA RIOJA: PILOTPROGRAM FOR
PRODUCENTSAMMENSLUTNINGER

EFT C/060/99 af 02.03.1999

21.12.1998 CATALUNA: STéTTE TIL LANDBRUGSVIRKSOMHEDEN SCCL EFT C/060/99 af 02.03.1999

21.12.1998 GALICIA: STéTTE TIL LEJERES ERHVERVELSE AF
EJENDOMME

EFT C/047/99 af 20.02.1999

Frankrig

28.4.1998 PARAFISKALE AFGIFTER TIL FORDEL FOR GROUPEMENT
NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES, GRAINES
ET PLANTES (GNIS)

EFT C/232/98 af 24.7.1998

4.8.1998 STéTTE TIL FABRIKANTER AF LIKéR OG BRáNDEVIN EFT C/330/98 af 28.10.1998
21.9.1998 VIDEREFéRELSE AF BESTEMMELSERNE OM STéTTE TIL CTIFL

(centre technique interprofessionnel des fruits et legumes)
EFT C/361/98 af 24.11.1998

23.10.1998 STéTTE TIL FORBEDRING AF KVALITETEN AF SVINEKéD I
BJERGOMRAÊ DER

EFT C/016/99 af 21/01/1999
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Finland

24.2.1998 STéTTE TIL REKLAME FOR éKOLOGISKE PRODUKTER EFT C/149/98 af 15.5.1998

30.9.1998 STéTTE TIL FORARBEJDNING OG AFSáTNING AF
LANDBRUGSPRODUKTER

EFT C/021/99 af 26.01.1999

14.10.1998 STéTTE TIL FORANSTALTNINGER INDEN FOR SKOVBRUG
(AÊ LAND)

EFT C/021/99 af 26.01.1999

Grñkenland

26.2.1998 STéTTE TIL FORSKNING INDEN FOR SUKKERSEKTOREN SOM
LED I

EFT C/149/98 af 15.05.1998

EU-INITIATIVET INTERREG II EFT C/188/98 af 17.06.1998

1.4.1998 STéTTE TIL BOMULDSPRODUCENTER SOM FéLGE AF DE
SKADER, DER BLEV FORVOLDT VED OVERSVéMMELSERNE I
1997

EFT C/232/98 af 24.07.1998

1.4.1998 STéTTE TIL PRODUCENTER RAMT AF NEDBéR, FROST OG
TéRKE I 1997

EFT C/188/98 af 17.06.1998

1.4.1998 STéTTE TIL PRODUCENTER RAMT AF OVERSVéMMELSER OG
NEDBéR I 1996

EFT C/266/98 af 25.08.1998

29.5.1998 STéTTE TIL BEDRIFTER RAMT AF DE UGUNSTIGE
VEJRFORHOLD I 1997

EFT C/266/98 af 25.08.1998
EFT C/330/98 af 28.10.1998

4.6.1998 STéTTE TIL UNGE LANDBRUGERE

14.8.1998 ERSTATNING TIL BEDRIFTER, DER LED TAB PAÊ GRUND AF DE
UGUNSTIGE VEJRFORHOLD TI 1997 OG 1998

EFT C/016/99 af 21.01.1999

28.10.1998 ERSTATNING TIL KARTOFFELPRODUCENTER, HVIS
PRODUKTION BLEV DESTRUERET, FORDI DEN VAR INFICERET
MED EN BAKTERIE

EFT C/016/99 af 21.01.1999

6.11.1998 STéTTE TIL LANDBRUGERE, HVIS BEDRIFTER BLEV
BESKADIGET PAÊ GRUND AF UVEJR I MARTS OG APRIL 1998

EFT C/021/99 af 26.01.1999

10.11.1998 STéTTE TIL LANDBRUGERE, HVIS BEDRIFTER BLEV
BESKADIGET VED ILDEBRANDE I 1997

Italien

8.1.1998 REKLAMEFORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR
LANDBRUGSPRODUKTER

EFT C/147/98 af 13.5.1998

12.1.1998 EMILIA-ROMAGNA: STéTTE TIL AT FORBEDRE
LEVNEDSMIDLERS KVALITET

EFT C/147/98 af 13.5.1998

27.1.1998 LAZIO: STéTTE TIL SAMMENSLUTNINGER AF éKOLOGISKE
PRODUCENTER

EFT C/130/98 af 28.4.1998

6.2.1998 SICILIEN: STéTTE TIL JORDFORBEDRING OG OPFéRELSE AF
LANDBRUGSBYGNINGER

EFT C/147/98 af 13.5.1998

17.2.1998 PIEMONTE: NORMER FOR UDVIKLING AF éKOLOGISK
LANDBRUG

EFT C/149/98 af 15.5.1998

17.2.1998 REKLAME TIL FORDEL FOR LANDBRUGSPRODUKTER
24.2.1998 AIMA-BRANCHEAFTALE FOR FORARBEJDNING AF

KARTOFLER (1997)
EFT C/149/98 af 15.5.1998

17.3.1998 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: REFINANSIERING AF EN RáKKE
STéTTEFORANSTALTNINGER L.R. 10/97 ARTIKEL 24, STK. 21 OG
22

EFT C/181/98 af 12.6.1998

1.4.1998 LOMBARDIET: STéTTE TIL INDKéB AF KéER EFT C/232/98 af 24.7.1998
20.4.1998 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: éKONOMISKE FORANSTALTNINGER

INDEN FOR LANDBRUGSSEKTOREN: UDKAST TIL REGIONAL
LOV NR. 252

EFT C/232/98 af 24.7.1998

23.4.1998 TOSCANA: REGIONALT PROGRAM FOR BESKYTTELSE AF
»RELIQUE«-RACEN

EFT C/232/98 af 24.7.1998

29.4.1998 TOSCANA: FORANSTALTNINGER FOR AT FREMME UNGES
ADGANG TIL LANDBRUGET OG TIL TJENESTER INDEN FOR
LANDBRUGET

EFT C/232/98 af 24.7.1998
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7.5.1998 STéTTE TIL RISO 2000-PROJEKTET EFT C/188/98 af 17.6.1998
2.6.1998 NATIONALT PROGRAM FOR STéTTE TIL KVáGLAVLERE, DER

ER RAMT AF KOGALSKAB
EFT C/232/98 af 24.7.1998

4.6.1998 SARDINIEN: STéTTE TIL REDNING OG OMSTRUKTURERING EFT C/270/98 af 29.8.1998

2.7.1998 AGROéKONOMISK GODTGéRELSE EFT C/321/98 af 20.10.1998

3.7.1998 RIBS Ð PROJEKT CAMPOSOLE EFT C/329/98 af 27.10.1998

22.7.1998 AOSTA-DALEN: STéTTE TIL INVESTERINGER I
LANDSBRUGSBEDRIFTER

EFT C/329/98 af 27.10.1998

24.7.1998 VENETO: PLAN TIL FOREBYGGELSE OG FORBEDRING AF DE
VANDMáNGDER, DER LéBER UD I VENEZIA-BUGTEN

EFT C/329/98 af 27.10.1998

30.7.1998. SICILIEN: BESKYTTELSE AF DEN VILDE FAUNA OG
JAGTBESTEMMELSER (ARTIKEL I LOV LR. NO. 33)

EFT C/329/98 af 27.10.1998

7.8.1998 STéTTE TIL PARMACOTTA-PROJEKTET Ð INTERVENTION RIBS
SPA

EFT C/361/98 af 24.11.1998

7.8.1998 STéTTE TIL UNIBON SALUMI EFT C/330/98 af 28.10.1998
20.8.1998 LIGURIEN: STéTTE TIL VIRKSOMHEDER SOM LED I LEADER II EFT C/329/98 af 27.10.1998

22.9.1998 PIEMONTE: UDBYGNING AF DET AGROINDUSTRIELLE SYSTEM EFT C/363/98 af 25.11.1998

30.9.1998 STéTTE TIL QUARGENTAN-INTERVENTION RIBS EFT C/021/99 af 26.01.1999

2.10.1998 REKLAME OG PR TIL FORDEL FOR KVALITETSVINE EFT C/021/99 af 26.01.1999
15.10.1998 MARCHE: STéTTE TIL BJERGOMRAÊ DER EFT C/021/99 af 26.01.1999

16.10.1998 MARCHE: STéTTE TIL éKOLOGISK LANDBRUG EFT C/021/99 af 26.01.1999

21.10.1998 SARDINIEN: STéTTE TIL INVESTERINGER I
LANDBRUGSBEDRIFTER

EFT C/016/99 af 21.01.1999

28.10.1998 EMILIA-ROMAGNA: GARANTIFOND INDEN FOR
LANDBRUGSSEKTOREN

EFT C/016/99 af 21.01.1999

23.11.1998 SICILIEN: BESKYTTELSE AF DEN VILDE FAUNA OG
JAGTBESTEMMERLSER (LRNR.33 BORTSET FRA ARTIKEL 6)

8.12.1998 TOSCANA: REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER

8.12.1998 TOSCANA: LEADER II-PROGRAMMET Ð STéTTE TIL FREMME
AF KVALITETSLANDBRUG

EFT C/047/99 af 20.02.1999

14.12.1998 LIGURIA: NYE BESTEMMELSER FOR LANDBRUG I
BJERGOMRAÊ DER

EFT C/060/99 af 02.03.1999

21.12.1998 STéTTE TIL éKONOMI OG PRODUKTION (MEZZOGIORNO) EFT C/060/99 af 02.03.1999
22.12.1998 PUGLIA: LAÊ N MED RENTEGODTGORELSE EFT C/047/99 af 20.02.1999

30.12.1998 MARCHE: STéTTE TIL UNGE LANDBRUGERE EFT C/060/99 af 02.03.1999

Irland

23.4.1998 ERSTATNING FOR TAB I FORBINDELSE MED UGUNSTIGE
VEJRFORHOLD I 1997

EFT C/232/98 af 24.7.1998

17.11.1998 STéTTE TIL UNGE LANDBRUGERE EFT C/047/99 af 20.02.1999

8.12.1998 ERSTATNING FOR TAB AF VINTERFODER EFT C/047/99 af 20.02.1999

21.12.1998 STéTTE TIL DESTRUKTION AF KVáG, DER ER SMITTET MED
DIOXIN

Luxembourg

30.1.1998 PRáMIE FOR NATUR- OG LANDSKABSPLEJE EFT C/181/98 af 12.6.1998

Nederlandene

20.1.1998 áNDRING AF DE SKATTELIGNENDE AFGIFTER, DER
FINANSIERER STéTTE TIL FORSKNING I
KVáGFODERSEKTOREN

EFT C/147/98 af 13.5.1998

17.2.1998 STéTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER MED HENBLIK PAÊ AT
FOREBYGGE OG BEKáMPE KVáGSYGDOMME OG FORETAGE
FORSKNING I MEJERISEKTOREN

EFT C/147/98 af 13.5.1998
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17.2.1998 STéTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER FOR AT BEKáMPE
SYGDOMM EINDEN FOR SVINESEKTOREN

EFT C/147/98 af 13.5.1998

17.2.1998 STéTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER FOR AT LAVE
REKLAME FOR MáLK OG MEJERIPRODUKTER

EFT C/136/98 af 1.5.1998

18.2.1998 STéTTE TIL FORSIKRING MOD KVáG- OG PLANTESYGDOMME
OG UGUNSTIGE VEJRFORHOLD

EFT C/136/98 af 1.5.1998

24.2.1998 STéTTE TIL UDNYTTELSE AF HéRFIBER OG OLIE TIL
NONFOOD-FORMAÊ L

EFT C/136/98 af 1.5.1998

24.2.1998 STéTTE TIL FORSKNING I UDNYTTELSE AF PLANTER TIL
NONFOOD-FORMAÊ L

EFT C/136/98 af 1.5.1998#

24.2.1998 STéTTE OG SKATTELIGNENDE AFGIFTER TIL FORSKNING OG
REKLAME INDEN FOR KALVESEKTOREN

EFT C/136/98 af 1.5.1998

24.2.1998 INDKéBSORDNING INDEN FOR SVINEAVL EFT C/136/98 af 1.5.1998
13.3.1998 FORSéG MED PRáMIER OG AFGIFTER I FORBINDELSE MED

MINERALREGNSKABER
EFT C/181/98 af 12.6.1998

29.7.1998 MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER PAÊ MILJéOMRAÊ DET EFT C/329/98 af 27.10.1998

31.8.1998 FORBEDRING AF LANDBRUGSSTRUKTURERNES
EFFEKTIVITET

EFT C/361/98 af 24.11.1998

1.9.1998 STéTTE TIL FRUGT OG GRéNTSAGER EFT C/329/98 af 27.10.1998

30.10.1998 SOCIOéKONOMISK PLAN FOR SVINEAVL EFT C/021/99 af 26.01.1999

3.11.1998 »HOOFDPRODUCTSCHAP AKKERBOUW« 'S VIDEREFéRELSE
AF »LANDBOUWSCHAP«-FORANSTALTNINGERNE

EFT C/021/99 af 26.01.1999

10.11.1998 VIDEREFéRELSE AF PVA-FORANSTALTNINGERNE
(KARTOFLER TIL FREMSTILLING AF STIVELSE)

EFT C/021/99 af 26.01.1999

18.11.1998 FINANSIEL STéTTE SOM LED I OMSTRUKTURERINGEN AF
SVINESEKTOREN

EFT C/016/99 af 21.01.1999

7.12.1998 STéTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING INDEN FOR
LANDBRUG

EFT C/047/99 af 20.02.1999

21.12.1998 STéTTE TIL DESTRUKTION AF KVáGFODER SMITTET MED
DIOXIN

EFT C/047/99 af 20.02.1999

Portugal

12.1.1998 STéTTE TIL REKLAME FOR REGIONALE PRODUKTER EFT C/147/98 af 13.5.1998

15.10.1998 LEADER II-PROGRAMMET EFT C/021/99 af 26.01.1999

26.10.1998 STéTTE TIL LANDBRUGSBEDRIFTER RAMT AF
OVERSVéMMELSERNE I OKTOBER OG NOVEMBER 1997

EFT C/021/99 af 26.01.1999

30.12.1998 STéTTE TIL FRUGT OG GRéNTSAGER EFT C/042/99 af 17/02/1999

Sverige

8.1.1998 FORANSTALTNINGER FOR AT FREMME DEN BIOLOGISKE
MANGFOLDINGHED PAÊ AGERJORDER

EFT C/147/98 af 13.5.1998

26.2.1998 AGROMONETáR GODTGéRELSE EFT C/149/98 af 15.5.1998

14.9.1998 STéTTE TIL LANDBRUGSPRODUKTION, DER ER FORENELIG
MED MILJéBESKYTTELSE

EFT C/361/98 af 24.11.1998

Det Forenede Kongerige

2.3.1998 AGROMONETáR GODTGéRELSE EFT C/149/98 af 15.5.1998

23.4.1998 AGROMONETáR GODTGéRELSE TIL FAÊ RESEKTOREN EFT C/188/98 af 17.6.1998

29.5.1998 MOORLAND-PROGRAMMET EFT C/266/98 af 25.8.1998
1.7.1998 ENGLAND: PROGRAM TIL BESKYTTELSE AF MILJéFéLSOMME

OMRAÊ DER
EFT C/321/98 af 20.10.1998

24.7.1998 STéTTE TIL FORDEL FOR LANDBRUGSBEDRIFTER OG
LANDBRUGSOMRAÊ DER

EFT C/329/98 af 27.10.1998

14.8.1998 STéTTE INDEN FOR SKOVBRUG (WGS) EFT C/361/98 af 24.11.1998
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22.9.1998 NORDIRLAND; BESKYTTELSE OG FREMME AF KVALITETEN AF
LEVNEDSMIDLER

EFT C/330/98 af 28.10.1998

28.10.1998 FAÊ R OG GEDER, DER ER ANGREBET AF SCRAPIE EFT C/021/99 af 26.01.1999
30.11.1998 SKOTLAND: NéDHJáLP PAÊ GRUND AF UGUNSTIGE

VEJRFORHOLD
EFT C/047/99 af 20.02.1999

21.12.1998 STéTTE TIL OKSEKéDSSEKTOREN EFT C/060/99 af 02.03.1999

30.12.1998 AGROMONETáR GODTGéRELSE Ð OKSEKéDSSEKTOREN EFT C/047/99 af 20.02.1999

1.2. Tilfñlde, hvor proceduren i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, er indledt

Belgien

10.11.1998 FLANDERN: FREMME AF LANDBRUGSPRODUKTER

Tyskland

30.3.1998 STéTTE TIL KéB AF JORD I éSTTYSKLAND EFT C/215/98 af 10.7.1998

Frankrig

2.12.1998 STéTTE TIL SVINEAVL

Grñkenland

20.5.1998 STéTTE TIL TILBAGEBETALING AF KOOPERATIVER OG ANDRE
VIRKSOMHEDERS GáLD

10.11.1998 STéTTE TIL FRUGT OG GRéNTSAGER (1997) EFT C/396/99 af 19.12.1998
4.12.1998 STéTTE TIL NYE LANDBRUGERE EFT C/022/99 af 27.01.1999

Italien

12.1.1998 LIGURIA: STéTTE TIL UDVIKLING AF
LANDBRUGSKOOPERATIVER

EFT C/101/98 af 3.4.1998

12.2.1998 VALLE D'AOSTA: VIDEREFéRELSE AF STéTTEORDNINGER
MED REGIONALT SIGTE INDEN FOR FORARBEJDNING OG
MARKEDSFéRING

EFT C/085/98 af 20.3.1998

13.2.1998 SICILIEN: GARANTIFOND INDEN FOR FRUGT- OG
GRéNTSAGSSEKTOREN

EFT C/086/98 af 21.3.1998

17.2.1998 STéTTE TIL ERHVERVELSE AF NYE MASKINER EFT C/100/98 af 2.4.1998

8.5.1998 STéTTE TIL CENTRALE DI LATTE DI ROMA ACCL EFT C/206/98 af 2.7.1998
20.5.1998 áNDRING AF GARANTIFOND MED HENBLIK PAÊ

KONSOLIDERING AF SMV'S GáLD INDEN FOR RAMMERNE AF
MAÊ L NR. 1

EFT C/245/98 af 5.8.1998

17.8.1998 VENETO: LAÊ N MED RENTEGODTGéRELSE INDEN FOR
LANDBRUGSOMRAÊ DET

EFT C/309/98 af 9.10.1998

29.9.1998 TOSCANA: STéTTE TIL KVáGAVL Ð CHIANINA-RACEN (1997-
1999)

EFT C/390/98 af 15.12.1998

Irland

25.2.1998 STéTTE TIL SéTRANSPORT AF KVáG TIL DET EUROPáISKE EFT C/142/98 af 7.5.1998

KONTINENT
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Portugal

20.8.1998 PLAN FOR OMSTRUKTURERING OG PRIVATISERING AF
VIRKSOMHEDERNE EPAC ET SILOPOR

EFT C/363/98 af 25.11.1998

1.3. Tilfñlde hvor proceduren i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, er afsluttet med positivt resultat

Italien

24.6.1998 LIGURIA: STéTTE TIL LANDBRUGSKOOPERATIVER EFT L/117/99 af 05.05.1999

26.10.1998 RAVENNE: STéTTE TIL AGRITERMINALE S.P.A. REGIONAL LOV
NR. 236/93

20.11.1998 MOLISE: STéTTE TIL KOOPERATIVER

1.4. Sager hvor Kommissionen har truffet en betinget beslutning efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

Italien

17.8.1998 STéTTE MED REGIONALT SIGTE

27.10.1998 STéTTE TIL ERHVERVELSE AF NYE MASKINER

1.5. Sager hvor Kommissionen har truffet en endelig negativ beslutning efter EF-traktatens artikel 88,
stk. 2, fùrste afsnit

Tyskland

2.7.1998 FORARBEJDNING OG MARKEDSFéRING AF
LANDBRUGSPRODUKTER

EFT /060/99 af 09.03.1999

éstrig

27.10.1998 STéTTE TIL VIRKSOMHEDEN AGRANA STAERKE GMBH

Spanien

14.12.1998 STéTTE TIL VIRKSOMHEDEN HIJOS DE ANDRES MOLINA S.A.
HAMSA

Grñkenland

1.9.1998 STéTTE TIL LINSEPRODUCENTER I DEPARTEMENTET
LEUCADE

EFT L/032/99 af 05.02.1999

Italien

29.7 199 LAZIO: LANDBRUGSAFGRéDER (LOV 44/89 OG 57/92) EFT L/086/99 af 30.03.1999

6.8.1998 SICILIEN: INITIATIVER MED HENBLIK PAÊ STéTTE TIL OG
UDNYTTELSE AF CITRUSFRUGTPRODUKTION
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1.6 Tilfñlde hvor Kommissionen har indledt undersùgelsesprocedure i henhold til EF-traktatens
artikel 88, stk. 2

Sverige

14.10.1998 FRITAGELSE AF VIRKSOMHEDEN AGROETANOL FOR ENERGI-
OG KULDIOXIDAFGIFT

1.7 RaÊdets beslutning i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 2

BESLUTNING VEDRéRENDE DEN GRáSKE STATS OVERTAGELSE AF VISSE LANDMáNDS GáLD
TIL DEN GRáSKE LANDBRUGSBANK

2. Inden for fiskerisektoren

2.1. Sager hvor Kommissionen har fundet stùtten forenelig med fñllesmarkedet uden at indlede
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

Tyskland

N 603/97 12/03/98 Rejefabrik EFT C 146 af 12.5.1998

N 847/98 06/03/98 Direkte salg EFT C 107 af 7.4.1998

N 22/B/98 15/06/98 Reklame for fiskeriprodukter Ð Pommern-Mecklembourg EFT C 236 af 28.7.1998
N 44/98 05/06/98 Stùtte til virksomheden Gottfried Friedrichs 4 G, Hamburg EFT C 213 af 9.7.1998

N 194/98 15/06/98 Forarbejdning og markedsfùring af fiskeriprodukter Ð
Schleswig-Holstein

EFT C 236 af 28.7.1998

N 476/98 17/11/98 Fremme af fiskeri (Rheinland-Pfalz)

Belgien

N 365/97 11.02.98 Stùtte til investeringer og etablering inden for fiskeri og
akvakultur

EFT C 103 af 4.4.1998

Danmark

N 73/98 12/03/98 Stùtte til bygning af fiskefartùj EFT C 111 af 9.4.1998

N 74/98 03/04/98 Modernisering af fiskefartùjer EFT C 156 af 21.5.1998
N 574/97 16/01/98 Produktionsafgiftsfond EFT C 051 af 18.2.1998

Spanien

N 180/98 20.08.98 Midlertidig bekendtgùrelse (Murcia) EFT C 308 af 8.10.1998
N 219/98 24/07/98 Midlertidig bekendgùrelse (aftale med Marokko) EFT C 308 af 8.10.1998

N 265/98 09/07/98 Investeringer i akvakultur (Galice) EFT C 308 af 8.10.1998

N 304/98 04/08/98 Renovering og modernisering af flaÊden (Galice) EFT C 308 af 8.10.1998

N 144/A/
96

23/01/98 Lov 19/1994 ùkonomisk og fiskal ordning (De Kanariske éer)
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Finland

N 173/98 24/07/98 Stùtte til laks

Frankrig

NN 146/
95

06/07/98 Stùtte til Provence Alpes CoÃ te d'Azur ± den franske stat »aftale
om havspùrgsmaÊ l«

EFT C 253 af 12.8.1998

Grñkenland

N 660/97 02/03/98 PROPESCA-programmet EFT C 111 af 9.4.1998
N 86/B/98 20/07/98 Stùtte til fordel for unge fiskere EFT C 330 af 28.1.1998

Irland

N 306/98 30/07/98 Erhvervelse af brugte fartùjer EFT C 330 af 28.10.1998
N 343/98 30/07/98 Skatteforanstaltninger vedrùrende hvidfisk EFT C 330 af 28.10.1998

N 407/98 27/08/98 Uddannelse Ð sildesektoren EFT C 330 af 28.10.1998

Italien

334/A/96 02/03/98 Stùtte til fiskerivirksomheder (Sicilien) EFT C 130 af 28.4.1998

N 923/96 06/07/98 Stùtte til fiskeri og akvakultur (Sardinien)

N 819/97 18/08/98 Investeringer i fiskerivirksomheder (blaÊ fisk) Ð (Abruzzia) EFT C 330 af 28.10.1998

N825/97 15/05/98 Stùtte til skaldyrsfiskere (Abruzzia) EFT C 192 af 19.6.1998

Nederlandene

N 765/97 17/11/98 Forsùgsfiskeri ± Barentz Zee

N 775/97 20/01/98 Stùtte til apparatur til opsporing af risiko for svindel EFT C 351 af 18.11.1998
N 02/98 08/07/98 Stùtte til fiskere ved Lac d'Yssel der opgiver aÊ lefiskeri EFT C 351 af 18.11.1998

N 37/98 01/04/98 Stùtte til canadisk parvodsfiskeri EFT C 146 af 12.5.1998

N 425/98 14/10/98 Stùtte til forarbejdning og markedsfùring af fiskeriprodukter EFT C 363 af 25.11.1998

Det Forenede Kongerige

N 85/98 01/04/98 Stùtte til fiskeri inden for rammerne af EU-initiativet PESCA til
det sydùstlige Scotland

EFT C 146 af 12.5.1998

N 147/98 6/04/98 Stùtte til fiskerisektoren inden for rammerne af EU-initiativet
PESCA til fordel for Scotland (Aberdeen)

EFT C 156 af 21.5.1998

3. Inden for transportsektoren

3.1. Artikel 87 finder ikke anvendelse

N 517/98 UK South Wales freight terminal 22.12.1998
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3.2. Beslutning om ikke at gùre indsigelser

N 592/97 D Sùtransport 21.01.1998

NN 155/
97

E REF Canaries 04.02.1998

N 350/97 I Virksomheder inden for sùtransport 18.02.1998
N 78/98 UK SMART 25.03.1998

N 8/98 NL Sùtransport 22.04.1998

N 350/98 SE Skibsbygning 01.07.1998

NN 17/98 DK DSB Rederi (Nyborg havn) 01.07.1998
NN 28/98 D FinanzbeitraÈge 98 29.07.1998

N 387/98 E Lufttransport Ð De Kanariske éer 29.07.1998

N 414/98 P Lufttransport Madeira 29.07.1998

N 436/98 F Kanal- og flodsejlads 02.10.1998
N 511/98 F Udtrñden af tjeneste for personale ved handelsflaÊden 28.10.1998

N 396/98 D Tonnage Tax relief 25.11.1998

N 231/98 NL Miljùforanstaltninger inden for luftfart 11.11.1998

N 553/98 IRL Stùtteforanstaltninger til fordel for sùfolk 09.12.1998
N 379/98 F Erhvervsskat inden for sùtransport 09.12.1998

N 518/98 F Arbejdsgiverbidrag til socialsikring inden for sùtransport 09.12.1998

N 598/98 NL Terminal i Born 09.12.1998

N 576/98 UK CTRL 22.12.1998

3.3. Beslutninger om at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2

NN 98/97 B Foranstaltninger til fordel for handelsflaÊden

og opmudringssektoren 21.01.1998
NN 188/97 AT Tauern Autobahn 04.02.1998

NN 12/98 E Trasmediterranea 18.02.1998

N 403/97 I Genopbygning af vejsektoren 25.03.1998

N 9/98 F Brittany Ferries 07.04.1998
NN 64/97 F Brittany Ferries 07.04.1998

N 701/97 NL Kanal- og flodsejlads 14.10.1998

NN 115/98 E Renoveringsplan II 28.10.1998

N 421/97 I Havnesektoren 22.12.1998
N 618/98 F Brittany Ferries 09.12.1998

NN 21/98 F Corsica Marrittima 09.12.1998

3.4. Endelige negative beslutninger

C 10/96 B Lufthavnen i Ostende 21.01.1998

C 86/97 IRL Sociale bidrag inden for sùtransport 09.12.1998

3.5. Endelige positive beslutninger

C 54/96 I Alitalia 03.06.1998

C 14/94 G Olympic Airways 29.07.1998
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E Ð EF-Domstolenes domme

1. Fùrsteinstansretten

Sag Parter Dato Offentliggùrelse

T-67/94 Ladbroke Racing Ltd. mod Kommissionen 27.01.98 [1998] ECR II-1

T-107/96 Pantochim mod Kommissionen og Frankrig 17.02.98 [1998] ECR II-311

T-189/97 ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production mod Kommissionen

18.02.98 [1998] ECR II-355

T-129/96 Preussag Stahl mod Kommissionen 31.03.98 [1998] ECR II- 609

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-
Unternehmen & Hapag Lloyd Fluggesellschaften
mod Kommissionen

02.04.98 [1998] ECR II- 641

T-214/95 Het Vlaamse Gewest (den flamske region) mod
Kommissionen

30.04.98 [1998] ECR II- 717

T-16/96 Cityflyer Express mod Kommissionen 30.04.98 [1998] ECR II-757

T-238/97 Comunidad Autonoma de Cantabria mod RaÊdet 16.06.98 [1998] ECR II-2271

T-371/94
T-394/94

British Airways e.a.& British Midland Airways mod
Kommissionen

25.06.98 [1998] ECR II-2405

T-11/95 BP Chemicals & UK mod Kommissionen 15.09.98

T-140/95 Ryanair mod Kommissionen e.a. 15.09.98

T-95/96 Gestevision Telecinco SA mod Kommissionen og
Frankrig

15.09.98

T-126/96
T-127/96

Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) mod
Kommissionen e.a..

15.09.98

T-188/95 Waterleiding Maatschappij »Noord-West Brabant«
mod Kommissionen

16.09.98

2. Domstolen

Sag Parter Dato Offentliggùrelse

C-280/95 Kommissionen mod Italien 29.01.98 [1998] ECR I-259

C-309/95 Kommissionen mod RaÊdet & Frankrig 19.02.98 [1998] ECR I-655

C-174/97P FFSA e.a. mod Kommissionen 25.03.98 [1998] ECR I-1303

C-367/95P Kommissionen & Frankrig e.a. mod Sytraval &
Brinsk's France

02.04.98 [1998] ECR I-1719

C-52/97,
C-53/97,
C-54/97

Epifanio Viscido e.a. v Ente Poste Italiane 07.05.98 [1998] ECR I-2629

C-415/96 Spanien mod Kommissionen 12.11.98 [1998] ECR?????

C-200/97 Ecotrade Srl v Altifornie e Ferriere di Servola SpA
(AFS)

01.12.98 [1998] ECR?????
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F Ð HaÊ ndhñvelse af Kommissionens beslutning om tilbagebetaling af stùtte

1. Kommissionens beslutninger (GD IV) om tilbagebetaling af stùtte (1983-1997), der endnu ikke er efterkommet

MS Navn Dato for beslutning EFT Stùtteform

Belùb at
betale
tilbage

(i mio. ecu)

Aktuel
situation

Bemñrkninger
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B Beaulieu I
(Fabelta)

30.11.1983 L 62 (1984) Kapitaltilfùrsel 13,27 x PassivitetssùgsmaÊl indledt af
Kommissionen. Domstolens dom om
manglende gennemfùrelse af beslutning
(21.2.1990, sag C-74/89). Nationale
domstoles sidste dom i 1994. Sagen
indbragt for appelretten. Tilbagebeta-
lings-pligtigt belùb paÊ spñrret konto.

B Beaulieu II
(Idealspun)

27.6.1984 L 283 (1984) Kapitaltilfùrsel 5,41 x PassivitetssùgsmaÊl indledt af
Kommissionen. Domstolens dom om
manglende gennemfùrelse af beslutning
(9.4.1987, sag 5/86); manglende
gennemfùrelse af dom 5/86 (19.2.1991,
sag C-375/89). Indbragt for appelretten.
Tilbagebetalingspligtigt belùb paÊ
spñrret konto.

UK Dean Dove 23.7.1984 L 238 (1984) Tilskud 1,5 x Selskabet indstillede sine aktivitetet i
1989 og blev likvideret i 1994.
SùgsmaÊ l mod virksomhedens direktion
ved de nationale domstole.

D Deufil 10.7.1985 L 278 (1985) Tilskud 1,53 x Domstolens dom bekrñftede beslutning
(24.2.1987, sag 310/85); national
domstol bekrñftede beslutning. Skatte-
myndighederne inddriver investering-
sprñmien. Stùtte fra delstaten: indbragt
for de nationale domstole.
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MS Navn Dato for beslutning EFT Stùtteform

Belùb at
betale
tilbage

(i mio. ecu)

Aktuel
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D Alcan 14.12.1985 L 72 (1986) Tilskud 4,18 x PassivitetssùgsmaÊl indledt af
Kommissionen. Domstolens dom om
manglende gennemfùrelse af beslutning
(2.2.1989, sag C-94/87). Behandles af de
nationale domstole. Se ogsaÊ dom af
20.3.1997, sag C-24/95.

D BUG-Aluminium 17.11.1987 L 79 (1988) Tilskud 1,05 x PassivitetssùgsmaÊl indledt af
Kommissionen. Domstolens dom om
manglende gennemfùrelse af beslutning
(20.9.1990, sag C-5/89). Forskellige
nationale domstole har bekrñftet til-
bagebetalingspligten. Indbragt for
Bundesverwaltungsgericht

G Skattefritagelse
ved eksport

3.5.1989 L 394 (1989) Skattefritagelse
for eksportindtñg-
ter

ej opgivet x PassivitetssùgsmaÊl indledt af
Kommissionen. Domstolens dom om
manglende gennemfùrelse af beslutning
(10.6.1993, sag C-183/91)

I Ferriere acciaierie
sarde SpA

5.6.1991 L 298 (1991) Tilskud 0,96 x Domstolens dom bekrñfter beslutning
(5.3.1993, sag C-102/92)

E Hytasa (nu
Mediterraneo
Tecnica Textil SA)

25.3.1992
18.9.1996

L 171 (1992)
L 96 (1997)

Kapitaltilfùrsel 26 x
x

Beslutning delvis annulleret af
Domstolen (14.9.1994, sag C-278/92).
Kommissionens nye beslutning af
18.9.1996 indbragt for Domstolen (sag
C-415/96).

E Piezas y Rodajes
(PYRSA)

14.3.1995 L 257 (27.10.1995) Tilskud;
laÊnegaranti,
rentetilskud,
grunde skñnket

ej opgivet x Domstolens dom bekrñfter
Kommissionens beslutning (14.1.1997,
sag C-169/95). Selskabet har standset
betalingerne. Selskabet har anket den
administrative beslutning om tilbage-
betaling.
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MS Navn Dato for beslutning EFT Stùtteform
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D Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH
(beslutning II og
III)

18.10.1995

13.3.1996

L 53 (2.3.1996)
L 198 (8.8.1996)

LaÊn

LaÊn

25,64

12,39

x

x

31,12.98: NMH konkurs. Tilbagebeta-
lingspligtigt belùb anmeldt under kon-
kursproceduren.

D Hamburger
Stahlwerke GmbH

31.10.1995 L 78 (28.3.1996) Rentetilskud ca. 82 x Behandles af Fùrsteinstansretten (sag
T-234/95) og Domstolen (sag C-404/95).
Regeringen har indbragt sagen for de
nationale domstole. En del af stùtten
tilbagebetalt.

D Walzwerk
Ilsenburg

29.5.1996 L 233 (14.9.1996) Tilskud 3,5 x Fùrsteinstansrettens dom af 31.3.1998
(sag T-129/96): sagen afvist. Preussag
har indbragt sagen for Domstolen (sag
C-210/98P).

E Tubacex 30.7.1996 L 8 (11.1.1997) Rentetilskud;
henstand

ej opgivet x Stùtte til FOGASA delvis tilbagebetalt,
resten fùlger snarest. Virksomheden har
indbragt spùrgsmaÊlet om tilbagebeta-
ling af stùtte til socialsikring for de
spanske domstole. Behandles af
Domstolen (sag C-342/96).

B Maribel bis/ter 4.12.1996 L 95
(10.4.1997)

Nedsatte
socialbidrag

ej opgivet x Medlemsstaten har indbragt beslutning
af 4.12.1996 for Domstolen (C-75/97).
SùgsmaÊ l anlagt af Kommissionen for
manglende gennemfùrelse af beslutning
af 21.10.1998 (C-378/98).

D Skattelettelser i
Vestberlin

12.2.1997 L 228
(19.8.1997)

Skattelettelser ej opgivet x De tyske myndigheder har meddelt, at
beslutningen er gennemfùrt.
Meddelelsen undersùges. Tilbagebeta-
lingspligt afhñngig af eventuelle natio-
nalretlige procedurer.

F Borotra-planen 9.4.1997 L 334
(5.12.1997)

Nedsatte
socialbidrag

ej opgivet x Medlemsstaten har indbragt beslutning
af 9.4.1997 for Domstolen (C-251/97).
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MS Navn Dato for beslutning EFT Stùtteform

Belùb at
betale
tilbage

(i mio. ecu)

Aktuel
situation

Bemñrkninger
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D Skattelettelser i
det tidligere DDR
(8%)

1.10.1997 L 73
(12.3.1998)

Skattelettelser ej opgivet x Tilbagebetaling i gang.

D Delstaten
Sachsen-Anhalt

18.11.1997 L 126
(28.4.1998)

Garantier ej opgivet x Diskussion om tilbagebetalingsformen
for stùtte i form af garanti for
kriseramte virksomheder.
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2. Kommissionens beslutninger (GD IV) i 1998 om tilbagebetaling

MS Navn Dato for
beslutning EFT Stùtteform Belùb at betale tilbage

(mio. ECU) Bemñrkninger

D Lov om
indkomstskat

21.1.1998 L 212
(30.7.1998)

Skattelettelse ej oplyst Tilbagebetaling undersùges: anvendelse
af loven underlagt Kommissionens
godkendelse; ingen stùtte synes tildelt

NL FMC 21.1.1998 L 171
(17.6.1998)

Tilskud, salg af jord til lavere
pris

2,85 Beslutning gennemfùrt (udbetaling af
stùtte i trancher ophùrt)

D Fjernarbejde 25.2.1998
22.7.1998
(korrig.)

endnu ikke
offentliggjort

De tyske myndigheder bekrñftede den
22.12.1998 og 7.1.1999, at ingen stùtte
var udbetalt under den forbudte del af
ordningen

D Udviklingsbi-
stand til
Indonesien

25.2.1998 endnu ikke
offentliggjort

LaÊn og tilskud 5,7 Procedure delvis afsluttet

D Bremer Vulkan,
Krupp & Hibeg

(se ovenfor
1993) 25.2.1998

L 316
(25.11.1998)

LaÊn og tilskud 126 mio. DEM (63
mio. ECU)

Virksomheden konkurs. Myndighederne
har krñvet tilbagebetaling.

D Stahl- und
Hartguûwerke
BoÈ sdorf (SHB)

22.4.1998 endnu ikke
offentliggjort

Bidrag fra delstaten Sachens
konsoliderings-fond: Tilskud
og laÊn

5 mio. DEM (2,5 mio.
ECU) 4,5 mio.

DEM (2,25 mio.
ECU) 1,5 mio.

DEM (0,75 mio.
ECU)

Virksomheden konkurs. Myndighederne
har indgivet deres krav. Tilbagebetaling
af renter drùftes med Kommissionen
(som planlagt).

D Triptis
Porzellan

22.4.1998 endnu ikke
offentliggjort

Eftergivelse af fordringer,
garantier

34,75 mio. DEM ca.
17 mio. ECU

Virksomheden konkurs. Myndighederne
har indgivet deres krav. Tilbagebetaling
af renter drùftes med Kommissionen
(som planlagt).

I Skattelettelser 13.5.1998 endnu ikke
offentliggjort

Blùdt laÊn ej oplyst Italien har sùrget for at udpege de
virksomheder, som har modtaget
stùtten.

I Beskñftigelse
paÊ Sicilien

3.6.1998 endnu ikke
offentliggjort

LaÊn ej oplyst Tilbagebetaling vanskelig paÊ grund af
stùtteformen, det lave stùttebelùb og
anvendelse af procentsatser.
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MS Navn Dato for
beslutning EFT Stùtteform Belùb at betale tilbage

(mio. ECU) Bemñrkninger

L ProfilArbed 17.6.1998 endnu ikke
offentliggjort

91,95 mio. LUF Kommissionen har anmodet
Luxembourg om at sikre tilbagebetaling.

I Keller & Keller
Meccanica

1.7.1998 endnu ikke
offentliggjort

LaÊn til lav rente 2,62 De offentligt ejede banker har krñvet, at
de paÊgñldende virksomheder betaler
stùtten tilbage. Svaret kendes ikke.

OÈ Actual
Maschinenbau

1.7.1998 L 316
(25.11.1998)

Blùdt laÊn 1,1

D Eisen- und
Stahlwalzwerke
RoÈ tzel

14.7.1998 endnu ikke
offentliggjort

Garanti 6,14 Virksomheden konkurs. Myndighederne
har indgivet deres krav.

E Favahe 14.7.1998 endnu ikke
offentliggjort

Garantier 6 Virksomheden konkurs. Myndighederne
har indgivet deres krav.

E Ponsal 14.7.1998 L 29 (3.2.1999) LaÊn 5 Virksomheden konkurs. Beslutning om
tilbagebetaling af laÊn fra lokalregeringen
i Navarra ved at blive gennemfùrt.

D MTW 22.7.1998 endnu ikke
offentliggjort

LaÊn og tilskud 402 Virksomheden konkurs; ingen midler til
tilbagebetaling, men krav indgivet som
led i konkursproceduren.

F SDBO 22.7.1998 endnu ikke
offentliggjort

Rekapitalisering 36 Tilbagebetaling anmeldt af de franske
myndigheder. GD IV anfñgter tilbage-
betalingsmetoden.

D Georgmarien-
huÈ tte

29.7.1998 endnu ikke
offentliggjort

Tilskud 31,15 eller 18,77

E Magefesa I &II I. 20.12.1989
II. 14.10.1998

I. L 5 (1991) II.
endnu ikke
offentliggjort

I. LaÊne-garantier, blùde laÊn,
tilskud II. Manglende
betaling af skatter og
socialbidrag

I. 7,2 II. ej oplyst I. Negativ beslutning om ny stùtte.
Kravet gentaget i ny beslutning. II. De
spanske myndigheder har endnu ikke
reageret.

E Sniace 28.10.1998 endnu ikke
offentliggjort

Rentetilskud ej oplyst De spanske myndigheder har endnu
ikke reageret.

F LainieÁre de
Roubaix

4.11.1998 endnu ikke
offentliggjort

Tilskud og laÊnekapital 2,17 Frist for opfyldelse: 17.1.1999. Under
gennemfùrelse/appel mulig.

D ESF
Elbestahlwerk
Feralpi

11.11.1998 endnu ikke
offentliggjort

Tilskud, garantier 4,8 6,14 Virksomheden har indgivet annulati-
onssùgsmaÊ l for Fùrsteinstansretten (Sag
T-6/99)
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MS Navn Dato for
beslutning EFT Stùtteform Belùb at betale tilbage

(mio. ECU) Bemñrkninger

D Samag 9.12.1998 endnu ikke
offentliggjort

Tilskud 1 De tyske myndigheder har endnu ikke
reageret.

D Riedel-De
HaeÈn

22.12.1998 endnu ikke
offentliggjort

Tilskud 4 De tyske myndigheders svar ventes
inden 21.3.1999
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IV Ð INTERNATIONALT

Kommissionens raport til RaÊdet og Europa-Parlamentet om Gennemfùrelsen af
aftalen mellem De Europñiske Fñllesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater
om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning, 1. januar 1998 til 31. december 1998

1. Indledning

Den 23. september 1991 indgik Kommissionen en aftale med regeringen for Amerikas Forenede Stater
om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning 234 (herefter benñvnt aftalen), hvis maÊl er at styrke
samarbejdet mellem konkurrencemyndighederne. Ved RaÊdets og Kommissionens fñlles afgùrelse af
10. april 1995 235 blev aftalen godkendt og erklñret gyldig.

Den 8. oktober 1996 vedtog Kommissionen den fùrste rapport om gennemfùrelsen af aftalen for
perioden 10. april 1995-30. juni 1996 236. Den anden rapport dñkker resten af kalenderaÊret 1996, altsaÊ

perioden 1. juli 1996-31. december 1996 237. Den tredje rapport dñkker hele kalenderaÊret 1997 238, og
indevñrende rapport dñkker kalenderaÊret 1. januar 1998-31. december 1998. Rapporten bùr lñses i
forlñngelse af fùrste rapport, som i detaljer beskriver fordelene ved et saÊdant samarbejde, men ogsaÊ

dets begrñnsninger.

2. Samarbejde mellem EF og USA: Hidtidige resultater

I perioden fra april 1995 til december 1998 gav gennemfùrelsen af aftalen anledning til kontakt mellem
myndighederne i over 200 konkurrencesager.

I alle sager af gensidig interesse er det blevet kutyme at tage kontakt ved sagsbehandlingens
begyndelse for at udveksle synspunkter og eventuelt koordinere haÊndhñvelsen. De to parter sùger i
passende tilfñlde at koordinere deres definitioner af de relevante markeder og eventuelle afhjñlpende
foranstaltninger for at sikre, at de ikke strider mod hinanden, samt deres holdninger til aspekter af
udenlandsk ret, der er relevante for fortolkningen af aftalen eller effektiviteten af en afhjñlpende
foranstaltning. Denne form for samarbejde har fùrt til synkronisering af efterforskning og
undersùgelser. Dette skal medvirke til at gùre undersùgelserne mere effektive og forhindre, at
virksomheder, der er under mistanke for kartelvirksomhed, tilintetgùr bevismateriale, der befinder sig
paÊ den myndigheds omraÊde, som undersùger samme adfñrd, efter at den tilsvarende myndighed paÊ den
anden side af Atlanten har handlet.

Det blev anset for passende at anvende bestemmelsen om positiv behandling (positive comity) i sagen
om Sabre/Amadeus. Det amerikanske justitsministerium, DoJ (Department of Justice), anmodede
Kommissionen om at undersùge konkrete beskyldninger om diskrimination fremsat af virksomheden

234 Agreement between the Government of the United States of America and the Commission of the European
Communities regarding the application of their competition laws (Aftale mellem De Europñiske Fñllesskaber og
regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning) (EFT L 95 af 27.4.1995,
s. 47 og 50).

235 Se EFT L 95 af 27.4.1995, s. 45 og 46.
236 KOM(96) 479 endelig. udg., se 26. beretning om konkurrencepolitikken, s. 299-311.
237 KOM(97) 346 endelig udg., se 26. beretning om konkurrencepolitikken, s. 312-318.
238 KOM(98) 510 endelig udg., se 27. beretning om konkurrencepolitikken, s. 317-327.
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bag edb-reservationssystemet Sabre om driften af et andet edb-reservationssystem, Amadeus, som en
rñkke europñiske luftfartsselskaber havde oprettet. Kommissionen undersùger i ùjeblikket sagen i
nñrt samarbejde med det amerikanske justitsministerium. Der vil blive offentliggjort mere detaljerede
oplysninger i den fùrste rapport om samarbejdet mellem EF og USA efter sagens afslutning.

2.1. Fusioner

Efter vedtagelsen af fusionsforordningen er der nñsten hvert aÊr sket en markant stigning i antallet af
transaktioner, der anmeldes til Kommissionen. Antallet af sager steg med over 30% om aÊret i 1997 og
1998.

Ud over stigningen i antallet af transaktioner tyder en rñkke forhold paÊ , at den nuvñrende bùlge af
fusioner har en ny global dimension. Der er afgjort tale om ùget samarbejde mellem USA og EF paÊ

fusionsomraÊdet.

Det internationale samarbejde har vist sig at vñre effektivt i de enkelte sager. Et eksempel paÊ bedste
samarbejdspraksis ses i sagen WorldCom/MCI, hvor de to hold af sagsbehandlere arbejdede tñt
sammen. Der blev endog afholdt fñlles forhandlinger mellem parterne paÊ den ene side og det
amerikanske justitsministerium og Kommissionen paÊ den anden, som fùrte til, at parterne indvilgede i
at finde et kùber og frasñlge MCI's internetaktiviteter inden fusionens gennemfùrelse. PaÊ grundlag af
disse tilsagn godkendte Kommissionen transaktionen den 8. juli og efter det amerikanske
justitsministeriums og Federal Communications Commissions godkendelse blev MCI's internetak-
tiviteter solgt til Cable & Wireless. Fusionen blev offentliggjort i september 1998. Denne form for
samarbejde er gentaget i forbindelse med en lang rñkke andre transaktioner.

Samarbejdet spñnder faktisk meget vidt: samarbejde om timing, om markedsdefinition (i sagen
Boeing/McDonnell Douglas naÊede Federal Trade Commission (»FTC«) og Kommissionen saÊledes
f.eks. frem til samme produktdefinition af »store trafikfly«), samarbejde om afhjñlpende foranstalt-
ninger og om vurdering af konkurrencebegrñnsende virkninger. De amerikanske antitrustmyndighe-
der har endvidere deltaget som observatùrer ved nogle af Kommissionens hùringer (Guinness/Grand
Metropolitan, Boeing/MDD og Worldcom/MCI), og Kommissionen undersùger mulighederne for at
lade sine tjenestemñnd deltage paÊ samme vilkaÊr og med parternes samtykke i visse mùder mellem de
amerikanske konkurrencemyndigheder og parter i sager efter de amerikanske antitrustregler.

Der skal ogsaÊ tages hensyn til kompleksiteten af at behandle sager, hvor mere end to
konkurrencemyndigheder er involveret. Det vil f.eks. vñre vanskeligere at samarbejde mellem fire
eller flere myndigheder end at kommunikere med en enkelt transatlantisk partner. Risikoen for at naÊ

til forskellige afgùrelser, eller at myndighederne blot ikke er i stand til at forstaÊ den ùkonomiske
betydning af alle aspekter af en given transaktion, vil vñre hùjere. I nogle faÊ tilfñlde skulle
transaktioner godkendes af flere konkurrencemyndigheder (f.eks. fusionen mellem Price Waterhouse/
Coopers & Lybrand). I saÊdanne sager har de forskellige myndigheder koordineret deres undersùgelser.
Man er endnu ikke faldet i nogen af ovennñvnte faldgruber. I nogle isolerede tilfñlde (jf. Boeing-
sagen) blev de endelige udfald af procedurerne dog forskellige. De endelige beslutninger har dog
aldrig vñret modstridende.
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2.2. Karteller

Det amerikanske justitsministerium har tidligere udtalt, at samarbejdet om kartelsager ville gaÊ lettere,
hvis GD IV havde et enkelt kontaktpunkt med ansvar for stùrre internationale karteller. Det
forventes, at GD IV's nye struktur med en kartelafdeling 239 vil kunne fungere som en saÊdan
kontaktflade med det amerikanske justitsministeriums embedsmñnd med ansvar for strafferetlig
efterforskning. Det skulle lette kartelsamarbejdet, selv om det ikke kan lùse alle problemer.

Hidtil har GD IV paÊ trods af det glimrende samarbejde med amerikanerne i fusionssager haft svñrt
ved at samarbejde i kartelsager, hovedsagelig paÊ grund af fortrolighedsreglerne. GD IV modtager
ingen forudgaÊende anmeldelser af forlig i »tilstaÊelsessager«, politikken med hensyn til eftergivenhed
over for samarbejdsvillige virksomheder er ikke tilstrñkkeligt koordineret, og det er vanskeligt at
planlñgge fñlles undersùgelser.

Hvad angaÊr forudgaÊende oplysninger (i mangel paÊ dispensationer fra fortrolighedskravet, der er
sjñldne i saÊdanne sager), er det tydeligt, at det amerikanske justitsministerium i nogle tilfñlde ikke er
stand til at give forudgaÊende meddelelse, som aftalen mellem EF og USA normalt foreskriver, paÊ

grund af fortrolighedforpligtelser. Situationen kunne forbedres, hvis en bilateral aftale mellem EF og
USA paÊ baggrund af OECD's rekommandation om effektiv bekñmpelse af store deciderede karteller
(Recommendation concerning Effective Action against Hard Core Cartels 240), gav de amerikanske
myndigheder og Kommissionen mulighed for at udveksle fortrolige oplysninger. Det er klart, at EF's
og USA's indgreb over for alvorlige overtrñdelser (f.eks. hard core karteller) ville vñre mere effektiv,
hvis man kunne udveksle fortrolige oplysninger.

En sammenligning af samarbejdsordningen (leniency scheme) i EF og ordningen med corporate
immunity (virksomhedsimmunitet) i USA viser ogsaÊ forskelle, der kunne skabe praktiske problemer.
Der synes at vñre behov for en vis grad af fñlles strategi for at lùse disse problemer.

2.3. Misbrug af dominerende stilling

Et af de bedste eksempler paÊ samarbejde med USA om et tilfñlde af misbrug af dominerende stilling
er Microsoft-sagen fra 1993, der i 1994 fik Microsoft til at afgive tilsagn om at ñndre sin licenspolitik.
Dette fulgte efter en periode med intense drùftelser mellem Microsoft og en gruppe hùjtstaÊende
embedsmñnd fra Kommissionen og det amerikanske justitsministerium. Disse forhandlinger fùrte ogsaÊ

til, at Microsoft indgik forlig med det amerikanske justitsministerium ved at undertegne en saÊkaldt
»consent decree« (samtykkeerklñring).

Forhandlingerne om dette tilsagn er en milepñl i samarbejdet mellem Kommissionen og det
amerikanske justitsministerium. Under de undersùgelser, der blev foretaget af henholdsvis GD IV og
det amerikanske justitsministerium, accepterede Microsoft, at de to konkurrencemyndigheder
udvekslede oplysninger, ved at give afkald paÊ sin ret til fortrolighed fra begge myndigheders side.
En rñkke kontakter mellem GD IV og det amerikanske justitsministerium blev etableret, og man blev
enige om at forhandle med Microsoft under et. Der blev saÊ ledes afholdt trilaterale mùder i baÊde
Bruxelles og Washington DC. De fùrte til, at Microsoft afgav tilsagn til begge myndigheder.

239 IP/98/1060, Bruxelles 3.12.1998.
240 C(98)35/FINAL.
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Selv om denne fñlles fremgangsmaÊde blev benyttet uafhñngigt af samarbejdsaftalen om konkurren-
cespùrgsmaÊ l, der blev indgaÊet i 1991 (Domstolen behandlede paÊ davñrende tidspunkt stadig dens
retsgyldighed), blev den en vigtig model for kommende initiativer, da den viste, hvordan de to
myndigheder kan gaÊ sammen om en effektiv behandling af store multinationale selskaber. At denne
fñlles fremgangsmaÊde lykkedes, sendte samtidig et kraftigt signal ud til alle multinationale selskaber,
ogsaÊ i andre sektorer.

Undersùgelsen fra 1996 af virksomheden AC Nielsens adfñrd i sektoren for salgsregistrering i
detailhandelen er et andet godt eksempel paÊ vellykket samarbejde.

3. Aftalen fra 1998 mellem EF og USA om »positive comity« (positiv behandling)

Aftalen fra 1991 har tydeligvis fungeret som et solidt og ganske tilfredsstillende grundlag for
samarbejde. I takt med den stigende integrering af transatlantiske (og globale) markeder var der
imidlertid behov for at udbrede, uddybe og intensivere samarbejdet mellem EF og USA paÊ

konkurrenceomraÊdet. Det var desuden hñvet over enhver tvivl, at visse konflikter kunne undgaÊs ved i
stùrre grad at anvende begrebet »positive comity« (positiv behandling).

PaÊ grundlag af et mandat fra RaÊdet forhandlede Kommissionen en aftale paÊ plads med USA om at
styrke bestemmelserne i aftalen fra 1991. Resultatet af disse forhandlinger, aftalen fra 1998 mellem EF
og USA om »positive comity« (positiv behandling) 241, blev undertegnet i Washington og traÊdte i kraft
den 4. juni 1998.

Aftalen fra 1998 mellem EF og USA om «positive comity« ñndrer ligesom aftalen fra 1991 ikke
eksisterende ret og krñver heller ingen ñndring heraf. Den skaber imidlertid en formodning om, at naÊr
de konkurrencebegrñnsende aktiviteter i det hele eller for en vñsentlig del forekommer paÊ en af
parternes omraÊde, og disse aktiviteter berùrer den anden parts interesser, vil denne ene part normalt
»opsñtte eller indstille sine egne haÊndhñvelsesforanstaltninger til fordel for« den anden parts indgreb.
Det forventes isñr at ske, naÊr de konkurrencebegrñnsende aktiviteter ikke har direkte, vñsentlige og
rimeligt forudseelige virkninger for forbrugerne paÊ den parts omraÊde, hvor aktiviteterne opsñttes eller
indstilles.

Formodningen om udsñttelse vil kun komme paÊ tale, hvis den part, paÊ hvis omraÊde de
konkurrencebegrñnsende aktiviteter finder sted, har jurisdiktion over disse aktiviteter og er rede til
at behandle sagen aktivt og hurtigt. Under sagsbehandlingen vil denne part holde den anden part
underrettet om enhver udvikling i proceduren inden for rammerne af sine interne fortrolighedsregler.

Den nye aftale markerer en vigtig udvikling, idet den viser EF's og USA's vilje til at samarbejde om
haÊndhñvelse af antitrustregler i visse situationer frem for at sùge at anvende deres egen lovgivning paÊ

dette felt uden for deres omraÊde.

241 Aftale mellem De Europñiske Fñllesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af
principperne om »positive comity» i haÊndhñvelsen af deres konkurrencelovgivning, EFT L 173 af 18.6.1998, s.
26 Ð 31.
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3.1. Beskyttelse af fortrolige oplysninger

Efter sin fùrste udtalelse 242 i 1995 paÊpegede Kommissionen fùlgende i en ny udtalelse om fortrolige
oplysninger i forbindelse med vedtagelsen den 29. maj 1998 af RaÊdets og Kommissionens fñlles
afgùrelse om indgaÊelse af aftalen fra 1998 om »positive comity«:

Ð »Kommissionens udtalelse fra april 1995 om fortrolige oplysninger og udvekslingen af fortolk-
ningsskrivelser af 31. maj og 31. juli 1995 om aftalen fra 1991 gñlder fuldt ud denne aftale.

Ð Denne aftales artikel VII siger, at gñldende lov forbliver uñndret, og at aftalen skal fortolkes i
overensstemmelse med denne gñldende lov. Denne aftale kan derfor ikke give nogen parts
konkurrencemyndigheder bemyndigelse til nogen handling, de ikke allerede er bemyndiget til. En
fùlge heraf er, at Kommissionen kun kan afgive oplysninger til de amerikanske myndigheder, naÊr
dette er i overensstemmelse med fñllesskabslovgivningen.

Ð Mens denne aftale forudser, at det kan vñre ùnskvñrdigt at afgive oplysninger til den anden part
for at holde ham underrettet om haÊndhñvelsesaktiviteter, maÊ fortrolige oplysninger kun afgives
med samtykke fra kilden til oplysningerne. EF-retten sikrer en hùj grad af beskyttelse af fortrolige
oplysninger afgivet til Kommissionen, og det er paÊkrñvet, at ethvert samtykke skal vñre
tilstrñkkeligt til at fritage Kommissionen fra dens fortrolighedsforpligtelse i henhold til EF-rettens
generelle principper, Domstolens retspraksis og artikel 20, stk. 2, i RaÊdets forordning nr. 17.«

3.2. Gennemsigtighed for de berùrte medlemsstater

De berùrte medlemsstater holdes underrettet om samarbejdsaktiviteter i henhold til aftalen mellem
EF og USA fra 1991 i overensstemmelse med Kommissionens fùrste udtalelse til RaÊdet 243 i 1995.
Kommissionen paÊpegede fùlgende i en ny udtalelse om gennemsigtighed i forbindelse med vedtagelsen
den 29. maj 1998 af RaÊdets og Kommissionens fñlles afgùrelse om indgaÊelse af aftalen fra 1998 om
»positive comity«:

Ð »De principper om gennemsigtighed, der styrer forholdet mellem Kommissionen og medlems-
staterne med hensyn til anvendelse af konkurrencereglerne, og som isñr fremgaÊr af RaÊdets
forordning nr. 17, Kommissionens udtalelse fra april 1995 om gennemsigtighed og de ordninger, der
er skitseret i fortolkningsskrivelserne af 31. maj og 31. juli 1995 om aftalen fra 1991, skal gñlde.

Ð De medlemsstater, hvis interesser berùres, underrettes snarest muligt om enhver anmodning fra de
amerikanske myndigheder om at undersùge eller afhjñlpe konkurrencebegrñnsende aktiviteter og
om enhver procedure, Kommissionen indleder som fùlge af en anmodning fra de amerikanske
myndigheder i henhold til denne aftales artikel III.

242 Forelagt RaÊdet af Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af RaÊdets og Kommissionens fñlles afgùrelse af
10.4.1995 om ikrafttrñdelsen af aftalen mellem EF og USA fra 1991 og offentliggjort i den tredje rapport om
samarbejdet mellem EF og USA, punkt 3, KOM(98) 510 endelig udg., se ogsaÊ 27. beretning om
konkurrencepolitikken, s. 317-327.

243 Forelagt RaÊdet af Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af RaÊdets og Kommissionens fñlles afgùrelse af
10.4.1995 om ikrafttrñdelsen af aftalen mellem EF og USA fra 1991 og offentliggjort i den tredje rapport om
samarbejdet mellem EF og USA, punkt 4, KOM(98) 510 endelig udg., se ogsaÊ 27. beretning om
konkurrencepolitikken, s. 317-327.
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Ð De medlemsstater, hvis interesser berùres, underrettes snarest muligt om eventuelle anmodninger
sendt til de amerikanske myndigheder i henhold til denne aftales artikel III om at undersùge
konkurrencebegrñnsende aktiviteter.

Ð De medlemsstater, hvis interesser berùres, underrettes snarest muligt om Kommissionens eller de
amerikanske myndigheders udsñttelse eller suspension af haÊndhñvelsesaktiviteter i henhold til
aftalens artikel IV, stk. 2, eller om Kommissionens eller de amerikanske myndigheders indledning
eller genoptagelse af saÊdanne aktiviteter i henhold til aftalens artikel IV, stk. 4.

Ð NaÊr Kommissionen indleder procedure efter en anmodning fra de amerikanske myndigheder i
henhold til denne aftales artikel III, skal de berùrte virksomheder underrettes om anmodningen,
senest naÊr klagepunktsmeddelelsen udsendes, eller naÊr der offentliggùres en meddelelse i henhold
til artikel 19, stk. 3, i RaÊdets forordning nr. 17.

Ð Den aÊrsrapport, Kommissionen forelñgger Europa-Parlamentet og RaÊdet om gennemfùrelsen af
aftalen fra 1991, skal ogsaÊ omfatte anvendelsen af denne aftale, herunder sager, hvor der er
udvekslet oplysninger i henhold til aftalerne«.

3.3. Anvendelse af aftalen fra 1998

I perioden mellem aftalens ikrafttrñdelse (4. juni 1998) og den 31. december 1998 indgav hverken EF
eller USA anmodninger i henhold til aftalen fra 1998 om »positive comity«.

4. Sagsrelateret samarbejde i 1998

De sager, der anfùres nedenfor, falder alle direkte ind under aftalen mellem EF og USA og behandles i
USA af enten justitsministeriet eller FTC. Nogle konkurrencesager behandles i USA af en anden
myndighed, f.eks. det amerikanske trafikministerium (Department of Transportation), Federal
Maritime Commission (FMC) eller handelsministeriet (Department of Commerce). Disse organer
samarbejder formelt ikke direkte med Kommissionen, men indirekte oftest via det amerikanske
justitsministerium. Der er derfor uformelle kontakter mellem Kommissionen og disse organer. Disse
sager drùftes ikke i denne rapport.

4.1. Statistiske oplysninger

a) Antal sager, hvor Kommissionen og de amerikanske myndigheder har givet meddelelse

Kommissionen gav meddelelse i 52 sager i perioden 1. januar 1998-31. december 1998. Sagerne er
opdelt i fusionssager og ikke-fusionssager og anfùrt i bilag 1.

Kommissionen modtog 46 meddelelser fra de amerikanske myndigheder i samme periode, heraf 24 fra
justitsministeriet (DoJ) og 12 fra FTC (Federal Trade Commission). Bilag 2 indeholder en liste over
disse sager, igen opdelt i fusionssager og ikke-fusionssager.

De fleste meddelelser fra begge parter vedrùrte fusioner. Kommissionen gav 43 fusionsmeddelelser og
de amerikanske myndigheder 39.
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De anfùrte tal angiver antallet af sager, hvor en eller flere meddelelser fandt sted, og ikke det samlede
antal meddelelser. I henhold til aftalens artikel II gives der meddelelse i bestemte faser af proceduren,
hvorfor der altsaÊ kan vñre givet flere meddelelser om samme sag.

Tabel 1 er en oversigt over de meddelelser, der er givet i henhold til aftalen mellem EF og USA fra
1991 i perioden 1. januar 1998-31. december 1998. Tabel 2 er en oversigt over de meddelelser, der er
givet siden den 23. september 1991.

Tabel 1

SAGER

AÊ r Antal EF-meddelelser Antal USA-
meddelelser

Antal fusions-
meddelelser

FTC DoJ

1998 52 22 24 43 (EF) 39 (USA)

Tabel 2

SAGER

AÊ r Antal EF-
meddelelser

Antal USA-
meddelelser

Antal fusions-
meddelelser

FTC DoJ

1991 5 10 2 (=12) 3 (EF) + 9 (USA)

1992 26 20 20 (=40) 11 (EF) + 31 (USA)

1993 44 22 18 (=40) 20 (EF) + 20 (USA)

1994 29 16 19 (=35) 18 (EF) + 20 (USA)

1995 42 14 21 (=35) 31 (EF) + 18 (USA)

1996 48 20 18 (=38) 35 (EF) + 27 (USA)

1997 42 12 24 (=36) 30 (EF) + 20 (USA)

1998 52 22 24 (=46) 43 (EF) + 39 (USA)
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b) Kommissionens meddelelser til medlemsstaterne

I henhold til den fortolkningsmeddelelse, som De Europñiske Fñllesskaber har tilsendt de
amerikanske myndigheder, og den erklñring om gennemsigtighed, Kommissionen afgav over for
RaÊdet den 10. april 1995 (jf. punkt 3.2 ovenfor), skal Kommissionen efter at have fremsendt
meddelelse til de amerikanske konkurrencemyndigheder informere den eller de medlemsstater, hvis
interesser berùres, om de meddelelser, Kommissionen har modtaget fra de amerikanske konkurren-
cemyndigheder. NaÊr Kommissionen modtager meddelelser fra de amerikanske myndigheder,
videresendes de saÊ ledes omgaÊende til de relevante kontorer i GD IV og samtidig i kopi til den eller
de eventuelle medlemsstater, hvis interesser berùres. NaÊr GD IV giver meddelelser til de amerikanske
myndigheder, sender de paÊ tilsvarende vis samtidig kopier heraf til den eller de medlemsstater, hvis
interesser berùres.

I de fleste tilfñlde informerer de amerikanske myndigheder ogsaÊ medlemsstaterne direkte, jf. OECD's
rekommandation 244. I beretningsperioden blev der givet meddelelse om 35 sager til Det Forenede
Kongerige, 17 til Tyskland, 11 til Nederlandene, 8 til Frankrig, 3 til Spanien og Sverige, 2 til Italien og
1 til Danmark, Finland og Irland.

4.2. Materielle aspekter af sagsrelateret samarbejde 245

1998 var bemñrkelsesvñrdigt ikke blot paÊ grund af den fortsat hùje fusions- og overtagelsesaktivitet,
men ogsaÊ fordi de anmeldte aftaler blev stùrre og stùrre. Gennem hele aÊret indlùb der meddelelser om
stadigt stùrre globale fusioner.

Fùrst paÊ aÊret var den stùrste fusion aftalen mellem WorldCom og MCI, der har en samlet omsñtning
paÊ 37 mia. USD. I lùbet af aÊret blev dette overgaÊet af fusioner med endnu hùjere angivet vñrdi, f.eks.
Travelers Group/Citicorp-aftalen, BP/Amoco- og Exxon/Mobil-fusionerne samt SBC/Ameritech,
Daimler Benz/Chrysler og American Home Products/Monsanto. Af andre vigtige sager, der blev givet
meddelelse om i 1998, kan nñvnes Price Waterhouse/Coopers & Lybrand og KPMG/Ernst & Young
samt en rñkke mindre fusioner med virkninger ud over deres hjemlande.

Ikke alle store fusioner skal anmeldes i Europa Ð SBC/Ameritech er et eksempel paÊ en sag, som ikke
hùrte ind under EF's kompetence. Da de fleste af ovennñvnte fusioner imidlertid var internationale
om ikke globale, krñvede stùrstedelen flere konkurrenceretlige anmeldelser til forskellige instanser,
herunder normalt antitrustmyndighederne i EF og USA.

Man kunne tro, at store fusioner normalt krñvede mere omfattende samarbejde alene paÊ grund af
deres stùrrelse, men det er ikke nùdvendigvis tilfñldet. Mens nogle forholdsvis store sager teknisk faldt
ind under EF's kompetence, havde de ringe eller ingen konkurrencemñssig betydning i Europa. Det
kan skyldes, at deres hovedaktiviteter foregaÊr uden for Europa, som i Travelers Citicorps tilfñlde, eller
at de fusionerende parter havde en vis position i deres respektive hjemlande, mens den
konkurrencemñssige betydning af overlapningen var minimal. I Daimler Benz/Chrysler- og BP/
Amoco- sagerne var de enkelte parter isñr aktive paÊ deres respektive kontinenter, men ikke

244 ándret rekommandation fra RaÊdet for Organisationen for ékonomisk Samarbejde og Udvikling om samarbejde
mellem medlemslandene vedrùrende konkurrencebegrñnsninger i den internationale handel, vedtaget den 27.-
28. juli 1995.

245 Denne rapport fokuserer paÊ aspekter af sagsbehandlingen i samarbejdet mellem EF og USA. For nñrmere
oplysninger om en konkret sag henvises til 27. beretning om konkurrencepolitikken.
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reprñsenteret eller ikke reprñsenteret i vñsentlig grad paÊ det andet kontinent, hvorfor over-
lapningerne var marginale eller slet ikke fandtes.

I saÊdanne tilfñlde vil samarbejdet vñre begrñnset og typisk bestaÊ i, at sagsbehandlerne i EF og USA
kontakter hinanden, holder hinanden underrettet om deres respektive tidsplaner og muligvis drùfter
definitioner af produktmarkeder og geografiske markeder.

I en anden type sag kan de europñiske og amerikanske myndigheder have forskellige opfattelser af
produktmarkederne og de geografiske markeder, men finde det nyttigt at samarbejde om at finde ud,
af hvorfor der er tale om saÊdanne forskelle, og overbevise sig selv om, at de er tilfredse med deres eget
rñsonnement. American Home Products/Monsanto og Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim
var sager, hvor konkurrencevilkaÊrene i Europa adskilte sig fra forholdene i USA. Selv hvis der er tale
om forskellige produktmarkeder eller geografiske markeder, og den konkurrencemñssige analyse
dermed er forskellig, kan der vñre tilfñlde, hvor der er behov for en vis koordinering af de afhjñlpende
foranstaltninger. Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim og Halliburton/Dresser var eksempler
paÊ sager, hvor man drùftede muligheden for afhjñlpende foranstaltninger.

Der kan blive tale om mere omfattede samarbejde i vurderingsfasen, naÊr det geografiske omfang af
produkt- eller tjenestemarkedet enten er globalt eller dñkker baÊde USA og Europa. I saÊdanne tilfñlde
er det i begge myndigheders interesse at sikre en samstemmende definition af produkt- og
tjenestemarkedet og at vide, om den anden part mener, der er tale om vigtige konkurrencemñssige
aspekter. I sagerne Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, WorldCom/MCI, Wolters Kluwer/Reed
Elsevier, Exxon/Shell og Marsh & McLennan/Sedgwick, drùftede man definitionen af produkt-
markedet og den geografiske udbredelse for at bekrñfte begge myndigheders analytiske fremgangs-
maÊde.

Det bliver mere almindeligt, at sagsbehandlere rutinemñssigt anmoder om fritagelse fra fortrolig-
hedskravet for at udveksle fortrolige oplysninger. Ofte er hovedformaÊlet hermed ikke at faÊ de
oplysninger, der kan udveksles, men at fjerne de begrñnsninger, der forhindrede myndighederne i at
fùre en fri og uhindret dialog. SaÊdanne udvekslinger kan f.eks. forhindre misforstaÊelser, der ellers
kunne opstaÊ paÊ grund af ufuldstñndig forstaÊelse af sagsbehandlernes stilling og intentioner i den anden
jurisdiktion. NaÊr der er tale om samarbejde i undersùgelsesfasen, kan en koordineret fremgangsmaÊde
endvidere lette byrden for de anmeldende parter og tredjemand. Endelig kan samarbejde om
tilrettelñggelse af afhjñlpende foranstaltninger hjñlpe de anmeldende parter med at undgaÊ dobbelt
strafforfùlgning, hvilket krñver, at de forhandler om afhjñlpende foranstaltninger en for en og dermed
maÊ give den anden myndighed yderligere indrùmmelser for at sikre godkendelse af en aftale, som
allerede er blevet godkendt af den fùrste myndighed.

Hvis en saÊdan dialog skal have nogen vñrdi, er det vigtigt at muliggùre den tidligst muligt i
vurderingsprocessen. Tidligere forsùg paÊ at sikre fritagelser fra fortrolighedskravet var ofte prñget af
langvarige forhandlinger med parterne om vilkaÊrene herfor, hvorefter vñrdien af et eventuelt
efterfùlgende samarbejde kunne gaÊ tabt. Kommissionen er begyndt at tage initiativet og foreslaÊ de
anmeldende parter at undertegne en standardformular for fritagelse fra fortrolighedskravet, hvorved
man bruger mindre tid paÊ at forhandle om vilkaÊrene.

I nogle faÊ sager er samarbejdet gaÊet videre og har omfattet koordinering af undersùgelsesaktiviteterne.
Selv om begge myndigheder fortsat vil lave deres egen efterforskning hos tredjemand, kan de drùfte,
hvem der skal kontaktes, og koordinere deres spùrgsmaÊl. I sagen om WorldCom/MCI blev vurderingen
gjort lettere af, at mange virksomheder, som besvarede parallelle forespùrgsler fra EF og de
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amerikanske myndigheder, var villige til at tillade, at der blev udvekslet oplysninger, mens andre afgav
de samme oplysninger til begge myndigheder.

Samarbejdet kan gaÊ endnu videre. I WorldCom/MCI- og Exxon/Shell-sagerne blev det samarbejde, der
var paÊbegyndt i vurderingsfasen, fortsat, da man begyndte at drùfte afhjñlpende foranstaltninger. I
WorldCom/MCI-sagen blev der fùrt trepartsforhandlinger mellem de anmeldende parter og de to
myndigheder. Endvidere foretog det amerikanske justitsministerium (som er den ansvarlige
amerikanske myndighed) og Kommissionen i fñllesskab markedsafprùvningen af de fùrste
afhjñlpende foranstaltninger. Det betùd, at en sagsbehandler fra GD IV deltog i det amerikanske
justitsministeriums markedsafprùvning. I Exxon/Shell-sagen drùftede de amerikanske og europñiske
myndigheder de afhjñlpende foranstaltninger indgaÊende, inden nogen af dem traf en endelig
beslutning.

Der er endnu kun faÊ eksempler paÊ sager, hvor der er samarbejdet om gennemfùrelsen af tilsagn, men
det kan vise sig at vñre et vñkstomraÊde fremover. I sagen om WorldCom/MCI blev der udvekslet
breve mellem EF og det amerikanske justitsministerium, hvori Kommissionen anmodede ameri-
kanerne om at samarbejde om de tilsagn, som parterne tilbùd baÊde Kommissionen og det amerikanske
justitsministerium. Amerikanerne bekrñftede, at de ville trñffe de nùdvendige og passende
forholdsregler for at foretage en evaluering, og hvis man fandt tilsagnene tilstrñkkelige, ville man
sùrge for en effektiv gennemfùrelse. Et godt eksempel paÊ denne form for samarbejde er Halliburton/
Dresser-sagen, som blev godkendt i fùrste fase i EF, mens det i USA tog noget lñngere, idet man fandt
flere alvorlige problemer. Et af problemerne vedrùrte markedet for borevñsker. Selv om dette gav
anledning til betñnkeligheder for baÊde Kommissionen og det amerikanske justitsministerium, fandt
man, at den amerikanske Antitrust Division bedre kunne behandle sagen, da den omhandlede frasalg
af aktiver i USA. Kommissionen holdt sig derfor i tñt kontakt med sine amerikanske kolleger og
overlod det til dem at sùrge for det paÊkrñvede frasalg, der indgik i beslutningen om at godkende sagen
i fùrste fase. Derefter holdt den amerikanske Antitrust Division Kommissionen fuldt underrettet
gennem hele frasalgsprocessen.

5. Konklusioner

Gennemfùrelsen af aftalen fra 1991 mellem EF og USA har hidtil vñret en stor succes. De respektive
antitrustmyndigheders fremgangsmaÊder har stort set vñret sammenfaldende. Erfaringen har vist, at
samarbejde med USA ikke blot er en mulighed, men snarere en absolut nùdvendighed, hvis begge
konkurrencemyndigheder skal kunne lùse de stadigt stùrre problemer med grñnseoverskridende
restriktiv forretningsmñssig adfñrd.

Samarbejdet trñnger sig endnu mere paÊ , fordi der er typisk er tale om meget vigtige sektorer
(transport, telekommunikation, lñgemidler, computere ...), og fordi konkurrencepolitiske beslutninger
er vigtige for disse nùgleindustrier.

Det er klart, at disse aftaler ikke fjerner muligheden for meningsforskelle, fordi de forskellige
myndigheder bevarer retten til at foretage deres egne analyser og trñffe beslutninger uafhñngigt af
hinanden. Imidlertid bidrager det ùgede samarbejde til at gùre baÊde EF's og USA's konkurrenceret
mere effektiv og formaÊlstjenlig, og dermed mindskes risikoen for modstridende beslutninger.
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BILAG 1
MEDDELELSER FRA KOMMISSIONEN TIL DE AMERIKANSKE

MYNDIGHEDER 1.1.1998 Ð 31.12.1998

Fusionssager 246

01. Sag nr. IV/M.1094 Ð Caterpillar/Perkins Engines

02. Sag nr. IV/M.1042 Ð Eastman Kodak/Sun Chemical

03. Sag nr. IV/M.986 Ð Agfa-Gevaert/DuPont

04. Sag nr. IV/M.1081 Ð Dow Jones/NBC Ð CNBC Europe

05. Sag nr. IV/M.970 Ð TKS/ITW Signode/Titan

06. Sag nr. IV/1069 Ð WorldCom/MCI

07. Sag nr. IV/M.1040 Ð Wolters-Kluwer/Reed-Elsevier

08. Sag nr. IV/M.1120 Ð Compaq/Digital

09. Sag nr. IV/M.1112 Ð Advent International/EMI/WH Smith

10. Sag nr. IV/M.1109 Ð Owens-Illinois/BTR Packaging

11. Sag nr. IV/M.1020 Ð GE Capital/Sea Containers

12. Sag nr. IV/M.1155 Ð Cendant Corporation/NPC

13. Sag nr. IV/M.1139 Ð DLJ/FM Holdings

14. Sag nr. IV/M.1162 Ð GE/BAYER

15. Sag nr. IV/M.1168 Ð Deutsche Post/Lufthansa/DHL

16. Sag nr. IV/M.1192 Ð CHS Electronics/Metrologie International

17. Sag nr. IV/M.1196 Ð Johnson Controls/Becker

18. Sag nr. IV/M.1182 Ð Akzo Nobel/Courtaulds

19. Sag nr. IV/M.1140 Ð Halliburton/Dresser

246 Af fortrolighedshensyn omfatter denne fortegnelse kun undersùgelser eller sager, der er offentliggjort.
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20. Sag nr. IV/M.1137 Ð Exxon/Shell

21. Sag nr. IV/M.1208 Ð Jefferson Smurfit/Stone Container

22. Sag nr. IV/JV.5 Ð Cegetel/Canal+/America Online/Bertelsmann

23. Sag nr. IV/M.1204 Ð Daimler Benz/Chrysler

24. Sag nr. IV/M.1229 Ð American Home Products/Monsanto

25. Sag nr. IV/M.1289 Ð Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/OÈ hman

26. Sag nr. IV/M. 1276 Ð NEC/PBN

27. Sag nr. IV/M.1306 Ð Berkshire Hathaway/General Re

28. Sag nr. IV/M.1292 Ð Continental/ITT

29. Sag nr. IV/M.1300 Ð Allied Signal/AMP

30. Sag nr. IV/M.1304 Ð Hercules/BetzDearborn

31. Sag nr. IV/M.1307 Ð Marsh & McLennan/Sedgwick

32. Sag nr. IV/M.1246 Ð LHZ/Carl Zeiss

33. Sag nr. IV/M.1293 Ð BP/Amoco

34. Sag nr. IV/M.1286 Ð Johnson & Johnson/Depuy

35. Sag nr. IV/M.1298 Ð Kodak/Imation

36. Sag nr. IV/M.1301 Ð Texaco/Chevron

37. Sag nr. IV/M.1327 Ð Canal+, CDPQ og Bank America/NC

38. Sag nr. IV/M.1252 Ð AT&T/TCI

39. Sag nr. IV/JV.15 Ð BT/AT&T

40. Sag nr. IV/M.1335 Ð Dana/Glacier Vandervell

41. Sag nr. IV/M.1368 Ð Ford/ZF
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42. Sag nr. IV/JV.12 Ð Motorola/Ericsson/Nokia/Psion

43. Sag nr. IV/M.1355 Ð Newell/Rubbermaid

Ikke-fusionssager 247

01. Sag nr. IV/36.638 Ð FIA/FOA

02. Sag nr. IV/36696 Ð Parallelprodukter fra DuPont Paints and Pigments

03. Sag nr. IV/36890 Ð Tilsyn med Digitals tilsagn af 8. oktober 1997

04. Sag nr. IV/36702 Ð Undersùgelse af Iomega Corporations aftaler og markedsadfñrd

05. Sag nr. IV/34237 Ð Anheuser Bush/Scottish and Newcastle

06. Sag nr. IV/37241 Ð Boeing/Airbus

07. Sag nr. IV/36967 Ð Beloit/Valmet

08. Sag nr. IV/36545 Ð Aminoacids

09. Sag nr. IV/37174 Ð Network Solutions Premier Partner Program

247 Af fortrolighedshensyn omfatter denne fortegnelse kun undersùgelser eller sager, der er offentliggjort.
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BILAG 2
MEDDELELSER FRA DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER TIL

KOMMISSIONEN
1.1.1998 Ð 31.12.1998

Fusionssager 248

01. se fodnote

02. DuPont/Degussa

03. T &N PLC/Federal-Mogul

04. Engine Alliance

05. Flir/Spectra

06. GNK/Armstrong

07. Sentrachem/Dow

08. Reed Elsevier/Wolters Kluwer

09. Siemens/FPG

10. Wolters Kluwer/Thomson

11. Nutone/Nortek

12. SC Investments/Andes

13. Sungard/Rolfe & Nolan

14. Wolters Kluwer/Waverly

15. ANRFS/ANRP/Transok/Shell

16. Harsco/Pandrol Jackson

17. Coloniale/Parmalat/Kinnett

18. Boeing-McDonnell Douglas helicopter business

248 Af fortrolighedshensyn omfatter denne fortegnelse kun undersùgelser eller sager, der er offentliggjort.
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19. PMSI/Cognizant

20. Intel Corporation/Digital Equipment Corporation

21. Worldcom/MCI

22. Reed Elsevier/Matthew Bender

23. Crosfield ICI/Grace

24. se fodnote

25. ChryslerCorporation/Daimler-Benz

26. Alcatel/DSC

27. American Home Products/Monsanto

28. Pearson/Viacom

29. Wandel & Goltermann/Wavetek

30. Metallgesellschaft/Cyprus Foote

31. Giant Food/Ahold

32. Jefferson Smurfit/Stone Container

33. Halliburton/Dresser

34. se fodnote

35. BP/Amoco

36. se fodnote

37. Elsag Bailey/Finmeccanica/ABB

38. Sulzer/Guidant

39. AT&T/BT

40. se fodnote
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41. Exxon/Shell

42. Marsh & McLennan/Sedgwick

Ikke-fusionssager 249

01. ICI Explosives

02. se fodnote

03. se fodnote

04. se fodnote

05. se fodnote

06. se fodnote

07. se fodnote

249 Af fortrolighedshensyn omfatter denne fortegnelse kun undersùgelser eller sager, der er offentliggjort.
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V Ð ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I
MEDLEMSSTATERNE

Dette kapitel er baseret paÊ bidrag fra medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. Mere detaljerede
oplysninger om deres aktiviteter findes i de nationale beretninger, som de fleste af dem udarbejder.

A Ð Udviklingen i konkurrencelovgivningen

Tilnñrmelsen af de nationale lovgivninger til fñllesskabsretten viderefùrtes i 1998, om end i nogle
tilfñlde kun delvist. I Danmark og Nederlandene traÊdte de nye konkurrencelove, der er harmoniseret
med fñllesskabsretten, i kraft den 1. januar 1998. I Tyskland og Det Forenede Kongerige er der
vedtaget nye konkurrencelove, som ligger tñt op ad fñllesskabsreglerne. Der overvejes fortsat
ñndringer af lovgivningen i éstrig, Luxembourg og Sverige. Den nye finske fusionslovgivning bygger
paÊ den europñiske model, og der er foretaget interessante proceduremñssige ñndringer i Belgien,
Spanien og Sverige.

Konkurrencelovgivningen blev ikke ñndret i 1998 i fùlgende seks medlemsstater: éstrig, Frankrig,
Grñkenland, Italien, Luxembourg og Portugal.

Tyskland

Den 28. maj 1998 vedtog parlamentet efter tre aÊrs arbejde det sjette lovforslag om ñndring af den tyske
konkurrencelov, (»Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen«, herefter »GWB«). Denne reform
indebñrer en gennemgribende omarbejdelse af konkurrenceloven, der har vñret i kraft i mere end 40
aÊr. Lovbestemmelserne er blevet strammet op og affattet paÊ en mere forstaÊelig maÊde. Hvad det
indholdsmñssige aspekt angaÊr, er konkurrenceprincippet generelt blevet styrket, og de tyske
konkurrenceregler er paÊ en rñkke punkter blevet harmoniseret med EU-reglerne.

I den ñndrede lov er kontrollen med konkurrencebegrñnsende aftaler erstattet af et forbud mod at
indgaÊ saÊdanne aftaler. Det antal sektorer, for hvilke der gñlder en fritagelsesordning, er blevet
reduceret og fritagelsesproceduren forenklet. For visse former for samarbejde er der, i analogi med
artikel 81, stk. 3, indfùrt et yderligere kriterium, der giver anledning til at fritage aftaler.

I henhold til de nye lovbestemmelser er misbrug af en dominerende stilling som omhandlet i EF-
traktatens artikel 82 direkte forbudt, saÊ ledes at berùrte virksomheder selv kan gùre deres ret gñldende
for de civile domstole. Konkurrencemyndighedernes undersùgelseskompetence vedrùrende over-
trñdelser begaÊet af virksomheder med en dominerende stilling er blevet styrket. Reglerne om
uretmñssig afvisning af adgang til net og infrastruktur er et vigtigt element i den generelle kontrol med
misbrug. Ifùlge den nye lov er det forbudt virksomheder med en dominerende stilling at sñlge deres
produkter til en lavere pris end kostprisen, saÊ fremt der ikke er en objektiv begrundelse herfor, og naÊr
der ikke er tale om lejlighedsvise salg.

For saÊ vidt angaÊr fusionskontrol indebñrer reformen, at forebyggelsesprincippet finder anvendelse,
hvilket betyder, at fusioner ligesom i EU-retten skal anmeldes, fùr de gennemfùres. Tredjeparter kan
prùve afgùrelser om godkendelse af fusioner for retten.

Antallet af sektorer, for hvilke der gñlder en fritagelsesordning (landbrug, banker/forsikring og
transport) er blevet vñsentligt reduceret. De tidligere undtagelsesordninger for el- og gassektoren blev
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ophñvet i marts 1998 som led i ñndringen af energilovgivningen. Idrñt er fùjet til listen over sektorer,
som ikke falder ind under den nñvnte lov, og idrñtsforbundene har saÊ ledes tilladelse til centraliseret
salg af radio- og tv-rettigheder ud fra den betragtning, at de varetager opgaver af almen interesse
(ungdomsaktiviteter og fremme af amatùrsport) og derfor maÊ vñre sikret et rimeligt finansielt
grundlag.

Den ñndrede konkurrencelov traÊdte i kraft den 1. januar 1999.

éstrig

I 1998 debatteredes forskellige forslag til ñndring af den nationale konkurrencelovgivning, herunder
ñndringer af den institutionelle struktur (styrkelse af karteldomstolens befùjelser, oprettelse af et
uafhñngigt kartelkontor (»Kartellamt«)). Et andet debatpunkt var tilnñrmelsen af de nationale regler
til EU's konkurrenceret. Der er ikke truffet nogen endelig beslutning, men der er enighed om, at
princippet om indledning af procedurer ad administrativ vej skal styrkes.

Belgien

Den belgiske konkurrencelov af 5. august 1991 bygger paÊ den europñiske konkurrencelovgivning, og
harmoniseringen af den belgiske lovgivning med EU-lovgivningen er saÊ ledes en realitet paÊ dette
omraÊde.

Ifùlge konkurrenceloven skal de belgiske konkurrencemyndigheder, naÊr de i medfùr af artikel 84 i
traktaten om Oprettelse af Det Europñiske ékonomiske Fñllesskab udtaler sig om aftalers
tilladelighed eller om misbrug af en dominerende stilling paÊ fñllesmarkedet, trñffe afgùrelse i
overensstemmelse med traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82, og efter den procedure og med
anvendelse af de sanktioner, der er fastsat i den belgiske konkurrencelov.

I 1998 blev der offentliggjort to gennemfùrelsesanordninger: kongelig anordning af 22. januar 1998 om
indgivelse af klager og begñringer som omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra c) og d) i lov af 5. august 1991
om beskyttelse af konkurrencen (offentliggjort i belgisk lovtidende (Moniteur) af 24.04.98), der
prñciserer proceduren for indgivelse af klager. Klagerne skal saÊ ledes indgives i otte eksemplarer, de
skal udfùrligt og klart beskrive de paÊgñldende konkurrencemetoder, og de skal vñre behùrigt
dokumenteret.

Dels kongelig anordning af 22. januar 1998 om ñndring af kongelig anordning af 15. marts 1993 om
procedurer til beskyttelse af konkurrencen, kongelig anordning af 23. marts 1993 om begñringer og
anmeldelser som omhandlet i artikel 6 og 7 i lov af 5. august 1991 om beskyttelse af konkurrencen og
kongelig anordning af 23. marts 1993 om anmeldelse af fusioner i henhold til artikel 12 i lov af
5. august 1991 om beskyttelse af konkurrencen (Moniteur af 24.04.1998). Denne gennemfùrelsesan-
ordning tager sigte paÊ at forbedre samspillet mellem de instanser, der er ansvarlige for gennemfùrelsen
af konkurrenceloven. Endvidere prñciseres det, at en virksomhed, i forbindelse med en fusions-
procedure, kun kan anke KonkurrenceraÊdets beslutning om at indlede en fase 2-undersùgelse ved at
anke KonkurrenceraÊdets endelige beslutning om fusionens tilladelighed.
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Danmark

Som omtalt i den 27. beretning om konkurrencepolitikken traÊdte en ny dansk konkurrencelov - lov
nr. 384 af 10. juni 1997 ± i kraft den 1. januar 1998. Konkurrenceloven indeholder et generelt forbud
mod konkurrencebegrñnsende aftaler m.v. samt et forbud mod misbrug af dominerende stilling
svarende til forbudsbestemmelserne i EF-traktatens artikel 81 og 82. De danske konkurrencemyndig-
heder kan ikke anvende forbudsbestemmelserne i artikel 81, stk. 1, og artikel 82 i EF-traktaten direkte.

Med overgangen til forbudsprincippet er der saÊ ledes sket et systemskifte i danske konkurrenceret, som
fremover vil blive administreret i overensstemmelse med Europa-Kommissionens, Fùrste Instans
Rettens og EF-Domstolens praksis.

Med den nye konkurrencelov er ligeledes blevet indfùrt »one-stop-shop«-princippet, som gaÊr ud paÊ , at
aftaler, som er omfattet af en EU-fritagelse, automatisk er undtaget fra konkurrencelovens generelle
forbud mod konkurrencebegrñnsende aftaler.

Uden for det generelle forbud falder desuden aftaler, som opfylder forskellige bagatelgrñnser.

Ligesom i EU er det muligt at opnaÊ en erklñring om ikke-indgreb (negativattest) eller en individuel
fritagelse forudsat, at der foretages en anmeldelse til konkurrencemyndigheden.

Pr. 1. juli 1998 var der foretaget 845 anmeldelser af aftaler, som bestod ved konkurrencelovens
ikrafttrñden den 1. januar 1998.

Erhvervsministeren har i forbindelse med vedtagelsen af den nye konkurrencelov meddelt de samme
otte gruppefritagelser som i EU samt en sñrlig gruppefritagelse til aftaler om kñdesamarbejde i
detailhandelen.

Konkurrenceloven, som gñlder for baÊde privat og offentlig erhvervsvirksomhed, administreres af
KonkurrenceraÊdet, som bestaÊr af 19 medlemmer. Konkurrencestyrelsen, som er sekretariat for raÊdet,
varetager den daglige administration af loven, herunder ogsaÊ samarbejdet med Europa-Kommissionen
i sager af fñlles interesse.

Afgùrelser efter konkurrenceloven kan indbringes for Konkurrenceankenñvnet og i sidste instans for
domstolene.

Forsñtlig eller groft uagtsom overtrñdelse af konkurrencelovens forbudsbestemmelser kan straffes
med bùder, idet der er tale om strafferetlige sanktioner. PaÊ lñggelse af bùder for en overtrñdelse af
forbudet mod misbrug af dominerende stilling er dog gjort betinget af, at der inden for de sidste fem aÊr
er meddelt et paÊbud for et tilsvarende misbrug. Ifùlge bemñrkningerne til loven er det i ùvrigt ikke
fundet i overensstemmelse med dansk strafferetlig tradition at foreslaÊ sanktioner paÊ et niveau, som
svarer til niveauet for bùderne for overtrñdelse af EU's konkurrenceregler.

Den nye konkurrencelov indeholder ikke bestemmelser om fusionskontrol, men ifùlge loven skal
fusioner m.v., hvor den samlede omsñtning for de deltagende virksomheder overstiger 50 mio. kr.,
meddeles til Konkurrencestyrelsen. Meddelelsespligten gñlder dog kun, hvor mindst eÂn af de berùrte
virksomheder er beliggende i Danmark.
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Spanien

Den 27. februar vedtoges kongelig anordning nr. 295/1998 om anvendelsen af EU's konkurrenceregler
i Spanien. Hermed afsluttedes den i 1997 paÊbegyndte revision af kongelig anordning nr. 1882/86 af 29.
august 1986 om de nationale konkurrencemyndigheders anvendelse af traktatens artikel 81 og 82;
hovedformaÊlet med reformen er at tilpasse den kongelige anordning til de ñndringer af EU-reglerne,
der er foretaget siden dens ikrafttrñdelse.

Den nye anordning indebñrer fùlgende ñndringer:

i. den prñciserer den procedure, der skal anvendes ved undersùgelse af sager, der er indledt i medfùr
af EU's konkurrenceregler og ved afgùrelse af saÊdanne sager;

ii. den raÊder bod paÊ den manglende mulighed for at tilpasse kongelig anordning nr. 1882/86 til
eventuelle ñndringer af EU-reglerne; i sidstnñvnte anordning fastsattes de nationale konkurren-
cemyndigheders respektive befùjelser vedrùrende anvendelsen af EU-reglerne paÊ grundlag af en
udtùmmende specifikation af de regler, der var gñldende i 1986. I den nye kongelige anordning er
befùjelserne fastsat »ratione materiae«, dvs. paÊ et generisk grundlag.

iii. For saÊ vidt angaÊr kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, er det anfùrt i den nye
kongelige anordning, at:

Ð konkurrencedomstolen har befùjelse til at trñffe afgùrelse vedrùrende anmeldte fusioner, der er
henvist af Kommissionen i medfùr af artikel 9 i RaÊdets forordning (EéF) nr. 4064/89 (som
ñndret ved forordning (EF) nr. 1310/97) og vedrùrende anvendelse af artikel 22, stk. 3, i RaÊdets
forordning (EéF) nr. 4064/89;

Ð Konkurrencekontoret (SDC) er den instans, der har kompetence til foretage undersùgelser i
henhold til artikel 9 og artikel 22, stk. 3, i forordning (EéF) nr. 4064/89;

Ð MinisterraÊdet er den kompetente myndighed, der kan godkende Ð betinget eller ubetinget Ð
eller forbyde fusioner med fñllesskabsdimension, som er henvist af Kommissionen i medfùr af
artikel 9 i RaÊdets forordning (EéF) nr. 4064/89. Det er ligeledes MinisterraÊdet, der har
kompetence til at trñffe foranstaltninger i medfùr af artikel 21, stk. 3, i omtalte forordning.

iv. Hvad angaÊr sager, der er indledt i forbindelse med overtrñdelse af artikel 81, stk. 1, og artikel 82:

Ð Konkurrencedomstolen har befùjelse til at anvende artikel 81, stk. 1, og artikel 82 samt den
heraf afledte ret;

Ð Konkurrencekontoret har befùjelse til at undersùge sager, der er indledt i henhold til artikel 81,
stk. 1, og artikel 82 samt den heraf afledte ret.

v. Generaldirektoratet for erhvervspolitik og beskyttelse af konkurrencen er den kompetente
myndighed i anliggender vedrùrende samarbejdet mellem den spanske administration og
Kommissionen om anvendelsen af EU's konkurrenceregler i Spanien.
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vi. Den kongelige anordning fastsñtter endvidere befùjelserne for embedsmñnd i og uden for
administrationen, som foretager kontrolundersùgelser vedrùrende anvendelsen af EU-reglerne i
virksomheder, der er beliggende i Spanien.

vii. Endelig fastsñttes den ordning vedrùrende tavsheds- og fortrolighedspligt, som gñlder ved
behandlingen af sagsakter i medfùr af den kongelige anordning.

Lov nr. 66/97 af 30. december 1997 om skattemñssige, administrative og sociale foranstaltninger
(BoletõÂn Oficial del Estado af 31. December 1997) ñndrer lov nr. 16/89 om beskyttelse af
konkurrencen ved at tilfùje en ny artikel, artikel 56, der fastsñtter maksimumsfristerne for etaperne
i procedurer, der indledes i forbindelse med overtrñdelse af loven. Disse frister gñlder kun for sager,
der er indledt efter den 1. januar 1998. Fristen for behandling af sager i konkurrencekontoret er 18
maÊneder og 12 maÊneder ved konkurrenceretten, saÊ ledes at proceduren bliver ugyldig, hvis disse frister
overskrides.

Finland

Det finske parlament vedtog den 24.3.1998 et lovforslag (303/1998) om ñndring af konkurrenceloven
(480/1992). Lovñndringen traÊdte i kraft den 1.10.1998.

Den vigtigste ñndring bestaÊr i, at der er indfùrt regler om kontrol med virksomhedsovertagelser i
konkurrenceloven. Disse regler gñlder for virksomhedsovertagelser, hvor parternes samlede
omsñtning er stùrre end to mia. FIM, og hvor mindst to af parternes omsñtning er stùrre end 150
mio. FIM. En anden betingelse er, at den omhandlede virksomhed driver forretning i Finland.
Kontrollen med virksomhedsovertagelser omfatter alle sektorer.

Hvis en virksomhedsovertagelse skaber eller styrker en dominerende stilling, der alvorligt hindrer
konkurrencen paÊ det finske marked eller paÊ en vñsentlig del af det finske marked, kan
konkurrencemyndigheden (Kilpailuvirasto) foreslaÊ konkurrenceraÊdet (Kilpailuneuvosto), at transak-
tionen forbydes. Hvis det imidlertid er muligt at undgaÊ de skadelige fùlger af overtagelsen ved at stille
visse betingelser, skal konkurrencemyndigheden forhandle disse betingelser med de implicerede
parter.

Anmeldelse af en virksomhedsovertagelse skal ske til konkurrencemyndigheden inden for en frist paÊ

en uge, og myndigheden har en frist paÊ en maÊned til at beslutte, om der skal foretages en undersùgelse.
Hvis konkurrencemyndigheden foreslaÊr konkurrenceraÊdet at forbyde transaktionen, skal forslaget
herom fremsendes til konkurrenceraÊdet inden for en frist paÊ tre maÊneder efter myndighedens
beslutning om at foretage en undersùgelse. KonkurrenceraÊdet skal trñffe afgùrelse i sagen inden for en
frist paÊ tre maÊneder efter datoen for modtagelsen af forslaget om at forbyde transaktionen.
Overtagelsen kan ikke effektueres, fùr proceduren er afsluttet, hvis der ikke er givet sñrskilt tilladelse
til effektueringen af den paÊgñldende overtagelse. I forbindelse med konkurrenceraÊdets procedure
ophñves forbudet mod gennemfùrelse af overtagelsen, hvis raÊdet ikke trñffer anden afgùrelse, inden
for en frist paÊ en maÊned efter datoen for myndighedens fremsendelse af forslag om forbud eller datoen
for indgivelsen af en klage.

I den nye konkurrencelov er der indfùjet en sñrlig bestemmelse om virksomhedsovertagelser paÊ el-
markedet, ifùlge hvilken konkurrenceraÊdet efter forslag fra konkurrencemyndigheden kan forbyde en
overtagelse, hvis den vedrùrer en markedsandel paÊ over 25 % af det nationale distributionsnet. Denne
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bestemmelse vedrùrer aktiviteter paÊ net med 400 volt spñnding, hvor de negative virkninger af en
vertikal integration er mest mñrkbare.

Handels- og industriministeriet traf den 1.7.1998 beslutning om anmeldelsespligten ved virk-
somhedsovertagelser (499/1998) og beregningen af parternes omsñtning i forbindelse med en
virksomhedsovertagelse (498/1998). Disse beslutninger traÊdte i kraft den 1.10.1998. Konkurrence-
myndigheden offentliggjorde den 15.9.1998 et kommunikeÂ om kontrollen med virksomhedsover-
tagelser.

Ved ñndring (303/1998) er der indfùrt en bestemmelse om ubetydelige konkurrencebegrñnsninger i
konkurrenceloven : konkurrencemyndigheden kan undlade at trñffe foranstaltninger, hvis begrñns-
ningen kun har ringe betydning for konkurrencen. Konkurrencemyndigheden offentliggjorde den
17.9.1998 et kommunikeÂ om ubetydelige konkurrencebegrñnsninger.

Der er indfùrt en bestemmelse om negativattest i konkurrenceloven med henblik paÊ at forbedre
virksomhedernes retsbeskyttelse. Konkurrencemyndigheden kan saÊ ledes efter anmodning fra en
virksomhed udstede en negativattest for forbudsbestemmelserne i konkurrenceloven, med undtagelse
af forbud mod misbrug af dominerende stilling. Konkurrencemyndigheden offentliggjorde den
30.9.1998 instrukser vedrùrende anmodning om fritagelse og negativattest.

I henhold til den nye bestemmelse om erstatning, der er indfùjet i den nye konkurrencelov, skal en
virksomhed, som, forsñtligt eller uagtsomt, overtrñder konkurrenceloven eller bestemmelser og
dekreter, der er udstedt i medfùr af denne lov, betale erstatning for tab som fùlge af
konkurrencebegrñnsning. FormaÊlet hermed er at skabe klarhed med hensyn til erstatningspligten
ved tab som fùlge af konkurrencebegrñnsning, navnlig i tilfñlde, hvor der ikke er indgaÊet en aftale
mellem den ansvarlige og den skadelidte virksomhed. Erstatningskrav behandles ved de ordinñre
domstole, som kan anmode konkurrencemyndigheden om en udtalelse.

Irland

Konkurrencemyndigheden (»Competition Authority«) har offentliggjort en afgùrelse: »Category
Certificate/Licence in respect of Agreements between Suppliers and Resellers«, afgùrelse nr. 528 af
4. december 1998. Denne gruppefritagelse gñlder fra 1. januar 1999 til 31. december 2003.

Luxembourg

Der er i 1998 gjort store fremskridt med de undersùgelser, som ùkonomiministeriet gennemfùrer i
samarbejde med afdelingen for erhvervsret ved Centre de Recherche Public med henblik paÊ en
modernisering af lov af 17. juni 1970 om konkurrencebegrñnsende forretningspraksis. Der er
gennemfùrt en omfattende hùring af forbrugere og relevante erhvervskredse. De yderst konstruktive
hùringer har gjort det muligt at relatere reformplanerne til de erhvervsdrivendes reelle problemer paÊ

de respektive markeder. Det ambitiùse projekt tager sigte paÊ at sñtte konkurrencelovgivningen ind i
en stùrre kontekst for at sikre sammenhñngen med lovgivningen om illoyal konkurrence og
forbrugerbeskyttelse.

Den luxembourgske ùkonomiminister lñgger stor vñgt paÊ , at konkurrencepolitikken bliver moder-
niseret, da den decentraliserede anvendelse af EU-reglerne vil stille stùrre krav til den i de kommende
aÊr. Reformforslaget vil efter planen kunne fremsendes til hùrings- og beslutningsinstanserne i anden
halvdel af 1999.

KONK. BERETN. 1998

340 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPáISKE UNION



Nederlandene

I januar 1998 fastsatte den nederlandske regering principperne for generelt og specifikt tilsyn med de
liberaliserede offentlige tjenester. Principperne er fastsat paÊ grundlag af den nye konkurrencelov, der
traÊdte i kraft den 1. januar 1998, og under hensyn til liberaliseringen af de offentlige tjenester. Det var
vigtigt at prñcisere grundprincipperne for at undgaÊ en spredning af tilsynsfunktionen paÊ forskellige
organer og en usammenhñngende anvendelse af konkurrencereglerne.

Grundprincippet er, at der kun indfùres sektorspecifikke regler i tilfñlde, hvor den generelle
konkurrencelov, der gñlder for alle sektorer, ikke giver mulighed for at naÊ det ùnskede resultat.
Behovet for sektorspecifikke ordninger skal med jñvne mellemrum tages op til vurdering, principielt
hvert tredje aÊr.

Et behov for specifikke regler medfùrer ikke automatisk et behov for en sñrskilt kontrolenhed til at
fùre tilsyn med gennemfùrelsen. Denne funktion kan varetages af det generelle kontrolorgan, den
nederlandske konkurrencemyndighed (Nederlandse Mededingingsautoriteit Ð NMa), eller af en
afdeling tilknyttet denne myndighed.

Det har vñret nùdvendigt at definere de administrative forbindelser mellem konkurrencemyndigheden
og andre tilsynsorganer. De specifikke kontrolorganer skal saÊ ledes trñffe afgùrelse vedrùrende en
rñkke nñrmere bestemte spùrgsmaÊ l i samraÊd med konkurrencemyndigheden, navnlig hvor der er
risiko for divergerende fortolkninger af konkurrenceretlige begreber.

De af regeringen formulerede grundprincipper er efterfùlgende blevet udmùntet i love, lovforslag og
hensigtserklñringer.

Den nye lov om telekommunikation er traÊdt i kraft, og en ny lov om posttjenester er under
forberedelse. Der er oprettet et specifikt tilsynsorgan : den uafhñngige myndighed for post og
telekommunikation (Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit Ð OPTA). Regeringen
agter at paÊ lñgge OPTA en forpligtelse til at trñffe visse afgùrelser i samraÊd med NMa.

PaÊ grundlag af loven om elsektoren, der blev vedtaget i 1998, er der oprettet en tjeneste med ansvar for
gennemfùrelsen og tilsynet med denne lov (Dienst Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet Ð DTE).
Denne tjeneste, der er en afdeling under NMa, trñffer visse afgùrelser i samraÊd med NMa.

Ifùlge lovforslaget om gassektoren vil der ikke blive oprettet et specifikt tilsynsorgan for denne sektor,
som vil blive kontrolleret af NMa.

Heller ikke i sektoren for offentlig transport (lokal og regional) vil der blive oprettet et sñrskilt organ;
i stedet faÊr NMa tillagt specifikke befùjelser.

Det Forenede Kongerige

Den 9. november modtog udkastet til konkurrencelov (Competition Act 1998) kongelig stadfñstelse
(Royal Assent). Den nye lov styrker den britiske konkurrencelovgivning ved at erstatte en stor del af
den nuvñrende ordning med to forbud, der er baseret paÊ EF-traktatens artikel 81 og 82. Det fùrste
forbud gñlder aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder
og samordet praksis, som hindrer, begrñnser eller fordrejer konkurrencen og kan paÊvirke handelen i
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Det Forenede Kongerige; det andet vedrùrer praksis, der udgùr misbrug af en dominerende stilling,
som kan paÊvirke handelen i Det Forenede Kongerige. Aftaler, der har fordele, der maÊ tillñgges mere
vñgt end deres negative virkninger paÊ konkurrencen, kan omfattes af en fritagelse.

Den nye lovs forbudsbestemmelser trñder i kraft den 1. marts 2000 og vil da erstatte loven fra 1976 om
konkurrencebegrñnsende forretningspraksis (Restrictive Trade Practices Act 1976), loven fra 1976 om
videresalgspriser (Resale Prices Act 1976), og en meget stor del af konkurrenceloven fra 1980
(Competition Act 1980). Med den nye lov faÊr generaldirektùren for den britiske konkurrencemyndig-
hed tillagt ùgede befùjelser med hensyn til sanktioner og gennemfùrelse af og kontrol med
overholdelsen af loven, herunder befùjelser til at idùmme bùder og trñffe forelùbige foranstaltninger.
Loven vil blive administreret af generaldirektùren og sidelùbende hermed af de respektive
kontrolenheder for telekommunikation, gas og elektricitet, vand og sanitet og jernbanetransport. En
ny enhed, »Competition Commission«, overtager de opgaver vedrùrende kontrollen med monopoler
og fusioner, der fùr var tillagt »Monopolies and Mergers Commission«, og den bliver desuden
appelinstans for generaldirektùrens og de specifikke kontrolenheders afgùrelser.

Den nuvñrende konkurrencelovgivning gñlder indtil 1. marts 2000. »Restrictive Trade Practices Act«
vil dog blive anvendt i en ñndret form, idet anmeldelse af aftaler om prisfastsñttelse skal ske til
generaldirektùren, som fortsat vil have befùjelse til at krñve en anmeldt aftale ñndret, saÊfremt han
vurderer, at den paÊgñldende aftale har negative virkninger for konkurrencen.

Et at formaÊ lene med den nye lov er at bringe de nationale regler i overensstemmelse med EU-
lovgivningen. I henhold til lovens artikel 60 skal de britiske myndigheder ved afgùrelse af
konkurrencespùrgsmaÊ l tilstrñbe, under hensyntagen til de eksisterende forskelle, at overholde
principperne i traktaten og den europñiske retspraksis.

Den nye lov faÊr ingen direkte indvirkning paÊ den britiske fusionslovgivning. Fusioner vil fortsat blive
vurderet i forhold til de relevante bestemmelser i loven fra 1973 om loyal forretningspraksis
(Fair Trading Act 1973), og aftaler, der fùrer til fusioner som omhandlet i ovennñvnte lov fra 1973, vil
generelt vñre udelukket fra anvendelsesomraÊdet for loven fra 1998, ligesom konkurrencebegrñns-
ninger vil blive betragtet som afledt af de paÊgñldende aftaler. Regeringen har meddelt, at den vil tage
de eksisterende fusionsregler op til nyvurdering, og at et hùringsdokument kan forventes offentliggjort
i nñr fremtid.

Sverige

En rñkke ñndringer af konkurrenceloven traÊdte i kraft den 1. juli 1998. Procedurereglerne vedrùrende
appel af visse af konkurrencemyndighedens (Konkurrensverket) afgùrelser er ñndret. Afgùrelser om
ikke-indgreb, fritagelse og paÊbud skal saÊ ledes fremover appelleres direkte til Markedsdomstolen
(Marknadsdomstolen). SaÊdanne afgùrelser skulle tidligere appelleres til domstolen i fùrste instans i
Stockholm (Stockholms tingsraÈ tt). ándringerne har til formaÊ l at fremskynde sagsbehandlingen,
saÊ ledes at de berùrte virksomheder hurtigere kan opnaÊ en endelig afgùrelse.

Konkurrencemyndighedens mulighed for at trñffe »forelùbige foranstaltninger« er desuden blevet
udvidet. Siden 1. juli 1998 har konkurrencemyndigheden kunnet trñffe saÊdanne afgùrelser, hvor der
forekommer »specifikke grunde«, mens der tidligere krñvedes »exceptionelle grunde«, f.eks. risiko for
eliminering af en konkurrent.
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Konkurrencemyndighedens procedureregler er ligeledes blevet ñndret. SaÊ ledes skal myndigheden
fremover behandle en anmodning om fritagelse inden for en frist paÊ et aÊr, mens der tidligere ikke var
fastsat nogen frist.

I lyset af det igangvñrende arbejde i Kommissionen har regeringen besluttet at forlñnge fristen for
anvendelse af forordningen om gruppefritagelse for franchiseaftaler indtil den 30. juni 2000.
Forordningerne om fritagelse for specialiseringsaftaler og aftaler om forskning og udvikling er blevet
forlñnget indtil den 30. juni 2001.

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skal undersùge, hvorledes konkurrenceloven skal
anvendes paÊ samarbejde mellem smaÊ virksomheder. Et andet emne paÊ arbejdsgruppens dagsorden er
en revision af den for Sverige sñregne forordning om gruppefritagelse for kñdesamarbejde inden for
detailhandel.

I en undersùgelse foretaget af regeringens tjenestegrene foreslaÊs det at ñndre reglerne for kontrol med
fusioner og virksomhedsovertagelser. Konkurrencemyndigheden har tilsluttet sig det grundlñggende
indhold i forslagene, som yderligere harmoniserer den nationale ret med EU-retten.

B Ð De nationale myndigheders anvendelse af EU's konkurrenceregler

I syv medlemsstater (éstrig, Danmark, Finland, Irland, Luxembourg, Det Forenede Kongerige og
Sverige) har konkurrencemyndigheden ikke befùjelse til direkte at anvende artikel 81, stk. 1, og artikel
82. I Sverige er en regeringskomiteÂ imidlertid ved at undersùge muligheden for at indfùre en saÊdan
befùjelse.

Bestemmelserne i artikel 81, stk. 1, og artikel 82 blev faktisk anvendt af konkurrencemyndighederne i
Tyskland, Spanien, Frankrig og Italien. Artikel 84 blev anvendt af konkurrencemyndigheden i Det
Forenede Kongerige. Tilfñlde af anvendelse af artikel 9 i fusionsforordningen er indberettet af de
franske og de nederlandske myndigheder. Sidstnñvnte myndigheder samt de danske konkurrence-
myndigheder har rapporteret om anvendelse af meddelelsen om samarbejdet mellem Kommissionen
og de nationale domstole om anvendelse af traktatens artikel 81 og 82.

Dette kapitel indeholder en oversigt over de afgùrelser, der er baseret paÊ national ret, men som
konkurrencemyndighederne i éstrig, Belgien, Finland, Portugal og Sverige har indberettet, fordi de
mente, at de havde sñrlig interesse for EU's konkurrencepolitik. Heri er ogsaÊ nñvnt de retsafgùrelser,
der er truffet i appelsager mod konkurrencemyndighedernes afgùrelser.

Tyskland

Forbundskartelkontoret anvendte i den omhandlede periode EU's konkurrenceregler i fire tilfñlde.

Inden for rammerne af en procedure, der er indledt i henhold til artikel 81, stk. 1, vedrùrende
vejledende salgspriser for speditùrers samleladninger, har konkurrencemyndigheden besluttet at
acceptere denne praksis indtil ophñvelsen af undtagelsesbestemmelsen i artikel 99, stk. 2, i GWB, der
faÊr virkning med ikrafttrñdelsen af den sjette lov om ñndring af GWB den 1. januar 1999.
Konkurrencemyndigheden havde tidligere fremsendt en paÊmindelse til det tyske speditions- og
lagerforbund (Bundesverband Spedition und Lagerei e.V.).
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De procedurer, der var indledt vedrùrende bestemmelserne om total dñkning i gasselskabernes
kontrakter om levering af naturgas, som ansaÊs for at udgùre en overtrñdelse af artikel 81 og 82, blev
afsluttet, efter at de omhandlede gasselskaber havde opgivet at anvende disse bestemmelser.

Den tyske konkurrencemyndighed har indledt en procedure i medfùr af traktatens artikel 82 og artikel
22 og 26 i den tyske konkurrencelov (GWB) mod Deutsche Bahn AG, Deutsche FaÈhrgesellchaft
Ostsee-mbH og Deustche Bahn Immobiliengesellschaft mbH, med den begrundelse at disse
virksomheder har nñgtet konkurrerende fñrgeselskaber adgang til fñlles benyttelse af havne-
anlñggene i Puttgarden.

Den tyske konkurrencemyndighed mener, at Deutsche Telekom AG's afvisning af at udlevere samtlige
de data, selskabet raÊder over, til efterspùrgerne med henblik paÊ offline-anvendelse, udgùr et misbrug af
dominerende stilling. Det er konkurrencemyndighedens opfattelse, at den ufuldstñndige tilraÊdigheds-
stillelse for tredjeparter udgùr en alvorlig hindring for potentielle konkurrenters adgang til
markederne for oplysningstjenester og fremstilling af telefonbùger. Den vederlagsordning, der
anvendes for levering af oplysninger om abonnenter, udgùr i sñrlig grad et misbrug og hindrer en reel
konkurrence paÊ markederne for de nñvnte produkter. Der er indledt en procedure efter EF-traktatens
artikel 82 sammenholdt med artikel 47 og 26 i GWB.

I den omhandlede periode har den tyske hùjesteret (»Bundesgerichtshof«) stadfñstet en afgùrelse om
forbud, som den tyske konkurrencemyndighed havde truffet; en anden sag, der var indbragt for
appeldomstolen i Berlin (»Kammergericht«), er blevet afsluttet:

Den tyske hùjesteret har stadfñstet det forbud mod ivñrksñttelse af Carpartner Autovermietung
GmbH's selskabskontrakt og samarbejdsaftaler indgaÊet mellem selskabets medlemmer og bil-
forsikringsselskaber, der var udstedt i medfùr af artikel 1 i GWB og artikel 81, stk.1. Retten fandt,
at seks forsikringsselskabers oprettelse af Carpartner med henblik paÊ at koncentrere efterspùrgslen
efter bilaterale aftaler med biludlejningsselskaber om erstatning af beskadigede kùretùjer, fùrte til en
begrñnsning af markedspartnernes mulighed for at unddrage sig disse aftaler.

I sagen Ruhrgas AG og Thyssen GmbH, er den aftale, de to virksomheder har indgaÊet om en
geografisk begrñnsning af deres aktiviteter, blevet ophñvet, hvormed proceduren ved Berlins
appeldomstol (»Kammergericht Berlin«) er blevet afsluttet. Appeldomstolen har efterfùlgende
tilbagekaldt den anmodning om prñjudiciel afgùrelse, der var fremsendt til EF-Domstolen i 1996.

éstrig

I sagen Oscar Bronner mod Mediaprint, der har verseret for retten i éstrig i 1995 og i mellemtiden
ogsaÊ er blevet forelagt EF-Domstolen med henblik paÊ en prñjudiciel afgùrelse, har karteldomstolen
(Kartellgericht) truffet en endelig afgùrelse, stadfñstet af den ùstrigske hùjesteret (Oberster
Gerichtshof Ð 1 Ok 5/98), vedrùrende en klage over praktisering af dumpingpriser. Under behùrig
hensyntagen til EF-Domstolens retspraksis vurderede karteldomstolen, at en Ð kortvarig Ð
spektakulñr nedsñttelse af prisen paÊ stillingsannoncer i de ùstrigske dagblade med de stùrste oplag,
ikke var i strid med konkurrencereglerne for markedet for tjenesteydelser. Sagsùgeren har ikke kunnet
godtgùre, at sagsùgte fulgte en strategi, der havde til formaÊ l at trñnge konkurrenter ud af markedet.
Fùlgelig kan det paÊgñldende forlag (sagsùgte), hvis priser paÊ annoncer midlertidigt var blevet
fastfrosset ved en hastekendelse, paÊ ny fastsñtte dem frit.
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Hvad angaÊr sagsùgerens andet klagepunkt, hvori det gjordes gñldende, at sagsùgtes nñgtelse af at
optage sagsùgeren i den eneste landsdñkkende dagblads-udbringningsordning, der findes i éstrig,
udgùr en nñgtelse af at give adgang til en »essential facility«, afsagde EF-Domstolen dom den
26. november 1998 250. Domstolen kendte for ret, at den nationale domstols afgùrelse var baseret paÊ

artikel 35 i den ùstrigske konkurrencelov (Kartellgesetz) og ikke paÊ EF-traktatens artikel 82, men at
der kunne opstaÊ en konflikt mellem den nationale ret og fñllesskabsretten, saÊ ledes at en prñjudiciel
afgùrelse ville vñre berettiget, og at den omstñndighed, at et bladhus nñgter at optage udgiveren af et
konkurrerende dagblad i en udbringningsordning i den foreliggende sag, ikke udgùr et misbrug af
dominerende stilling som omhandlet i EF-traktatens artikel 82, eftersom der findes andre distribu-
tionsformer, hvorved sagsùgeren kan sñlge sine dagblade i éstrig. Karteldomstolen har endnu ikke
truffet afgùrelse i sagen.

Ved afgùrelse 16Ok7/98 annullerede den ùstrigske hùjesteret (Oberster Gerichtshof) i sin egenskab af
ùverste karteldomstol (Kartellobergericht) en afgùrelse om suspension, der var truffet af karteldoms-
tolen vedrùrende anmeldelse af et landsdñkkende system til bortskaffelse af affald. Dette system var
ligeledes blevet anmeldt til Kommissionen i 1994, i henhold til artikel 81, stk. 3. PaÊ baggrund af
afgùrelsen om annullation var det nùdvendigt med en afgùrelse fra Kommissionen, som endnu ikke
havde indledt en procedure. Den ùverste karteldomstol gjorde i sin begrundelse gñldende, at den
nationale konkurrenceret skulle anvendes sidelùbende med EU-retten. Eftersom en eventuel tilladelse
fra Kommissionen ikke i sig selv kan danne grundlag for den nationale myndigheds afgùrelse, kan en
procedure, der er indledt i medfùr af den ùstrigske konkurrencelov, ikke suspenderes.

Belgien

I en appelsag, der var rejst mod en afgùrelse truffet af konkurrenceraÊdet, fastslog appeldomstolen i
Bruxelles, at den omhandlede ordning med bindende udsalgspriser var forbudt. KonkurrenceraÊdet
gjorde i sin afgùrelse gñldende, at bindende udsalgspriser, der paÊtvinges forhandlerne, er en ulovlig
konkurrencebegrñnsende praksis og ikke kan omfattes af en fritagelse. Appelretten i Bruxelles
stadfñstede konkurrenceraÊdets afgùrelse og fastslog, at forbrugeren ikke sikres en rimelig andel af en
eventuel fordel ved bindende udsalgspriser, og at disse derfor ikke kan omfattes af en fritagelse.

Den mest bemñrkelsesvñrdige koncentrationssag, som konkurrenceraÊdet behandlede i 1998, var den i
april 1998 anmeldte fusion, hvorved Cognizant ville erhverve kontrollen paÊ verdensplan over
Pharmaceutical Marketing Services (PMSI). Da der herskede alvorlig tvivl om denne transaktions
lovlighed, blev strukturen ñndret. Ifùlge den nye struktur ville IMS erhverve visse nñrmere bestemte
aktiviteter i PMSI, herunder de europñiske og japanske datterselskaber, men ikke de belgiske
datterselskaber, for hvilke der var fastsat en forkùbsret til kapitalandele. KonkurrenceraÊdet forbùd
fusionen den 14. december 1998 med den begrundelse, at IMS' dominerende stilling paÊ det belgiske
marked for markedsundersùgelser og observation af salg af farmaceutiske produkter hermed ville blive
styrket.

Eftersom forkùbsretten til et af datterselskaberne allerede var blevet udnyttet ved indledningen af den
anden fase paÊ lagde konkurrenceraÊdet parterne at give tilsagn om at oplùse fusionen og sñlge de
erhvervede kapitalandele.

250 Sag C-7/97.
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Danmark

PaÊ baggrund af Kommissionens meddelelse om samarbejdet med de nationale konkurrencemyndighe-
der har KonkurrenceraÊdet behandlet en klage, som blev henvist fra Kommissionen. Klagen vedrùrte et
cirkulñre, som Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF) havde udsendt til sine medlemmer.

I cirkulñret gav DAF udtryk for, at medlemmernes individuelle frihed til at fastsñtte priser og rabatter
maÊtte forstaÊs saÊ ledes, at de fuldt legalt kunne fastsñtte en hùjere avance ved salg til andre EU-borgere.

Hermed opfordrede DAF de danske bilforhandlere til Ð som en samordnet praksis Ð at
prisdifferentiere over for ikke-danske kùbere.

Efter konkurrencelovens § 6 er saÊdanne initiativer fra en brancheforening forbudt, fordi de kan fùre til
en ensartet prisadfñrd og begrñnse afsñtningen til bestemte kundegrupper.

KonkurrenceraÊdet paÊ lagde DAF at trñkke opfordringen tilbage og at udsende et rettelsescirkulñre om
forhandleravance ved salg til EU-borgere.

Spanien

Tvisten mellem ARCO og Repsol opstod i forbindelse med en aftale om overdragelse af ARCO
CHEMICALS' aktier i fabrikken i Puertollano, som tilhùrte et selskab, som de to virksomheder ejede
med hver 50 %. I ovennñvnte fabrik blev der i 1960'erne udviklet en teknik, hvormed det var muligt paÊ

samme tid at fremstille propylenoxid og styrolmonomer. ARCO paÊlagde i forbindelse med
overdragelsen af sin kapitalandel i 1986 Repsol visse begrñnsninger med hensyn til udviklingen af
produktionskapaciteten. Dette fùrte til en langvarig konflikt Ð paÊ mange fronter Ð mellem de to
virksomheder, da Repsol, paÊ baggrund af de lovende resultater af denne teknik paÊ det kommercielle
og ùkologiske plan ùnskede at ùge produktionen ved at bygge en fabrik i Tarragona.

ARCO indgav klage mod Repsol til Det Internationale Handelskammer i Paris og anmeldte de
paÊgñldende aftaler til GD IV med henblik paÊ en fritagelse efter artikel 81, stk. 3. Repsol indgav klage
over ARCO til konkurrencekontoret (SDC) og GD IV med paÊstand om, at aftalerne var i strid med
konkurrenceloven og artikel 81, stk. 1. BaÊde SDC og GD IV indledte derefter en sag vedrùrende
konkurrencebegrñnsende praksis (GD IV sag IV/36.233 og SDC sag nr. 1454/96).

SDC erfarede gennem presseudklip, at de to parter havde indgaÊet et forlig, som bragte den langvarige
tvist til ophùr og fjernede de vigtigste konkurrencebegrñnsninger. Dernñst indledte SDC en fortrolig
undersùgelse (ref. 1742/97) af foreneligheden af de nye aftaler, der var anmeldt til GD IV (sag IV/
36.838).

GD IV afsluttede de to sager i begyndelsen af 1998, og SDC traf ligeledes, efter at have analyseret de
nye aftaler og modtaget parternes afkald, beslutning om indstilling af sag 1454/96 den 26. Februar 1998
og afsluttede den fortrolige undersùgelsesprocedure nr. 1742/97 den 5. januar.

Ved afgùrelse af 26. maj 1997 godkendte konkurrencedomstolen konkurrencemyndighedens (SDC)
vedtagelse af en retsbevarende foranstaltning paÊ foranledning af klageren MC. LANE, hvormed
domstolen paÊlagde TABACALERA at levere alle de mñrker forarbejdet tobak, selskabet producerer i
en seksmaÊneders periode, til MC. LANE paÊ ikke-diskriminerende betingelser.
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TABACALERA har monopol paÊ fremstilling af tobak paÊ det paÊgñldende marked og indtager de facto
en dominerende stilling paÊ markedet for engrosdistribution og import af forarbejdet tobak. Selv om
MC. LANE i 1995 fik tilladelse til at etablere sig som distributionsvirksomhed, har virksomheden ikke
kunnet drive forretning, da TABACALERA nñgtede at levere og har indgaÊet eneforhandlingsaftaler
med andre selskaber i tobakssektoren.

Afgùrelsen blev meddelt TABACALERA den 29. maj 1997. Ved kendelse af 30. juli 1997 paÊlagde
domstolen TABACALERA inden for ti dage at fremsñtte et leveringsforslag til MC. LANE, saÊ ledes at
selskabet i modsat fald ville blive idùmt en bùde paÊ 150 000 ESP om dagen.

Den 18. november gjorde TABACALERA gñldende, at der var fremsat forhandlingstilbud om
levering af produkter til MC. LANE, som ikke var blevet besvaret. Domstolen anmodede
konkurrencemyndigheden om at bekrñfte eksistensen af disse tilbud og i givet fald at bekrñfte, om
Domstolens afgùrelse var efterkommet. Konkurrencemyndigheden meddelte domstolen, at de
paÊgñldende tilbud og svar var de samme, som den i forvejen var i besiddelse af, og at saÊ fremt der
ikke kom nye akter frem i sagen, maÊtte TABACALERA anses for ikke at have efterkommet
afgùrelsen.

Domstolen idùmte den 4. februar 1998 TABACALERA en bùde paÊ 15 450 000 ESP for manglende
fuldbyrdelse af afgùrelsen af 26. maj 1997.

Domstolen afviste ved afgùrelse af 15. juli 1998 konkurrencemyndighedens anmodning om vedtagelse
af retsbevarende foranstaltninger, fremsat paÊ foranledning af klagerne FederacioÂ n EspanÄ ola de
Hoteles (FEH), AgrupacioÂ n Hotelera de las Zonas TurõÂsticas de EspanÄ a (ZONTUR), Sol MeliaÂ S.A.
(Sol MeliaÂ), Ciga International Hotels Corporation S.A. (Ciga International), Cigahotels EspanÄ a S.A.
(Cigahotels) og NH Hoteles S.A. (NH Hoteles). Disse foranstaltninger tog sigte paÊ at »paÊ lñgge
EGEDA at afholde sig fra under nogen form at anvende de takster, der var offentliggjort af dette
organ i december 1997 og indeholdt i punkt 1.A.3 i «tarif for retten til reproduktion og retten til
vederlag for producenter af audiovisuelle optagelser i forbindelse med retransmission (artikel 20, stk. 2,
litra f), i lov om intellektuel ophavsret) og offentlig fremfùrelse (artikel 20, stk. 2, litra g) i samme
lov)«, og ligeledes at afholde sig fra at anvende de takster, der var offentliggjort fùr december 1997, for
retransmission af audiovisuelle vñrker og optagelser indeholdt i udsendelser og/eller tv-sprednings-
organers transmissioner, som effektueres i hoteller og restaurationer«.

EGEDA er et organ, der forvalter audiovisuelle producenters rettigheder. I den her omhandlede sag
anfñgtes dets ret til at opkrñve et belùb for overfùrsel af programmer modtaget via hotellernes tv-
antenner til vñrelserne, fordi der efter klagernes mening i disse tilfñlde ikke er tale om »offentlig
fremfùrelse« (artikel 20, stk. 2, litra g)) og »retransmission« (artikel 20, stk. 2, litra f)) som omhandlet i
loven om intellektuel ophavsret; de havde da ogsaÊ anfñgtet en saÊdan fortolkning i forbindelse med en
lang rñkke sager, der var anlagt ved ordinñre domstole.

Domstolen vurderede, at de nùdvendige betingelser vedrùrende fumus boni juris og sagens
hastekarakter ikke var opfyldt, og at der fùlgelig ikke kunne trñffes retsbevarende foranstaltninger.

Konkurrencedomstolen godkendte konkurrencemyndighedens forslag om vedtagelse af en retsbeva-
rende foranstaltning gaÊende ud paÊ i seks maÊneder at suspendere anvendelsen af en af de generelle
salgsbetingelser, som ùnskedes indfùrt for GLAXO WELLCOME S.A. og dets datterselskaber.
Domstolen fandt det nùdvendigt at paÊ lñgge klagerne Ð den spanske sammenslutning af eksportùrer af
farmaceutiske produkter, sammenslutningen af indehavere af apotekerudsalg og
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SPAIN PHARMA S.A. Ð en solidarisk sikkerhedsstillelse paÊ 600 mio. ESP i tilfñlde af, at den
retsbevarende foranstaltning ikke blev stadfñstet ved den endelige afgùrelse i sagen.

Den 6. marts 1998 fremsendte GLAXO's marketingafdeling til grossisterne nye generelle salgs-
betingelser for farmaceutiske specialiteter, der markedsfùres af denne koncern og meddelte, at de nye
betingelser ville trñde i kraft den 9. i samme maÊned. Disse generelle betingelser, som fastsñtter
aftalerammen for salget af farmaceutiske specialiteter til lñgemiddelgrossister, opererer med to takster
afhñngigt af produkternes destination. Med disse nye betingelser sùgte GLAXO at dñmme op for
visse spanske grossisters paralleleksport til andre EU-lande, hvor prisen paÊ lñgemidler var hùjere. De
to takster indebar prisforskelle paÊ helt op til 2500 %.

Den 6. marts anmeldte GLAXO de nye salgsbetingelser til Kommissionen med anmodning om en
negativattest eller en fritagelse i medfùr af artikel 81, stk. 3. Fra og med den 13. marts ophùrte
GLAXO med at levere til de grossister, som ikke havde underskrevet de generelle salgsbetingelser.

Ved afgùrelse af 22. april 1998 indledte konkurrencemyndigheden en procedure med henblik paÊ at
standse en praksis, der er forbudt i henhold til artikel 1 og 7 i loven om beskyttelse af konkurrencen
(LDC) og artikel 81, stk. 1. GD IV fremsendte en paÊmindelse til GLAXO, hvori det efter en
indledende undersùgelse vurderedes, at aftalen syntes at indeholde eller fùre til konkurrencebegrñns-
ninger, der var uforenelige med artikel 81, stk. 1, og som ikke kunne anses for at vñre omfattet af den i
artikel 81, stk. 3, indeholdte undtagelsesbestemmelse.

Konkurrencedomstolen vurderede under hensyn til Kommissionens kriterier, som EF-Domstolen
havde stadfñstet i dom af 11. januar 1990, Ð i SANDOZ 251-sagen Ð , at for saÊ vidt som formaÊlet med
de nye salgsbetingelser, som GLAXO selv havde anfùrt, var at begrñnse eksporten af farmaceutiske
specialiteter fra Spanien, var det nùdvendigt at fastslaÊ , om der forelaÊ en overtrñdelse af artikel 81,
stk. 1, og fùlgelig om betingelsen vedrùrende fumus boni juris var opfyldt, saÊ ledes at der kunne trñffes
retsbevarende foranstaltninger, uden dermed at foregribe den endelige afgùrelse i sagen.

Konkurrencedomstolen anfùrte desuden, at de nye salgsbetingelser »indebñrer en betydelig ñndring af
konkurrencevilkaÊrene paÊ engrosmarkedet for farmaceutiske specialiteter for de forhandlere, som
markedsfùrer GLAXO's produkter, hvilket kan paÊvirke baÊde de, der har, og de, der ikke har
underskrevet betingelserne.«

Den retsbevarende foranstaltning traÊdte imidlertid fùrst i kraft i december 1998, hvor klagerne
indbetalte den fastsatte sikkerhedsstillelse.

Domstolen erklñrede den 14. december i sagen ONDAS RAMBLAS/AGEDI, at det ikke var
godtgjort, at foreningen til forvaltning af intellektuelle ophavsrettigheder (AGEDI) Ð som hñvdet af
SDC Ð havde gjort sig skyldig i en praksis, som er forbudt i henhold til artikel 6 i LDC eller traktatens
artikel 82.

Ifùlge SDC havde AGEDI gjort sig skyldig i en praksis, der var i strid med artikel 6, stk. 2, litra a) og b)
i LDC og med artikel 82, stk. 1, litra a) og b), ved at paÊtvinge urimelige priser og stille
tillñgsbetingelser, som ikke har forbindelse med ydelsen. SDC mente saÊ ledes, at AGEDI havde
misbrugt sin dominerende stilling paÊ markedet for forvaltning af royalties til producenter af

251 Sag C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA mod Kommissionen, SML. 1990, s. I-45.
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fonogrammer i forbindelse med offentlig fremfùrelse af deres musikvñrker gennem radio- og tv-
transmission.

Sagen blev indledt paÊ grundlag af en klage indgivet af en privat radiostation, Ondas Ramblas, over
AGEDI's paÊtvingelse af en kontrakt om tilladelse til retransmission og royalties for intellektuel
ophavsret. Denne kontrakt var indgaÊet mellem AGEDI og sammenslutningen af kommercielle
radiostationer (AERC), som omfatter stùrstedelen af de private stationer. I henhold til kontrakten
fastsñttes stationernes betaling af royalties paÊ grundlag af deres reklameindtñgter, hvilket selvsagt staÊr
i forhold til, hvor mange lyttere den enkelte station har. Onda Ramblas afviste den standardkontrakt,
der var forhandlet af AERC, ud fra den betragtning, at den var diskriminerende, idet det royalty-belùb,
den enkelte station skulle betale, ikke var betinget af mñngden af udsendt musik, men af dens
driftsindtñgter.

Konkurrencedomstolen fastslaÊr i sin dom, at de kontraktvilkaÊr, som AGEDI tilbùd Ondas Ramblas,
var baseret paÊ de aftaler, der var indgaÊet mellem AGEDI og AERC, og at der, eftersom Ondas
Ramblas er medlem af AERC, ikke er nogen grund til at undersùge, om paÊtvingelsen af denne
kontrakt udgùr et misbrug, da det i loven om intellektuel ophavsret anerkendes, at vederlagene for
intellektuelle ophavsrettigheder fastsñttes ved kollektive forhandlinger. Domstolen anfùrer desuden,
at der ikke er grund til at undersùge, om nogle af de i kontrakten fastsatte takster udgùr et misbrug, da
de svarer til de takster, der opkrñves af andre foreninger, der reprñsenterer indehavere af
intellektuelle ophavsrettigheder, og ogsaÊ til de gñldende takster i andre medlemsstater.

Finland

Som anfùrt i den 27. konkurrenceberetning 252 idùmte konkurrencemyndigheden ved afgùrelse af
24.10.1997 Valio Oy en bùde paÊ 5 mio. FIM for misbrug af dominerende stilling paÊ markedet for
mñlkeprodukter i Finland. Valio havde anvendt et rabatsystem, hvorefter de handlende fik rabat paÊ

engrospriserne for flydende mñlkeprodukter beregnet som gennemsnittet af samtlige leverede
produkter. For at faÊ en saÊ stor rabat som mulig var de handlende nùdt til at foretage alle deres indkùb
af mñlkeprodukter hos Valio, hvilket bandt kunderne til denne virksomhed og udelukkede
konkurrenter paÊ markedet. Stùtten til markedsfùring 253, der ydedes i forhold til den handlendes
samlede indkùb, som delvis diskriminerede mellem de handlende, havde tilsvarende virkninger. Den
ùverste forvaltningsdomstol (»Korkein hallinto-oikeus«) afviste ved afgùrelse af 11.11.1998 Valios
appel af konkurrenceraÊdets afgùrelse (»Kilpailuneuvosto«).

Den ùverste forvaltningsdomstol gjorde gñldende, at Valios stilling og aktiviteter paÊ markedet skulle
vurderes efter bestemmelserne i den finske konkurrencelovgivning og EU-bestemmelserne vedrù-
rende dominerende stilling. Domstolen mente i lighed med konkurrenceraÊdet, at Valio havde gjort sig
skyldig i misbrug af en dominerende stilling paÊ markedet, der er forbudt efter punkt 2 og 4 i artikel 7 i
konkurrenceloven og artikel 82.

KonkurrenceraÊdet bemñrkede i sin afgùrelse vedrùrende Ajasto Oy af 17.12.1998, at den
omstñndighed, at betingelserne for anvendelse af artikel 82 er opfyldt, ikke er til hinder for at
anvende den nationale konkurrencelov i samme sag. Konkurrencemyndigheden havde i sin

252 27. beretning om konkurrencepolitikken, 1997, s. 375.
253 »Markkinointirahalla« paÊ finsk. Der er tale om et belùb, som fabrikanten, i det konkrete tilfñlde Valio, udbetaler

til de handlende, som foretager store indkùb hos ham; belùbet skal af de handlende anvendes til at udbrede
kendskabet til fabrikantens produkter blandt forbrugerne.
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forelñggelse for konkurrenceraÊdet anfùrt, at Ajasto havde gjort sig skyldig i misbrug af en
dominerende stilling, som er forbudt i henhold til artikel 7 i den finske konkurrencelov. Ajasto havde
vurderet, at den nationale lov ikke fandt anvendelse, da den omhandlede adfñrd kunne paÊvirke
samhandelen mellem medlemsstater. KonkurrenceraÊdet konstaterede under henvisning til EF-
Domstolens afgùrelser i sagerne Walt Wilhelm (14/68) og Guerlain (253/78 og 1 til 3/79), at EU's
konkurrenceregler og den nationale konkurrenceret finder anvendelse sidelùbende. Det samme gñlder
for kontrol med og sanktioner mod misbrug af dominerende stilling. De udtrykkelige undtagelser
herfra er prñciseret i en sñrlovgivning, f.eks. vedrùrende kontrol med virksomhedsovertagelser. Ajasto
gjorde ligeledes indsigelse mod myndighedens konklusion vedrùrende forekomsten af en dominerende
stilling og misbrug heraf. Undersùgelsen af denne sag er endnu ikke afsluttet.

KonkurrenceraÊdet afviste ved afgùrelse af 30.3.1998 anmodningen om fritagelse fra Turun Linja-
autoilijain OsakeyhtioÈ (TLO). KonkurrenceraÊdet mente i lighed med konkurrencemyndigheden, at det
samarbejde vedrùrende takstfastsñttelse og opdeling af markedet, som de paÊgñldende rutebilselskaber
praktiserede inden for rammerne af en aftale om fñlles takstfastsñttelse, var i strid med
konkurrenceloven, og at en fritagelse var udelukket. Turku by havde indgaÊet aftale om direkte kùb
af transportydelser hos TLO's medlemmer uden licitation.

KonkurrenceraÊdet lagde i sin afgùrelse vñgt paÊ , at konkurrencen fra de ùvrige EU-medlemsstater paÊ

det finske marked for rutebiltransport var ùget i de senere aÊr. Opretholdelsen af et kartel mellem
rutebilselskaberne og undladelsen af at udbyde opgaverne i licitation havde til formaÊ l og til fùlge at
begrñnse konkurrencen i strid med artikel 81 og 49 og med direktiverne om offentlige kontrakter. Der
kan ikke indrùmmes fritagelse for denne type praksis, som lukker markedet og forhindrer konkurrence
fra de ùvrige medlemsstater. KonkurrenceraÊdet konstaterede, at i henhold til traktatens artikel 10 kan
et retsorgan ikke under henvisning til national lovgivning trñffe en afgùrelse, som klart strider mod de
forpligtelser, som fùlger af Finlands tiltrñdelse.

Konkurrencemyndigheden afviste med sin afgùrelse af 4.12.1998 at indrùmme den fritagelse, som K-
kauppiasliitto og Kesko Oyj. havde anmodet om for et samarbejde om prisfastsñttelse af detailpriser
for produkter, der hùrer til basissortimentet i kñderne K-laÈhikauppa, K-market, K-supermarket,
Citymarket og Anttila. Der blev heller ikke indrùmmet fritagelse for harmonisering af de ùvrige salgs-
og leveringsbetingelser, indkùbspriser og ùvrige indkùbsbetingelser. Myndigheden gjorde gñldende, at
ansùgningen om fritagelse ikke var tilstrñkkeligt begrundet som krñvet i konkurrencelovens artikel 19.
K-gruppens betydelige andel af markedet for handel med dagligvarer (ca. 40 %) havde ogsaÊ betydning
for myndighedens negative afgùrelse.

Frankrig

Der er indberettet eÂn sag Ð i sektoren for handel med byejendomme Ð hvor der blev udstedt forbud
mod konkurrencebegrñnsende praksis efter artikel 82. Det drejer sig om en afgùrelse 254 vedrùrende
selskabet Decaux' praksis, som bl.a. bestod i via klausuler om stiltiende forlñngelse og til-
lñgsbestemmelser til en aftale indgaÊet med et lokalsamfund kunstigt at forlñnge aftalens varighed.
Denne praksis blev betragtet som misbrug af en dominerende stilling efter artikel 82, da den
forhindrede konkurrenter fra andre medlemsstater i at faÊ adgang til markedet for levering af reklame
for byejendomme til de franske lokalsamfund.

254 Afgùrelse nr. 98-D-52 af 7. juli 1998
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Endvidere skal nñvnes to domme afsagt af appeldomstolen i Paris, der er kompetent i appelsager mod
konkurrenceraÊdets afgùrelser.

I en fùrste sag 255 stadfñstede appeldomstolen paÊ grundlag af artikel 81 konkurrenceraÊdets sanktioner
mod France TeÂ leÂcom og Transpac i anledning af en aftale, der havde til fùlge at begunstige Transpac-
teknologien til skade for den konkurrerende teknologi, Ð VSAT Ð der blev udbudt af et datterselskab
af British Telecom. OgsaÊ den rabat, som Transpac tilbùd paÊ prisen for ydelsen, blev betegnet som
misbrug af en dominerende stilling i medfùr af artikel 82.

I den anden sag 256 stadfñstede domstolen en afgùrelse truffet af konkurrenceraÊdet, hvorefter
bestemmelserne i eneforhandlingsaftaler, som ydede forhandlerne fuldstñndig geografisk beskyttelse,
erklñredes for ulovlige efter artikel 81.

Italien

Siden vedtagelsen af lov nr. 52 (artikel 54) af 6. februar 1996 er den italienske konkurrencemyndighed
tillagt befùjelse til direkte at anvende EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82 inden for rammerne
af de befùjelser og procedurer, der er hjemlet i den italienske antitrustlovgivning. I lùbet af 1998
indledte myndigheden to undersùgelsesprocedurer i medfùr af EU's konkurrenceregler.

Den fùrste procedure (Consorzio industrie fiammiferi), der blev indledt den 5. november 1998, drejer
sig om eventuelle overtrñdelser af artikel 81, stk. 1, og artikel 82 paÊ markedet for produktion og
engrosdistribution af tñndstikker i Italien. Det drejer sig isñr om en formodet samordning af italienske
tñndstikproducenters forretningspolitik og om adfñrd, der kan have til fùlge at begrñnse nationale og
europñiske konkurrenters adgang til markedet. Datoen for procedurens afslutning er fastsat til den
31. marts 1999.

Den anden procedure (Unapace/ENEL), der blev indledt den 12. november 1998, drejer sig om
ENEL's formodede overtrñdelse af artikel 82 i form af en adfñrd, som kan have til fùlge at begrñnse
adgangen for nationale og europñiske konkurrenter til markedet for levering af elektrisk kraft. Datoen
for afslutning af proceduren er fastsat til den 20. maj 1999.

I 1998 traf konkurrencemyndigheden de to fùrste afgùrelser i fusionssager, der var henvist af
Kommissionen i medfùr af artikel 9 i forordning nr. 4064/89.

Den fùrste transaktion drejede sig om PromodeÁs' overtagelse af den fñlles kontrol med Gruppo GS, et
selskab, der opererer i Italien i sektoren for detailhandel med levnedsmidler, personlige
hygiejneartikler og husartikler. Fusionen indebar, at parterne ville faÊ en dominerende stilling med
andele paÊ helt op til 40 %-85 % af distributionen paÊ visse lokale markeder. Myndigheden godkendte
fusionen paÊ betingelse af, at parterne gav tilsagn om at afgive et vist antal udsalgssteder i omraÊder,
hvor fusionen ville kunne faÊ negative fùlger for konkurrencen.

Den anden transaktion vedrùrte selskabet Alleanza Salute Italia's overtagelse af den fñlles kontrol
med selskabet Unifarma Distribuzione. Disse to selskaber opererer i sektoren for engrosdistribution af
lñgemidler og paramedicinske produkter. I betragtning af, at der fandtes faktiske konkurrenter med et

255 Dom fra Appeldomstolen i Paris af 19. maj 1998 » France TeÂleÂcom-Transpac «
256 Dom fra Appeldomstolen i Paris af 23. januar 1998 » Tradition et perspectives-Prospection «
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tilfredsstillende aktivitetsniveau paÊ det paÊgñldende marked og ingen vñsentlige hindringer for
markedsadgangen vurderede myndigheden, at fusionen ikke ville fùre til skabelse af en dominerende
stilling, der ville kunne forhindre eller reducere konkurrencen paÊ de regionale markeder for
engrosdistribution af lñgemidler og paramedicinske produkter.

Luxembourg

Med henblik paÊ at forberede »Commission des Pratiques Commerciales Restrictives« Ð CPCR Ð paÊ

de nye opgaver, den skal varetage efter ikrafttrñdelsen af den ñndrede konkurrencelov, har
ùkonomiministeren forelagt den forskellige sager, hvoraf de to mest interessante vedrùrer
telekommunikations- og restaurationssektoren.

Den fùrste sag drejer sig om aftaler indgaÊet mellem teleoperatùrer om fastsñttelse af takster for
fremfùring af internationale telefonopkald til modtageren. Aftalen om takstfastsñttelse er gjort til
genstand for en indledende undersùgelse i Kommissionen, som har suspenderet proceduren, for at de
nationale myndigheder inden for rammerne af den decentraliserede anvendelse af EU's konkurren-
ceregler kan behandle sagen og trñffe afgùrelse i henhold til de respektive nationale lovgivninger.
Undersùgelsesfasen afsluttes i fùrste halvdel af 1999.

Den anden sag drejer sig om en klage over praksis vedrùrende betalingsformer i restauranter. Da
undersùgelserne er langvarige og komplicerede, vil sagen fùrst blive afsluttet i maj 1999.

Nederlandene

En lang rñkke sager, som konkurrencemyndigheden (NMa) har faÊet forelagt, er blevet behandlet i
samarbejde med Generaldirektoratet for Konkurrence. Meddelelsen om samarbejdet mellem
Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder har i den henseende spillet en nyttig rolle.
Samarbejdet paÊ personaleplan har vist sig at vñre sñrligt effektivt, ikke alene med hensyn til at sikre
en god koordinering mellem Kommissionen og NMa, men ogsaÊ med hensyn til at forebygge den
praksis, der bestaÊr i at sùge den mest gunstige jurisdiktion.

NMa har fremsendt en rñkke praktiske forslag til Generaldirektoratet for Konkurrence med henblik
paÊ at gùre samarbejdet endnu mere effektivt. Generaldirektoratet for Konkurrence har reageret
positivt herpaÊ .

NMa har befùjelse til at anvende EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82, men den har ikke
benyttet sig heraf i 1998. NaÊr den anvender de nationale konkurrenceregler, bygger den i vid
udstrñkning paÊ EU's retspraksis.

Fusionskontrol

Efter en meddelelse fra Nederlandene henviste Kommissionen i medfùr af artikel 9 i forordning nr.
4064/89 Vendex-KBB-sagen til NMa, for saÊ vidt angaÊr den nederlandske non food-detailhandelssektor.
Med hensyn til Vendex' og KBB's ùvrige aktiviteter, erklñrede Kommissionen den paÊtñnkte fusion for
forenelig med fñllesmarkedet. NMa har gennemfùrt en undersùgelse med henblik paÊ at fastslaÊ , om
supermarkeder udgùr et sñrskilt marked. Den fastslog, at det ikke var tilfñldet, da alle de produkter,
der sñlges i et supermarked, ogsaÊ findes i specialiserede butikker; supermarkeder er fùlgelig underlagt
stñrk konkurrence. De adskiller sig ganske vist fra specialbutikker, men denne forskel hindrer ikke
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forbrugerne i at foretage deres indkùb i specialbutikker, saÊfremt supermarkeder opererer med hùjere
priser end disse. Vendex og KBB's kombinerede markedsandele ligger paÊ 19-40 % af markederne for
produkter som babytùj, damelingeri, bijouteri og lñdervarer. Ifùlge NMa har parterne dermed ikke en
dominerende stilling, da der stadig er tilstrñkkelig konkurrence fra andre stormagasiner. Desuden er
tñrsklerne for adgang til markederne for de omhandlede produkter ikke sñrlig hùje. NMa har ogsaÊ

undersùgt, om Vendex/KBB ville faÊ en dominerende stilling som efterspùrger af placeringer for up-
market produkter. Undersùgelsen viste, at markedet for placeringer fra butikker af type A1 er
udbyders marked. I betragtning af det begrñnsede udbud af disse placeringer og den stigende
efterspùrgsel fra navnlig butikskñder befinder udbyderne sig i en stñrk position. Selv om Vendex og
KBB er stñrkt reprñsenteret i de store indkùbscentre i Nederlandene, nyder de ingen fordel heraf i
forhold til de ùvrige butikskñder med hensyn til at erhverve nye placeringer. For den, der lejer
udstillingsplads i en butik, er prisen det afgùrende kriterium. Ingen kan desuden vñre interesseret i at
vñre fuldstñndig afhñngig af eÂn stor udlejer. PaÊ baggrund af alle disse faktorer besluttede
generaldirektùren for NMa at godkende den planlagte fusion uden at opstille betingelser herfor.

Portugal

KonkurrenceraÊdet (»Conselho da ConcorreÃncia«) har ikke anvendt EF-retten i 1998.

I medfùr af national ret (lovdekret nr. 371/93 af 24. oktober 1993) indledte KonkurrenceraÊdet to
overtrñdelsesprocedurer, den ene vedrùrende oprettelsen af en fñlles virksomhed (FarminduÂ stria)
mellem den nationale apotekersammenslutning og Stada Arzneimittel, AG, med henblik paÊ

fremstilling og salg af generiske lñgemidler, og den anden vedrùrende samordnet praksis ivñrksat
af en gruppe bestaÊende af fire virksomheder i sektoren for medicinsk gas med henblik paÊ en opdeling
af markedet.

Ingen af disse procedurer medfùrte bùdestraf.

KonkurrenceraÊdet udstedte endvidere tre negativattester for aftaler mellem virksomheder i sektorerne
for sùtransport, alkoholfrie drikkevarer og diñtetiske produkter.

I 1998 indledte generaldirektoratet for handel og konkurrence fire procedurer for overtrñdelse af de
nationale konkurrenceregler, Ð vedrùrende henholdsvis planglas, levering af bùrsinformation, den
audiovisuelle industri og diñtetiske produkter.

Generaldirektoratet modtog 29 fusionsanmeldelser, hvoraf 19 blev godkendt inden for fùlgende
sektorer : industri (8), handel (5) tjenesteydelser (6). To af disse, vedrùrende industrisektoren, blev
ogsaÊ anmeldt i andre EU-medlemsstater. En fusion i maskin- og udstyrssektoren blev saÊ ledes anmeldt
baÊde i Belgien, Irland og Det Forenede Kongerige, og en anden fusion inden for kemisk industri blev
anmeldt i Tyskland, Belgien, Grñkenland og Det Forenede Kongerige.

Det Forenede Kongerige

Den britiske konkurrencelov (Competition Act 1998) indeholder ingen bestemmelse om direkte
anvendelse af artikel 81 og 82.

Undersùgelsen i medfùr af EF-traktatens artikel 84 af den planlagte alliance mellem British Airways
og American Airlines fortsatte. Samme sag undersùgtes sidelùbende i forhold til fusionsbestem-
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melserne i Fair Trading Act, og ogsaÊ Kommissionen havde ivñrksat en undersùgelse i medfùr af arti-
kel 85.

»Director General of Fair Trading« (DGFT) raÊdgav fortsat handels- og industriministeren (Secretary
of State for Trade and Industry) vedrùrende de nationale forordninger, der blev vedtaget i 1997 med
henblik paÊ omsñtning af EU-direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF). I 1998 blev fem
programmer, der tog sigte paÊ at bringe forholdene i overensstemmelse med reglerne for genbrug af
emballage, godkendt af ministeren efter hùring af generaldirektùren. Glaspak Ltd trak sin ansùgning
om godkendelse tilbage, efter at generaldirektùren havde meddelt, at det paÊgñldende program ikke
opfyldte konkurrencebestemmelserne.

Sverige

I Sverige har konkurrencemyndigheden (»Konkurrenceverket«) ikke mulighed for direkte at anvende
artikel 81 og 82. Regeringen har imidlertid udpeget en ordfùrer, der skal undersùge spùrgsmaÊlet og
forelñgge en rapport i 1999.

Blandt de tilfñlde, hvor den nationale ret blev anvendt, skal nñvnes sagen vedrùrende Posten
Sverige AB 257. Denne virksomhed havde anmeldt, at den agtede at anvende en differentieret takst for
distribution af store postordrepakker, dels mellem visse lokaliteter indbyrdes og dels mellem visse
lokaliteter og resten af det nationale omraÊde. Konkurrencemyndigheden mente, at denne
foranstaltning kunne udgùre et misbrug af dominerende stilling og forbùd den nye takstordning.
Virksomheden appellerede denne afgùrelse, og markedsdomstolen (»Marknadsdomstolen«) fastslog,
at anmeldelsen af differentierede takster maÊtte anses for en form for misbrug. Domstolen gjorde
gñldende, at virksomheden havde objektive grunde til at anvende en differentieret takst mellem visse
lokaliteter og resten af Sverige, men at den ikke havde godtgjort nùdvendigheden af differentierede
takster mellem visse lokaliteter. Markedsdomstolen godkendte derfor den planlagte takstordning for
distributionen mellem visse lokaliteter og resten af det nationale omraÊde, men fastslog, at den anden
paÊtñnkte foranstaltning udgjorde et misbrug.

I 1997 forelagde konkurrencemyndigheden fùrsteinstansretten i Stockholm (»Stockholms tingsraÈtt«)
en begñring om forbud mod virksomheden Optirocs (byggematerialer) erhvervelse af kapitalandele i
en konkurrerende virksomhed. De to virksomheder driver hovedsagelig forretning inden for
fremstilling af byggematerialer. Konkurrencemyndigheden gjorde gñldende, at koncentrationen ville
give Optiroc en dominerende stilling med negative fùlger for konkurrencen, da virksomheden hermed
ville vñre sikret omkring 80 % af visse markeder, og importkonkurrencen var ubetydelig. Retten gav
ikke konkurrencemyndigheden medhold og afviste begñringen om forbud mod transaktionen.
Konkurrencemyndigheden appellerede denne afgùrelse til markedsdomstolen, som imidlertid
bekrñftede afgùrelsen. Domstolen fastslog, at en undersùgelse af en fusionsplan ikke alene skulle
omhandle transaktionens direkte virkninger paÊ konkurrencen, men baseres paÊ en global vurdering,
hvor der ogsaÊ tages hensyn til andre interesser af sñrlig stor betydning. Markedsdomstolen tog i det
konkrete tilfñlde hensyn til nùdvendigheden af en omstrukturering og det stigende pres fra den
internationale konkurrence. Den gjorde desuden gñldende, at mulighederne for markedsadgang var
tilfredsstillende, og at aftagerne (byggevirksomheder og forhandlere af byggematerialer) raÊdede over
stor kùbekraft i forhold til leverandùrerne (Optiroc).

257 27. beretning om konkurrencepolitikken, s.345.
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Markedsdomstolen fastslog endvidere, at et omfattende samarbejde i de sydlige Sverige mellem de
meget store virksomheder i skovbrugssektoren, Stora, MoDo og MunksjoÈ , inden for rammerne af den
fñlles indkùbscentral Sydved 258, var forbudt ifùlge konkurrenceloven og skulle afvikles hurtigst
muligt, inden for den af domstolen fastsatte frist. Samarbejdet, der drejede sig om fñlles indkùb af trñ
til byggeri, havde til fùlge, at priskonkurrencen mellem de tre virksomheder afskaffedes, og
leverandùrerne hindredes i at sñlge til og kunderne i at kùbe hos eÂn af de tre virksomheder.

I 1996 havde konkurrencemyndigheden anlagt sag for at faÊ de statslige jernbaner (Statens JaÈrnvaÈgar-
SJ) idùmt en bùde, fordi virksomheden ved det tilbud, den havde afgivet for at opnaÊ en offentlig
kontrakt om drift af den regionale jernbanetrafik, havde gjort sig skyldig i misbrug af en dominerende
stilling. Misbruget bestod primñrt i fastsñttelsen af en for lav pris 259. SJ fik kontrakten ved at afgive et
lavere bud end konkurrenten, den mindre virksomhed BK TaÊg. SJ afgav et bud paÊ 23,5 mio. SEK.
Fùrsteinstansretten gjorde for det fùrste gñldende, at SJ's samlede driftsomkostninger belùb sig til
mere end 30 mio. SEK og de variable omkostninger til mindst 29 mio., og for det andet at SJ ikke
kunne undgaÊ at vide, at det afgivne tilbud var lavere end disse belùb. Da SJ havde fastsat en pris, der
var lavere end virksomhedens variable omkostninger, vurderede fùrsteinstansretten, at der var grund
til at formode, at virksomheden havde sat prisen for lavt med det formaÊl at trñnge en eller flere
konkurrenter ud af markedet, eller i det mindste alvorligt svñkke deres stilling. Endvidere havde SJ
ikke modbevist denne formodning. Fùrsteinstansretten fastslog, at SJ ulovligt havde fastsat en for lav
pris og idùmte virksomheden en bùde paÊ 8 mio. SEK. SJ appellerede dommen.

Konkurrencemyndigheden havde anlagt sag mod Scandinavian Airlines System (SAS) med paÊstand
om idùmmelse af en bùde paÊ 10 mio. SEK, fordi SAS havde nñgtet at indgaÊ en interline-aftale med
Nordic European Airways (NEA), en meget mindre konkurrent. Fùrsteinstansretten imùdekom
myndighedens anmodning og fastslog, at SAS bevidst havde nñgtet at indgaÊ en interline-aftale med
NEA med det formaÊ l at begrñnse konkurrencen, eller at SAS under alle omstñndigheder var vidende
om, at afvisningen kunne faÊ konkurrencebegrñnsende fùlger. Fùrsteinstansretten idùmte imidlertid en
mindre bùde end den af myndigheden begñrede under henvisning til overtrñdelsens korte varighed
(omkring 8 maÊneder) og virkningernes begrñnsede karakter. BaÊde SAS og konkurrencemyndigheden
appellerede denne afgùrelse til markedsdomstolen.

Konkurrencemyndigheden havde anlagt sag mod sprñngstofvirksomheden Nitro Nobel AB med krav
om idùmmelse af en bùde paÊ 5 mio. SEK. Myndigheden mente, at virksomheden havde misbrugt sin
dominerende stilling ved at give eÂt handelsselskab bedre betingelser end andre forhandlere for at
fjerne importkonkurrencen og ved at binde visse kunder via eksklusive kùbsaftaler. Fùrsteinstansret-
ten i Stockholm gav i en dom afsagt i 1998 kun konkurrencemyndigheden medhold, for saÊ vidt angaÊr de
eksklusive kùbsaftaler og idùmte derfor en lavere bùde end den af myndigheden begñrede. De to
parter har appelleret denne dom til markedsdomstolen.

C Ð De nationale domstoles anvendelse af EU's konkurrenceregler

I dette afsnit omtales ikke domme, der er afsagt af domstole, der har skullet tage stilling til lovligheden
af de afgùrelser, der er truffet af en national konkurrencemyndighed. Disse domme er nñvnt i det
foregaÊende afsnit (De nationale myndigheders anvendelse af EU's konkurrenceregler).

258 27. beretning om konkurrencepolitikken, s. 344.
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Kun 6 medlemsstaters konkurrencemyndigheder (Tyskland, éstrig, Frankrig, Italien, Nederlandene og
Det Forenede Kongerige) har givet meddelelse om afgùrelser truffet af en national domstol under
anvendelse af EU's konkurrenceregler eller afgùrelser, hvor EF-Domstolen blev anmodet om at
afgùre et prñjudicielt spùrgsmaÊl.

Tyskland

I 1998 traf de tyske civildomstole fùlgende afgùrelser om anvendelsen af EU's konkurrenceregler,
hvorom forbundskartelkontoret blev informeret:

1 Appeldomstolen (Oberlandesgericht) i Frankfurt-am-Main, dom af 13.01.1998, ref.: 11 U (Kart) 33/
97 P-080/97

AE TV CoopeÂration GmbH, Heidelberg

FeÂdeÂration internationale de l'automobile (FIA), Paris

I betragtning af, at denne sag ikke havde hastekarakter, fastslog domstolen, at det ikke ved
forelùbig afgùrelse var forbudt sagsùgte at paÊstaÊ , at han ejede tv-rettighederne til visse
motorsportskonkurrencer; fremsñttelsen af en anmodning om negativattest og/eller fritagelse i
medfùr af artikel 81, stk. 3, gav ikke anledning til at suspendere proceduren

2 Fùrsteinstansretten (Landesgericht) i Stuttgart, dom af 05.03.1998, ref.: 17 O 344/96 P-052/96

Interparfums GmbH, Stuttgart

Eurocos Cosmetic GmbH, Dreieich

Sagsùgeren havde ikke ret til at faÊ leveret parfumerivarer, da sagsùgte ikke er omfattet af den
paÊgñldende retsregel, og diskrimineringen var berettiget (artikel 26, stk. 2, fùrste og andet
punktum, artikel 35 »Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen« Ð GWB, artikel 81, stk. 1,
sammenholdt med artikel 823, stk. 2 »BuÈ rgerliches Gesetzbuch« Ð BGB)

3 Fùrsteinstansretten i Berlin, dom af 17.03.1998, ref.: 16 O 642/97
P-072/98

Langnese-Iglo GmbH, Hamburg

Ingeborg Handl, SchoÈ nwalde

Det blev ved forelùbig afgùrelse forbudt sagsùgte i sin kiosk at sñlge konsumis fra andre
producenter end sagsùgeren (artikel 81, stk. 1, artikel 3, litra d) i lovdekret (GVO) nr. 1984/83)

4 Fùrsteinstansretten i DuÈ sseldorf, dom af 20.03.1998, ref.: 38 O 22/98 P-054/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

Intet paÊbud om, at de centrale sygekasser skulle ophùre med at fastsñtte faste belùb i medfùr af
artikel 35 i GWB, artikel 1004 og artikel 823, stk. 2, i BGB sammen med artikel 81, idet
fastsñttelsen af faste belùb efter den tyske sygesikringslov (SGB V) udgùr en suverñn aktivitet
(forelùbig afgùrelse)

5 Fùrsteinstansretten i DuÈ sseldorf, dom af 20.03.1998, ref.: 38 O (Kart) 126/97 P-179/097

Is Internet Services GmbH & Co. KG Hamburger, Hamburg

Deutsche Telekom AG, DuÈ sseldorf

DTAG's »T-InterConnect«-takst udgùr ikke en overtrñdelse af artikel 26, stk. 2, i GWB og heller
ikke af artikel 82, da DTAG ikke har en dominerende stilling paÊ markedet for tjenester, som
udelukkende vedrùrer adgangen til Internet (onlinetjenester tages ikke i betragtning).

KONK. BERETN. 1998

356 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPáISKE UNION



6 Appeldomstolen i Leipzig, dom af 08.04.1998, ref.: 7 U 2980/97 P.092/98

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau

Magdeburger Wasser-und Abwassergesellschaft mbH i.L; Magdeburg

Den regionale vandforsyningstjeneste havde ikke ret til at forlange, at vandforsyningsvirksomhe-
derne refunderede de betalinger, der var foretaget inden for rammerne af vandforsyningsaftalen
(artikel 22 i GWB, sammen med artikel 138 i BGB; artikel 22, stk. 4 og 5, artikel 103 i GWB; artikel
82 sammen med artikel 134 i BGB).

7 Fùrsteinstansretten i NuÈ remberg-FuÈ rth, dom af 22.04.1998, ref.: 3 O 11298/95 P-004/96

Michael Wolf Spedition, Straubing

Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land, Straubing

Den kontrakt om tjenesteydelser, der var indgaÊet med »Duales System« om etablering og drift af et
system til indsamling og sortering af brugt industriemballage udgùr en overtrñdelse af artikel 1 i
GWB og artikel 81 .

8 Fùrsteinstansretten i Hannover, dom af 23.04.1998, ref.: 21 O 146/96 (Kart) P-175/96

Autohof Bismark GmbH, MuÈ nster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

Intet paÊbud om, at forsikringsselskabet, naÊr det stiller erstatningskùretùjer til raÊdighed, ophùrer
med at fakturere sine tjenesteydelser paÊ grundlag af egne prislister, da sagsùgeren ikke er direkte
berùrt.

9 Fùrsteinstansretten i DuÈ sseldorf, dom af 29.04.1998, ref.: 12 O (Kart) 95/97 P-057/97

Langnese-Iglo GmbH, Hamburg

Kioland GmbH & Co. KG. MuÈ hlheim u.a

Tilskyndelse til kontraktbrud fra sagsùgtes side; denne havde faÊet kioskindehaverne til at ophñve
deres kontrakt, idet han med urette hñvdede, at de kontrakter, de havde indgaÊet med sagsùgeren,
var i strid med konkurrenceretten (artikel 1 i den tyske lov om illoyal konkurrence Ð UWG;
artikel 81 og 82 lovdekret 1984, 83).

10 Fùrsteinstansretten i MuÈ nchen I, dom af 29.04.1998, ref.: 7 HKO 17070/96 29.04.1998

HEI. A Kosmetik Handels GmbH & Co. ParfuÈ merie KG; MuÈ nchen

Calvin Klein Cosmetic Vertriebs GmbH, Wiesbaden

Sagsùgeren havde ret til at faÊ leveret kosmetikprodukter paÊ grundlag af den aftale om levering af
kosmetik til lager, der sñdvanligvis blev indgaÊet mellem sagsùgte og detailhandlerne (artikel 81,
stk. 1, sammen med artikel 823, stk. 2, og artikel 249, fùrste punktum, i BGB).

11 Fùrsteinstansretten i MuÈ nchen 1, dom af 07.05.1998, ref.: 4 HKO 11297/97 P-119/97

Agip Dt AF u. weit. MineraloÈ lges, in GbR Tankdienst-Ges, MuÈ nchen

Flughafen MuÈ nchen GmbH, MuÈ nchen

Hverken artikel 82 eller artikel 26, stk. 2, i GWB giver sagsùgeren ret til at indtage pladsen som
tjenesteyder (»into-plane«) eller prñsentere sig som leverandùr af groundhandlingtjenester i
MuÈ nchen Lufthavn.
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12 Hùjesteret (Bundesgerichtshof), dom af 12.05.1998, ref.: KZR 23/96 P-023/95

City ParfuÈ rmerie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

Den i artikel 81, stk. 1, omhandlede beskyttelse sammenholdt med artikel 823 i BGB, garanterer
ikke en leveringsret den tyske hùjesteret afsagde kendelse om relevansen af et lùfte om aftale for
retten til at faÊ leveret kosmetikprodukter til lager (artikel 26, stk. 2, sammenholdt med artikel 35 i
GWB).

13 Hùjesteret, dom af 12.05.1998, ref.: KZR 25/96 P-061/95

Zentral-Droguerie Meidinger GmbH, MuÈ nchen

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

Den i artikel 81, stk. 1, omhandlede beskyttelse sammenholdt med artikel 823 i BGB garanterer
ikke en leveringsret; heller ikke artikel 26, stk. 2, sammenholdt med artikel 35 i GWB, giver
sagsùgeren ret til at faÊ leveret, da han ikke var kontraktligt bundet til at aftage et produktsortiment
og/eller et mñrkevaresortiment.

14 Hùjesteret, dom af 12.05.1998, ref.: KZR 24/96 P-044/91

City-ParfuÈ merie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen

Deutsche Lancome GmbH, Bonn

Den i artikel 81, stk. 1, omhandlede beskyttelse sammenholdt med artikel 823 i BGB, garanterer
ikke en leveringsret hùjesteret har udtalt sig om relevansen af et lùfte om aftale for retten til at faÊ

leveret kosmetikprodukter til lager (artikel 26, stk. 2, sammenholdt med artikel 35 i GWB).

15 Appeldomstolen i DuÈ sseldorf, dom af 16.06.1998, ref.: U (Kart) 15/97 P-178/96

1 British Telecommunications plc. London/GB; 2 VIAG Interkom GmbH & Co.

1. Deutsche Telekom AG Bonn; 2. ATLAS Deutschland

Domstolen fastslog, at de sagsùgte, hvis fñlles virksomhed, »Global One«, havde paÊbegyndt sine
forretninger fùr ikrafttrñdelsen af Kommissionens afgùrelse om fritagelse, skulle betale skade-
serstatning til sagsùgerne (artikel 81).

16 Fùrsteinstansretten i Rostock, dom af 02.07.1998, ref.: 3 O 284/97 P-147/97

Stadtwerke Neustrelitz GmbH Neustrelitz

EMO Energieversorgung MuÈ ritz-Oderhaff AG, Neubrandenburg

Sagsùgeren kunne ikke krñve en nedsñttelse af de priser paÊ elektricitet, der var fastsat paÊ lang sigt
ved aftale med sagsùgte, efter at denne havde tilbagekùbt det lokale elektricitetsfordelingsanlñg
(artikel 26, stk. 2, og artikel 35 i GWB, artikel 81, 82 og 86).

17 Appeldomstolen i DuÈ sseldorf, dom af 11.08.1998, ref.: U (Kart) 3/98 P-042/98

Hetzel GmbH & Co. KG, Rudersberg-Steinenberg

Duales System Deutschland GmbH, KoÈ ln

Erklñring om gyldighed af en licensaftale, ifùlge hvilken der skal betales for anvendelsen af »green
points«, ogsaÊ for emballage, som ikke sñlges til private eller til smaÊ virksomheder (artikel 26, stk. 2,
i GWB, artikel 81).
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18 Fùrsteinstansretten i DuÈ sseldorf, dom af 28.08.1998, ref.: 38 O 84/97 (Kart) P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. u klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bonn, og centralorganisationer for andre sygekasser

Intet paÊbud om ophùr med fastsñttelse af faste belùb, da sagsùgeren ikke var berùrt af
samhandelen mellem medlemsstaterne, og sagsùgte ikke udgjorde en virksomhed (artikel 81 og 82,
artikel 1004 og 823 i BGB, artikel 1 i den tyske lov om illoyal konkurrence).

19 Appeldomstolen i DuÈ sseldorf, dom af 28.08.1998, ref.: U (Kart) 19/98 P-054/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

En producent af medicinsk udstyr opnaÊede, at sygekassernes centrale organisationer ophùrte med
at fastsñtte et fast belùb (artikel 823, stk. 2, og (ved analogi) artikel 1004 i BGB, sammenholdt med
artikel 81, stk. 1 og 2, forelùbig afgùrelse)

20 Fùrsteinstansretten i DuÈ sseldorf, dom af 28.08.1998, ref.: 38 O 74/97 (Kart) P-097/97

GoÈ decke AG, Berlin

AOK Bundesverband, Bonn, og centralorganisationer for andre sygekasser

Sagsùgeren kunne ikke krñve af sygekassernes centrale organisationer (sagsùgte), at de undlod at
nedsñtte de faste belùb, eftersom sagsùgte ikke havde status af virksomhed, og sagsùgeren ikke var
direkte berùrt (artikel 81 sammenholdt med artikel 35 i GWB og artikel 823 og 1004 i BGB).

éstrig

Domstolenes afgùrelser i 1998 havde stor betydning for anvendelsen af konkurrenceretten. En dom
afsagt af forfatningsdomstolen (»Verfassungsgerichtshof«) ophñvede saÊ ledes en bestemmelse i
apotekerloven, som fastsatte en forpligtelse til at afstemme etableringen af nye apoteker efter antallet
af indbyggere, med den begrundelse, at en saÊdan forpligtelse var i strid med retten til fri
erhvervsudùvelse. Med denne afgùrelse skulle konkurrencen i apotekersektoren blive styrket.

Fùrsteinstansretten (»Landesgericht«) i Korneuburg traf en strafferetlig afgùrelse i en sag om
bedrageri vedrùrende indgaÊelse af kontrakter om anlñgsarbejder og prisaftaler: retten kunne i den
konkrete sag dokumentere, at bedrageriet havde foraÊrsaget et direkte tab paÊ flere mio. ATS. Ved
denne afgùrelse blev de gñldende sanktioner for svig (indtil 10 aÊrs frihedsberùvelse og skade-
serstatning) ligeledes anvendt paÊ prisaftaler, hvilket indebar en de facto styrkelse af konkurrence-
retten. Anklagemyndigheden i Wien og Korneuburg rejste tiltale mod prisaftaler, der var indgaÊet i
forbindelse med indkaldelsen af bud vedrùrende anlñgsarbejder: en byggevirksomhed, der svigagtigt
havde erhvervet eller kùbt lister over deltagerne i udbuddet, henvendte sig under haÊnden til
potentielle konkurrenter og forhùjede dernñst priserne. De virksomheder, som ikke blev udvalgt,
modtog en avance paÊ 1 % af transaktionens vñrdi, finansieret ved fiktive fakturaer. Ved undersùgelser
paÊ stedet, som finanspolitiet gennemfùrte samtidig i mere end 80 virksomheder, Ð fùr udlùbet af
fristen for indgivelse af bud -, blev der fundet dokumenter, der indeholdt navnene paÊ tilbudsgiverne
samt den tilbudte pris. Af andre dokumenter fremgik det, at byggevirksomheden SBG paÊ

konkurrerende virksomheders vegne havde beregnet prisen paÊ byggekontrakterne. I alt 22 personer
blev anklaget. Direktùren for SBG blev idùmt syv aÊrs fñngsel for bedrageri og en bùde paÊ 30 mio.
ATS; saÊ fremt dette belùb ikke blev betalt, kunne han idùmmes yderligere et aÊrs fñngsel.

Alle de personer, der havde fremsendt lister over bydende, fik en betinget dom paÊ mellem seks og otte
maÊneder for krñnkelse af tavshedspligten. De forskellige domme er endnu ikke eksigible. De
forurettede kommuner krñver, at tilbudsgiverne tilbagebetaler dem et belùb svarende til det lidte tab;
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store belùb er allerede blevet udbetalt. De dùmte entreprenùrers advokater har gjort gñldende, at
sagen ikke drejede sig om svig, men om overtrñdelse af konkurrenceloven, der hùjst kunne straffes
med en bùde paÊ 360 dagbùder. Anklagemyndigheden har hertil svaret, at ved indgaÊelse af aftaler
mellem virksomheder i forbindelse med udbud vedrùrende offentlige kontrakter, er der tale om
vildledning af tilbudsgiverne med hensyn til eksistensen af en konkurrencesituation, da fùlgerne heraf
er, at udbuddet kan annulleres, og de paÊgñldende virksomheder som oftest slettes af listen over
godkendte entreprenùrer. Fùlgelig er der, i den udstrñkning et tab kan dokumenteres, tale om svig, og
ophavsmanden kan idùmmes en fñngselsstraf paÊ op til ti aÊr.

Flere sager, der var indbragt for de nationale (handels)domstole, vedrùrte den direkte anvendelse af
EF-traktatens artikel 81 og/eller artikel 82 paÊ salgs- og serviceaftaler om motorkùretùjer. Ved afgùrelse
4Ob165/98 af 30. juni 1998 kendte den ùstrigske hùjesteret (»Oberster Gerichtshof«) saÊ ledes for ret, at
et leasingselskab, der var medlem af et salgsnet i motorkùretùjssektoren med en markedsandel paÊ over
20 %, og som havde indgaÊet vedligeholdelsesaftaler om ca. 8 000 kùretùjer, ikke har en dominerende
stilling, for saÊ vidt angaÊr reparation af disse kùretùjer, og at en tilbagekaldelse af ordrer afgivet til en
virksomhed, som ikke lñngere er medlem af salgsnettet, ikke udgùr en boykot.

OgsaÊ andre sager drejede sig om den direkte anvendelighed af EF-traktatens artikel 81 og 82 (f.eks.
OBH 2Ob237/98 af 24.9.1998, Lotto-Totto-salgssted); her mente domstolene dog ikke, at der var tale
om misbrug af en dominerende stilling. Sagen drejede sig om, at en monopolvirksomhed havde nñgtet
at stille et onlineanlñg til registrering af lotto til raÊdighed for et tobaksudsalg.

I en sag, hvor et filmdistributionsselskab med en dominerende stilling nñgtede at levere til en bestemt
biograf, henvistes der bl.a. til EF-traktatens artikel 82 sammenholdt med princippet om »god
forretningsetik« som omhandlet i loven om illoyal konkurrence (4Ob214/97). Domstolen fastslog, at
leveringsnñgtelsen i sig selv udgjorde en overtrñdelse af loven om illoyal konkurrence.

Frankrig

Her skal nñvnes to domme afsagt af den franske hùjesteret (Cour de Cassation), som stadfñster EF-
Domstolens retspraksis.

I den fùrste sag 260 henviste den franske hùjesteret EF-Domstolens dom af 17. februar 1993 i sagen
CAMULRAC og CANCAVA, ifùlge hvilken ORGANIC, et organ, der forvalter ordningen
vedrùrende solidariske arbejdsmarkedsbidrag (CSG), udelukkende varetager en social funktion og
dermed ikke er en virksomhed som omhandlet i artikel 81 og 82.

I den anden sag stadfñstede 261 den franske hùjesteret appeldomstolen i Paris' anvendelse af » de
minimis «-reglen i en sag vedrùrende en leverandùr af luksusprodukter, hvis vertikale distributions-
aftale anfñgtedes. Den omhandlede leverandùr havde kun en markedsandel paÊ 0,5%. Hùjesteret
vurderede, at den omstñndighed, at aftalen ikke var blevet anmeldt til Kommissionen, ikke havde
fùlger for dens tilladelighed i henhold til artikel 81.

260 Cour de Cassation, Chambre Sociale, 5. februar 1998. » ORGANIC «
261 Cour de Cassation, Chambre commerciale, 13. januar 1998 » GIFT SHOP/BOUCHERON «
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I 1998 foretog den ùverste forvaltningsdomstol (Conseil d'EÂ tat) ingen annullation af forvaltningsakter
under henvisning til EU's konkurrenceregler. I en dom om afvisning 262 stadfñstede den imidlertid sin
retspraksis gaÊende ud paÊ at inddrage disse regler i det legalitetsomraÊde, som forvaltningsdomstolene er
garanter for.

Italien

1) Nationale dommeres afgùrelser

I dom nr. 791 af 11. juli 1998 (vedrùrende den af advokaternes nationale raÊd fastsatte tarif (Consiglio
Nazionale Forense), afsagde appeldomstolen i Torino (»Corte d'Appello di Torino«) en kendelse om
annullation af en tarif for advokater, som i henhold til loven fastsñttes af advokaternes nationale raÊd
og godkendes ved ministerielt dekret, idet den fandtes at vñre i modstrid med artikel 10 og 81, stk. 1.
Appeldomstolen vurderede under henvisning til EF-Domstolens dom af 18. juni 1998 i sag C-35/96,
Kommissionen vs. Den Italienske Republik (toldklarerere), at advokatvirksomhed henhùrer under
begrebet virksomhed som omhandlet i traktatens artikel 81, stk. 1, og at advokaternes nationale raÊd
maÊ sidestilles med en sammenslutning af virksomheder.

2) Anmodninger om prñjudiciel afgùrelse

I 1998 blev der vedtaget fire anmodninger om prñjudiciel afgùrelse ved EF-Domstolen efter traktatens
artikel 234 vedrùrende foreneligheden med artikel 81, 82 og 86 af nationale bestemmelser eller
virksomhedspraksis 263.

Det er isñr relevant at nñvne en kendelse fra appeldomstolen i Torino, som rejser spùrgsmaÊ let om
anvendeligheden af artikel 82 paÊ bilfabrikanters praksis vedrùrende udùvelse af industriel og
intellektuel ophavsret, for saÊ vidt angaÊr egne reservedele.

Nederlandene

De nederlandske domstole har anvendt EU's konkurrenceret i nedennñvnte beslutninger. Det skal
bemñrkes, at ogsaÊ naÊr de anvender den nye konkurrencelov, fortolker de nederlandske dommere
artikel 81 og 82, da den nederlandske lov er udformet efter samme model som EU's
konkurrenceregler.

Ð Prñsidenten for domstolen i Arnhem (»Rechtbank Arnhem«), 1. april 1998, Schuurmans mod
Banken Champignons BV

Forelùbig afgùrelse; bestemmelse om konkurrenceforbud i en aftale om overtagelse af en
virksomhed i champignons- og asparges-sektoren ikke-uforenelighed med artikel 81, stk. 1; i
medfùr af artikel 2 i forordning nr. 26 finder artikel 81, stk. 1, ikke anvendelse paÊ saÊdanne aftaler.

262 CE.1. april 1998-Union HospitalieÁre priveÂe-Intersyndicale des Etablissements d'hospitalisation priveÂe
263 Appeldomstolen i Torino, kendelse af 19.11.1997-16.1.1998; den regionale forvaltningsdomstol i Lombardiet,

kendelse af 28.1.1998-23.6.1998; fùrsteinstansretten i Firenze, kendelse af 20.6.1998; fùrsteinstansretten i Genova,
kendelse af 26.9.1998.

KONK. BERETN. 1998

ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I MEDLEMSSTATERNE 361



Ð Prñsidenten for domstolen i Rotterdam (»Rechtbank Rotterdam«), 1. april 1998, Onderlinge
Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid mod Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen BV

Forelùbig afgùrelse sygesikring kan i det konkrete tilfñlde anses for en virksomhed efter artikel 81,
stk. 1, da sygekassen ud over de lovpligtige forsikringer udbyder supplerende forsikringer; den
omstñndighed, at grundlaget for virksomheden er lovpligtige sygesikringer, er ligegyldig i denne
sammenhñng.

Ð Prñsidenten for domstolen i Leeuwarden (»Rechtbank Leeuwarden«), 9. april 1998, Beheer
Miedema BV mod Kapenga Beheer BV

Forelùbig afgùrelse; der var rejst spùrgsmaÊ l om, hvorvidt en aftale (branchebeskyttelse) var
uforenelig med artikel 81, stk. 1; det paÊgñldende marked omfattede hùjst en del af Leeuwarden;
artikel 81, som konkurrencelovens artikel 6 bygger paÊ , tager sigte paÊ et geografisk marked af en vis
stùrrelse; det konkluderedes, at det fremgaÊr af EF-Domstolens retspraksis, at det ikke er det
enkelte geografiske marked, uanset hvor begrñnset det er, som falder ind under artikel 81, stk. 1.

Ð Appeldomstolen i Arnhem (»Gerechtshof Arnhem«), 14. april 1998, Coenders mod Louis Nagel

Appel af forelùbig afgùrelse; paÊ grundlag af en gruppefritagelse for eneforhandlingsaftaler
(forordning nr. 1983/83) fik en forhandler forbud mod at forhandle konkurrerende produkter;
artikel 2, stk. 2, litra a) finder ikke anvendelse, da den omhandler konkurrerende produkter af
andre mñrker; artikel 2, stk. 2, litra b) finder heller ikke anvendelse, da de i den paÊgñldende aftale
omhandlede produkter kun er nye produkter; forbuddet mod at importere nyere, brugte traktorer
inden for rammerne af en eneforhandlingsaftale falder derfor ikke ind under gruppefritagelsen.

Ð Fredsdommeren i Groningen (»Kantongerecht Groningen«), 20. maj 1998 (prñjudicerende
beviskendelse af 4. februar 1998), Hendrik van der Woude mod Stichting Beatrixoord

Kollektiv overenskomst for hospitalssektoren; klageren gjorde gñldende, at bestemmelsen om
forbud mod at fravige den kollektive overenskomst sammenholdt med bestemmelsen om, at en
arbejdstager kun har ret til at faÊ godtgjort udgifterne til sygesikring fra arbejdsgiveren, hvis han
tegner en forsikring hos det i overenskomsten fastsatte forsikringsselskab, er uforenelig med artikel
81, stk. 1; dommeren stillede et prñjudicielt spùrgsmaÊ l herom med henblik paÊ at faÊ afklaret, om
forsikringsselskabet kan betragtes som en virksomhed efter artikel 81, stk. 1.

Ð Domstolen i Utrecht (»Rechtbank Utrecht«), 17. juni 1998, WAC Centraal Bureau BV mod
Toonen

SùgsmaÊl vedrùrende en ordning, der var anmeldt til Kommissionen med henblik paÊ at opnaÊ en
fritagelse; domstolen vurderede, at det ikke kunne udelukkes, at ordningen ville blive fritaget i
medfùr af artikel 81, stk. 3; den foretrak derfor at afvente Kommissionens afgùrelse.

Ð Prñsidenten for domstolen i Bois le Duc (»Rechtbank 's-Hertogenbosch«), 19. juni 1998, MTV
Europe mod Combivisie Regio

Forelùbig afgùrelse; tvist mellem en programudbyder og en rettighedshaver til kabeldrift;
konstatering af at der eksisterer en kollektiv dominerende stilling efter artikel 82 for rettigheds-
haverne til kabeldrift i Nederlandene; i den konkrete sag kunne den paÊgñldende rettighedshaver til
kabeldrift ikke anses for at misbruge sin dominerende stilling.
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Ð Appeldomstolen i Amsterdam (»Gerechtshof Amsterdam«), 9. juli 1998, Van der Neut (Neutrol)
mod Primagaz

Appel af forelùbig afgùrelse; klausul om eksklusiv kùbsaftale; det drejer sig ikke om en aftale efter
artikel 81, stk. 1 klausulen findes kun i aftaler, der indgaÊs med forbrugerne, de endelige brugere,
som ikke falder ind under begrebet virksomhed efter artikel 81, stk. 1.

Ð Prñsidenten for domstolen i Arnhem (»Rechtbank Arnhem«), 17. september 1998, Heineken
Nederland BV mod Mega Company e.a.

Forelùbig afgùrelse; gruppefritagelsen for eksklusive kùbsaftaler (forordning nr. 1984/83) finder
ikke anvendelse; forhandleren nùd rent faktisk ingen sñrlige ùkonomiske eller finansielle fordele;
den konkurrencebegrñnsning, der fùlger af aftalen om eksklusivt indkùb af ùl i en tiaÊrig periode, er
ikke berettiget.

Ð Domstolen i Amsterdam (»Rechtbank Amsterdam«), 30. september 1998, Free Record Shop BV
mod Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels (KVB)

Midlertidig gyldighed af KVB-ordningen, som var blevet anmeldt fùr den 1. november 1962 med
henblik paÊ en fritagelse efter artikel 81, stk. 3; ordningen blev efterfùlgende ñndret; EF-Domstolen
besvarede anmodningen om prñjudiciel afgùrelse ved dom af 24. april 1997; domstolen fastslog i
forlñngelse heraf, at for at ordningen ikke kunne bevare sin midlertidige gyldighed, skulle to
kumulative kriterier vñre opfyldt: 1) ñndringerne skulle medfùre en yderligere indskrñnkning, en
styrkelse eller en udvidelse af konkurrencebegrñnsningerne; og hvis det var tilfñldet 2) maÊtte
ñndringerne ikke kunne betragtes som nye, sñrskilte begrñnsninger, som ikke i nogen henseende
ñndrede aftalens virkninger; da sidstnñvnte kriterium ikke var opfyldt i den konkrete sag, ansaÊs
ordningen for fortsat at vñre midlertidigt gñldende.

Ð »College van Beroep voor het Bedrijfsleven«, 7. oktober 1998, Stolp International BV mod
Productschap Tuinbouw

Productschap Tuinbows 264 beslutning om at paÊ lñgge reklameafgifter er ikke uforenelig med
artikel 81, stk. 1, fordi en beslutning om at gennemfùre upersonlige reklamekampagner for visse
produkter ikke kan anses for at vñre omfattet af forbudsbestemmelserne i artikel 81, stk. 1;
dommen tager saÊ ledes ikke stilling til spùrgsmaÊ let om, hvorvidt et »Productschap« er en
virksomhed efter artikel 81, stk. 1.

Ð Hùjesteret (»Hoge Raad«), 20. november 1998, Johnson Wax GmbH mod Novem Trading
International BV

Eneforhandlingsaftale; aftalen er ikke i sig selv uforenelig med artikel 81, stk. 1, da den kan vñre
omfattet af en (gruppe)fritagelse i henhold til forordning nr. 1983/83 eller en undtagelsesbestem-
melse i henhold til artikel 81, stk. 3; en klausul, som forbyder salg af de paÊgñldende produkter tre
maÊneder efter aftalens ophùr, udgùr i den konkrete sag ikke en »anden konkurrencebegrñnsning«,
som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forordning nr. 1983/83.

264 »Productschappen« er producentorganisationer med visse ùkonomiske befùjelser i den paÊgñldende sektor. De
findes navnlig inden for landbruget.
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Det Forenede Kongerige

I 1998 traf appeldomstolen (Court of Appeal) afgùrelse i to sager vedrùrende eksklusive aftaler om
levering af ùl: Trent Taverns Ltd mod Sykes og Gibbs Mew plc og Centric Pub Company Ltd mod
Graham Gemmell; i begge sager havde indehavere af udskñnkningssteder, der var underlagt
eksklusive kùbsaftaler, forgñves forsùgt at overbevise domstolen om, at de paÊgñldende aftaler var i
strid med artikel 81, stk. 1, og dermed ugyldige.

D Ð Anvendelse af meddelelsen fra 1993 om samarbejdet mellem
Kommissionen og de nationale domstole

Her skal fùrst nñvnes to svar, der indkom fùr 1998, men som ikke er medtaget i den 26. 265 og den
27. 266 beretning om konkurrencepolitikken, paÊ spùrgsmaÊ l, som de nationale domstole rejste i henhold
til meddelelsen fra 1993 om samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale domstole om
anvendelse af traktatens artikel 81 og 82 267/ 268 .

Ved skrivelse af 1. august 1996 besvarede den kompetente direktùr i generaldirektoratet for
konkurrence spùrgsmaÊ l fra viceprñsidenten for Rechtbank van Koophandel te Brussel. Disse
spùrgsmaÊ l var stillet inden for rammerne af en tvist mellem en forhandler af paramedicinske produkter
og en producent af samme produkter, som ligeledes fremstillede farmaceutiske produkter, samt en
faglig organisation for apotekere. Svaret efterkom en anmodning fra domstolen af 26. juni 1996, der
var fremsendt til Kommissionen via tvistens parter i overensstemmelse med meddelelsens punkt 42.
Rechtbank van Koophandel ùnskede for det fùrste en oplysning af proceduremñssig art om, hvorvidt
Kommissionen agtede at indlede en procedure mod producenten paÊ grundlag af forhandlerens klage.
Endvidere anmodedes Kommissionen om en udtalelse om foreneligheden med artikel 81 af en
formodet aftale mellem producenten og apotekersammenslutningen, hvori producenten bekrñftede
sin vilje til at give apotekerne eneforhandlingsret til de paÊgñldende produkter. Af svaret fremgik det,
at forhandleren af paramedicinske produkter ligeledes havde indgivet klage til Kommissionen mod
producenten og apotekersammenslutningen. Denne klage vedrùrte desuden en formodet hemmelig
aftale mellem dels de paÊgñldende producenter af paramedicinske produkter og en apotekersammen-
slutning og dels mellem disse producenter og apotekere om at udelukke eller begrñnse salget af
paramedicinske produkter uden for apotekerne. Af svaret fremgik det endvidere, at Kommissionen for
at faÊ adgang til alle de faktuelle oplysninger vedrùrende den hemmelige aftale, havde foretaget
kontrolundersùgelser den 26. og 27. juni 1996, i medfùr af artikel 14, stk. 3, i forordning nr. 17. PaÊ

svartidspunktet var man i gang med at undersùge de dokumenter, der var indsamlet i forbindelse med
kontrolundersùgelserne. Hvis denne faktiske eksistens af de anfñgtede aftaler og/eller fremgangs-
maÊder blev fastslaÊet, kunne det give anledning til en procedure vedrùrende overtrñdelse af artikel 81,
stk. 1, i overensstemmelse med Fùrsteinstansrettens dom i Vichy-sagen (dom af 27. februar 1992, sag T-
19/91).

Ved skrivelse af 8. april 1997 besvarede direktùren for generaldirektoratet for konkurrence en
anmodning af 17. marts 1997 fra den spanske centraldomstols afdeling for forvaltningssager (Sala de
contencioso-administrativo Ð seccion sexta Ð de Audiencia nacional). Den spanske domstol ùnskede

265 S. 368-369.
266 S. 386-387.
267 EFT C 39 af 13. februar 1993, s.6.
268 Hvis man lñser resumeÂet af de tidligere svar i den 24. beretning rapport (punkt 51) og ovenstaÊende resumeÂ,

findes samtlige de svar, som Kommissionen har afgivet i beretningerne om konkurrencepolitikken.
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dels at faÊ udleveret en genpart af de aftaler, som Kommissionen havde undersùgt i sager, som lignede
den, som domstolen var i gang med at behandle, og dels oplysninger om eventuelle sagsakter
vedrùrende saÊdanne aftaler. Anmodningen fremsendtes i anledning af en appelsag, som et
idrñtsforbund, med stùtte fra en tv-kñde, havde anlagt mod en afgùrelse fra domstolen til beskyttelse
af konkurrencen (Tribunale de Defensa de la competencia), som havde kendt en aftale om tv-
rettighederne til retransmission af visse sportsbegivenheder arrangeret af det paÊgñldende forbund for
vñrende i strid med den spanske konkurrencelov (lov 16/1989). Generaldirektùren paÊpegede i svaret,
at de af den spanske domstol nñvnte aftaler ikke havde en direkte tilknytning til den verserende sag,
og dermed var der et problem vedrùrende tavshedspligt. Generaldirektùren sendte efterfùlgende
domstolen en genpart af den meddelelse, der var offentliggjort i De Europñiske Fñllesskabers Tidende
i medfùr af artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17, i en tilsvarende sag, samt af den pressemeddelelse, der
blev offentliggjort ved sagens afslutning. Det paÊpegedes, at den omhandlede sag havde vñret genstand
for en administrativ skrivelse under henvisning til artikel 81, stk. 3, og at en fritagelse var begrundet,
fordi den tv-kñde, der havde eneret til retransmission i det paÊgñldende land, paÊ davñrende tidspunkt
netop var gaÊet ind paÊ det Ð dengang nye Ð marked for direkte satellittransmission, hvilket
berettigede en enerettighedsaftale af rimelig lang varighed med henblik paÊ at lette dens adgang til
dette marked. Hvad angaÊr andre sager vedrùrende aftaler om erhvervelse af tv-rettigheder til
retransmission af sportsbegivenheder, anfùrte generaldirektùren, at Kommissionen ikke havde haft
lejlighed til at tage endelig stilling til anmeldelsen af en aftale, der var indgaÊet mellem et idrñtsforbund
i en anden medlemsstat og en tv-kñde. Efter at denne kñde var gaÊet konkurs, var de omhandlede
rettigheder blevet videresolgt til andre tv-stationer, der opererede i den paÊgñldende stat.

I 1998 besvarede Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence fire anmodninger, som de
nationale domstole fremsendte i henhold til meddelelsen fra 1993.

Ved skrivelse af 4. august 1998 besvarede direktùren for Direktorat A (konkurrencepolitik,
koordinering, internationale anliggender og forbindelser med de ùvrige institutioner) en skrivelse
fra justitssekretñren ved Gerechtshof te 's-Hertogenbosch af 14. juli 1997. SpùrgsmaÊ lene drejede sig
om en tvist mellem en landbruger og et landbrugskooperativ. Landbrugeren gjorde gñldende, at hans
eksklusion fra kooperativet var i strid med traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, i RaÊdets
forordning nr. 26. Anmodningerne fra Gerechtshof drejede sig dels om faktuelle spùrgsmaÊl vedrùrende
markedet for kvñg og kùd (okser og svin). Som svar fremsendtes til den nederlandske domstol to
rapporter om henholdsvis okse- og svinekùdsmarkedets situation i Den Europñiske Union. Grunden
til, at det varede saÊ lñnge, fùr Gerechtshof modtog et svar, var, at den sidstnñvnte rapport blev
vedtaget med stor forsinkelse (den 29. juli 1998). Den nederlandske domstol havde desuden
forespurgt, om Kommissionen havde indledt en undersùgelse af foreneligheden af det paÊgñldende
kooperativs vedtñgter med traktatens artikel 81, stk. 1, eller om den agtede at indlede en saÊdan
undersùgelse. Svaret var nej, hvilket begrundedes med, at Kommissionen havde dannet sig en forelùbig
mening om de anfñgtede vedtñgters forenelighed med artikel 81, stk. 1, og at den paÊ grundlag af denne
forelùbige vurdering ikke havde planer om at indlede en undersùgelse. Gerechtshof anmodede endelig
Kommissionen om at udtale sig om vedtñgternes forenelighed med artikel 2, stk. 1, i forordning nr. 26.
Subsidiñrt anmodedes Kommissionen om at orientere domstolen om kriterierne for anvendelsen af
denne bestemmelse, saÊ ledes at den kunne dùmme i tvisten uden risiko for at overlappe Kommissionens
beslutningsbefùjelser. Kommissionen anfùrte i svaret, at eftersom den ikke havde foretaget en
undersùgelse af de paÊgñldende vedtñgters forenelighed med artikel 81, stk. 1, var den ikke i stand til at
vurdere, om disse bestemmelser opfyldte betingelserne i artikel 2, stk. 1, i forordning nr. 26. Med
hensyn til kriterierne for anvendelsen af denne artikel erindrede Kommissionen om, at hvis der i en
sag, der er indbragt for en national domstol nedlñgges paÊstand om at faÊ en bestemmelse i et
landbrugskooperativs vedtñgter erklñret ugyldig, fordi den er i strid med artikel 81, stk. 1, og
kooperativet paÊberaÊber sig artikel 2, stk. 1, i forordning nr. 26, kan den nationale dommer erklñre den
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anfñgtede bestemmelse ugyldig i medfùr af artikel 81, stk. 2, hvis det er evident, at bestemmelsen ikke
er forenelig med artikel 81, stk. 1, og ikke opfylder betingelserne for at blive omfattet af artikel 2, stk.
1, i forordning nr. 26 eller af en fritagelse i medfùr af artikel 81, stk. 3. I den konkrete sag kunne
kooperativet ikke paÊberaÊbe sig den fùrste kategori af undtagelser fra artikel 81, stk. 1, som omhandlet i
artikel 2, stk. 1, nemlig at den paÊgñldende bestemmelse var et led i en national markedsordning
etableret i forlñngelse af en fñlles markedsordning for svinekùd. Med hensyn til den anden undtagelse,
der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nemlig at bestemmelsen kunne hñvdes at vñre nùdvendig for
opfyldelsen af de i traktatens artikel 33 fastsatte maÊl for den fñlles landbrugspolitik, anfùrte
Kommissionen, at et svar var overflùdigt, saÊ fremt de anfñgtede vedtñgtsbestemmelser opfyldte
betingelserne for at blive omfattet af den undtagelse, der er anfùrt i artikel 2, stk. 1, andet punktum, i
forordning nr. 26. Under henvisning til EF-Domstolens retspraksis 269 og paÊ dens beslutningspraksis
ekspliciterede Kommissionen, hvilke betingelser der skulle vñre opfyldt for at blive omfattet af
ovennñvnte undtagelse.

Den 3. december 1998 fremsendte den kompetente direktùr de oplysninger, som prñsidenten for
Handelsdomstolen i Paris (Tribunal de Commerce de Paris) og retsformanden, beskikket i
fñllesskabsret ved samme domstol, havde anmodet om ved skrivelse af 30. september 1998.
Anmodningen var fremsendt i forbindelse med en rñkke grossisters sagsanlñg mod en stor
lñgemiddelproducent paÊ grund af dennes lagerforvaltningssystem, som grossisterne ansaÊ for at vñre
i strid med artikel 81. Handelsdomstolen havde erfaret, at det omhandlede system var blevet anmeldt
til Kommissionen og ùnskede oplyst, hvornaÊr der kunne forventes et svar fra Kommissionen. SaÊfremt
det blev senere end ved udgangen af 1998, anmodede domstolen om oplysninger om den etablerede
praksis vedrùrende den paÊgñldende fñllesskabsret. Kommissionen bekrñftede i sit svar at have
modtaget en anmeldelse af det ovennñvnte system, der fandt anvendelse paÊ den omhandlede
producents vigtigste farmaceutiske produkter. Kommissionen meddelte endvidere, at den havde
modtaget klager over systemet fra grossister i flere medlemsstater, og at den var i gang med at
undersùge anmeldelsen og klagerne, men at det ikke var muligt at sige, hvornaÊr den ville vñre i stand
til at trñffe afgùrelse i sagen. Endvidere meddelte Kommissionen, at den ved afgùrelse 96/478/EF
(Adalat Ð EFT L 201, 9/8/1996) havde taget stilling til visse juridiske spùrgsmaÊl, der kunne formodes
ogsaÊ at rejse sig i den omhandlede sag, og at denne afgùrelse i ùjeblikket blev prùvet ved Retten i
Fùrste Instans. Hvad angaÊr spùrgsmaÊ let om den etablerede praksis vedrùrende den paÊgñldende
fñllesskabsret henledte den kompetente direktùr opmñrksomheden paÊ nogle konkurrencesager i
lñgemiddelsektoren. Det drejede sig om den fùromtalte Adalat-afgùrelse, om afgùrelse 80/1283/EéF
(Johnson & Johnson Ð EFT L 377 af 31.12.1980), afgùrelse 87/409/EéF (Sandoz Ð EFT L 222 af
10.8.1987), bekrñftet af EF-Domstolen i sag 277/87 (Sml. 1990, s. I-45), samt Organon-sagen, der var
afsluttet uden formel afgùrelse, idet den paÊgñldende virksomhed havde bragt den praksis, der var i
strid med artikel 81, til ophùr i forlñngelse af meddelelsen af klagepunkter (25. beretning om
konkurrencepolitikken, punkt 37-38). Kommissionen henviste desuden til en rñkke sager vedrùrende
anvendelsen af traktatens artikel 28, navnlig de forenede sager C-267/95 Merck & Co. Inc. e.a. mod
Primecrown Ltd og C-268/95 Beecham Group plc mod Europharm of Wothing Ltd (Sml. 1996 s. I-
6285) samt sag 16/74 Centrafarm BV og Adriaan de Peijper mod Winthrop BV (Sml. 1974 s. 1183).

Den kompetente direktùr besvarede den 22. december 1998 en anmodning om oplysninger fra en
fùrsteinstansdomstol i Madrid (Juzgado de Primera Instancia Numero Tres) fremsendt ved skrivelse af
16. juni 1998. Nñvnte domstol skulle trñffe afgùrelse i en tvist mellem et benzinselskab og forpagteren
af en tankstation. Domstolen ùnskede oplyst, om Kommissionen havde udtalt sig om den paÊgñldende

269 Sag 61/80, Stremsel-en Kleurselfabriek, Sml. 1981, s.851, prñmis 12 ff.; sag C-399/93, Oude Luttikhuis, Sml. 1995,
s.I-4515, prñmis 28 og 31 Kommissionens afgùrelse af 23. december 1992, EFT 1993, nr. 183/1; Campina-sagen,
21. beretning om konkurrencepolitikken, 1991, nr. 83-84.
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aftales forenelighed med forordning nr. 1984/83. Den ùnskede desuden at faÊ en fuldstñndig genpart af
Kommissionens dossier vedrùrende benzinselskabets anmeldelse af visse aftaler om forpagtning af
benzinservicestationer. Direktùren anfùrte i svaret, at efter at aftalerne var blevet ñndret med henblik
paÊ at bringe dem i overensstemmelse med de relevante fñllesskabsregler, var den i 1993 indledte
procedure blevet afsluttet i juni 1994. Forpagteren af den paÊgñldende tankstation havde modtaget en
skrivelse af 1. marts I994, afsendt den 18. marts, som ñndrede bestemmelserne vedrùrende beregning
af aftalens varighed. Direktùren bemñrkede, at det ikke var gñngs praksis som led i en
samarbejdsprocedure med de nationale retsmyndigheder at fremsende en fuldstñndig genpart af
anmeldelsesdossieret, der bestod af 8 bind. Han erklñrede sig imidlertid rede til i givet fald at
efterkomme nye anmodninger fra den spanske domstol, for saÊ vidt det generelle princip om forsvarlig
administration tillod ham det og under hensyn til de ùnskede oplysningers eventuelle fortroligheds-
karakter.

Samme dag besvarede direktùren anmodninger om oplysninger fra en fùrsteinstansdomstol i Baeza
(Juzgado de Primera Instancia e Instruccion) i forbindelse med en tvist af samme karakter. Sagen
drejede sig om foreneligheden af en aftale om forpagtning af en benzinservicestation med forordning
nr. 1984/83; direktùren bemñrkede, at forpagteren af den paÊgñldende tankstation ikke havde faÊet
tilsendt en skrivelse om ñndring af aftalen med benzinselskabet i forlñngelse af ñndringen af visse
aftaler af denne type i juni 1994. Han bemñrkede imidlertid ogsaÊ , at denne aftale i forvejen syntes at
vñre i overensstemmelse med de ñndringer, der var foretaget med den standardskrivelse, der var
fremsendt til andre forpagtere. Han paÊpegede endvidere, at et af formaÊ lene med gruppefritagelses-
forordningerne er at gùre det lettere for de nationale domstole at anvende artikel 81, og at den spanske
domstol i den konkrete sag raÊdede over alle de elementer, der var nùdvendige, for at denne kunne
udtale sig om aftalens forenelighed med forordning nr. 1984/83. Med hensyn til anmodningen om
fremsendelse af en fuldstñndig genpart af den af benzinselskabet anmeldte dossier, var svaret det
samme som til domstolen i Madrid.
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Bilag
Status over de nationale konkurrencemyndigheders anvendelse af

artikel 81 og 82

Indledende bemñrkninger:

1. Nñrvñrende oversigt omhandler alene de administrative myndigheders haÊndhñvelse af EéF-
traktatens artikel 81 og 82 og ikke de nationale domstoles, eftersom de to artikler, idet de finder
direkte anvendelse, kan haÊndhñves af domstolene i hver enkelt medlemsstat uden undtagelse.

2. De administrative myndigheders anvendelse af dem er underlagt de begrñnsninger, der er
fastsat til fordel for Kommissionen, i traktatens artikel 84 og artikel 9, stk. 3, i forordning 17.

ANVEN-
DELSE
JA/NEJ

RETSKILDE/ UDDYBENDE FORKLARING

éSTRIG NEJ

BELGIEN JA Lov 5.VIII.1991, artikel 53, i kraft fra 1.4.1993: naÊ r de belgiske
myndigheder i medfùr af EF-traktatens artikel 84 trñffer afgùrelse om
aftalers tilladelighed og om misbrug af en dominerende stilling paÊ
fñllesmarkedet, trñffes afgùrelsen af de i denne lov anfùrte kompetente
myndigheder, i overensstemmelse med traktatens artikel 81, stk. 1, og
artikel 82, efter den procedure og med anvendelse af de sanktioner, der er
fastsat i denne lov.

DANMARK NEJ

FINLAND NEJ Den arbejdsgruppe, der blev nedsat af handels- og industriministeriet,
fravalgte denne mulighed (rapport fra januar 1997)

FRANKRIG JA Bemyndigelsesanordning I.XII.1986, artikel 56a (indfùrt ved lov af
2.12.1992) Erhvervsministeren og hans embedsmñnd samt
konkurrenceraÊdet har, med hensyn til anvendelsen af artikel 81 og 82,
de befùjelser, som de, i overensstemmelse med ovennñvnte
bemyndigelsesanordning, har, for saÊ vidt angaÊr gennemfùrelsen af den
franske konkurrencelov

TYSKLAND JA GWB (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen), artikel 47
For saÊ vidt angaÊr udùvelsen af de befùjelser, som EF-traktatens artikel 84
og 85 og de paÊ traktatens artikel 83 baserede retsakter giver de nationale
myndigheder, er »Bundeskartellamt« kompetent med hensyn til
anvendelsen af GWB.

GRáKEN-
LAND

JA Nomos (lov) 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou (om
beskyttelse af den frie konkurrence), som ñndret ved lov (Nomos) 2296/
1995, artikel 13 b, stk. 3 : konkurrencenñvnet og dets sekretariat varetager
de opgaver, som paÊhviler de nationale myndigheder i henhold til
traktatens artikel 84 og 85 og de paÊ traktatens artikel 83 baserede
retsakter sammen med andre bemyndigelsesbestemmelser i traktaten. Med
henblik paÊ varetagelsen af disse opgaver tildeles konkurrencenñvnet og
dets sekretariat de i nñrvñrende lov omhandlede befùjelser.

IRELAND NEJ

ITALIEN JA Legge comunitaria 1994, artikel 54, stk. 5 : »AutoritaÁ garante della
concorrenza« anvender artikel 81, stk. 1, og 82, paÊ grundlag af de
befùjelser, den nationale konkurrencelov giver den (lov nr. 287 af
10. oktober 1990).

LUXEMBOURG NEJ
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NEDERLAN-
DENE

JA Konkurrenceloven (»Mededingingswet«) af 22. Maj 1997, artikel 88:
generaldirektùren for konkurrencemyndigheden (»Mededingings-
autoriteit«) udùver sine befùjelser med hensyn til anvendelsen af
traktatens artikel 81, stk. 1, og 82, i overensstemmelse med de paÊ EF-
traktatens artikel 83 baserede retsakter.

PORTUGAL JA Decreto-lei 371/93 af 29. Oktober, artikel 12, stk. 2: generaldirektoratet for
konkurrence og priser har kompetence til at varetage de opgaver, som
paÊhviler de nationale myndigheder i henhold til de paÊ traktatens artikel 83
baserede retsakter.

SPANIEN JA »Real Decreto 295/1998 af 27. februar« vedrùrende de europñiske
konkurrenceloves anvendelse i Spanien:
Artikel 1: »El Tribunal de Defensa de la Competencia« er den kompetente
myndighed, for saÊ vidt angaÊr anvendelsen af EéF-traktatens artikel 81,
stk. 1, 82.
Artikel 3: »El Servicio de Defensa de la Competencia« har befùjelse til at
undersùge sager vedrùrende gennemfùrelsen af EéF-traktatens artikel 81,
stk. 1, og 82.

SVERIGE NEJ

DET FOR-
ENEDE KON-
GERIGE

NEJ

Konklusioner

1. De administrative myndigheder i 8 af de 15 medlemsstater kan anvende artikel 81 og 82 direkte,
mens dette ikke er tilfñldet i de resterende 7 medlemsstater.

2. De 8, som kan anvende de to artikler direkte, er: Belgien, Frankrig, Tyskland, Grñkenland,
Italien, Nederlandene, Portugal og Spanien. De 7, som ikke kan, er: éstrig, Danmark, Finland, Irland,
Luxembourg, Sverige og Det Forenede Kongerige.
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VI Ð STATISTIKKER

A Ð EF-traktatens artikel 81, 82 og 86 samt EKSF-traktatens artikel 65

1. Aktiviteter i 1998

1.1. Nye sager indledt i 1998

Art Antal %

Anmeldelser 216 42

Klager 192 38

Ex officio-sager 270 101 20

I ALT 509 100

1.2. Sager afsluttet i lùbet af 1998

Ved formel beslutning Ved uformel procedure

Overtrñdelse af artikel 82 med bùde 1 Comfort letter (81/1) 77

Fritagelse 0 Comfort letter (81/3) 75

Afvisning af klage 24 Afvisning af klage 100

Ingen indsigelse 7 Administrativ henlñggelse 278

Overtrñdelse af artikel 65 EKSF 1 Discomfort letter 9

Beslutning paÊ grundlag af artikel 82 9

I ALT 42 I ALT 539

2. Oversigt over de sidste fire aÊr

2.1. Udviklingen i antallet af sager til behandling

Sager til behandling ved kalenderaÊrets udgang

95 96 97 98

Anmeldelser 625 726 589 538

Klager 371 368 450 441

Ex officio-sager 121 127 223 225

I ALT 1 117 1 221 1 262 1204

270 En ex officio-sag er en sag, som Kommissionen har taget op paÊ eget initiativ.
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2.2. Udviklingen i tilgangen af sager

Tilgang af sager i aÊrets lùb

95 96 97 98

Anmeldelser 360 206 221 216

Klager 114 159 177 192

Ex officio-sager 47 82 101 101

I ALT 521 447 499 509

2.3. Udviklingen i antallet af fñrdigbehandlede sager

Sager afsluttet i aÊrets lùb

95 96 97 98

Formelle beslutnigner 14 21 27 42

Uformelle procedurer 403 367 490 539

I ALT 417 388 517 581

B Ð Fusionsforordningen

1. Modtagne anmeldelser

94 95 96 97 98

Indgivne anmeldelser 95 110 131 172 235

Tilbagetrukne anmeldelser 6 4 6 9 9

Antal sager afsluttet med endelig
beslutning

91 109 125 142 238

2. Artikel 6-beslutninger

94 95 96 97 98

Artikel 6, stk. 1, litra a) 5 5% 9 8% 6 5% 4 3% 6 3%

Artikel 6, stk. 1, litra b) 80 88 93 85 109 90 120 89 219 92

Artikel 6, stk. 1, litra c) 6 7 7 7 6 5 11 8 12 5

I ALT 91 100 109 100 121 100 135 100 237 100

Sager med accept af tilsagn under
fase I

2 3 0 2 12
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3. Artikel 8-beslutninger

94 95 96 97 98

Godkendelse med betingelser og
paÊbud (artikel 8, stk. 2)

2 40% 3 42% 3 43% 7 78% 5 56%

Godkendelse uden betingelser og
paÊbud (artikel 8, stk. 2)

2 40 2 29 1 14 1 11 2 22

Forbud (artikel 8, stk. 3) 1 20 2 29 3 43 1 11 2 22

I ALT 5 100 7 100 7 100 9 100 9 100

PaÊbud om frasalg (artikel 8, stk. 4) 2 0

Tilbagekaldelse af tidligere god-
kendelse (artikel 8, stk. 5)

4. Henviste sager

94 95 96 97 98

Artikel 9 (til en medlemsstat) 1 0 3 7 4

Artikel 22, stk. 3 (til Kommissio-
nen)

1

5. Procedurebeslutninger

94 95 96 97 98

Fortsat suspensiv virkning
(artikel 7, stk. 2)

12 12 17 36 10

Ophñvelse af suspensiv virkning
(artikel 7, stk. 3)

1 2 3 5 13

Ufuldstñndig anmeldelse
(artikel 4, stk. 2, i forordning
(EéF) nr. 2367/90)

2 2 5 17 20

C Ð Statsstùtte

1. Tilgang af nye sager i 1998

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I ALT

Anmeldt
stùtte

N 276 34 45 6 342 703 82.32 %

Ikke-anmeldt
stùtte

NN 32 10 7 0 97 146 17.10 %

Eksisterende
stùtte

E 0 0 0 0 5 5 0.58 %

I alt 308 44 52 6 444 854 100 %

36.06 % 5.15 % 6.09 % 0.70 % 52 % 100 %
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2. Sager til behandling pr. 31.12.1998

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I ALT

Anmeldt
stùtte

N 125 14 19 3 130 291 42.67 %

Ikke-anmeldt
stùtte

NN 102 12 15 0 78 207 30.35 %

Eksisterende
stùtte

E 24 2 0 0 9 35 5.13 %

Indledte
procedurer

C 55 14 4 0 76 149 21.85 %

I alt 306 42 38 3 293 682

44.87 % 6.16 % 5.57 % 0.44 % 42.96 % 100 %

3. Sager behandlet i 1998 i forhold til deres registrering

3.1. Sager, hvor Kommissionen har truffet en beslutning

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I ALT

Anmeldt stùtte N 207 22 38 3 317 587

Ikke-anmeldt stùtte NN 17 9 0 0 86 112

Eksisterende stùtte E 2 0 0 0 3 5

Igangvñrende
procedurer

C 38 4 0 0 65 107

I alt 264 35 38 3 471 811

3.2. Sager, som ikke lñngere er registreret hos Kommissionen

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I ALT

PaÊ anmodning af staten 13 5 1 0 81 100

De minimis 0 0 0 0 7 7

Andet 30 8 5 0 26 69

I alt 43 13 6 0 114 176

Antallet af behandlede sager ligger over antallet af beslutninger vedtaget af Kommissionen paÊ grund af
det store antal beslutninger, der vedrùrer flere sager samtidig.
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4. Beslutninger vedtaget af Kommissionen i 1998

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I ALT

Ingen indsigelse 204 19 38 4 308 573 73,08 %

Beslutninger
i forbindelse
med den
formelle
undersùgels-
es-procedure

Indledning 25 11 0 0 66 102 13 %

Positiv 5 2 0 2 16 25 3,18 %

Negativ 6 2 0 1 31 40 5,10 %

Betinget 2 0 0 0 8 10 1,27 %

Passende foranstaltninger 2 0 0 0 3 5 0,68 %

Andre beslutnigner 0 1 0 0 28 29 3,69 %

I alt 244 35 380 7 460 784 100%

31,12 % 4,46 % 4,85 % 0,90 % 58,67 %uÁ 100 %

5. Udviklingen i perioden 1989- 1998

Beslutninger truffet i... 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ingen indsigelse 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308

Beslutninger
i forbindelse
med den
formelle un-
dersùgelses-
procedure

Indledning 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66

Positiv 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16

Negativ 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31

Betinget 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8

Passende foranstaltninger/
andre beslutninger

11 9 13 9 10 27 22 18 17 31

I alt 342 492 597 552 467 527 619 474 502 460
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6. Beslutninger fordelt paÊ medlemsstater

D A B Dk E FIN F GR IRL I L NL P Uk S EU

Ingen indsigelse 89 18 19 9 26 7 12 8 1 46 1 31 1 17 1 286

Beslutning-
er i

Indledning* 29 5 2 0 4 1 7 1 0 13 0 3 1 0 0 66

Forbindelse
medPositiv

8 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 16

den
formelle
Negativ**

15 3 0 0 4 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 31

undersùgel-
sesproceudre
Betinget

1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8

Passende foranstaltninger 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

Andre beslutninger*** 12 1 1 0 1 0 2 0 0 7 1 2 0 0 1 28

I alt 154 28 22 9 36 8 27 9 2 77 3 38 3 18 4 438

* Linjen »Indledning« indeholder udvidelser af allerede indledte procedurer
** Linjen »Negativ« indeholder delvis negative beslutninger.
*** Linjen »Andre beslutninger« indeholder paÊbud, forelñggelse for Domstolen og RaÊdet,

tilbagetrñkning af anmeldelse, sproglig ñndring, berigtigelse af tidligere beslutning.
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VII Ð UNDERSéGELSER

I 1998 bestilte GD IV tretten undersùgelser. Otte af disse undersùgelser afsluttes i lùbet af 1999.
Blandt de fem afsluttede undersùgelser skal fire forblive fuldstñndig fortrolige, og de omtales ikke i
denne beretning. En anden fortrolig undersùgelse er gennemfùrt, hvor kun nedenstaÊende titel oplyses:

Undersùgelse af energikontrakter som led i statsstùttesag nr. C 83/97 Sow/Buna
SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL), Tyskland (Sachsen-Anhalt)

I 1998 blev der endvidere afsluttet syv undersùgelser, der var blevet bestilt aÊret fùr. En af disse
vedrùrer en konkurrencesag, som skal forblive fuldstñndig fortrolig, og som derfor ikke omtales her.
Tre andre fortrolige undersùgelser er gennemfùrt, hvor kun titlen oplyses:

Undersùgelse af medlemsstaternes konkurrencemyndigheders politik med
hensyn til horisontale samarbejdsaftaler mellem virksomheder
Undersùgelse af detailmarkedet for brñndstoffer og beslñgtede produkter til
motorkùretùjer
Evaluering og udvikling i den fritagelse, der er fastsat i forordning 1617/93/EéF
for konsultationer om flypriserne i Fñllesskabet

Nedenfor gives et resumeÂ af de tre andre undersùgelser, der blev afsluttet i 1998:

Undersùgelse af ligevñgten mellem offentlige og private tv-stationers
rettigheder og forpligtelser og finansielle ressourcer i éstrig, Finland, Sverige,
Norge, Liechtenstein og Island

Undersùgelsen omfatter en analyse af love og bestemmelser af tv-markedet og udviklingen af dette, de
forskellige tv-stationer samt en analyse af udgifter og indtñgter i forbindelse med de offentlige og
private stationers forpligtelser og privilegier. Analysen er dog begrñnset til de stationer, som har haft
en betydelig ùkonomisk indvirkning paÊ tv-markedet i perioden 1994-1997.

FormaÊlet med undersùgelsen er fùrst og fremmest at kortlñgge tv-stationernes forpligtelser og
privilegier og deres finansielle virkninger paÊ de nationale og internationale markeder. Undersùgelsen
viser, at tv-stationernes forpligtelser enten er fastsat i de gñldende love og bestemmelser eller er paÊ lagt
dem paÊ en uformel maÊde af hùjere instanser. Det bemñrkes, at de offentlige og private tv-stationer
adskiller sig med hensyn til saÊvel ejendomsforhold som forpligtelser, men at der ikke i noget tilfñlde
findes nogen nùjagtig definition paÊ begrebet forpligtelse til offentlig tjeneste.

Undersùgelsen viser endvidere, at de offentlige tv-stationer finansieres helt eller delvis ved hjñlp af de
licenser, som betales af alle private husholdninger, der har et tv-apparat. I de relevante bestemmelser
staÊr der udtrykkeligt, at eftersom alle seere er forpligtede til at betale licens skal de offentlige tv-
stationer sende til alle husholdninger og i fornùdent omfang i deres programmer tage hensyn til alle
seeres ùnsker. Forpligtelsen til offentlig tjeneste omfatter derfor ikke kun kulturelle og uddannelses-
mñssige programmer af enhver art, der er rettet til alle minoriteter, men ligeledes programmer, der
tiltrñkker et bredt publikum. De offentlige og private tv-stationer konkurrerer derfor i stigende grad
for at naÊ ud til alle seere og tilbyde dem de bredest mulige udvalg af programmer.
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Disse forhold giver anledning til en rñkke problemer:

Ð forpligtelsen til offentlig tjeneste er ikke defineret paÊ en maÊde, der muliggùr en kvantitativ analyse
eller en evaluering af omkostningerne

Ð der er et meget stort spillerum til at fortolke forpligtelsen til offentlig tjeneste

Ð en rñkke tv-stationers regnskaber er ikke gennemsigtige og muliggùr ikke en nñrmere analyse.

Der kan ikke i fremtiden foretages en dybdegaÊende undersùgelse af de offentlige og private tv-
selskabers omkostnings- og indtñgtsstruktur, uden at der paÊ forhaÊnd er givet en klar og nùjagtig
definition af forpligtelserne.

Der er ikke planer om at offentliggùre denne undersùgelse.

Undersùgelse af de nationale domstoles anvendelse af statsstùttereglerne

Udfùrlig undersùgelse og analyse for hver medlemsstat af de nationale domstoles anvendelse af
statsstùttereglerne paÊ grundlag af sager, der er anlagt af konkurrenter, stùttemodtagere eller nationale
myndigheder (tilbagebetalinger, ...).

Kommissionen godkendte i 1995 en meddelelse om samarbejdet mellem Kommissionen og de
nationale myndigheder paÊ statsstùtteomraÊdet. I meddelelsen henleder den opmñrksomheden paÊ de
handlemuligheder, der er paÊ nationalt plan paÊ statsstùtteomraÊdet. I visse tilfñlde kan de nationale
domstole vñre bedre egnet til at behandle formodede overtrñdelser af stùttereglerne. FormaÊlet med
undersùgelsen er paÊ grundlag af de nationale domstoles retspraksis at analysere, i hvilket omfang de
forskellige stùtteydere udnytter disse muligheder og paÊ hvilke omraÊder der er problemer.

Undersùgelsen giver fùrst en oversigt over de forskellige tilfñlde, der kan indbringes for en national
domstol bl.a.:

Ð tilfñlde, der omhandler den direkte virkning af artikel 88, stk. 3

Ð de forskellige klager i forbindelse med gennemfùrelse eller manglende gennemfùrelse af en negativ
beslutning, hvorved der krñves tilbagebetaling af stùtte (medlemsstat, stùttemodtager, kon-
kurrenter...)

Ð konkurrenters forskellige klagemuligheder over for Kommissionens beslutninger (isñr i tilfñlde af
godkendelse af ordninger).

Undersùgelsens hoveddel bestaÊr af 15 kapitler (1 for hver medlemsstat) med en oversigt over
klagemulighederne i hver enkelt medlemsstats retssystem, samt en liste over de forskellige tilfñlde,
hvor EF-traktatens artikel 87-88 har vñret anvendt, med et resumeÂ af hver enkelt sag.

Sidste del indeholder en kritisk og sammenlignende analyse af national retspraksis med hensyn til
sager og konklusioner.
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Undersùgelsen afsluttes med en rñkke vigtige konklusioner med hensyn til stùttepolitikken:

I alle medlemsstater er der klagemuligheder for at sikre beskyttelse af tredjemand.

Alligevel bliver der kun anlagt et meget begrñnset antal stùttesager for de nationale domstole.

Instrumenterne findes saÊ ledes, men de bliver ikke tilstrñkkeligt udnyttet. SpùrgsmaÊ let er derfor,
hvorledes man kan udbrede kendskabet til klagemulighederne paÊ nationalt plan og faÊ folk til at
benytte dem.

Med hensyn til den vigtigste form for klage, dvs. en konkurrents klage over en ulovlig stùtte, har der
kun vñret to tilfñlde, hvor konkurrenternes klage har fùrt til det ùkonomiske resultat, der var formaÊ let
med klagen.

Konkurrenters klage med henblik paÊ at opnaÊ skadeserstatning mod en medlemsstat er naturligvis
mulig i alle medlemsstater, men forbliver en teoretisk mulighed paÊ grund af vanskeligheder med at
bevise aÊrsagssammenhñngen mellem overtrñdelsen og skaden.

Det er planen at offentliggùre denne undersùgelse.

Afhjñlpende foranstaltninger i EU's konkurrenceret: politik og praksis

Denne undersùgelse af tilsagn i konkurrencesager under fusionsforordningen og EF-traktatens artikel
81-82 er inddelt i tre dele:

Ð en teoretisk del, der giver et resumeÂ af de ùkonomiske aspekter af konkurrenceproblemer, en
oversigt over de forskellige mulige afhjñlpningsmuligheder samt en generel juridisk vurdering

Ð en sammenlignende ùkonomisk og juridisk analyse af andre konkurrencemyndigheders interna-
tionale praksis i EU og udenfor

Ð en kvalitativ og kvantitativ tilbundsgaÊende analyse af en rñkke tidligere sager.

De vigtigste konklusioner er:

Ð afhjñlpningsforanstaltningerne bùr vñre rettet mod de eksisterende hindringer og sùge at reducere
eller eliminere dem med henblik paÊ at skabe ny konkurrence gennem ny adgang til markedet

Ð man bùr fokusere paÊ skabelse af reel konkurrence og ikke blot en ny konkurrent

Ð man bùr stùtte strukturelle afhjñlpninger fordi de er mest effektive

Ð en oversigt over konkurrenceproblemer og hensigtsmñssige afhjñlpningsforanstaltninger
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Ð en beskrivelse af effektiviteten af bùder i specifikke situationer

Ð Kommissionen politik er i overensstemmelse med de nuvñrende ùkonomiske betragtninger i
kartelspùrgsmaÊ l.

Det er ikke planen at offentliggùre denne undersùgelse.
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VIII Ð REAKTIONER PAÊ DEN 27. BERETNING OM KONKURRENCE-
POLITIKKEN

A Ð Europa-Parlamentet

1. Beslutning om XXVII. beretning om konkurrencepolitikken (1997) (SEK(98)0636 Ð
C4-0379/98)

Europa-Parlamentet,

Ð der henviser til Kommissionens XXVII. beretning om konkurrencepolitikken Ð 1997
(SEK(98)0626 Ð C4-0379/98),

Ð der henviser til meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne om regionalpolitikken og
konkurrencepolitikken (K(98)0673 Ð C4-0247/98) 271,

Ð der henviser til sjette oversigt fra Kommissionen over statsstùtte i Den Europñiske Union til
fremstillingssektoren og en rñkke andre sektorer (KOM(98)0417),

Ð der henviser til sine beslutninger af 13. november 1996 272 om Kommissionens XXV. beretning om
konkurrencepolitikken og af 18. juli 1997 273 om Kommissionens grùnbog om vertikale
begrñnsninger,

Ð der henviser til betñnkning fra Udvalget om ékonomi, ValutaspùrgsmaÊ l og Industripolitik og
udtalelse fra Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder (A4-0421/98),

A. der henviser til, at EU's konkurrencepolitik »skal tilpasses efter nutidens faktiske ùkonomiske
forhold«, medens de »regler og den praksis, der anvendes i dag, stammer fra den tid, hvor
Fñllesmarkedet begyndte at udvikle sig«,

B. der henviser til, at der er behov for konkurrencelovgivning for at gennemfùre visse af Den
Europñiske Unions prioriterede maÊ l, nemlig ùkonomisk og social samhùrighed, et passende
forsknings- og udviklingsniveau, miljùbeskyttelse, vñkst inden for SMV og strukturtilpasning,

C. der henviser til, at en passende konkurrencemñssig udvikling og lige muligheder for alle
virksomheder er vigtige forudsñtninger for, at det indre marked kan fungere gnidningslùst, navnlig
efter indfùrelsen af en fñlles valuta,

D. der henviser til, at Domstolen i sin dom af 18. juni 1998 i sag C-35/96 har fastslaÊet, at personer,
der udùver et liberalt erhverv, er erhvervsdrivende og dermed er underlagt konkurrencebestem-
melserne i traktatens artikel 85 og 86 som enhver anden virksomhed, hvorved Domstolen har bekrñftet
den fortolkning, som Kommissionen allerede tidligere har fulgt,

271 EFT C 152 af 18.5.1998, s. 3.
272 EFT C 362 af 2.12.1996, s. 135.
273 EFT C 286 af 22.9.1997, s. 326 og 347.
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E. der henviser til, at begrñnsningerne i en fri markedskonkurrence skyldes statslig intervention,
den indbyrdes afhñngighed mellem de nationale ùkonomier og nùdvendigheden af at bevare den
regionale og sociale samhùrighed,

F. der henviser til, at Den Monetñre Union krñver mere kontrol med konkurrencefordrejninger
for at sikre det indre marked navnlig med hensyn til statsstùtten i de medlemsstater, der har fñlles
valuta,

G. der henviser til, at Kommissionens strukturer og ressourcer til kontrol med konkurrenceskade-
lig praksis fortsat er utilstrñkkelig,

H. der henviser til, at en sikring af konkurrencen inden for Den ékonomiske og Monetñre Union
krñver yderligere koordinering mellem Kommissionen og de forskellige medlemsstaters konkurren-
cemyndigheder,

I. der henviser til, at tildelingen af statsstùtte i modstrid med EF-traktaten virker mod hensigten
og fremmer de ineffektive i forhold til de effektive, fordrejer konkurrencen mellem regioner og
virksomheder og indebñrer en uforholdsmñssig stor byrde for de offentlige budgetter,

J. der henviser til, at der er forhandlinger i gang om tiltrñdelsen af nye medlemsstater fra
ésteuropa, hvor der skal tages hensyn til den overgangssituation, disse ùkonomier befinder sig i, og til
konkurrencereglernes indvirkning paÊ deres udvikling,

1. glñder sig over den XXVII. beretning om konkurrencepolitikken og anser den for at vñre et
nyttigt dokument, paÊ grundlag af hvilket man kan kontrollere, hvorvidt Kommissionen har opfyldt sine
traktatmñssige pligter og sit ansvar, og paÊ den maÊde bringe EU's konkurrencepolitik nñrmere til
offentligheden; stùtter paÊ den baggrund GD IV's bestrñbelser paÊ at faÊ tilstrñkkelige menneskelige
ressourcer og relevante juridiske instrumenter;

2. tilskynder endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til i hùjere grad at koordinere og
integrere deres ressourcer med henblik paÊ at etablere et EU-system og en struktur, som kan sikre loyal
konkurrence;

3. mener, at yderligere udvekslinger af personale mellem Kommissionen og de nationale
myndigheder ville ùge den basis af viden og fñrdigheder, der staÊr til raÊdighed for medlemsstaterne
og Kommissionen, naÊr de skal behandle de komplicerede konkurrencesager; anerkender det arbejde,
som Kommissionen og dets personale udfùrer navnlig inden for virksomhedssammenlñgninger, som er
et politisk fùlsomt omraÊde;

Demokratisk kontrol

4. opfordrer Kommissionen til formelt at forpligte sig til at tilsende Europa-Parlamentet alle
Kommissionens udkast til gennemfùrelsesforslag inden for Fñllesskabets konkurrencepolitik, som
f.eks. gruppefritagelser i medfùr af traktatens artikel 85, stk. 3, og Kommissionens initiativer i medfùr
af traktatens artikel 90, stk. 3, for saÊ vidt angaÊr offentlige virksomheder;

5. anerkender, at dialogen med Kommissionen og navnlig med kommissionsmedlemmet for
ùjeblikket er fremragende, men krñver en yderligere styrkelse af den demokratiske kontrol med

KONK. BERETN. 1998

382 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPáISKE UNION



konkurrencepolitikken i Den Europñiske Union, og ùnsker, at de regelmñssige informationsmùder
mellem kommissionsmedlemmet med ansvar for konkurrencepolitikken og Europa-Parlamentets
kompetente udvalg, bliver standardpraksis i fremtiden med et mùde mindst hver tredje maÊned efter
fñlles overenskomst mellem det berùrte udvalg og medlemmet af Kommissionen;

6. krñver, at der inden for rammerne af aÊrsberetningen gùres en stùrre indsats for at vurdere
konkurrencepolitikkens indvirkning paÊ andre politikomraÊder, herunder navnlig socialpolitikken,
regionalpolitikken og miljùpolitikken;

7. anmoder Kommissionen om at starte en debat om anvendelse af konkurrencereglerne paÊ de
lovregulerede liberale erhverv og i denne forbindelse tage hensyn til den sñrlige rolle, som visse
liberale erhverv spiller i samfundet;

Anvendelsen af artikel 85 og 86

8. gentager sit standpunkt fra beslutningen den 18. juli 1997 om Kommissionens grùnbog om
vertikale begrñnsninger;

9. glñder sig over den nye bagatelmeddelelse af 15. oktober 1997; ùnsker forsikring om, at denne
meddelelse giver Ð navnlig SMV Ð juridisk vished om kriterierne for vertikale og horisontale aftaler;

10. anmoder Kommissionen om at offentliggùre en analyse af bagateltñrskler for aftaler af ringe
betydning for at fastslaÊ , at »saÊdanne aftaler hverken paÊvirker konkurrencen eller samhandelen mellem
medlemsstaterne mñrkbart«, samtidig med at de letter virksomhedernes administrative og juridiske
byrder; anmoder endvidere om, at fremtidige konkurrenceberetninger viser, hvorledes Kommissionen
anvender bagatelmeddelelserne i forskellige sager;

11. mener, at det er korrekt, naÊr Kommissionen vurderer, at SMV sjñldent har nogen mñrkbar
indvirkning paÊ konkurrencen i samhandelen paÊ tvñrs af grñnserne;

12. mener dog absolut, at den nye bagatelmeddelelse ikke bùr medfùre en »renationalisering« af
konkurrencepolitikken; det skal sikres, at konkurrencepolitikken i forbindelse med indfùrelsen af den
fñlles valuta forbliver paÊ et overnationalt plan i et samarbejde mellem Kommissionen og Parlamentet
for at sikre virksomheder fra alle medlemsstater ensartede vilkaÊr og en gennemskuelig politik;

13. minder om sin beslutning om grùnbogen om vertikale begrñnsninger, navnlig for saÊ vidt angaÊr:

Ð muligheden for at inddrage andre parametre end markedsandelen som tñrskelvñrdi;

Ð gruppefritagelsesordninger for selektiv distribution;

Ð en ordning, hvor det nederste markedssegment undtages fra forbuddet i artikel 85, stk. 1, paÊ

grundlag af meddelelsen om »bagatelaftaler«;

Ð loftet for regler om »bagatelaftaler« udgùr tñrskelvñrdien for gruppefritagelsernes anvendelses-
omraÊde.
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Misbrug af dominerende stillinger

14. minder om sin holdning i beslutning af 13. november 1996 274, navnlig punkt 2, 3 og 4, og
anmoder paÊ basis af ejerkriterier Kommissionen om at undersùge urimelig prisfastsñttelse og andre
former for illoyal praksis, forskriftsmñssige og ikke- forskriftsmñssige handelshindringer inden for
telekommunikationsomraÊdet, baÊde hvad angaÊr mobil og satellitkommunikation samt online-tjenester,
medier, luftfart og bank- og finanssektoren;

15. mener, at Kommissionen bùr offentliggùre passende retningslinjer og kriterier, navnlig med
henblik paÊ SMV, for definitionen af det relevante marked i konkurrencepolitikforordningen, saÊ ledes at
SMV kan evaluere deres stilling med hensyn til deres relevante produkt og geografiske markeder og
se, om yderligere juridiske undersùgelser er at anbefale;

Statsmonopoler og Amsterdam-traktaten

16. glñder sig over, at Kommissionen som ùnsket er ved at undersùge virkningerne for
konkurrencepolitikken af Amsterdam-traktaten, herunder navnlig artikel 7 D om tjenesteydelser af
almen ùkonomisk interesse, og mener, at dette vil give den bedste ramme for jobskabelse; bekrñfter
Fñllesskabets rolle i forbindelse med fremme af tjenester af almen interesse, men sñtter ikke
spùrgsmaÊ lstegn ved kompetencefordelingen mellem Kommissionen og medlemsstaterne;

17. mener, at den fremtidige udvikling af en liberaliseret konkurrencepolitik i henhold til
Amsterdam-traktaten bùr kobles sammen med udviklingen af en mere optimal forbrugerpolitik,
saÊ ledes at forbrugerne faÊr mulighed for at nyde godt af gennemskuelige priser overalt i den fñlles
valutas omraÊde; mener ogsaÊ , at forbrugerne i de lande, der ikke deltager i den fñlles valuta, bùr nyde
godt af generelle prisfald som fùlge af ùget prisgennemskuelighed;

18. finder, at beskyttelsen af forbrugeren bùr indgaÊ i grundlaget for enhver foranstaltning, som
vedtages inden for EU's konkurrencepolitik, idet denne ikke blot bùr holde ùje med det stigende
udbud, men ogsaÊ med kvaliteten af de tilbud, forbrugeren kan vñlge imellem;

19. paÊpeger nùdvendigheden af, at konkurrencepolitikken bidrager til jobskabelsen via en
forbedring af systemet for ressourcetildeling;

Statsstùtte

20. henviser til resultaterne af den sjette oversigt over statsstùtte i perioden 1994-1996:

a) det samlede gennemsnitlige stùtteniveau i perioden 1994-1996 var nñsten 84.000 mio ecu,
hvilket er i underkanten, fordi der mangler data fra medlemsstaterne om udgifter i
landbrugssektoren; paÊ grundlag af de disponible data udgùr statsstùtte mindst 1,4% af EUR
15 BNP, 573 ecu pr. beskñftiget og 2,6% af de offentlige udgifter;

b) den samlede statsstùtte i visse medlemsstater er ekstremt hùj;

274 EFT C 362 af 2.12.1996, s. 135.
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c) ca. 46% af den samlede stùtte (dvs. 38.318 mio ecu i gennemsnit i perioden 1994-1996) gik til
fremstillingssektoren; forskellene i stùtteniveauet i de forskellige medlemsstater er enorm, i
procent af vñrditilvñksten er det hùjeste stùtteniveau 9 gange det laveste; et saÊdant
stùtteniveau til fremstillingssektoren, som koncentreres i visse medlemsstater, skaber en
potentiel konkurrencefordrejning;

d) statsstùtten til fremstillingssektoren fordeltes som fùlger: 30% til horisontale maÊl (dvs. FoU,
miljù, SMV, handel, energibesparelse osv.), 13% til skibsbygning, staÊ l og andre sektorer, og 56%
til regionale maÊl; stùtten til horisontale maÊl er faldet fra 40% af den samlede stùtte i 1998-90
(for EUR 12) til ca. 30% i 1994-1996 (for EUR 15), mens sektorspecifikke interventioner er
steget noget; denne tendens bùr vendes, da sektormaÊl har en tendens til at skabe endnu stùrre
forvridninger end horisontale maÊl;

21. gaÊr fortsat ind for statsstùtte, der findes at vñre i fñlles interesse som f.eks. FoU, SMV,
uddannelse, energibesparelse og miljùbistand; bemñrker dog, at denne form for stùtte er faldende,
mens stùtte til individuelle virksomheder er stigende;

22. bemñrker forbindelsen mellem statsstùtte og konkurrencepolitik som anfùrt i meddelelse fra
Kommissionen til medlemsstaterne af 17. marts 1998; er enig i, at der er behov for stùrre sammenhñng
mellem nationale stùtteordninger, EU-stùtteordninger og konkurrencepolitikken;

23. mener ikke desto mindre, at den samlede stùtte i Fñllesskabet er massiv og er tegn paÊ en stabil
tendens, der fordrejer den loyale konkurrence, er uforenelig med det indre marked og underminerer
EU's forpligtelse til at gennemfùre et frit verdensmarked;

24. krñver, at der indfùres et offentligt og regelmñssigt ajourfùrt register for alle former for
statsstùtte, herunder statsstùtte, som er godkendt i forbindelse med gruppefritagelser; dette vil give
tredjemand oplysninger om statsstùttens niveau og give Kommissionen mulighed for at fremlñgge
prñcise og opdaterede tal vedrùrende statsstùtte; mener, at Kommissionen paÊ sin websted bùr
offentliggùre alle aftaler om statsstùtte herunder individuelle aftaler, som er dñkket af gruppe-
fritagelser, lige saÊ snart de er vedtaget, med anfùrelse af navnene paÊ de involverede virksomheder,
stùttens formaÊ l, stùttebelùbet, og hvor stùtten vil blive anvendt; disse oplysninger bùr foreligge paÊ alle
de officielle sprog; mener, at tredjemand via denne side bùr have mulighed for via en simpel facilitet at
klage over enkelttilfñlde af statsstùtte, som undersùges uafhñngigt;

25. bifalder vedtagelsen af »bemyndigelsesforordningen«, som indgaÊr i Kommissionens bestrñbel-
ser for at forbedre administrationen af visse dele af konkurrencepolitikken, og finder, at
Kommissionen bùr give de principper, som er indeholdt i meddelelsen fra 1997 om bagatelaftaler,
bindende karakter;

26. finder det positivt, at der snart vil blive vedtaget en »procedureforordning« vedrùrende
statsstùtte, og at denne vil indeholde nye garantier for tredjemands rettigheder, og paÊpeger
nùdvendigheden af at fastholde en vis konsekvens og ensartethed i den retsbeskyttelse, som
Fñllesskabets konkurrencelovgivning giver virksomheder og privatpersoner, uden at det gaÊr ud over
princippet om denne lovgivnings effektive virkning;

27. finder, at kontrollen med den statsstùtte, der har et regionalt sigte, skal vñre underlagt
maÊ lsñtningen om social og ùkonomisk samhùrighed, og at de juridiske principper vedrùrende
ultraperifer beliggenhed skal indgaÊ i metoden til fastsñttelse af ressourcer;
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28. mener, at en »resultattavle« svarende til »resultattavlen« for det indre marked ville vñre en
nyttig publikation, som ville sñtte fokus paÊ , hvilke medlemsstater der har det hùjeste og laveste niveau
for statsstùtte;

29. foreslaÊr, at stabilitets- og konvergensprogrammerne, som omfatter maÊ l for de offentlige
budgetter, ogsaÊ bùr tage hensyn til konkurrencespùrgsmaÊ l for at forhindre, at medlemsstaterne yder
samlet statsstùtte i for stort omfang;

30. stùtter behovet for, at skattefritagelser eller skattelempelser, der har tilsvarende virkning som
stùtte, og som fordrejer konkurrencen, i hùjere grad end hidtil inddrages i undersùgelserne af
statsstùtte og konkurrence, og at saÊdanne ordninger forbydes;

Internationalt samarbejde

31. mener, at de vigtigste globaliseringsfaktorer: teknologisk fremskridt, deregulering af marke-
derne, liberalisering af nùglesektorer og intensivering af varehandelen og kapitalmarkederne indvirker
paÊ effektiviteten af EU's politik i dens traditionelle former, herunder konkurrencepolitikken;

32. er af den opfattelse, at den deraf fùlgende indbyrdes afhñngighed paÊ grund af globaliseringen af
produktionen, af distributionen og af samhandelen og en udtalt international dimension i
konkurrenceproblematikken nùdvendiggùr en ny tilgang i EU's konkurrencepolitik;

33. er positivt indstillet over for en ùget rolle til Verdenshandelsorganisationen (WTO) inden for
den internationale konkurrencepolitik; anmoder derfor RaÊdet om at give Kommissionen mandat til Ð
under hensyntagen til aftalen mellem EU og USA's regering vedrùrende anvendelse af deres
konkurrenceret og til det positive resultat af uenigheden omkring virksomhedsfusionen mellem
McDonnell Douglas og Boeing Ð at fùre forhandlinger med henblik paÊ at indgaÊ en multilateral aftale
om international konkurrenceret i form af en tillñgsaftale til overenskomsten om oprettelse af
Verdenshandelsorganisationen, som skal indeholde fùlgende bestemmelser:

a) opstilling af ensartede mindstenormer til forebyggelse af konkurrencebegrñnsende adfñrd som
oprettelse af karteller, misbrug af en dominerende stilling paÊ markedet eller vertikale og
horisontale konkurrencebegrñnsninger;

b) forpligtelse for alle signatarstater til at oprette en uafhñngig konkurrencemyndighed
(independent regulatory), der skal drage omsorg for overholdelsen af konkurrenceretlige
mindstenormer, og etablering af en samarbejdsmekanisme de nationale konkurrencemyndig-
heder imellem, der skal sikre samordningen;

c) forpligtelse for alle signatarstater til kun at anvende deres nationale konkurrenceret paÊ forhold
uden for deres territorium, naÊr dette klart er i offentlighedens interesse (public interest);

d) inkorporering inden for Verdenshandelsorganisationen af princippet om »positive comity«,
saÊ ledes som dette er fastsat i artikel III Ð V i aftalen mellem De Europñiske Fñllesskaber og
regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af principperne om »positive comity«
i haÊndhñvelsen af deres konkurrencelovgivning;
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e) udvidelse af den mekanisme til bilñggelse af tvistigheder, der er fastsat i overenskomsten om
oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, saÊ den kommer til at omfatte tvistigheder i
forbindelse med haÊndhñvelsen af internationale konkurrenceretlige mindstenormer;

34. er af den opfattelse, at ordningen for eksamination af handelspolitik i henhold til artikel III, stk.
4, sammenholdt med bilag 3 til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen skal
udvides med en forpligtelse for enhver signatarstat, der har vñret underlagt en saÊdan eksamination,
saÊ ledes at der paÊ begñring af en signatarstat skal udarbejdes en rapport om, hvordan den nationale
konkurrenceordning i en anden stat fungerer;

35. mener, at udvidelsen til landene i Central- og ésteuropa kunne skabe spñndinger i forbindelse
med vedtagelsen af konkurrencelovgivningen; glñder sig derfor over Kommissionens bistand til
anvendelsen af antitrust-retspraksis i disse lande;

36. paÊ lñgger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og RaÊdet.

2. Kommissionens svar paÊ Europa-Parlamentets beslutning om den 27. beretning om
konkurrencepolitikken

Ordfùrer: Karin RIIS-JéRGENSEN

Europa-Parlamentets betñnkning nr.: A4-0421/98

Vedtagelsesdato: 9. februar 1999

Emne

Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken

Kompetent parlamentsudvalg

Udvalget om ékonomi, ValutaspùrgsmaÊl og Industripolitik

Baggrund for beslutningen

Med brev af 16. april 1998 fremsendte Kommissionen sin 27. beretning om konkurrencepolitikken
(1997) til Europa-Parlamentet.

PaÊ mùdet den 1. juli 1998 meddelte Europa-Parlamentets formand, at han havde henvist denne
beretning til Udvalget om ékonomi, ValutaspùrgsmaÊ l og Industripolitik med henblik paÊ en nñrmere
undersùgelse og til Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder med henblik paÊ

udtalelse.

PaÊ mùdet den 21. januar 1998 havde Udvalget om ékonomi, ValutaspùrgsmaÊ l og Industripolitik valgt
Karin Riis-Jùrgensen til ordfùrer.
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PaÊ mùder den 26. maj, 24. september og 10. november 1998 behandlede det udkastet til betñnkning.

PaÊ sidstnñvnte mùde vedtog det enstemmigt forslaget til beslutning.

Europa-Parlamentet Kommissionen

Ð der henviser til Kommissionens XXVII. beretning
om konkurrencepolitikken Ð 1997 (SEK(98)0626 Ð
C4-0379/98),

Ð der henviser til meddelelse fra Kommissionen til
medlemsstaterne om regionalpolitikken og konkur-
rencepolitikken (K(98)0673 Ð C4-0247/98),

Ð der henviser til sjette oversigt fra Kommissionen
over statsstùtte i Den Europñiske Union til frem-
stillingssektoren og en rñkke andre sektorer
(KOM(98)0417),

Ð der henviser til sine beslutninger af 13. november
1996 om Kommissionens XXV. beretning om kon-
kurrencepolitikken og af 18. juli 1997 om Kommis-
sionens grùnbog om vertikale begrñnsninger,

Ð der henviser til betñnkning fra Udvalget om
ékonomi, ValutaspùrgsmaÊ l og Industripolitik og
udtalelse fra Udvalget om Retlige Anliggender og
Borgernes Rettigheder (A4-0421/98),

A. der henviser til, at EU's konkurrencepolitik »skal
[tilpasses] efter nutidens faktiske ùkonomiske
forhold«, medens de »regler og den praksis, der
anvendes i dag, stammer fra den tid, hvor
fñllesmarkedet begyndte at udvikle sig«,

Kommissionen deler Europa-Parlamentets synspunkt
med hensyn til behovet om at ajourfùre lovgivning og
beslutningspraksis for saÊ vidt angaÊr Fñllesskabets
konkurrenceregler. Kommissionen har i denne
henseende allerede for to aÊ r siden paÊbegyndt en
moderniseringsproces.

B. der henviser til, at der er behov for konkurrence-
lovgivning for at gennemfùre visse af Den
Europñiske Unions prioriterede maÊ l, nemlig
ùkonomisk og social samhùrighed, et passende
forsknings- og udviklingsniveau, miljùbeskyttelse,
vñkst inden for SMV og strukturtilpasning,

Kommissionen deler Europa-Parlamentets synspunkt
med hensyn til effektive konkurrencereglers betydning
for gennemfùrelsen af de af EU's maÊl, som Europa-
Parlamentet fremhñver.

C. der henviser til, at en passende konkurrencemñs-
sig udvikling og lige muligheder for alle
virksomheder er vigtige forudsñtninger for, at
det indre marked kan fungere gnidningslùst,
navnlig efter indfùrelsen af en fñlles valuta,

Kommissionen mener i lighed med Europa-
Parlamentet, at udbygningen af den fri konkurrence er
en faktor af afgùrende betydning for et velfungerende
indre marked, navnlig efter indfùrelsen af den fñlles
valuta.

D. der henviser til, at Domstolen i sin dom af 18. Juni
1998 i sag C-35/96 har fastslaÊet, at personer, der
udùver et liberalt erhverv, er erhvervsdrivende og
dermed er underlagt konkurrencebestemmelserne
i traktatens artikel 85 og 86 som enhver anden
virksomhed, hvorved Domstolen har bekrñftet
den fortolkning, som Kommissionen allerede
tidligere har fulgt,

Kommissionen tilslutter sig Europa-Parlamentets
synspunkt for saÊ vidt angaÊ r betydningen af
Domstolens dom i sag C-35/96.

E. der henviser til, at begrñnsningerne i en fri
markedskonkurrence skyldes statslig intervention,
den indbyrdes afhñngighed mellem de nationale
ùkonomier og nùdvendigheden af at bevare den
regionale og sociale samhùrighed,

Kommissionen er enig med Europa-Parlamentet i, at
princippet om den regionale og sociale samhùrighed bùr
tages i betragtning.
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F. der henviser til, at Den Monetñre Union krñver
mere kontrol med konkurrencefordrejninger for at
sikre det indre marked navnlig med hensyn til
statsstùtten i de medlemsstater, der har fñlles
valuta,

Kommissionen er enig i, at statsstùttekontrollen bùr
styrkes, men mener imidlertid, at dette gñlder uanset i
hvilken valuta, stùtten kommer til udbetaling. Valutaen
spiller ingen rolle for virkningerne for det indre
marked, men den fñlles valuta synliggùr sandt nok
konkurrencefordrejningerne i hùjere grad.

G. der henviser til, at Kommissionens strukturer og
ressourcer til kontrol med konkurrenceskadelig
praksis fortsat er utilstrñkkelige,

Kommissionen kan konstatere en betydelig forùgelse af
arbejdsbyrden inden for en rñkke omraÊder, og den vil
trñffe alle mulige foranstaltninger for at styrke
ressourcerne i de paÊgñldende tjenestegrene.

H. der henviser til, at en sikring af konkurrencen
inden for Den ékonomiske og Monetñre Union
krñver yderl igere koordinering mel lem
Kommissionen og de forskellige medlemsstaters
konkurrencemyndigheder,

Kommissionen er som Europa-Parlamentet overbevist
om betydningen af en stñrkere koordinering med
medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. Et godt
eksempel herpaÊ er efter Kommissionens opfattelse dens
meddelelse om samarbejdet med disse myndigheder i
sager vedrùrende artikel 85 og 86.

I. der henviser til, at tildelingen af statsstùtte i
modstrid med EF-traktaten virker mod hensigten
og fremmer det ineffektive i forhold til det
effektive, fordrejer konkurrencen mellem
regioner og virksomheder og indebñrer en ufor-
holdsmñssig stor byrde for de offentlige budgetter,

Kommissionen mener ikke, at begrebet »konkurrence
mellem regioner« er berettiget for saÊ vidt angaÊr
regionalstùtten. Den mener imidlertid, at ydelse af
statsstùtte i visse tilfñlde kan fùre til uhensigtsmñssige
beslutninger for investeringernes placering ved at give
uberettigede fordele til visse regioner frem for andre.
Kommissionen har derfor til hensigt at sikre en mere
effektiv kontrol med regionalstùtte i overensstemmelse
med traktatens bestemmelser vedrùrende det
principielle stùtteforbud, dog med mulighed for visse
undtagelser, der skal fortolkes restriktivt.

J. der henviser til, at der er forhandlinger i gang om
tiltrñdelsen af nye medlemsstater fra ésteuropa,
hvor der skal tages hensyn til den overgangs-
situation, disse ùkonomier befinder sig i, og til
konkurrencereglernes indvirkning paÊ deres
udvikling,

Efter Kommissionens opfattelse giver EF-reglerne
mulighed for en gradvis indfùrelse af konkurrenceprin-
cipperne forud for tiltrñdelsen (f.eks. ved en gradvis
indfùrelse af undtagelsesreglerne).

1. glñder sig over den XXVII. beretning om kon-
kurrencepolitikken og anser den for at vñre et
nyttigt dokument, paÊ grundlag af hvilket man kan
kontrollere, hvorvidt Kommissionen har opfyldt
sine traktatmñssige pligter og sit ansvar, og paÊ den
maÊde bringe EU's konkurrencepolitik nñrmere til
offentligheden; stùtter paÊ den baggrund GD IV's
bestrñbelser paÊ at faÊ tilstrñkkelige menneskelige
ressourcer og relevante juridiske instrumenter;

Kommissionen glñder sig over, at Europa-Parlamentet
udtrykker tilfredshed med konkurrenceberetningens
kvalitet og brugbarhed. Kommissionen deler Europa-
Parlamentets opfattelse af, at beretningen udgùr et
informations- og overbliksredskab for offentligheden.
Kommissionen paÊskùnner isñr, at Europa-Parlamentet
stùtter Kommissionens ùnske om en styrkelse af de
menneskelige ressourcer og en ajourfùring af de retlige
instrumenter.

2. tilskynder endvidere Kommissionen og medlems-
staterne til i hùjere grad at koordinere og integrere
deres ressourcer med henblik paÊ at etablere et EU-
system og en struktur, som kan sikre loyal
konkurrence;

Kommissionen forpligter sig til at fortsñtte det nñre
samarbejde med medlemsstaterne med hensyn til loyal
konkurrence, navnlig gennem udveksling af
Kommissionens embedsmñnd og de nationale
embedsmñnd.

3. mener, at yderligere udvekslinger af personale
mellem Kommissionen og de nationale
myndigheder ville ùge den basis af viden og
fñrdigheder, der staÊr til raÊdighed for medlemssta-
terne og Kommissionen, naÊr de skal behandle de
komplicerede konkurrencesager; anerkender det
arbejde, som Kommissionen og dets personale
udfùrer navnlig inden for virksomhedssammen-
lñgninger, som er et politisk fùlsomt omraÊde;
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Demokratisk kontrol

4. opfordrer Kommissionen til formelt at forpligte sig
ti l at ti lsende Europa-Parlamentet al le
Kommissionens udkast til gennemfùrelsesforslag
inden for Fñllesskabets konkurrencepolitik, som
f.eks. gruppefritagelser i medfùr af traktatens
artikel 85, stk. 3, og Kommissionens initiativer i
medfùr af traktatens artikel 90, stk. 3, for saÊ vidt
angaÊr offentlige virksomheder;

Kommissionen tilsender allerede formanden for
Europa-Parlamentets kompetente udvalg alle udkast
til gruppefritagelsesforordninger. Det dokument, der
tilsendes, kan imidlertid kun vñre den version, der
vedtages af Kommissionen til offentliggùrelse i EFT, og
ikke tidligere versioner, som blot er Kommissionens
egne uformelle udkast. Inden for rammerne af artikel
90, stk. 3, gennemfùrer Kommissionen blot de
forpligtelser, den allerede har i henhold til traktaten.
Selv om Kommissionen maÊtte anvende direktivformen,
vil det blot vñre en anvendelse af de eksisterende
regler, hvormed der ikke indfùres nye forpligtelser for
de virksomheder, der er omhandlet i artikel 90, stk. 3.
Til orientering og med henblik paÊ drùftelse tilsender
Kommissionen imidlertid ogsaÊ udkast til direktiver i
henhold til artikel 90, stk. 3, til formanden for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg. Dette kan dog fùrst
ske, naÊ r udkastet til direktiv er vedtaget af
Kommissionen. Dette kan naturligvis ikke lade sig
gùre for uformelle udkast i form af Kommissionens
arbejdsdokumenter.

5. anerkender, at dialogen med Kommissionen og
navnlig med kommissionsmedlemmet for
ùjeblikket er fremragende, men krñver en
yderligere styrkelse af den demokratiske kontrol
med konkurrencepolitikken i Den Europñiske
Union, og ùnsker, at de regelmñssige informa-
tionsmùder mellem kommissionsmedlemmet med
ansvar for konkurrencepolitikken og Europa-
Parlamentets kompetente udvalg, bliver standard-
praksis i fremtiden med et mùde mindst hver
tredje maÊned efter fñlles overenskomst mellem
d e t b e r ù r t e u d v a l g o g m e d l e m m e t a f
Kommissionen;

De regelmñssige informationsmùder mellem Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og kommissionsmed-
lemmet med ansvar for konkurrenceomraÊdet har vist sig
yderst nyttige og udbytterige for begge institutioner,
ligesom de bidrager til at ùge gennemsigtigheden i
ivñrksñttelsen af konkurrencepolitikken. Kommis-
sionen mener saÊ ledes, at denne praksis bùr viderefùres.

6. krñver, at der inden for rammerne af aÊrsberet-
ningen gùres en stùrre indsats for at vurdere
konkurrencepolitikkens indvirkning paÊ andre
politikomraÊder, herunder navnlig socialpolitikken,
regionalpolitikken og miljùpolitikken;

Kommissionen noterer sig Europa-Parlamentets ùnske
om, at der i beretningen indgaÊr en bedre vurdering af
konkurrencepolitikkens virkninger for andre af EF's
politikker, navnlig social-, regional- og miljùpolitikken.
Kommissionen forpligter sig til saÊ vidt muligt at
imùdekomme Europa-Parlamentets ùnsker i
forbindelse med udarbejdelsen af den kommende
beretning, men understreger dog, at den 27. beretning
allerede omfatter en rñkke bemñrkninger herom.

7. anmoder Kommissionen om at starte en debat om
anvendelse af konkurrencereglerne paÊ de
lovregulerede liberale erhverv og i denne
forbindelse tage hensyn til den sñrlige rolle, som
visse liberale erhverv spiller i samfundet;

Kommissionen noterer sig med tilfredshed Europa-
Parlamentets forslag, men mener ikke, at det haster
med at lancere en debat om emnet, da antallet af sager
involverende de lovregulerede erhverv fortsat er
begrñnset.

Anvendelsen af artikel 85 og 86

8. gentager sit standpunkt fra beslutningen den 18.
Juli 1997 om Kommissionens grùnbog om vertikale
begrñnsninger;

Jf. punkt 13.

9. glñder sig over den nye bagatelmeddelelse af 15.
oktober 1997; ùnsker forsikring om, at denne
meddelelse giver Ð navnlig SMV Ð juridisk
vished om kriterierne for vertikale og horisontale
aftaler;

Kommissionen forsikrer Europa-Parlamentet om, at
»bagatel«-meddelelsen vil ùge retssikkerheden, navnlig
for SMV, med hensyn til kriterierne for vertikale og
horisontale aftaler, da meddelelsen indeholder meget
prñcise kriterier og »bagateltñrsklen« er ùget fra 5 til
10% for saÊ vidt angaÊr vertikale aftaler.
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10. anmoder Kommissionen om at offentliggùre en
analyse af bagateltñrskler for aftaler af ringe
betydning for at fastslaÊ , at »saÊdanne aftaler
hverken paÊvirker konkurrencen eller samhan-
delen mellem medlemsstaterne mñrkbart«,
samtidig med at de letter virksomhedernes
administrative og juridiske byrder; anmoder
endvidere om, at fremtidige konkurrenceberetnin-
ger viser, hvorledes Kommissionen anvender
bagatelmeddelelserne i forskellige sager;

Kommissionen vurderer, at kriterierne i meddelelsen,
med de prñcise stùrrelser fastlagt paÊ baggrund af
erfaringerne, allerede giver mulighed for at bekrñfte
den antagelse, at aftaler, der falder ind under
meddelelsen, ikke har nogen mñrkbar virkning
hverken for konkurrencen eller for samhandelen
inden for EF, samtidigt med at de administrative og
omkostningsmñssige byrder mindskes for SMV.
Kommissionen kan forsikre om, at det af fremtidige
konkurrenceberetninger vil fremgaÊ , hvordan
Kommissionen anvender »bagatel«-meddelelsen,
saÊ ledes som det allerede vil vñre tilfñldet for 1998-
beretningen (den 28. beretning).

11. mener, at det er korrekt, naÊ r Kommissionen
vurderer, at SMV sjñldent har nogen mñrkbar
indvirkning paÊ konkurrencen i samhandelen paÊ
tvñrs af grñnserne;

Kommissionen tager til efterretning, at Europa-
Parlamentet er enig i Kommissionens vurdering af, at
SMV kun sjñldent paÊvirker samhandelen inden for EF.

12. mener dog absolut, at den nye bagatelmeddelelse
ikke bùr medfùre en »renationalisering« af kon-
kurrencepolitikken; det skal sikres, at konkurren-
cepolitikken i forbindelse med indfùrelsen af den
fñlles valuta forbliver paÊ et overnationalt plan i et
samarbejde mellem Kommissionen og Parlamentet
for at sikre virksomheder fra alle medlemsstater
ensartede vilkaÊr og en gennemskuelig politik;

Kommissionen deler Europa-Parlamentets ùnske om at
sikre lige konkurrencevilkaÊ r for virksomhederne i
samtlige medlemsstater og en gennemsigtig politik.
Kommissionen er af den opfattelse, at indfùrelsen af
euroen i hùjere grad vil synliggùre en rñkke kon-
kurrencefordrejninger, som Kommissionen vil gùre sit
yderste for at bekñmpe. Kommissionen understreger, at
»bagatel«-meddelelsen er vedtaget paÊ baggrund af en
bred enighed med medlemsstaterne. Det er derfor
Kommissionens opfattelse, at det er meget
usandsynligt, at samme medlemsstater vil fùre en
politik mod de aftaler, der er omfattet af meddelelsen.
For saÊ vidt angaÊr aftaler, som paÊ grund af de dermed
forbundne risici, ikke er omfattet af meddelelsen,
indeholder denne en arbejdsfordeling mellem
Kommissionen og medlemsstaterne konkurrencemyn-
digheder og domstole. Kommissionen »vil derfor kun
skride ind over for saÊdanne aftaler, hvis den finder det
nùdvendigt af hensyn til Fñllesskabets interesse, og
navnlig naÊr der er tale om aftaler, der bevirker, at det
indre marked ikke fungerer korrekt«. I alle andre
tilfñlde, mener Kommissionen, at »det i fùrste instans
paÊhviler medlemsstaternes myndigheder og domstole at
tage de omhandlede aftaler op til behandling« og
fortrinsvis anvende EF-retten, som samtlige
medlemsstaters domstole og de fleste konkurrencemyn-
digheder har mulighed for.

13. minder om sin beslutning om grùnbogen om
vertikale begrñnsninger, navnlig for saÊ vidt angaÊr:

Ð muligheden for at inddrage andre parametre
end markedsandelen som tñrskelvñrdi;

Kommissionen tog saÊ vidt muligt hensyn til Europa-
Parlamentets udtalelser fra Thyssen-betñnkningen i
udarbejdelsen af opfùlgningen paÊ grùnbogen.

Ð gruppefritagelsesordninger for selektiv distri-
bution;

Ð en ordning, hvor det nederste markedssegment
undtages fra forbuddet i artikel 85, stk. 1, paÊ
grundlag af meddelelsen om »bagatelaftaler«;

Europa-Parlamentet er blevet anmodet om at afgive
udtalelse om denne opfùlgning (en meddelelse fra
Kommissionen (KOM(1998) 544 endelig udg.) og et forslag
til to RaÊdets forordninger (KOM(1998) 546 endelig udg.).

Ð loftet for regler om »bagatelaftaler« udgùr
tñrskelvñrdien for gruppefritagelsernes anven-
delsesomraÊde;
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Misbrug af dominerende stillinger

14. minder om sin holdning i beslutning af 13.
november 1996, navnlig punkt 2, 3 og 4, og
anmoder paÊ basis af ejerkriterier Kommissionen
om at undersùge urimelig prisfastsñttelse og andre
former for illoyal praksis, forskriftsmñssige og
ikke- forskriftsmñssige handelshindringer inden
for telekommunikationsomraÊ det, baÊ de hvad
angaÊ r mobil og satellitkommunikation samt
online-tjenester, medier, luftfart og bank- og
finanssektoren;

Kommissionen tager til efterretning, at Europa-
Parlamentet gentager sin anmodning til Kommissionen
om inden for visse sektorer at anvende »et ejerskabs-
kriterium« ved vurderingen af urimelig prisfastsñttelse
eller anden diskriminerende praksis. I betragtning af de
nñvnte sektorer, som tidligere hovedsageligt var
statsmonopoler, synes Europa-Parlamentet her at
mene statslige virksomheder og staten som aktionñr.

Vurderingen af urimelig prisfastsñttelse og anden dis-
kriminerende praksis sker almindeligvis inden for
rammerne af praksis, der falder ind under traktatens
artikel 86 (misbrug af dominerende stilling). Drejer det
sig om en statslig virksomhed, er det ikke vanskeligt for
Kommissionen at anvende artiklens bestemmelser. Hvis
staten i ùvrigt som offentlig myndighed paÊ en eller
anden maÊde er involveret kan Kommissionen bringe
artikel 86 i anvendelse sammen med artikel 90.
Kommissionen mener derfor ikke, at aktionñrens
status kan vñre et afgùrende kriterium for saÊ vidt
angaÊr anvendelsen af EF's konkurrenceretlige regler.

15. mener, at Kommissionen bùr offentliggùre
passende retningslinjer og kriterier, navnlig med
henblik paÊ SMV, for definitionen af det relevante
marked i konkurrencepolitikforordningen, saÊ ledes
at SMV kan evaluere deres stilling med hensyn til
deres relevante produkt og geografiske markeder
og se, om yderligere juridiske undersùgelser er at
anbefale;

Kommissionen gùr Europa-Parlamentet opmñrksom
paÊ, at den eksisterende meddelelse om afgrñnsningen
af markedet med henblik paÊ en konkurrencemñssig
vurdering under alle omstñndigheder finder anvendelse
paÊ SMV, som paÊ enhver anden type virksomhed, uanset
markedsandel. Kommissionen har derfor ingen
intention om at offentliggùre en sñrmeddelelse for
SMV.

16. opfordrer Kommissionen til at forelñgge det
kompetente udvalg i Europa-Parlamentet en
omfattende oversigt over fùlgerne af liberaliser-
ings- og privatiseringsprocessen i telekommunika-
tions- og energisektorerne i de forskellige
medlemsstater for konkurrencepolitikken, navnlig
med hensyn til ejerskabsstrukturer og visse store
aktùrers overdrevne indflydelse paÊ beslutninger
om den fremtidige udvikling i de to sektorer;
krñver en undersùgelse af et muligt misbrug af
dominerende stillinger og af forbindelserne
mellem disse to sektorer i betragtning af den
teknologiske overlapning mellem dem og krñver
ogsaÊ en undersùgelse af forbindelserne mellem
disse to sektorer og banksektoren;

Kommissionen fùlger paÊ nñrt hold liberaliseringen paÊ
meget gennemsigtig vis. PaÊ det overordnede plan gùres
der i den aÊrlige beretning om konkurrencepolitikken
regelmñssigt status over liberaliseringen i de forskellige
sektorer.

Med hensyn til telekommunikationssektoren har
Kommissionen allerede i flere aÊr og i endnu hùjere
grad efter den 1. januar 1998 foretaget undersùgelser
om sektorens aÊbning for konkurrence. I lùbet af 1998
udarbejdede Kommissionen to rapporter om
gennemfùrelsen af liberaliseringsdirektiverne. Disse
rapporter er blevet offentliggjort (KOM(1998)80 og
KOM(1998) 594). PaÊ baggrund af undersùgelserne har
Kommissionen indledt overtrñdelsesprocedurer over
for flere medlemsstater. Kommissionen paÊ ser
endvidere, at de tidligere monopoler ikke misbruger
den dominerende stilling, som de endnu maÊtte have,
eller hindre konkurrencen gennem aftaler. Der er
indledt flere sager, ligesom der er vedtaget en rñkke
beslutninger. Det samme gñlder fusioner. Disse
beslutninger offentliggùres i EFT, bemñrkninger hertil
i Competition Policy Newsletter og sammenfatninger i
den aÊrlige beretning.

For saÊ vidt angaÊr energiomraÊdet er liberaliseringen
netop paÊbegyndt i praksis. Den kommende beretning
(1998) vil omfatte en del herom.
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Kommissionen mener saÊ ledes, at den strenge kontrol
med liberaliseringens gennemfùrelse og gennemsigtig-
heden af Kommissionen indgriben paÊ omraÊdet er sikret.
Hvis eventuelle forbindelser mellem teleoperatùrer,
energivirksomheder, banker eller andre ùkonomiske
beslutningstagere fùrer til konkurrencebegrñnsende
aftaler eller misbrug af dominerende stilling, vil
Kommissionen naturligvis gribe ind i henhold til de
gñldende bestemmelser, uden at der er behov for
forudgaÊende undersùgelser. Kommissionen har f.eks.
undersùgt de nñrmere vilkaÊr for en aftale mellem en
teleoperatùr (CeÂgeÂtel) og SNCF.

Endelig gennemfùrer Kommissionen regelmñssigt paÊ
egen haÊnd, eller den giver andre i opdrag at gennemfùre
undersùgelser af den europñiske netindustri for at
vurdere dereguleringens virkninger. Som eksempel
herpaÊ kan nñvnes en undersùgelse med titlen
»Europe's Network Industries : Conflicting Priorities
(telecommunications)« offentliggjort i september 1998
eller den igangvñrende undersùgelse vedrùrende
netindustri, som forestaÊs i fñllesskab mellem GD II og
universitetet i Toulouse.

Statsmonopoler og Amsterdam-traktaten

17. glñder sig over, at Kommissionen som ùnsket er
ved at undersùge virkningerne for konkurrence-
politikken af Amsterdam-traktaten, herunder
navnlig artikel 7 D om tjenesteydelser af almen
ùkonomisk interesse, og mener, at dette vil give
den bedste ramme for jobskabelse; bekrñfter
Fñllesskabets rolle i forbindelse med fremme af
tjenester af almen interesse, men sñtter ikke
spùrgsmaÊ lstegn ved kompetencefordelingen
mellem Kommissionen og medlemsstaterne;

Kommissionen glñder sig over, at Europa-Parlamentet
udtrykker tilfredshed med, hvordan Kommissionen har
forsùgt at imùdekomme ùnsket om en vurdering af
Amsterdam-traktatens virkninger for konkurrencepoli-
tikken. Kommissionen er enig med Europa-Parlamentet
i dets fortolkning af artikel 7D, som belyser balancen
mellem Kommissionens og medlemsstaternes
befùjelser.

18. mener, at den fremtidige udvikling af en
liberaliseret konkurrencepolitik i henhold til
Amsterdam-traktaten bùr kobles sammen med
udviklingen af en mere optimal forbrugerpolitik,
saÊ ledes at forbrugerne faÊr mulighed for at nyde
godt af gennemskuelige priser overalt i den fñlles
valutas omraÊde; mener ogsaÊ , at forbrugerne i de
lande, der ikke deltager i den fñlles valuta, bùr
nyde godt af generelle prisfald som fùlge af ùget
prisgennemskuelighed;

Kommissionen deler Europa-Parlamentets opfattelse af
nùdvendigheden af at udvikle en politik for oplysning af
forbrugerne for at sikre en vellykket indfùrelse af den
fñlles valuta. Det er nùdvendigt, at forbrugerne i EU
kan drage nytte af de fordele, der er forbundet med den
prisgennemskuelighed, som euroen helt sikkert vil
skabe og stimulere.

19. finder, at beskyttelsen af forbrugeren bùr indgaÊ i
grundlaget for enhver foranstaltning, som vedtages
inden for EU's konkurrencepolitik, idet denne
ikke blot bùr holde ùje med det stigende udbud,
men ogsaÊ med kvaliteten af de tilbud, forbrugeren
kan vñlge imellem;

Kommissionen er enig med Europa-Parlamentet med
hensyn til, at forbrugeren skal vñre den, der i sidste
ende drager fordel af konkurrencen, og at konkurren-
cevilkaÊ r og forbrugerbeskyttelse saÊ ledes er tñt
forbundet. Kommissionen understreger, at f.eks.
aÊ bningen af telekommunikationsmarkederne for
konkurrencen har haft positive virkninger i form af et
stùrre udbud og mere innovation samt produkter og
tjenester af bedre kvalitet.

20. paÊpeger nùdvendigheden af, at konkurrencepoli-
tikken bidrager til jobskabelsen via en forbedring
af systemet for ressourcetildeling;

Kommissionen deler synspunktet med, at konkurrence-
politikken bùr bidrage til fremme af beskñftigelsen. En
konkurrencedygtig industri, der opererer paÊ vilkaÊr uden
konkurrencefordrejninger, er den bedste garanti for en
langtidssikret beskñftigelsesskabende udvikling.
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Statsstùtte

21. henviser til resultaterne af den sjette oversigt over
statsstùtte i perioden 1994-1996:

a) det samlede gennemsnitlige stùtteniveau i
perioden 1994-1996 var nñsten 84 000 mio
ecu, hvilket er i underkanten, fordi der
mangler data fra medlemsstaterne om udgifter
i landbrugssektoren ; paÊ grundlag af de
disponible data udgùr statsstùtte mindst 1,4%
af EUR 15 BNP, 573 ecu pr. beskñftiget og
2,6% af de offentlige udgifter;

Kommissionen bifalder Europa-Parlamentets
opmñrksomhed vedrùrende den sjette oversigt over
statsstùtte i EU.

b) den samlede statsstùtte i visse medlemsstater er
ekstremt hùj;

c) ca. 46% af den samlede stùtte (dvs. 38 318 mio
ecu i gennemsnit i perioden 1994-1996) gik til
fremstillingssektoren; forskellene i stùtte-
niveauet i de forskellige medlemsstater er
enorm, i procent af vñrditilvñksten er det
hùjeste stùtteniveau 9 gange det laveste; et
saÊdant stùtteniveau til fremstillingssektoren,
som koncentreres i visse medlemsstater,
skaber en potentiel konkurrencefordrejning;

d) statsstùtten til fremstillingssektoren fordeltes
som fùlger: 30% til horisontale maÊ l (dvs. FoU,
miljù, SMV, handel, energibesparelse osv.), 13%
til skibsbygning, staÊ l og andre sektorer, og 56%
til regionale maÊl; stùtten til horisontale maÊl er
faldet fra 40% af den samlede stùtte i 1988-90
(for EUR 12) til ca. 30% i 1994-1996 (for EUR
15), mens sektorspecifikke interventioner er
steget noget; denne tendens bùr vendes, da
sektormaÊ l har en tendens til at skabe endnu
stùrre forvridninger end horisontale maÊ l;

22. gaÊr fortsat ind for statsstùtte, der findes at vñre i
fñlles interesse som f.eks. FoU, SMV, uddannelse,
energibesparelse og miljùbistand; bemñrker dog,
at denne form for stùtte er faldende, mens stùtte til
individuelle virksomheder er stigende;

Kommissionen deler Europa-Parlamentets opfattelse,
saÊfremt en del af denne stùtte ikke giver anledning til
misbrug (forskning og udvikling, uddannelse) eller ikke
ved deres stùrrelse er til hinder for liberaliseringen af en
rñkke markeder, som f.eks. elmarkedet (miljùbeskyt-
telse). Kommissionen gùr i denne henseende
opmñrksom paÊ, at den i juli 1998 vedtog nye ramme-
bestemmelser for stùtte til uddannelse. Kommissionen
har i ùvrigt konstateret samme udvikling som Europa-
Parlamentet med hensyn til udviklingen af
stùttebelùbene til horisontal stùtte og til individuelle
stùtteforanstaltninger.

23. bemñrker forbindelsen mellem statsstùtte og kon-
kurrencepolitik som anfùrt i meddelelse fra
Kommissionen til medlemsstaterne af 17. marts
1998; er enig i, at der er behov for stùrre
sammenhñng mellem nationale stùtteordninger,
EU-stùtteordninger og konkurrencepolitikken;

Kommissionen har ingen yderligere kommentarer til
dette punkt.

24. mener ikke desto mindre, at den samlede stùtte i
Fñllesskabet er massiv og er tegn paÊ en stabil
tendens, der fordrejer den loyale konkurrence, er
uforenelig med det indre marked og underminerer
EU's forpligtelse til at gennemfùre et frit
verdensmarked;

Den samlede stùtte i EF er sandt nok meget hùj.
Kommissionen har indledt drùftelser med medlemssta-
terne om dette problem. Reglerne for statsstùttekon-
trollen giver imidlertid kun Kommissionen mulighed for
at se paÊ sagerne enkeltvis, paÊ en enkelt stùtteforanstalt-
ning eller for at vurdere deres forenelighed med
fñllesmarkedet. I en saÊdan undersùgelse kan der ikke
i betragtningerne medtages andre subsidier, som den
paÊ gñldende medlemsstat udbetaler til andre
virksomheder.
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Kommissionen forsùger allerede at finde en lùsning paÊ
spùrgsmaÊlet om statsstùtte i form af skattelempelser.
Kommissionen vedtog den 11. november 1998 en
meddelelse om dens synspunkter og strategi paÊ
omraÊdet.

25. krñver, at der indfùres et offentligt og
regelmñssigt ajourfùrt register for alle former for
statsstùtte, herunder statsstùtte, som er godkendt i
forbindelse med gruppefritagelser; dette vil give
tredjemand oplysninger om statsstùttens niveau og
give Kommissionen mulighed for at fremlñgge
prñcise og opdaterede tal vedrùrende statsstùtte;
mener, at Kommissionen paÊ sit websted bùr
offentliggùre alle aftaler om statsstùtte herunder
individuelle aftaler, som er dñkket af gruppe-
fritagelser, lige saÊ snart de er vedtaget, med
anfùrelse af navnene paÊ de involverede
virksomheder, stùttens formaÊ l, stùttebelùbet, og
hvor stùtten vil blive anvendt; disse oplysninger
bùr foreligge paÊ alle de officielle sprog; mener, at
tredjemand via denne side bùr have mulighed for
via en simpel facilitet at klage over enkelttilfñlde
af statsstùtte, som undersùges uafhñngigt;

Kommissionens statsstùtteoversigt er baseret paÊ den
aÊrlige indberetning fra medlemsstaterne og indeholder
omfattende oplysninger om niveauet og strukturen af
den statsstùtte, der ydes i medlemsstaterne. Fra og med
1998 offentliggùres oversigten, som findes paÊ samtlige
officielle sprog paÊ Internet, en gang aÊrligt.

Hertil kommer, at alle beslutninger offentliggùres i
EFT, som ogsaÊ er tilgñngelig paÊ Internet. EFT
indeholder de oplysninger, som Europa-Parlamentet
anmoder om.

Med hensyn til gruppefritagelser har Kommissionen
fastlagt en rñkke nñrmere regler for medlemsstaterne
for at sikre gennemsigtighed og en tilfredsstillende
overvaÊgning af stùtten. Med hensyn til gennemfùrelsen
af stùtteordninger eller individuelle stùtteforanstaltnin-
ger uden for en stùtteordning, som er fritaget i hensyn
til en forordning, skal medlemsstaterne f.eks. fremsende
Kommissionen en sammenfattende beskrivelse af
saÊdanne med henblik paÊ offentliggùrelse i EFT.

For at forbedre adgangen til oplysningerne er den aÊrlige
beretning om konkurrencepolitikken, som opstiller
lister over alle vedtagne beslutninger om individuelle
stùtteforanstaltninger og giver en detaljeret oversigt
over de vigtigste sager, ogsaÊ tilgñngelig for den brede
offentlighed paÊ Internet. Sidelùbende hermed sùger
Kommissionen hele tiden at forbedre adgangen til
oplysninger om statsstùtte.

26. bifalder vedtagelsen af »bemyndigelsesforordnin-
gen«, som indgaÊr i Kommissionens bestrñbelser
for at forbedre administrationen af visse dele af
konkurrencepolitikken, og finder, at Kommis-
sionen bùr give de principper, som er indeholdt i
meddelelsen fra 1997 om bagatelaftaler, bindende
karakter;

27. finder det positivt, at der snart vil blive vedtaget en
»procedureforordning« vedrùrende statsstùtte, og
at denne vil indeholde nye garantier for
tredjemands rettigheder, og paÊpeger nùdvendig-
heden af at fastholde en vis konsekvens og
ensartethed i den retsbeskyttelse, som Fñlless-
kabets konkurrencelovgivning giver virksomheder
og privatpersoner, uden at det gaÊr ud over prin-
cippet om denne lovgivnings effektive virkning;
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28. finder, at kontrollen med den statsstùtte, der har et
regionalt sigte, skal vñre underlagt maÊlsñtningen
om social og ùkonomisk samhùrighed, og at de
juridiske principper vedrùrende ultraperifer
beliggenhed skal indgaÊ i metoden til fastsñttelse
af ressourcer;

Kommissionen mener paÊ linje med Europa-
Parlamentet, at det bùr sikres, at regionalstùtten som
redskab i den regionale udvikling er effektiv.
Berettigelsen til regionalstùtte giver de paÊgñldende
regioner en fordel i forhold til de ùvrige ikke-stùttebe-
rettigede regioner. En for hùj dñkning vil udviske
denne relative fordel og gùre stùtte ineffektiv, hvilket
vil fùre til en daÊrlig fordeling af de offentlige ressourcer.
Kommissionen har derfor besluttet at nedsñtte den
gñldende dñkningssats med fire procentpoint og
fastsñtte det samlede stùtteloft til 42,7% af EF's
befolkning. De nye rammebestemmelser for stùtte
med regionalt sigte, og navnlig den nedsatte
acceptable stùtteintensitet for de stùrre virksomheder,
er af sñrlig stor betydning. Reduceringen af
intensiteterne grunder i et ùnske om at reducere de
konkurrencefordrejninger, som stùtten giver anledning
til, samtidig med at den overordnede maÊlsñtning om
samhùrighed opretholdes. Udover den generelle
reducering af intensiteterne har Kommissionen
ligeledes fastlagt meget prñcise regler for de
forskellige maksimale stùtteintensiteter i forhold til
omfanget og den alvorlige karakter af de regionale
problemer.

I ùvrigt anerkender Kommissionen, at de meget
perifere regioner lider under sñrlige handicaps af
permanent karakter i tilknytning til den geografiske
beliggenhed. SaÊ ledes kan stùtte, der sigter paÊ delvis at
opveje meromkostninger i forbindelse med transport, i
henhold til rammebestemmelser for stùtte med
regionalt sigte godkendes i samtlige de ultraperifere
regioner, der kan omfattes af en regional undtagelses-
bestemmelse. Hertil kommer, at der i disse regioner
ligeledes kan godkendes hùjere stùtteintensiteter,
nemlig indtil 65% netto i regioner omfattet af artikel
92, stk. 3, litra a), og indtil 30% i regioner omfattet af
artikel 92, stk. 3, litra c).

29. mener, at en »resultattavle« svarende til
»resultattavlen« for det indre marked ville vñre
en nyttig publikation, som ville sñtte fokus paÊ ,
hvilke medlemsstater der har det hùjeste og
laveste niveau for statsstùtte;

For at understrege de forskellige absolutte niveauer af
statsstùtte ydet af de forskellige medlemsstater, vil den
tilnñrmelsesvise karakter af oplysningerne om det
samlede stùtteniveau, navnlig i landbrugssektoren,
risikere at fordreje konklusionen paÊ et saÊ dan
resultattavle. Det vil endvidere vñre en for mekanisk
tilgang, idet de indbyrdes forskellige underliggende
strukturer i medlemsstaternes stùttesystemer ikke ville
fremgaÊ . For at muliggùre en sammenligning medlems-
staterne imellem er begrebet resultattavle imidlertid
indfùrt i statsstùtteoversigterne, dog Ð som det ogsaÊ
gñlder ùkonomiske statistikker Ð kombineres
oplysningerne med forskellige ùkonomiske indikatorer
for at undgaÊ misvisende oplysninger.

30. foreslaÊr, at stabilitets- og konvergensprogram-
merne, som omfatter maÊ l for de offentlige
budgetter, ogsaÊ bùr tage hensyn til konkurrence-
spùrgsmaÊ l for at forhindre, at medlemsstaterne
yder samlet statsstùtte i for stort omfang;

Jf. punkt 23.

31. stùtter behovet for, at skattefritagelser eller skatte-
lempelser, der har tilsvarende virkning som stùtte,
og som fordrejer konkurrencen, i hùjere grad end
hidtil inddrages i undersùgelserne af statsstùtte og
konkurrence, og at saÊdanne ordninger forbydes;

Kommissionen forsùger allerede at lùse dette problem.
Kommissionens tilgang til problemstillingen fremgaÊr af
dens meddelelse fra november 1998 om anvendelse af
statsstùttereglerne paÊ foranstaltninger i forbindelse med
direkte virksomhedsbeskatning.
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32. opfordrer Kommissionens GD IV til at forelñgge
det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet en
t i lbu ndsgaÊ ende ana lys e af fù lgerne a f
bestemmelserne i direktiv om liberaliseringen af
energimarkedet (96/92/EF) om »opdelte«
omkostninger; opfordrer Kommissionen til at
sikre, at disse bestemmelser ikke letter ulovlige
statsstùtteordninger og understreger, at
forbrugernes interesser skal beskyttes;

GD IV, GD XVII og Den Juridiske Tjeneste arbejder
snñvert sammen om spùrgsmaÊlet om overgangsforan-
staltningerne i forbindelse med artikel 24 i direktiv 96/
92/EF og »stranded costs«. Direktiver giver ikke i sig
selv mulighed for udbetaling af statsstùtte. De over-
gangsforanstaltninger, som maÊtte ledsage statsstùtte,
bùr derfor anmeldes til Kommissionen i overensstem-
melse med EF-traktatens artikel 93.

Kommissionen undersùger saÊdanne statsstùtteforan-
staltninger i overensstemmelse med sin konkurrence-
politik og paÊser, at saÊdan stùtte ikke har nogen negativ
virkning for maÊ lsñtningerne i forbindelse med
fñllesmarkedet.

33. anser det for et alvorligt prñcedens for den
samlede liberaliseringsproces, hvis man accep-
terer princippet om, at omkostningerne i
forbindelse med overgangen til fri konkurrence i
elsektoren skal anses som godtgùrelsesberettigede,
isñr paÊ bekostning af forbrugerne; mener, at
Kommissionen bùr gennemfùre en grundig
undersùgelse af, hvorvidt nogle af de saÊkaldte
overgangsordninger i forbindelse med indfùrelse af
fri konkurrence af de paÊgñldende virksomheder
kan udnyttes til at finansiere nye konkurrencebe-
grñnsende investeringer, som hindrer fremkom-
sten af nye konkurrenter i energi- og telekom-
munikationssektoren;

Internationalt samarbejde

34. mener, at de vigtigste globaliseringsfaktorer:
teknologisk fremskridt , deregulering af
markederne, liberalisering af nùglesektorer og
intensivering af varehandelen og kapitalmarke-
derne indvirker paÊ effektiviteten af EU's politik i
dens traditionelle former, herunder konkurrence-
politikken;

Kommissionen deler Europa-Parlamentets synspunkt
om globaliseringens indvirkning paÊ konkurrencepolitik-
ken.

35. er af den opfattelse, at den deraf fùlgende
indbyrdes afhñngighed paÊ grund af globaliseringen
af produktionen, af distributionen og af samhan-
delen og en udtalt international dimension i
konkurrenceproblematikken nùdvendiggùr en ny
tilgang i EU's konkurrencepolitik;

Denne indbyrdes afhñngighed indebñrer ikke blot et
udbygget bilateralt samarbejde paÊ konkurrenceomraÊ-
det, men ogsaÊ indfùrelsen af multilaterale ramme-
bestemmelser paÊ konkurrenceomraÊdet.

36. er positivt indstillet over for en ùget rolle til
Verdenshandelsorganisationen (WTO) inden for
den internationale konkurrencepolitik; anmoder
derfor RaÊdet om at give Kommissionen mandat
til Ð under hensyntagen til aftalen mellem EU og
USA's regering vedrùrende anvendelse af deres
konkurrenceret og til det positive resultat af
uenigheden omkring virksomhedsfusionen
mellem McDonnell Douglas og Boeing Ð at fùre
forhandlinger med henblik paÊ at indgaÊ en
multilateral aftale om international konkurren-
ceret i form af en tillñgsaftale til overenskomsten
om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen,
som skal indeholde fùlgende bestemmelser:

a) opstilling af ensartede mindstenormer til
forebyggelse af konkurrencebegrñnsende
adfñrd som oprettelse af karteller, misbrug af
en dominerende stilling paÊ markedet eller
vertikale og horisontale konkurrencebegrñns-
ninger;

Kommissionen deler fuldstñndigt Europa-Parlamentets
synspunkt med hensyn til at indlede kommercielle
forhandlinger ogsaÊ paÊ konkurrenceomraÊder.

Det er imidlertid endnu for tidligt at indfùre
minimumsnormer. Kommissionen foretrñkker derfor
en mere fleksibel fremgangsmaÊde, der sigter paÊ at
vedtage fñlles fremgangsmaÊder i bekñmpelsen af
konkurrencebegrñnsende praksis med virkning for
samhandelen og investeringerne. En saÊ dan
fremgangsmaÊde vil isñr kunne omfatte fùlgende:

Ð forbud mod praksis, som traditionelt fordùmmes i
lande med konkurrenceregler (priskarteller,
samordnet praksis i forbindelse med offentlige
udbud, opdeling af markeder osv...)

Ð fastlñggelse af kriterier for evalueringen af praksis
med en noget lavere samordningsgrad (vertikale
begrñnsninger, misbrug af dominerende stilling,
osv....).
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b) forpligtelse for alle signatarstater til at oprette
en uafhñngig konkurrencemyndighed
(independent regulatory), der skal drage
omsorg for overholdelsen af konkurrenceretlige
mindstenormer, og etablering af en samarbejds-
mekanisme de nationale konkurrencemyndig-
heder imellem, der skal sikre samordningen;

c) forpligtelse for alle signatarstater til kun at
anvende deres nationale konkurrenceret paÊ
forhold uden for deres territorium, naÊr dette
klart er i offentlighedens interesse (public
interest);

d) inkorporering inden for Verdenshandelsorgan-
isationen af princippet om »positive comity«,
saÊ ledes som dette er fastsat i artikel III Ð V i
aftalen mellem De Europñiske Fñllesskaber og
regeringen for Amerikas Forenede Stater om
anvendelsen af principperne om »positive
comity« i haÊndhñvelsen af deres konkurrence-
lovgivning;

e) udvidelse af den mekanisme til bilñggelse af
tvistigheder, der er fastsat i overenskomsten om
oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, saÊ
den kommer til at omfatte tvistigheder i
forbindelse med haÊ ndhñvelsen af interna-
tionale konkurrenceretlige mindstenormer;

37. er af den opfattelse, at ordningen for eksamination
af handelspolitik i henhold til artikel III, stk. 4,
sammenholdt med bilag 3 til overenskomsten om
oprettelse af Verdenshandelsorganisationen skal
udvides med en forpligtelse for enhver
signatarstat, der har vñret underlagt en saÊdan
eksamination, saÊ ledes at der paÊ begñring af en
signatarstat skal udarbejdes en rapport om,
hvordan den nationale konkurrenceordning i en
anden stat fungerer;

Internationale rammebestemmelser paÊ konkurren-
ceomraÊdet i WTO-regi bùr indebñre, at de enkelte
lande forpligter sig til at indfùre konkurrenceregler og -
strukturer. I denne henseende bùr konkurrencemyndig-
hederne offentliggùre en aÊrsberetning, som bl.a. gùr det
muligt at fastlñgge, hvorvidt denne forpligtelse er
overholdt. Offentliggùrelse af en saÊdan aÊrsberetning
kan indfùres, uden at det skulle vñre nùdvendigt at
ñndre bilag 3.

38. mener, at udvidelsen til landene i Central- og
ésteuropa kunne skabe spñndinger i forbindelse
med vedtagelsen af konkurrencelovgivningen;
glñder sig derfor over Kommissionens bistand til
anvendelsen af antitrust-retspraksis i disse lande;

Kommissionen glñder sig over, at Europa-Parlamentet
udtrykker tilfredshed med den bistand, der ydes til de
central- og ùsteuropñiske lande for saÊ vidt angaÊr
anvendelsen af konkurrencereglerne.

39. paÊ lñgger sin formand at sende denne beslutning til
Kommissionen og RaÊdet.

B Ð Det ékonomiske og Sociale Udvalgs

1. Det ékonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Kommissionens XXVII. beretning
om konkurrencepolitikken (1997) (SEK(1998) 636 endelig udg.)

Kommissionen for De Europñiske Fñllesskaber besluttede den 24. april 1998 under henvisning til EF-
traktatens artikel 198 at anmode om Det ékonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om
Kommissionens XXVII. beretning om konkurrencepolitikken (1997) (SEK(1998) 636 endelig udg.).

Det forberedende arbejde henvistes til éSU's Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug,
som udpegede Mario Sepi til ordfùrer. Sektionen vedtog sin udtalelse den 19. januar 1999.
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Det ékonomiske og Sociale Udvalg vedtog paÊ sin 360. plenarforsamling af 27.-28. januar 1999, mùdet
den 27. januar 1999, fùlgende udtalelse med 37 stemmer for, 3 imod og 4 hverken for eller imod:

1. Indledning

1.1 Det ékonomiske og Sociale Udvalg paÊskùnner, at den 27. konkurrenceberetning indeholder et
forord ved kommissñr Karel Van Miert, hvori han skitserer saÊvel fremtidsudsigterne paÊ

omraÊdet som konkurrencepolitikkens store betydning og generelle maÊlsñtninger.

1.2 éSU har altid ment, at Kommissionens konkurrencepolitik bùr betragtes som et middel til at
forfùlge EU's overordnede ùkonomisk-politiske maÊlsñtninger, og ikke som et maÊl i sig selv.

1.3 I talrige udtalelser 275 om tidligere konkurrenceberetninger har éSU understreget, at man skal
undgaÊ at omgñrde konkurrencepolitikken med for meget juristeri og formalisme og i stedet
sigte mod at afstemme den efter udviklingen i europñisk ùkonomi og samfund.

1.4 Derfor betragter éSU det som en reel fornyelse, at beretningen nu ikke kun redegùr for de
ansvarlige instansers indsats, men ogsaÊ skitserer fremtidsperspektiverne for Kommissionens
arbejde paÊ omraÊdet.

1.5 Efter éSU's opfattelse er dette et vigtigt signal, der kan danne grundlag for fremtidige
beslutninger, ikke alene for de ùkonomiske aktùrer, men ogsaÊ generelt for EU's borgere.

1.6 Denne fornyelse er i ùvrigt sñrlig vigtig netop nu, hvor den ùkonomiske integration tager et
gevaldigt spring fremad med éMU'ens indfùrelse og fuldstñndiggùrelsen af det indre marked,
samtidig med at EU's udvidelse begynder at aftegne sig mod horisonten.

1.7 I den forbindelse er det ogsaÊ vigtigt at viderefùre bestrñbelserne paÊ at »systematisere
lovgivningen« for at sikre en mere effektiv og ensartet gennemfùrelse af traktaten.

1.8 Endelig skal det understreges, at markedernes globalisering har stadig stùrre betydning for en
rñkke produkter og tjenesteydelser. Der skal i stigende grad tages hùjde for denne
markedsudvikling, naÊr det vurderes, hvordan traktatens artikler skal anvendes i praksis,
eftersom udviklingen kun var i sin vorden, da artiklerne blev formuleret.

1.9 Kommissionen skal derfor tage hensyn til de europñiske virksomheder, der opererer paÊ de
internationale markeder, og reglerne maÊ nùdvendigvis anvendes under hensyntagen til den nye,
bredere kontekst.

1.10 éSU bemñrker, at udtalelsen ligger tidsmñssigt for langt fra de begivenheder, konkurrence-
beretningen omhandler. Det haÊber derfor, at det er muligt at afkorte den tid, der gaÊr med
fremlñggelsen og kommunikationen mellem Kommissionen og éSU, saÊ udtalelserne kan blive
mere tidssvarende og faÊ stùrre indflydelse paÊ de andre institutioner.

275 Konkurrenceberetningen fra:
1996, ordfùrer John Simpson, EFT C 73 af 9.3.1998.
1995, ordfùrer Edoardo Bagliano, EFT C 75 af 10.3.1997 og
1994, ordfùrer Mario Sepi, EFT C 39 af 12.2.1995.
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2. Konkurrenceberetningen

2.1 Som nñvnt er der et politisk forord ved den ansvarlige kommissñr, Karel Van Miert, der
betoner sammenhñngen mellem konkurrencepolitikken og EU's overordnede ùkonomiske
maÊlsñtninger.

2.2 I beretningen tages der hùjde for den nye ramme, der er skabt med Amsterdam-traktaten og
isñr med den nye artikel 7 D om tjenesteydelser af almen ùkonomisk interesse og den rolle, de
spiller med henblik paÊ at fremme ùkonomisk og social samhùrighed.

2.3 Kommissionen understreger, at det er nùdvendigt at modernisere konkurrencepolitikken, som
stammer fra det tidspunkt, »hvor fñllesmarkedet begyndte at udvikle sig«.

2.4 I beretningen lñgger Kommissionen stor vñgt paÊ sine bestrñbelser paÊ at modernisere kartel- og
monopolpolitikken, dels hvad angaÊr vertikale begrñnsninger, hvor arbejdet skulle munde ud i
konkrete lovgivningstiltag i 1998, dels hvad angaÊr horisontale aftaler, hvor arbejdet netop er
igangsat. Moderniseringen tjener tre formaÊ l: retsreglerne skal tilpasses og gùres mere effektive,
der skal skabes gennemsigtighed, og nñrhedsprincippet skal overholdes.

2.5 I forbindelse med virksomhedskoncentrationer peges der i beretningen paÊ ñndringen af RaÊdets
forordning nr. 4064/89, som nu er blevet mere enkel og effektiv, ikke mindst fordi den fastlñgger
en ny definition af joint venture-selskaber og bekrñfter det princip, at grñnseoverskridende
fusioner kun skal behandles af eÂn konkurrencemyndighed.

2.6 éSU lñgger stor vñgt paÊ meddelelsen om den nye definition af »bagatelaftaler«, som normalt
ikke falder ind under EF-traktatens artikel 85, stk. 1.

2.7 En yderligere fornyelse er Kommissionens meddelelse om det praktiske samarbejde mellem
medlemsstaternes konkurrencemyndigheder og Kommissionen. OgsaÊ her bekrñftes princippet
om eÂn enkelt kontrolmyndighed.

2.8 PaÊ statsstùtteomraÊdet er der taget mange lovgivningsinitiativer. Der er saÊ ledes fremsat et
forslag til forordning om horisontal stùtte, og Kommissionen har i 1998 offentliggjort et
forordningsforslag om de procedurer, der anvendes paÊ statsstùtteomraÊdet. Derudover har
Kommissionen offentliggjort en meddelelse, der prñciserer og styrker anvendelsen af
statsstùttereglerne paÊ skattemñssige foranstaltninger med henblik paÊ at begrñnse konkurrence-
forvridninger i det indre marked 276.

2.9 Kommissionen erklñrer, at udvidelsen af EU uvñgerligt vil medfùre store vanskeligheder inden
for kontrol med statsstùtte.

2.10 1997 har vñret prñget af en »sñrlig intens kontrolaktivitet«. Kommissionen har behandlet 1338
sager, dvs. 92 sager mere end i 1996, hvilket er en betydelig stigning. Mens antallet af nye
stùttesager er blevet stabiliseret, er antallet af nye fusionssager steget med 31%. Af det samlede
antal sager er 1165 blevet afsluttet.

276 EFT C 384 af 10.12.1998.
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2.11 Kommissionen understreger flere gange, at der er gjort store fremskridt med liberaliseringen af
de almene forsyningstjenester »som led i det princip, at alle EU's borgere skal have adgang« til
saÊdanne tjenester. Der er isñr gjort fremskridt paÊ transport- og teleomraÊdet. Den stùrste opgave
i fremtiden vil vñre at liberalisere energisektoren.

2.12 I beretningen sñtter Kommissionen ogsaÊ fokus paÊ de to stùrste problemer i tilknytning til de
internationale forbindelser, nemlig indfùrelsen af EU's konkurrenceregler i ansùgerlandene og
samarbejdet med tredjelandes konkurrencemyndigheder, isñr med de amerikanske antitrust-
myndigheder.

3. Generelle bemñrkninger

3.1 NaÊr det understreges i forordet, at GD IV ogsaÊ skal forfùlge EU's overordnede socialpolitiske
maÊlsñtninger via konkurrencepolitikken, er det et vidnesbyrd om, at dette aspekt til tider er
blevet forsùmt. éSU har ganske vist understreget, at GD IV har ydet en stor indsats for at
modernisere europñisk ùkonomi og erhvervsliv, og fremhñvet de fordele, det giver forbrugerne,
men har samtidig peget paÊ , at Kommissionen fokuserer for meget paÊ formalia. Det henstiller
derfor, at Kommissionen gùr sig yderligere anstrengelser for at gùre offentligheden bekendt
med resultaterne af sine aktiviteter.

3.2 Som nñvnt i indledningen vil éMU'en Ð saÊvel som det indre marked Ð resultere i, at de
ùkonomiske strukturer ñndres radikalt; dette kan kun fùre til ùget koncentration, hvilket i
ùvrigt ikke nùdvendigvis skader EU's konkurrenceevne paÊ visse globaliserede markeder.
Denne udvikling stiller krav om en mere dynamisk kontrol, saÊ man undgaÊr ulemper for
forbrugerne og andre markedsaktùrer.

3.3 éSU understreger, at de kommende aÊr bringer baÊde store interne ñndringer (éMU'en, det
indre marked osv.) og eksterne omvñltninger (udvidelsen, det internationale samarbejde), som
krñver overvejelser om forholdet mellem de nye opgaver og de ressourcer, det vil krñve at lùse
dem. Der er behov for stùrre interventionskapacitet, ikke alene paÊ grund af de nye opgaver,
men ogsaÊ fordi de hidtidige opgaver bliver stadig mere komplekse.

3.4 éSU mener, at disse perspektiver krñver reformbestrñbelser paÊ fire omraÊder: en mere effektiv
tilrettelñggelse af arbejdet, en hensigtsmñssig udvñlgelse af sager, der skal behandles paÊ EU-
plan, decentralisering til de nationale myndigheder og endelig indfùrelse af en klarere og mere
sammenhñngende lovgivning.

3.5 En mere effektiv kontrol er en (men ikke den eneste) forudsñtning for »en nedadgaÊende
priskonvergens«, som er en af de fordele, de europñiske borgere og forbrugere forventer at faÊ af
den fñlles valuta.

3.6 éSU gùr i ùvrigt Kommissionen opmñrksom paÊ , at den ventede stigning i antallet af fusioner og
virksomhedsovertagelser gùr det bydende nùdvendigt at indfùre nye regler og udforme social-
og arbejdsmarkedspolitiske instrumenter, der kan afbùde og mildne de sociale og arbejdsmar-
kedsmñssige konsekvenser af omstruktureringen. Den fñlles valuta kan i ùvrigt gùre det lettere
at danne mere eller mindre aÊbenlyse karteller og dermed ùge kontrolbehovet.

3.7 Det Europñiske RaÊd fastslog paÊ topmùdet i Luxembourg, at man som led i en effektiv
beskñftigelsespolitik bùr »gaÊ i retning af stùtteordninger, som fremmer ùkonomisk effektivitet
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og beskñftigelse uden at medfùre konkurrenceforvridninger«. For at prñcisere retningslinjerne
nñrmere er det nùdvendigt, at Kommissionen Ð ogsaÊ paÊ det konkurrencepolitiske omraÊde Ð
formulerer sine ideer og kortlñgger, hvilke instrumenter der er egnede til at forfùlge denne
maÊlsñtning.

3.8 I forordet peges der paÊ dette krav, men det prñciseres ikke, hvordan det skal honoreres, og det
fremgaÊr ikke klart, om maÊlet skal naÊs som et indirekte resultat af ùget konkurrenceevne, eller
om der Ð som topmùdet i Luxembourg lader formode Ð udarbejdes nye beskñftigelses-
orienterede kriterier for Kommissionens interventioner.

3.9 Behovet for at modernisere instrumenterne og procedurerne gùr sig ogsaÊ gñldende i forbindelse
med liberaliseringen af de almene forsyningstjenester. Forholdet mellem markedet og
borgernes adgang til tjenesterne maÊ uddybes nñrmere af hensyn til gennemfùrelsen af
Amsterdam-traktatens artikel 7 D.

3.10 Skatte- og socialsystemerne er et omraÊde, som hidtil har vñret fuldstñndig overladt til
medlemsstaterne, men som i dag spiller en stor rolle paÊ EU-plan som fùlge af den fñlles mùnt
og den stigende konkurrence. Flere medlemsstater krñver en samordning paÊ omraÊdet. Uden en
saÊdan harmonisering vil der efter éSU's mening kunne opstaÊ alvorlige konkurrencefordrej-
ninger, og resultatet kan blive en skatteudvikling, hvor beskatningen af lùnindkomster ùges,
mens beskatningen af kapitalindkomster lempes.

3.11 De nye EU-politiske emner gùr det stadig mere nùdvendigt at udvide trepartsdialogen mellem
alle berùrte parter om EU's social-, arbejdsmarkeds- og industripolitik, bl.a. set fra en
konkurrencemñssig synsvinkel.

3.12 EU's konkurrencepolitik skal vñre et levende instrument, der fùlger markedet og markeds-
udviklingen og er lydhùrt over for analyser og beslutningstagning, saÊ ledes at der kan tages hùjde
for nye situationer (hvilket Kommissionen selv erkender i punkt 2.2). Dette gñlder for
eksempel den igangvñrende koncentration i sektoren for forbrugsvaredistribution Ð hvilket
fùrer til ùkonomisk afhñngighed af fremstillingsindustrien Ð situationen i forsvarsindustrien
eller visse aftaler mellem erhvervsgrupper om minimumstariffer, selv om de paÊgñldende
sektorer har visse fùlsomme sider, som kan influere paÊ den generelle konkurrenceevne.

3.13 Efter sagen Boeing/MacDonnell Douglas er problemet med international kontrol med visse
raÊvarer og hùjteknologiske sektorer dukket op i en rñkke andre sektorer. En global
konkurrencepolitik krñver selvsagt internationale kontrolmidler. éSU opmuntrer i den
forbindelse Kommissionen til at viderefùre de igangvñrende forhandlinger.

3.14 I visse teknologisektorer i ùkonomiske omraÊder uden for EU fùres der en statsstùttepraksis,
som er langt mere udbredt og varieret, end det er tilfñldet i EU. éSU mener, at Kommissionen
bùr overveje at indfùre tilsvarende industripolitiske instrumenter for at undgaÊ , at europñisk
industri stilles daÊrligere i disse sektorer (rumfart, forsvar og luftfart), som er strategisk vigtige
for ùkonomien og opererer paÊ et globalt marked.
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4. Sñrlige bemñrkninger

4.1 I talrige tidligere udtalelser 277 (om statsstùtte, om forordningen om vertikale begrñnsninger
osv.) har éSU taget stilling til de enkelte regelsñt og Kommissionens meddelelser. I denne
udtalelse skal éSU blot bekrñfte gyldigheden af sine tidligere udtalelser. Det skal dog
understreges, at Kommissionens »lovgivningsinitiativer« (forordninger og direktiver) og
»lovgivningslignende initiativer« (meddelelser) nu har faÊet en mere fremtrñdende plads end
retspraksis, saÊ ledes som éSU har ùnsket det i tidligere udtalelser 278.

4.2 Udviklingen gaÊr i retning af, at en del af konkurrencepolitikken decentraliseres, dvs. overlades
til de nationale myndigheder. éSU er enig i, at man skal undgaÊ at koncentrere al arbejdet i
Bruxelles; det mener dog, at en decentralisering krñver en harmonisering af reglerne og
forudsñtter, at konkurrencemyndighederne i alle landene udstyres med de samme centrale
befùjelser, som traktaterne tillñgger Kommissionen; medlemsstaterne maÊ sùrge for, at
decentraliseringen ikke bliver aÊrsag til, at reglerne ikke anvendes ensartet og konsekvent.

4.3 éSU bemñrker i den forbindelse, at den meddelelse fra Kommissionen, der er nñvnt i
beretningens punkt 12, ikke er bindende for medlemsstaternes samarbejde. Man skal derfor
vñre paÊ vagt, isñr i de tilfñlde, hvor de nationale myndigheder ikke raÊder over egnede
instrumenter til at haÊndhñve EU's lovgivning.

4.3.1 I de nye forordningsforslag og i politikken vedrùrende vertikale begrñnsninger bùr der efter
éSU's mening lñgges mere vñgt paÊ markedsforholdene end abstrakte juridiske definitioner.

4.4 éSU understreger, at det er nùdvendigt at paÊbegynde en omfattende revision af reglerne, som
giver Kommissionens praksis og Domstolens retspraksis lovgivningssubstans, saÊ man kan sikre
EU-borgerne et rationelt og gennemsigtigt grundlag og gùre det muligt for ansùgerlandene at
tilpasse sig hurtigt. éSU ser i den forbindelse positivt paÊ Kommissionens forslag, isñr forslaget
om kontrolprocedurer og sanktioner i forbindelse med ulovlig statsstùtte, fordi der her er tale
om en interventionsmetode, som sigter mod at afbùde forskellene i de nationale lovgivninger paÊ

handelsomraÊdet.

4.5 PaÊ baggrund af de tidligere bemñrkninger og Kommissionens holdning maÊ og skal beskatningen
og bidragene fra sociale sikringsordninger imidlertid underkastes indgaÊende overvejelser med
henblik paÊ udarbejdelsen af det forslag til konkurrenceforskrifter i tilknytning til »adfñrdsko-
deksen«, som Kommissionen for nylig har bebudet. éSU forbereder sig paÊ at yde et bidrag til
denne debat, som forhaÊbentlig hurtigt vil munde ud i konkrete resultater.

4.6 Sagsbehandlingen krñver til tider urimelig lang tid. éSU understreger derfor, at det er
nùdvendigt at fastsñtte ufravigelige frister for afslutningen af sagsbehandlingen paÊ alle de
omraÊder, hvor konkurrencepolitikken anvendes.

277 Udtalelsen om kontrol med statsstùtte, EFT C 129 af 27.4.1998,
Udtalelsen om vertikale begrñnsninger i EU's konkurrencepolitik, EFT C 295 af 29.9.1997,
Udtalelsen om stùtte til skibsbygningsindustrien, EFT C 129 af 27.4.1998,
Udtalelsen om de forsvarsrelaterede industrier, EFT C 284 af 14.9.1998,
Udtalelsen om grùnbogen om offentlige indkùb, EFT C 287 af 22.9.1997.

278 Udtalelsen om kontrol med statsstùtte, EFT C 129 af 27.4.1998,
Udtalelsen om vertikale begrñnsninger i EU's konkurrencepolitik, EFT C 295 af 29.9.1997.
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4.7 I den statistiske oversigt bemñrker éSU, at antallet af nye anmeldelser af fusioner er steget,
mens antallet af overtrñdelser er faldet i forhold til 1996; det modsatte gùr sig gñldende paÊ

statsstùtteomraÊdet. Dette skyldes utvivlsomt, at visse ùkonomiske processer er taget til i fart,
men det er alligevel spùrgsmaÊ let, om ikke statsstùtteproblemerne bùr tages op til fornyet
overvejelse, isñr i lyset af ovennñvnte omstruktureringsprocesser.

4.8 Med hensyn til regional statsstùtte i medfùr af traktatens artikel 92, stk. 3, bemñrker éSU
Kommissionens forslag om, at omraÊder, som er berettiget til strukturfondsstùtte under Fondens
maÊl 1 og 2, bùr svare til de omraÊder, som faÊr stùtte fra medlemsstaterne. éSU medgiver, at dette
bùr vñre den generelle regel, men erkender samtidig, at ùget national stùtte kan vñre den
logiske konsekvens af en mere koncentreret anvendelse af EU's strukturfondsmidler; derfor
skal det understreges, at statsstùtte med regionalt sigte i medfùr af artikel 92, stk. 3, er et sñrskilt
instrument i den nationale ùkonomiske politik, som en medlemsstat skal have ret til at benytte
efter eget skùn i de tilfñlde, hvor det kan paÊvises at vñre berettiget.

4.9 Det skal i den sammenhñng ikke fornñgtes, at fordelingen af statsstùtten med de nuvñrende
regler fortsat er prñget af store skñvheder til fordel for de stùrste lande trods en ihñrdig indsats
fra Kommissionens side.

4.10 Som bebudet i konkurrenceberetningen 279 offentliggjorde Kommissionen i november 1998 et
udkast til rammebestemmelser for uddannelsesstùtte, som indeholder nye regler og nye
procedurer, ud fra den opfattelse, at visse former for uddannelsesstùtte kan sidestilles med
statsstùtte. Kommissionen introducerer i den forbindelse et uklart begreb vedrùrende
uddannelse i virksomhedens interesse.

4.11 I dagens informationssamfund, hvor livslang uddannelse har afgùrende betydning, kan
begrñnsninger eller hindringer for arbejdstagernes uddannelse stride mod de beskñftigelses-
og uddannelsesmaÊ l, som Det Europñiske RaÊd har opstillet paÊ diverse topmùder. De nye
procedurer kan yderligere vanskeliggùre de forpligtelser, der skal indgaÊs inden udgangen af
1999, som er det sidste aÊr i strukturfondenes nuvñrende programperiode.

4.12 Man bùr tilstrñbe en kvalitativ forbedring, idet statsstùtten overfùres til horisontale
maÊlsñtninger som forskning, smaÊ og mellemstore virksomheder samt erhvervsuddannelse, og
statsstùtten til driftsformaÊl samtidig nedbringes.

4.13 éSU bifalder, at der for nylig er indgaÊet en aftale med de amerikanske konkurrencemyndighe-
der; der skal imidlertid fortsat ydes en indsats i OECD- og WTO-regi for at naÊ frem til en
egentlig international ordning og sikre en effektiv anvendelse af den.

4.14 For at kunne lùse sine voksende opgaver paÊ omraÊdet bùr Kommissionen baÊde oprette interne
undersùgelsesinstanser og fremme specifikke eksterne undersùgelser.

4.15 Ud over aÊrsberetningen, som bliver mere og mere brugervenlig, bùr der offentliggùres flere
informationer i lùbet af aÊret for at gùre opmñrksom paÊ sñrligt vigtige initiativer og for at
udbrede kendskabet til de undersùgelser, der er gennemfùrt som led i behandlingen af de
vigtigste sager.

279 Punkt 293.
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4.16 éSU tvivler ikke paÊ , at det er en meget krñvende opgave at faÊ gennemfùrt EU-landenes
konkurrencepolitik i ansùgerlandene, omend Kommissionen gùr sig store anstrengelser. Hvis
konkurrencereglerne anvendes alt for strengt, vil det faÊ drastiske sociale konsekvenser, og hvis
de ikke anvendes, vil det fùre til omfattende konkurrenceforvridninger. Der er derfor behov for
en overgangsfase, hvor der ogsaÊ paÊ konkurrenceomraÊdet ikke kun tages hensyn til de
ùkonomiske aspekter, men ogsaÊ til de sociale aspekter af udvidelsen.

4.17 I forbindelse med drùftelser i WTO-regi og bilaterale aftaler skal der altid tages hùjde for ILO's
konventioner om arbejdsvilkaÊr, som bùr knyttes sammen med den internationale handelsret.

Bruxelles, den 27. januar 1999

Formand for Det ékonomiske og Sociale Udvalg
Beatrice Rangoni Machiavelli

Generalsekretñr for Det ékonomiske og Sociale Udvalg
Patrick Venturini

2. Kommissionens svar paÊ Det ékonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den 27.
beretning om konkurrencepolitikken

XXVII beretning om konkurrencepolitikken (1997) Ð

SEK (1998) 636 endelig udg.)

EéS' udtalelse Kommissionens holdning

1. Indledning

1.1 Det ékonomiske og Sociale Udvalg paÊskùnner, at
den 27. konkurrenceberetning indeholder et forord
ved kommissñr Karel Van Miert, hvori han
skitserer saÊvel fremtidsudsigterne paÊ omraÊdet
som konkurrencepolitikkens store betydning og
generelle maÊ lsñtninger.

1.2 éSU har altid ment, at Kommissionens konkur-
rencepolitik bùr betragtes som et middel til at
forfùlge EU's overordnede ùkonomisk-politiske
maÊlsñtninger, og ikke som et maÊl i sig selv.

Kommissionen deler éSU's opfattelse af, at konkur-
rencepolitikken bidrager til virkeliggùrelsen af EU's
overordnede ùkonomiske maÊlsñtninger.

1.3 I talrige udtalelser om tidligere konkurrenceberet-
ninger har éSU understreget, at man skal undgaÊ at
omgñrde konkurrencepolitikken med for meget
juristeri og formalisme og i stedet sigte paÊ at
afstemme den efter udviklingen i europñisk
ùkonomi og samfund.

Kommissionen har taget dette ùnske til efterretning og
har allerede fra 1995 omformet beretningen, saÊ ledes at
den nu indeholder en mere »politisk« og mindre formel
del. Det skal dog ikke glemmes, at konkurrencepolitik-
ken i al vñsentlighed bestaÊ r i gennemfùrelsen af
retsregler med det formaÊ l at beskytte konkurrencen.
Beretningen skal derfor opfylde krav om saÊvel gennem-
sigtighed som stringens, hvilket en gang imellem giver
den et formalistisk prñg.

1.4 Derfor betragter éSU det som en reel fornyelse, at
beretningen nu ikke kun redegùr for de ansvarlige
instansers indsats, men ogsaÊ skitserer fremtids-
perspektiverne for Kommissionens arbejde paÊ
omraÊdet.

Kommissionen glñder sig over, at kommissionsmedlem, Karel
Van Mierts forord faÊr saÊ positiv en modtagelse af éSU.
Udvalget har forstaÊet formaÊlet med denne nyskabelse, som er
at beskrive konkurrencepolitikkens plads i virkeliggùrelsen af
EU's overordnede maÊl.

éSU understreger isñr, at Kommissionen bùr vñre sñrlig
opmñrksom paÊ globaliseringen af markederne. Kommissionen
er ligeledes overbevist om, at dette er yderst relevant. Forordet
til den nñste beretning vil derfor omhandle Kommissionen
initiativer paÊ konkurrenceomraÊdet paÊ internationalt plan.

1.5 Efter éSU's opfattelse er dette et vigtigt signal,
der kan danne grundlag for fremtidige
beslutninger, ikke alene for de ùkonomiske
aktùrer, men ogsaÊ generelt for EU's borgere.

se 1.4
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1.6 Denne fornyelse er i ùvrigt sñrlig vigtig netop nu,
hvor den ùkonomiske integration tager et
gevaldigt spring fremad med éMU'ens indfùrelse
og fuldstñndiggùrelsen af det indre marked,
samtidig med at EU's udvidelse begynder at
aftegne sig mod horisonten.

se 1.4

1.7 I den forbindelse er det ogsaÊ vigtigt at viderefùre
bestrñbelserne paÊ at »systematisere lovgivningen«
for at sikre en mere effektiv og ensartet
gennemfùrelse af traktaten.

1.8 Endelig skal det understreges, at markedernes
globalisering har stadig stùrre betydning for en
rñkke produkter og tjenesteydelser. Der skal i
stigende grad tages hùjde for denne markeds-
udvikling, naÊr det vurderes, hvordan traktatens
artikler skal anvendes i praksis, eftersom
udviklingen kun var i sin vorden, da artiklerne
blev formuleret.

se 1.4

1.9 Kommissionen skal derfor tage hensyn til de
europñiske virksomheder, der opererer paÊ de
internationale markeder, og reglerne maÊ
nùdvendigvis anvendes under hensyntagen til den
nye, bredere kontekst.

se 1.4

1.10 éSU bemñrker, at udtalelsen ligger tidsmñssigt
for langt fra de begivenheder, konkurrenceberet-
ningen omhandler. Det haÊber derfor, at det er
muligt at afkorte den tid, der gaÊ r med
fremlñggelsen af kommunikationen mellem
Kommissionen og éSU, saÊ udtalelserne kan blive
mere tidssvarende og faÊ stùrre indflydelse paÊ de
andre institutioner.

Kommissionen erindrer om, at beretningen for det
forgangne aÊr for dens eget vedkommende som regel
vedtages i slutningen af marts eller begyndelsen af april,
hvorefter Institutionerne ùjeblikkeligt modtager en
kopi af den vedtagne beretning. Kommissionen mener
vanskeligt at kunne udforme et dokument af et saÊdant
omfang paÊ et tidligere tidspunkt i betragtning af navnlig
reglerne for hùring mellem de forskellige tjenestegrene
og de nùdvendige frister for oversñttelse.

2. Konkurrenceberetningen

2.1 Som nñvnt er der et politisk forord ved den
ansvarlige kommissñr, Karel Van Miert, der
betoner sammenhñngen mellem konkurrencepoli-
tikken og EU's overordnede ùkonomiske
maÊ lsñtninger.

Svar identisk med svar til punkt 1.4 til 1.9.

2.2 I beretningen tages der hùjde for den nye ramme,
der er sat med Amsterdam-traktaten og isñr med
den nye artikel 7 D om tjenesteydelser af almen
ùkonomisk interesse og social samhùrighed.

Kommissionen tager denne betragtning til efterretning.

2.3 Kommissionen understreger, at det er nùdvendigt
at modernisere konkurrencepolitikken, som
stammer fra det tidspunkt, »hvor fñllesmarkedet
begyndte at udvikle sig«.

2.4 I beretningen lñgger Kommissionen stor vñgt paÊ
sine bestrñbelser paÊ at modernisere kartel- og
monopolpolitikken, dels hvad angaÊ r vertikale
begrñnsninger, hvor arbejdet skulle munde ud i
konkrete lovgivningstiltag i 1998, dels hvad angaÊr
horisontale aftaler, hvor arbejder netop er
igangsat. Moderniseringen tjener tre formaÊ l:
retsreglerne skal tilpasses og gùres mere
effektive, der skal skabes gennemsigtighed, og
nñrhedsprincippet skal overholdes.
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2.5 I forbindelse med virksomheds-koncentrationer
peges der i beretningen paÊ ñndringen af RaÊdets
forordning (EéF) nr. 4064/89, som nu er blevet
mere enkel og effektiv, ikke mindst fordi den
fastlñgger en ny definition af joint venture-
selskaber og bekrñfter det princip, at grñnse-
overskridende fusioner kun skal behandles af eÂn
konkurrencemyndighed.

2.6 éSU lñgger stor vñgt paÊ meddelelsen om den nye
definition af »bagatelaftaler«, som normalt ikke
falder ind under EF-traktatens artikel 85, stk. 1.

2.7 En yderligere fornyelse er Kommissionens
meddelelse om det praktiske samarbejde mellem
medlemsstaternes konkurrence-myndigheder og
Kommissionen. OgsaÊ her bekrñftes princippet
om eÂn enkelt kontrolmyndighed.

2.8 PaÊ statsstùtteomraÊdet er der taget mange lovgiv-
ningsinitiativer. Der er saÊ ledes fremsat et forslag
ti l forordning om horisontal stùtte, og
Kommissionen har i 1998 offentliggjort et forord-
ningsforslag om de procedurer, der anvendes paÊ
statsstùtteomraÊdet. Derudover har Kommissionen
offentliggjort en meddelelse, der prñciserer og
styrker anvendelsen af statsstùttereglerne paÊ
skattemñssige foranstaltninger med henblik paÊ at
begrñnse konkurrenceforvridninger i det indre
marked.

Kommissionen prñciserer, at den nñvnte meddelelse
specifikt vedrùrer statsstùttereglernes anvendelse paÊ
foranstaltninger vedrùrende virksomheds-beskatningen.

2.9 Kommissionen erklñrer, at udvidelsen af EU
uvñgerligt vil medfùre store vanskeligheder
inden for kontrol med statsstùtte.

2.10 1997 har vñret prñget af en »sñrlig intens
kontrolaktivitet«. Kommissionen har behandlet 1
338 sager, dvs. 92 sager mere end i 1996, hvilket er
en betydelig stigning. Mens antallet af nye
stùttesager er blevet stabiliseret, er antallet af
nye fusionssager steget med 31%. Af det samlede
antal sager er 1 165 blevet afsluttet.

Den stñrke stigning i antallet af sager, der har paÊkrñvet
EU's fusionskontrol, intensiveredes yderligere i 1998
med et rekordhùjt antal beslutninger (en stigning paÊ
65% i forhold til det foregaÊende aÊr), hvilket paÊ ny viser,
at der er behov for at tilpasse de regler, som
Kommissionen anvender, og de ressourcer, den har til
raÊdighed til denne opgave, som udvikler sig hastigt paÊ
den nuvñrende ùkonomiske baggrund.

2.11 Kommissionen understreger flere gange, at der er
gjort store fremskridt med liberaliseringen af de
almene forsyningstjenester »som led i det princip,
at alle EU-borgere skal have adgang« til saÊdanne
tjenester. Der er isñr gjort fremskridt paÊ transport-
og teleomraÊdet. Den stùrste opgave i fremtiden vil
vñre at liberalisere energisektoren.

éSU giver paÊ dette punkt udtryk for netop
Kommissionens egne overvejelser.

2.12 I beretningen sñtter Kommissionen ogsaÊ fokus paÊ
de to stùrste problemer i tilknytning til de
internationale forbindelser, nemlig indfùrelsen af
EU's konkurrenceregler i ansùgerlandene og
samarbejdet med tredjelandes konkurrencemyn-
digheder, isñr med de amerikanske antitrust-
myndigheder.

Kommissionen mener netop, at forbindelserne til de
central- og ùsteuropñiske lande og til de amerikanske
konkurrencemyndigheder (Department of Justice og
Federal Trade Commission) er et meget vigtigt punkt.
Forbindelserne med USA paÊ dette omraÊde har vñret
tñtte og produktive og har bidraget til lùsningen paÊ en
rñkke vanskelige sager. De gode resultater, som dette
igangvñrende samarbejde har frembragt, har
Kommissionen regelmñssigt beskrevet i fùlgende
rapporter til RaÊdet og Europa-Parlamentet: den fùrste
rapport for perioden 10. april 1995 (1991-aftalens
ikrafttrñdelsestidspunkt) til 30. juni 1996, den anden
rapport for perioden 1. juli 1996 til 31. december 1996,
og den tredje rapport for perioden 1. januar 1997 til 31.
december 1997.
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3. Generelle bemñrkninger

3.1 NaÊr det understreges i forordet, at GD IV ogsaÊ
skal forfùlge EU's overordnede socialpolitiske
maÊ lsñtninger via konkurrencepolitikken, er det
et vidnesbyrd om, at dette aspekt til tider er blevet
forsùmt. éSU har ganske vist understreget, at
GD IV har ydet en stor indsats for at modernisere
europñisk ùkonomi og erhvervsliv, og fremhñvet
de fordele, det giver forbrugerne, men har samtidig
peget paÊ , at Kommissionen fokuserer for meget paÊ
formalia. Det henstiller derfor, at Kommissionen
gùr sig yderligere anstrengelser for at gùre
offentligheden bekendt med resultaterne af sine
aktiviteter.

Kommissionen mener, at der maÊ vñre tale om en
misforstaÊelse. Kommissionen har altid gennem sin
konkurrencepolitik sùgt at virkeliggùre EU's
almindelige sociale maÊlsñtninger. Den bestrñber sig
fùrst og fremmest paÊ , at den europñiske forbruger
drager fordel af dynamiske konkurrencevilkaÊr, uanset
om det drejer sig om lavere priser, teknologisk
innovation eller stùrre produkt- og tjenesteudbud. Ved
at bidrage til styrkelsen af den europñiske ùkonomis
konkurrenceevne fremmer EU's konkurrencepolitik
endvidere oprettelsen eller opretholdelsen af stabile
og varige arbejdspladser.

éSU nñvner en overdreven formalisme i modernise-
ringsforlùbet. Kommissionen kan ikke skrive under paÊ
dette i betragtning af de bestrñbelser, den har udvist i
de senere aÊ r for at bringe dens lovgivnings- og
forskriftsmñssige instrumenter i bedre overensstem-
melse med den ùkonomiske realitet, nemlig f.eks.
bagatelmeddelelsen eller ñndringen af politikken
vedrùrende vertikale begrñnsninger. Det er korrekt,
at der fortsat findes »formalia«, der skal overholdes,
fordi Kommissionens indsats reguleres af traktatens
bestemmelser, af forordninger og af en omfattende
retspraksis, som der skal tages hensyn til.

Endelig beder éSU Kommissionen om at forbedre sin
indsats med hensyn til oplysning og kommunikation. Ud
over den aÊrlige beretning offentliggùr Kommissionen et
specialiseret nyhedsbrev fire gange aÊrligt (Competition
Policy Newsletter), udsender regelmñssigt pressemed-
delelser, navnlig via sin hjemmeside paÊ Internet,
offentliggùr sine beslutninger i EFT, ligesom
reprñsentanter for Kommissionen, heriblandt fùrst og
fremmest det kommissionsmedlem, der har ansvaret for
konkurrencepolitikken, accepterer talrige invitationer
t i l at redegùre for konkurrencepol i t ikken.
Kommissionen kunne derfor ùnske sig at vide, hvilke
nye bestrñbelser éSU gerne vil se ivñrksat?

3.2 Som nñvnt i indledningen vil éMU'en Ð saÊvel
som det indre marked Ð resultere i, at de
ùkonomiske strukturer ñndres radikalt; dette kan
kun fùre til ùget koncentration, hvilket i ùvrigt
ikke nùdvendigvis skader EU's konkurrenceevne
paÊ visse globaliserede markeder. Denne udvikling
stiller krav om en mere dynamisk kontrol, saÊ man
undgaÊ r ulemper for forbrugerne og andre
markedsaktùrer.

Udvalgets bemñrkning bekrñftes i 1998, ikke blot ved
stigningen i antallet af kontrollerede transaktioner, men
ogsaÊ ved antallet af fusioner, der har givet anledning til
konkurrencemñssige problemer og fùrt til indledning af
en dybdegaÊende undersùgelse, eller korrigerende for-
anstaltninger allerede i den fùrste undersùgelsesfase.

3.3 éSU understreger, at de kommende aÊr bringer
baÊde store interne ñndringer (éMU'en, det indre
marked osv.) og eksterne omvñltninger
(udvidelsen, det internationale samarbejde), som
krñver overvejelser om forholdet mellem de nye
opgaver og de ressourcer, det vil krñve at lùse
dem. Der er behov for stùrre interventionskapaci-
tet, ikke alene paÊ grund af de nye opgaver, men
ogsaÊ fordi de hidtidige opgaver bliver stadig mere
komplekse.

Kommissionen er meget bevidst om de nye
udfordringer, som tjenestegrenene staÊr over for at
skulle lùse paÊ baggrund af fñrre nye ressourcer.
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3.4 éSU mener, at disse perspektiver krñver refor-
mbestrñbelser paÊ fire omraÊder: en mere effektiv
tilrettelñggelse af arbejdet, en hensigtsmñssig
udvñlgelse af sager, der skal behandles paÊ EU-
plan, decentralisering til de nationale myndigheder
og endelig indfùrelsen af en klarere og mere
sammenhñngende lovgivning.

Kommissionen er enig i de reformforslag, som éSU
foreslaÊr, saÊ meget desto mere som disse allerede indgaÊr i
Kommissionens overvejelser. Med hensyn til tilrettelñg-
gelsen af arbejdet tilpasser Kommissionen konstant sine
strukturer i forhold til kontrolbehovet, bl.a. er der for
nyligt oprettet endnu et direktorat for statsstùtte og et
kontor specifikt for »karteller«. Med hensyn til
udvñlgelsen af sager er Kommissionen begyndt at
indskrñnke sin kontrolaktivitet til sager, der frembyder
en tydelig interesse paÊ EU-plan, nemlig gennem den nye
»bagatel-meddelelse« og ñndringen af politikken
vedrùrende vertikale begrñnsninger. Med hensyn til
decentralisering har Kommissionen opfordret medlems-
staternes konkurrencemyndigheder til mere aktivt at
tage del i denne proces i en meddelelse om samarbejdet
mellem Kommissionen og de nationale myndigheder.
Med hensyn til en bedre gennemsigtighed og stùrre
sammenhñng i EU-forskrifterne har Kommissionen
endelig i de senere aÊr forenklet de retlige instrumenter,
ligesom den i detaljer har redegjort for dens beslutnings-
praksis i forskellige meddelelser (f.eks. de meddelelser,
der ledsagede ñndringen af fusionsforordningen, eller de
meddelelser, der blev offentliggjort i forbindelse med
liberaliseringen af telekommunikationssektoren).
Kommissionen er imidlertid bevidst om behovet for
yderligere forbedringer og vil fremsñtte forslag herom i
lùbet af 1999.

3.5 En mere effektiv kontrol er en (men ikke den
eneste) forudsñtning for »en nedadgaÊ ende
priskonvergens«, som er en af de fordele, de
europñiske borgere og forbrugere forventer at faÊ
af den fñlles valuta.

Kommissionen deler éSU's opfattelse.

3.6 éSU gùr i ùvrigt Kommissionen opmñrksom paÊ ,
at den ventede stigning i antallet af fusioner og
virksomhedsovertagelser gùr det bydende
nùdvendigt at indfùre nye regler og udforme
social- og arbejdsmarkedspolitiske instrumenter,
der kan afbùde og mildne de sociale og arbejds-
markedsmñssige konsekvenser af omstrukturerin-
gen. Den fñlles valuta kan i ùvrigt gùre det lettere
at danne mere eller mindre aÊbenlyse karteller og
dermed ùge kontrolbehovet.

Med hensyn til kontrollen med de karteller, som vil
kunne hindre opbygningen af éMU, har Kommissionen
i de seneste maÊneder set herpaÊ med strengere ùjne og
har idùmt flere priskarteller eller karteller om andre
salgsvilkaÊr bùder. Kommissionen har endvidere oprettet
en ny afdeling til forfùlgelse af netop karteller.

Det er Kommissionens opfattelse, at den stùrre
kontrolindsats over for fusioner snarere fordrer en
styrkelse af personalet eller en omstrukturering af
tjenestegrenene end vedtagelse af nye bestemmelser som
foreslaÊet af éSU. Fusionsforordningen er et ret saÊ
effektivt instrument til forudgaÊende kontrol med
fusioner og erhvervelser, navnlig med hensyn til den
stùrre fleksibilitet, der fulgte af 1997-ñndringen for saÊ vidt
angaÊr tilsagn og korrigerende foranstaltninger allerede i
den fùrste undersùgelsesfase. Forordningen kan stadig
forbedres hen ad vejen, bl.a. ved at rationalisere og
forenkle procedurerne. Dette vil indgaÊ i overvejelserne
om en kommende ñndring og i den samordning herom,
som allerede er undervejs mellem Kommissionen og de
nationale konkurrencemyndigheder.

éSU anmoder endvidere om, at der indfùres socialpoli-
tiske i>nstrumenter i fusionskontrollen. Kommissionen er
enig med éSU i, at fusionerne bùr komme samtlige
ùkonomiske aktùrer til gode. Netop derfor hedder det i
trettende betragtning i forordningen, at Kommissionen i
sin vurdering af fusioner bùr tage sit udgangspunkt i
virkeliggùrelsen af de grundlñggende maÊl i traktaten,
herunder styrkelsen af den ùkonomiske og sociale
samhùrighed. Det er dog magtpaÊ liggende for
Kommissionen at fùlge konsekvensen i fusionsforordnin-
gen, som tillñgger den konkurrencemñssige analyse stùrst
betydning. Denne holdning blev ikke draget i tvivl i
forbindelse med ñndringen af forordningen.
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3.7 Det Europñiske RaÊd fastslog paÊ topmùdet i
Luxembourg, at man som led i en effektiv
beskñftigelsespolitik bùr »gaÊ i retning af stùtte-
ordninger, som fremmer ùkonomisk effektivitet og
beskñftigelse uden at medfùre konkurrencefor-
vridninger«. For at prñcisere retningslinjerne
nñrmere er det nùdvendigt, at Kommissionen Ð
ogsaÊ paÊ det konkurrencepolitiske omraÊde Ð
formulerer sine ideÂ er og kortlñgger, hvilke
instrumenter, der er egnede til at forfùlge denne
maÊ lsñtning.

Kommissionen er enig i, at konkurrencepolitikken bùr
bidrage til fremme af beskñftigelsen. En konkurrence-
dygtig industri, der fungerer uden konkurrencefordrej-
ninger, er faktisk den bedste garanti for en ùget
beskñftigelse paÊ lñngere sigt.

3.8 I forordet peges der paÊ dette krav, men det
prñciseres ikke, hvordan det skal honoreres, og
det fremgaÊr ikke klart, om maÊlet skal naÊs som et
indirekte resultat af ùget konkurrenceevne, eller
om der Ð som topmùdet i Luxembourg lader
formode Ð udarbejdes nye beskñftigelsesoriente-
rende kriterier for Kommissionens interventioner.

3.9 Behovet for at modernisere instrumenterne og
procedurerne gùr sig ogsaÊ gñldende i forbindelse
med liberaliseringen af de almene forsyningstjene-
ster. Forholdet mellem markedet og borgernes
adgang til tjenesterne maÊ uddybes nñrmere af
hensyn til gennemfùrelsen af Amsterdam-
traktatens artikel 7 D.

Kommissionen deler éSU's opfattelse med hensyn til,
at liberaliseringen bùr finde sted samtidig med, at
almene forsyningstjenester af god kvalitet opretholdes
for samtlige EU-borgere. Kommissionen mener at
udvise konsekvens i denne henseende. Kommissionen
mener det derimod ikke nùdvendigt at vedtage retsin-
strumenter eller indfùre nye procedurer. De
eksisterende forskrifter kan i tilstrñkkelig grad sikre
en vis balance mellem forsyningspligten og
konkurrencen. Dette bekrñftes af det hidtidige
arbejde, navnlig inden for telekommunikation.

3.10 Skatte- og socialsystemerne er et omraÊde, som
hidtil har vñret fuldstñndig overladt til medlems-
staterne, men som i dag spiller en stor rolle paÊ EU-
plan som fùlge af den fñlles mùnt og den stigende
konkurrence. Flere medlemsstater krñver en
samordning paÊ omraÊ det. Uden en saÊ dan
harmonisering vil der efter éSU's mening kunne
opstaÊ alvorlige konkurrencefordrejninger, og
resultatet kan blive en skatteudvikling, hvor
beskatningen af lùnindkomster ùges, mens
beskatningen af kapitalindkomster lempes.

Kommissionen er ogsaÊ af den opfattelse, at der bùr vñre
en vis grad af koordinering af skattepolitikken, og at
sygesikringsbidragene i medlemsstaterne kan bidrage til
et velfungerende fñllesmarked. Drùftelserne i Gruppen
vedrùrende en Adfñrdskodeks er her af stùrste
betydning.

3.11 De nye EU-politiske emner gùr det stadig mere
nùdvendigt at udvide treparts dialogen mellem alle
berùrte parter om EU's social-, arbejdsmarkeds-
og industripolitik, bl.a. set fra en konkurrence-
mñssig synsvinkel..

Kommissionen mener, at en dialog mellem de berùrte
parter om de nye udviklinger paÊ det konkurrencepoli-
tiske omraÊ de er meget nyttig. Derfor redegùr
Kommissionen regelmñssigt for sit arbejde over for
Europa-Parlamentet og éSU, hvor samtlige
ùkonomiske og sociale aktùrer er reprñsenteret.

3.12 EU's konkurrencepolitik skal vñre et levende
instrument, der fùlger markedet og markedsudvik-
lingen og er lydhùrt over for analyser og beslut-
ningstagning, saÊ ledes at der kan tages hùjde for
nye situationer (hvilket Kommissionen selv
erkender i punkt 2.2). Dette gñlder f.eks. den
igangvñrende koncentration i sektoren for
forbrugsvaredistribution Ð hvilket fùrer til
ùkonomisk afhñngighed af fremstillings-
industrien Ð situationen i forsvarsindustrien eller
visse aftaler mellem erhvervsgrupper om mini-
mumstariffer, selv om de paÊgñldende sektorer har
visse fùlsomme sider, som kan influere paÊ den
generelle konkurrenceevne.

EU's konkurrencepolitik har vist sig i stand til at
tilpasse retsinstrumenterne og retspraksis i forhold til
markedsudviklingen. Dette afspejles i talrige
eksempler, hvoraf bl.a. kan nñvnes, at de risici, der
fùlger af en overdreven kùbekraft, nu medtages i
betragtningerne ved vurderingen af fusionssager inden
for stordistribution, eller ñndringen af politikken
vedrùrende vertikale begrñnsninger, hvilket betyder,
at de ùkonomiske kriterier vejer tungere, og analysen
bedre stemmer overens med »markedsvilkaÊ rene«.
Kommissionens tilpasningsevne kommer endvidere til
udtryk i ledsagepolitikken for liberaliseringen af tele-
kommunikationssektoren, som giver anledning til nye
og komplekse analysevanskeligheder, eller saÊgar paÊ det
internationale plan i de comity-aftaler, der er indgaÊet
med USA, netop foranlediget af den ùkonomiske
globalisering.
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3.13 Efter sagen Boeing/MacDonnell Douglas er
problemet med international kontrol med visse
raÊvarer og hùjteknologiske sektorer dukket op i en
rñkke andre sektorer. En global konkurrence-
politik krñver selvsagt internationale kontrol-
midler. éSU opmuntrer i den forbindelse
Kommissionen til at viderefùre de igangvñrende
forhandlinger.

For saÊ vidt angaÊr transaktioner (aftaler, alliancer eller
fusioner) mellem private virksomheder, der opererer paÊ
internat ionale markeder uanset sektor, v i l
Kommissionen fortsat udùve jurisdiktion (forudsat at
transaktionerne ivñrksñttes inden for EU) og anvende
samtlige traktatens konkurrenceregler som i Boeing/
MDD-sagen. Kommissionen sùger aktivt at fremme
indfùrelsen af internationale konkurrencereglerne i
WTO-regi.

3.14 I visse teknologisektorer i ùkonomiske omraÊder
uden for EU fùres der en statsstùttepraksis, som er
langt mere udbredt og varieret, end det er tilfñldet
i EU. éSU mener, at Kommissionen bùr overveje
at indfùre tilsvarende industripolitiske instrumen-
ter for at undgaÊ , at europñisk industri stilles
daÊrligere i disse sektorer (rumfart, forsvar og
luftfart), som er strategisk vigtige for ùkonomien
og opererer paÊ et globalt marked.

4. Sñrlige bemñrkninger

4.1 I talrige udtalelser (om statsstùtte, om
forordningen om vertikale begrñnsninger osv.)
har éSU taget stilling til de enkelte regelsñt og
Kommissionens meddelelser. I denne udtalelse
skal éSU blot bekrñfte gyldigheden af sine
tidligere udtalelser. Det skal dog understreges, at
Kommissionens »lovgivningslignende initiativer«
(meddelelser) nu har faÊet en mere fremtrñdende
plads end retspraksis, saÊ ledes som éSU har ùnsket
det i tidligere udtalelser.

4.2 Udviklingen gaÊ r i retning af, at en del af
konkurrencepolitikken decentraliseres, dvs.
overlades til de nationale myndigheder. éSU er
enig i, at man skal undgaÊ at koncentrere al
arbejdet i Bruxelles; det mener dog, at en decen-
tralisering krñver en harmonisering af reglerne og
forudsñtter, at konkurrencemyndighederne i alle
landene udstyres med de samme centrale
befùjelser, som traktaterne tillñgger Kommis-
sionen; medlemsstaterne maÊ sùrge for, at decen-
traliseringen ikke bliver aÊrsag til, at reglerne ikke
anvendes ensartet og konsekvent.

Kommissionen indrùmmer, at decentraliseringen bùr
omgñrdes af en vis forsigtighed. Den noterer med
tilfredshed, at harmoniseringen mellem medlemsstater-
nes forskrifter og EU-forskrifterne fortsatte i 1998. De
nye danske og nederlandske love er nu harmoniseret
med EU-retten og traÊdte i kraft den 1. januar 1998.
Tyskland og Det Forenede Kongerige har vedtaget nye
love, som ligger tñt op ad EU-reglerne. Den nye finske
fusionslov tager ligeledes udgangspunkt i den
europñiske model sidelùbende med disse lovñndringer
er de paÊgñldende konkurrencemyndigheders befùjelser
og midler blevet styrket.

4.3 éSU bemñrker i den forbindelse, at den
meddelelse fra Kommissionen, der er nñvnt i
beretningens punkt 12, ikke er bindende for
medlemsstaternes samarbejde. Man skal derfor
vñre paÊ vagt, isñr i de tilfñlde, hvor de nationale
myndigheder ikke raÊder over egnede instrumenter
til at haÊndhñve EU's lovgivning.

Kommissionen erindrer om, at meddelelsen om
samarbejdet med medlemsstaternes konkurrencemyn-
digheder i behandlingen af sager under artikel 85 og 86
indeholder mekanismer, der skal hindre uoverensstem-
melser og inkonsekvens i anvendelsen af forskrifterne
vedrùrende karteller og dominerende stilling.
Kommissionen forsikrer éSU om, at den fortsat vil
vñre meget opmñrksom paÊ dette element i den
konkrete anvendelse af meddelelsen, navnlig med
hensyn til de nationale myndigheder, hvis lovgivning
ikke for ùjeblikket tillader dem selv at anvende artikel
85 og 86.

4.3.1 I de nye forordningsforslag og i politikken
vedrùrende vertikale begrñnsninger bùr der efter
éSU's mening lñgges mere vñgt paÊ markeds-
forholdene end abstrakte juridiske definitioner.

En af de vigtigste maÊlsñtninger bag Kommissionens nye
politik vedrùrende vertikale begrñnsninger og de dertil
knyttede gennemfùrelsesforordninger er netop at lñgge
mere vñgt paÊ markedsvilkaÊrene.
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4.4 éSU understreger, at det er nùdvendigt at
paÊbegynde en omfattende revision af reglerne,
som giver Kommissionens praksis og Domstolens
retspraksis lovgivningssubstans, saÊ man kan sikre
EU-borgerne et rationelt og gennemsigtigt
grundlag og gùre det muligt for ansùgerlandene
at tilpasse sig hurtigt. éSU ser i den forbindelse
positivt paÊ Kommissionens forslag, isñr forslaget
om kontrolprocedurer og sanktioner i forbindelse
med ulovlig statsstùtte, fordi der her er tale om en
interventionsmetode, som sigter mod at afbùde
forskellene i de nationale lovgivninger paÊ handels-
omraÊdet.

Som ùnsket af éSU har Kommissionen i 1998 for saÊ vidt
angaÊr de grundlñggende bestemmelser vedrùrende
karteller og dominerende stillinger viderefùrt arbejdet
med saÊvel vertikale som horisontale konkurrencebe-
grñnsninger, idet arbejdet med fùrstnñvnte er mest
fremskredent. For saÊ vidt angaÊr procedurerne paÊ
omraÊdet har Kommissionen vedtaget forordning nr.
2842/98 om hùringer, samtidig med at den gùr sig
overvejelser om en eventuel reform af RaÊ dets
forordning nr. 17. Med hensyn til fusionskontrol skal
ogsaÊ de forordninger og meddelelser, der blev vedtaget i
1998, samt de udkast, der er under udarbejdelse, ses
som led i et stùrre moderniseringsprojekt med sigte paÊ
at give Domstolens og Kommissionens retspraksis
lovkraft eller nñsten. Dette afspejles i RaÊ dets
forordning nr. 1310/97, som traÊdte i kraft den 1. marts
1998, i Kommissionens forordning nr. 447/98 om
anmeldelser, frister og udtalelser, som i bilaget
indeholder den nye CO-formular og flere forklarende
noter, samt i flere fortolkende meddelelser med det
formaÊ l at ùge retssikkerheden for de paÊgñldende
ùkonomiske beslutningstagere om fusionsbegrebet, om
berùrte virksomheder, om selvstñndigt fungerende joint
ventures, om beregning af omsñtning, om afgrñnsning
af det relevante marked og om ensartede procedurer for
behandling af fusioner efter EKSF-traktaten og EF-
traktaten. Kommissionen er i fñrd med at udarbejde en
meddelelse om accessoriske begrñnsninger, som skal
erstatte meddelelsen fra 1990, og en meddelelse om
korrigerende foranstaltninger. PaÊ baggrund af de
tidligere erfaringer er det Kommissionens overbevis-
ning, at samtlige disse tiltag vil skabe klarhed til fordel
for samtlige berùrte parter og samtlige ansùgerlande.

4.5 PaÊ baggrund af de tidligere bemñrkninger og
Ko m m i s s i o n e n s h o l d n i n g m aÊ o g s k a l
beskatningen og bidragene fra sociale sikringsord-
ninger imidlertid underkastes indgaÊ ende
overvejelser med henblik paÊ udarbejdelsen af det
forslag til konkurrenceforskrifter i tilknytning til
»adfñrdskodeksen«, som Kommissionen for nylig
har bebudet. éSU forbereder sig paÊ at yde et
bidrag til denne debat, som forhaÊbentlig hurtigt vil
munde ud i konkrete resultater.

Samarbejde om skattepolitik vil uundgaÊeligt blive
debatteret i de kommende aÊ r. En grundig
undersùgelse inden for direkte beskatning eller social-
sikringsbidrag vil helt sikkert kunne ùge debattens
gennemsigtighed.

4.6 Sagsbehandlingen krñver til tider urimelig lang tid.
éSU understreger derfor, at det er nùdvendigt at
fastsñtte ufravigelige frister for afslutningen af
sagsbehandlingen paÊ alle omraÊder, hvor konkur-
rencepolitikken anvendes.

Kommissionen er bevidst om, at visse procedurer
trñkker i langdrag, og overvejer, hvordan de kan
gùres kortere. Kommissionen har saÊ ledes f.eks. for
nyligt ñndret en rñkke procedureforordninger.
Kommissionen har ligeledes paÊ lagt strukturelle joint
ventures visse svarfrister. Kommissionen mener
imidlertid, at sagernes behandlingstid bùr reduceres
yderligere. Kommissionen har ivñrksat en undersùgelse
af spùrgsmaÊ let i forbindelse med moderniseringspro-
cessen.

4.7 I den statistiske oversigt bemñrker éSU, at
antallet af nye anmeldelser af fusioner er steget,
mens antallet af overtrñdelser er faldet i forhold til
1996; det modsatte gùr sig gñldende paÊ stats-
stùtteomraÊdet. Dette skyldes utvivlsomt, at visse
ùkonomiske processer er taget til i fart, men det er
alligevel spùrgsmaÊlet, om ikke statsstùtteproble-
merne bùr tages op til fornyet overvejelse, isñr i
lyset af ovennñvnte omstruktureringsprocesser.

Med hensyn til éSU's bemñrkning om kontrolstatistik-
kerne ùnsker Kommissionen at gùre opmñrksom paÊ , at
EU-kontrollen er en forudgaÊende kontrol. Der er
saÊ ledes ikke tale om en egentlig overtrñdelse.
Kommissionen forbyder eller godkender paÊ visse
betingelser paÊtñnkte fusioner, som vil fùre til eller
styrke en dominerende stilling, hvis de ivñrksñttes. Der
henvises imidlertid til Kommissionens svar paÊ punkt 3.2,
som understreger stigningen i 1998 af de fusioner, som
risikerer at have skadelige virkninger for konkurrencen.
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4.8 Med hensyn til regional statsstùtte i medfùr af
traktatens artikel 92, stk. 3, bemñrker éSU
Kommissionens forslag om, at omraÊder, som er
berettiget til strukturfondsstùtte under Fondens
maÊl 1 og 2, bùr svare til de omraÊder, som faÊr stùtte
fra medlemsstaterne. éSU medgiver, at dette bùr
vñre den generelle regel, men erkender samtidig,
at ùget national stùtte kan vñre den logiske
konsekvens af en mere koncentreret anvendelse
af EU's strukturfondsmidler; derfor skal det
understreges, at statsstùtte med regionalt sigte i
medfùr af artikel 92, stk. 3, er et sñrskilt
instrument i den nationale ùkonomiske politik,
som en medlemsstat skal have ret til at benytte
efter eget skùn i de tilfñlde, hvor det kan paÊvises at
vñre berettiget.

Kommissionen mener paÊ linje med éSU, at regional-
stùtten bùr vñre effektiv som regionalt udviklings-
redskab. Stùtteberettigelse giver de relevante regioner
en fordel i forhold til andre ikke-stùtteberettigede
regioner. En overdreven dñkning ville udviske denne
relative fordel og dermed gùre stùtten ineffektiv med en
daÊ rlig fordeling af de offentlige midler til fùlge.
Kommissionen har derfor til hensigt at sikre en mere
effektiv kontrol med regionalstùtten i overensstem-
melse med traktatens bestemmelser, som fastlñgger det
principielle forbud mod statsstùtte suppleret med en
rñkke undtagelsesbestemmelser, som bùr fortolkes
restriktivt.

4.9 Det skal i den sammenhñng ikke fornñgtes, at
fordelingen af statsstùtten med de nuvñrende
regler fortsat er prñget af store skñvheder til
fordel for de stùrste lande trods en ihñrdig indsats
fra Kommissionens side.

Kommissionen deler denne opfattelse, men bemñrker
dog, at disse skñvheder siden 1994 gradvis og konstant
er blevet mindre.

4.10 Som bebudet i konkurrenceberetningen offentlig-
gjorde Kommissionen i november 1998 et udkast
til rammebestemmelser for uddannelsesstùtte, som
indeholder nye regler og nye procedurer, ud fra
den opfattelse, at visse former for uddannelses-
s tù t te kan s ides t i l l e s m ed s ta t s s tù t te.
Kommissionen introducerer i den forbindelse et
uklart begreb vedrùrende uddannelse i
virksomhedens interesse.

Rammebestemmelserne for stùtte til uddannelse
skelner for saÊ vidt angaÊr den afsmittende virkning
mellem to former for uddannelse, nemlig generel
uddannelse, som giver medarbejderne yderligere kvali-
fikationer, der direkte kan overfùres til andre
virksomheder, og specifik uddannelse, som svarer til
arbejdsgiverens behov for at uddanne medarbejderen til
virksomhedens arbejdsopgaver. Rammebestemmel-
serne fastlñgger saÊ ledes, at det nùdvendige
stùtteniveau for at motivere virksomhederne til at
ivñrksñtte uddannelsesforanstaltninger er hùjere for
fùrstnñvnte type end for sidstnñvnte.

4.11 I dagens informationssamfund, hvor livslang
uddannelse har afgùrende betydning, kan
begrñnsninger eller hindringer for arbejdstagerens
uddannelse stride mod de beskñftigelses- og
uddannelsesmaÊl, som Det Europñiske RaÊd har
opstillet paÊ diverse topmùder. De nye procedurer
kan yderligere vanskeliggùre de forpligtelser, der
skal indgaÊs inden udgangen af 1999, som er det
sidste aÊ r i strukturfondenes nuvñrende
programperiode.

Kommissionen mener, at de forenelighedsregler, der er
fastlagt i rammebestemmelserne, kan fremme arbejds-
tagernes uddannelse via omfattende statsstùtte i forhold
til den sñdvanlige praksis, men at virkningerne for
konkurrence og samhandelen mellem medlemsstaterne
fortsat staÊr i forhold til maÊ lsñtningen. Som nñvnt under
punkt 36 i rammebestemmelserne har Kommissionen
ikke til hensigt hermed at inddrage de midler under
strukturfondene, som der er indgaÊet forpligtelser for
indtil udgangen af 1999.

4.12 Man bùr tilstrñbe en kvalitativ forbedring, idet
statsstùtten overfùres til horisontale maÊlsñtninger
som forskning, smaÊ og mellemstore virksomheder
samt erhvervsuddannelse, og statsstùtten til
driftsformaÊ l samtidig nedbringes.

Kommissionen deler éSU's opfattelse. Det bùr dog
paÊses, at denne overfùrsel ikke fùrer til misbrug.
Kommissionen har i denne henseende paÊ det praktiske
plan styrket sin kontrol med stùtte til forskning og har
nyligt vedtaget og offentliggjort rammebestemmelser
for stùtte til uddannelse.

4.13 éSU bifalder, at der for nylig er indgaÊet en aftale
med de amerikanske konkurrencemyndigheder;
der skal imidlertid fortsat ydes en indsats i OECD-
og WTO-regi for at naÊ frem til en egentlig
international ordning og sikre en effektiv
anvendelse af den.

Kommissionen mener ligeledes, at styrkelsen af det
bilaterale samarbejde bùr suppleres med indfùrelsen af
internationale konkurrenceregler. Der er indledt
d r ù f t e l s e r i n d e n f o r r a m m e r n e a f W T O -
arbejdsgruppen om samspillet mellem handel og kon-
kurrencepolitik. Dette arbejde paÊ gaÊ r i snñvert
samarbejde med andre internationale organer, bl.a.
OECD.

4.14 For at kunne lùse sine voksende opgaver paÊ
omraÊdet bùr Kommissionen baÊde oprette interne
undersùgelsesinstanser og fremme specifikke
eksterne undersùgelser.

Det indebñrer sandt nok betydelige overvejelser at
i n d f ù r e i n t e r n a t i o n a l e k o n k u r r e n c e r e g l e r .
Kommissionen bestrñber sig herpaÊ saÊ vel i EU
(Kommissionens eget ekspertudvalg for samspillet
mellem handel og konkurrencepolitik) som uden for (i
de bilaterale forbindelser til de vigtigste samhandel-
spartnere, men ogsaÊ multilateralt Ð WTO Ð eller
plurilateralt Ð OECD.

KONK. BERETN. 1998

REAKTIONER PAÊ DEN 27. BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 413



4.15 Ud over aÊrsberetningen, som bliver mere og mere
brugervenlig, bùr der offentliggùres flere
informationer i lùbet af aÊ ret for at gùre
opmñrksom paÊ sñrligt vigtige initiativer og for at
udbrede kendskabet til de undersùgelser, der er
gennemfùrt som led i behandlingen af de vigtigste
sager.

Kommissionen glñder sig over éSU's interesse for den
aÊ rlige konkurrenceberetning. Med hensyn til
anm odningen o m of fent l iggùr e l se af f lere
informationer henviser Kommissionen til sit svar i
punkt 3.1.

4.16 éSU tvivler ikke paÊ , at det er en meget krñvende
opgave at faÊ gennemfùrt EU-landenes konkurren-
cepolitik i ansùgerlandene, om end Kommissionen
gùr sig store anstrengelser. Hvis konkurrencereg-
lerne anvendes alt for strengt, vil det faÊ drastiske
sociale konsekvenser, og hvis de ikke anvendes, vil
det fùre til omfattende konkurrenceforvridninger.
Der er derfor behov for en overgangsfase, hvor der
ogsaÊ paÊ konkurrenceomraÊdet ikke kun tages
hensyn til de ùkonomiske aspekter, men ogsaÊ til
de sociale aspekter af udvidelsen.

Det er vigtigt for Kommissionen, at virksomhederne og
de offentlige myndigheder i ansùgerlandene i god tid
forud for tiltrñdelsen vñnnes til en konkurrencemñssig
disciplin paÊ linje med den gñldende i EU. Dette krñver
ikke blot en nùdvendig tilpasning af konkurrencereg-
lerne, men ogsaÊ en effektiv og trovñrdig haÊndhñvelse af
reglerne. Kommissionen krñver imidlertid ikke en
direkte kopiering af EU-reglerne. Der bùr tages
hensyn til de sñrlige problemer, der er opstaÊet paÊ
grund af den tidligere planùkonomi, og den generelt
lave ùkonomiske udvikling i de paÊgñldende lande.
Derfor stilles der de nùdvendige redskaber for en
rimelig, gradvis og dynamisk anvendelse af EU's
konkurrencemñssige principper til raÊdighed forud for
tiltrñdelsen. Dette gñlder for eksempel statsstùtte,
navnl ig vedrùrende muligheden for at yde
regionalstùtte og omstruktureringsstùtte t i l
staÊ lindustrien. Det er imidlertid meget vigtigt, at der
opstilles realistiske maÊl for den gradvise bevñgelse hen
imod konkurrencedygtige markeder. Det er
Kommissionens opfattelse, at en streng anvendelse af
konkurrencepolitikken baner vejen for en levedygtig
ùkonomisk vñkst, hvorved landene ogsaÊ sñttes i stand
til at lette de udbredte sociale problemer. Ydermere vil
ogsaÊ andre EU-politikker, saÊsom regionalpolitikken,
bidrage til at finde en lùsning paÊ disse problemer.

4.17 I forbindelse med drùftelser i WTO-regi og
bilaterale aftaler skal der altid tages hùjde for
ILO's konventioner om arbejdsvilkaÊr, som bùr
knyttes sammen med den internationale
handelsret.

KONK. BERETN. 1998

414 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPáISKE UNION



Europa-Kommissionen

XXVIII Beretning om Konkurrencepolitikken Ð 1998

Luxembourg: Kontoret for De Europñiske Fñllesskabers Officielle Publikationer

1999 Ð 414 s. Ð 16,2 � 22,9 cm

ISBN 92-828-7195-9

Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet): 22 EUR

Beretningen om konkurrencepolitikken offentliggùres hvert aÊ r af Europa-Kommissionen for at
efterkomme den anmodning, som Europa-Parlamentet fremsatte i sin resolution af 7. juni 1971.
Denne beretning, som udgives i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europñiske Unions
virksomhed, tilsigter at give en samlet oversigt over den konkurrencepolitik, der er fulgt i det forlùbne
aÊ r.




