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Bericht aan de lezer

Het Verdrag van Amsterdam werd op 1 mei 1999 van kracht. Dit Verdrag voorziet het hernummeren
van de artikelen zowel van het Verdrag over de Europese Unie en het Verdrag van de stichting van de
Europese Gemeenschap. Hoewel het voornamelijk handelt over het jaar 1998, gebruikt dit rapport
reeds de nieuwe nummering. Er wordt echter verwezen naar de oude nummering wanneer de titels van
wetteksten geciteerd worden die voÂ oÂ r het hernummeren werden aangenomen, of wanneer citaten uit
documenten worden aangehaald die voÂ oÂ r 1 mei 1999 werden geschreven. Om de aandacht van de lezer
op deze veranderingen te vestigen, zijn alle citaten die van de oude nummering gebruik maken in
schuine druk.

Om het lezen van het 28e Rapport te vergemakkelijken, zijn de corresponderende oude en nieuwe
nummers van de Artikelen, die in dit rapport worden aangehaald, te vinden in onderstaande tabel:

Oud nummer Nieuw 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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Voorwoord van de heer KAREL VAN MIERT,
Commissaris belast met het mededingingsbeleid

In het vorig jaar gepubliceerde verslag werd een voorwoord met een nieuwe opzet geõÈntroduceerd dat
mij de kans bood in te gaan op zaken die buiten de directe actualiteit vielen en dat het
mededingingsbeleid in een breder perspectief plaatste. Deze nieuwe opzet is goed ontvangen en ik
heb besloten op deze weg door te gaan. In antwoord op de regelmatig door het Europees Parlement en
het Economisch en Sociaal ComiteÂ geuite zorg daaromtrent wil ik dit jaar vooral aandacht besteden
aan onze internationale activiteiten, die zich kenmerken door het toenemend belang van de
internationale dimensie van de mededingingsregels die de Commissie dient te handhaven.

In het bijzonder wil ik de wenselijkheid onderstrepen van meer internationale samenwerking tussen de
autoriteiten die toezien op de naleving van mededingingswetgeving. Tot op heden blijft de
samenwerking grotendeels beperkt tot bilaterale afspraken, die voor het merendeel zeer doeltreffend
blijken te zijn. Ik denk echter dat de wenselijkheid, ja zelfs de noodzaak om tevens een multilaterale
structuur op te zetten waarin de naleving van een aantal basisbeginselen op het gebied van de
mededinging wordt gewaarborgd, op de lange termijn algemeen zal worden erkend. Op die manier zou
kunnen worden voorkomen dat de enorme vooruitgang die de laatste paar decennia op het gebied van
de liberalisering van de handel is geboekt, wordt ondermijnd doordat niet effectief kan worden
opgetreden tegen concurrentieverstorend gedrag van mondiaal opererende bedrijven.

Mondialisering en de gevaren van concurrentieverstorende praktijken

De voortdurend toenemende integratie van de wereldeconomie leidt ertoe dat landen meer dan ooit
tevoren afhankelijk zijn van elkaar. Het afgelopen decennium zijn, dankzij de succesvolle afsluiting
van de Uruguay-ronde, de handelsbarrieÁres in versneld tempo geslecht. Het bedrijfsleven profiteert
van deze openheid, en het handelsvolume is enorm gegroeid. In veel sectoren concurreren bedrijven
op wereldmarkten en worden daardoor groter en multinationaal. In het afgelopen jaar is een reeks
zogenaamde ¹megafusiesº tussen bedrijven uit verschillende delen van de wereld tot stand gekomen,
waardoor concerns van waarlijk mondiale omvang zijn ontstaan. Als bedrijven niet al in verscheidene
landen zijn gevestigd, vormen zij vaak strategische allianties waardoor zij samen met internationale
partners buitenlandse markten kunnen penetreren. Dit geldt met name voor geavanceerde
technologische sectoren als telecommunicatie, informatietechnologie, amusement, luchtvervoer en
de farmaceutische industrie. De Commissie heeft haar beleid voortdurend moeten aanpassen aan de
toenemende mondialisering van de markten, en bij haar analyse van de problemen in verband met de
mededinging houdt zij in toenemende mate rekening met marktgegevens van buiten de Europese
Unie.

Het is niet verrassend dat mededingingsproblemen in deze situatie eveneens een mondiaal karakter
krijgen. Concurrentieverstorend gedrag, inclusief restrictieve afspraken tussen bedrijven en misbruik
van een machtspositie op een markt, houdt niet op bij de grens. Het ontstaan van steeds grotere
multinationals met de technologische mogelijkheden en middelen om zaken te doen op mondiaal
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niveau brengt het gevaar met zich mee dat zij in de verleiding komen om Ð hetzij eenzijdig, hetzij
samen met andere ondernemingen Ð maatregelen te nemen die de concurrentie beperken of om
misbruik te maken van hun machtspositie op deze mondiale markten. Indien dit soort concurrentie-
verstorend gedrag niet aan controle wordt onderworpen, kan zonder overdrijving gesteld worden dat
veel van de voordelen in termen van de openstelling van de markten over de hele wereld, teniet
zouden kunnen worden gedaan. De toegenomen mogelijkheden tot penetratie van markten over de
hele wereld, die het resultaat is van de liberalisering van de handel, zouden ernstig kunnen worden
ondermijnd door concurrentiebeperkend gedrag van bedrijven die hun traditionele Ð vaak
nationale Ð markten voor buitenlandse concurrenten willen afschermen.

Noodzaak tot samenwerking bij de handhaving van de regels

Het wegnemen van belemmeringen voor marktintegratie die het gevolg zijn van concurrentiever-
storende praktijken is niets nieuws voor de Europese Unie. Sinds 1958 vormen de mededingingsregels
van de Gemeenschap een onmisbaar instrument voor de totstandbrenging van eÂeÂn interne Europese
markt en dragen deze ertoe bij deze markt tot werkelijkheid te maken en in stand te houden. Zonder
controle op restrictieve gedragingen en misbruik door bedrijven of fusies zou het voor nieuwkomers
van zowel binnen als buiten de Gemeenschap veel moeilijker zijn toegang te krijgen tot de nationale
markten. Wanneer dergelijke praktijken echter plaatsvinden buiten de Gemeenschap, dan is de
bestrijding ervan veel ingewikkelder.

De nationale of regionale mededingingsautoriteiten zijn slecht toegerust voor het oplossen van de
problemen die ontstaan door de gedragingen van bedrijven buiten hun grenzen. Het is vaak moeilijk
informatie te verkrijgen en de kans bestaat dat de naleving van genomen beslissingen niet kan worden
afgedwongen. Hoewel de laatste jaren in veel landen nieuwe mededingingswetgeving is ingevoerd, kan
het zijn dat bepaalde gedragingen in het desbetreffende land niet onwettig zijn, of dat de autoriteiten
aldaar niet bereid zijn het te veroordelen. Ook kan het voorkomen dat twee verschillende met de
handhaving belaste autoriteiten, die beide aanspraak kunnen maken op rechtsbevoegdheid ten aanzien
van een bepaalde kwestie, tot uiteenlopende of zelfs ronduit tegenstrijdige conclusies komen. Dit
brengt niet alleen het gevaar met zich mee dat er sneller een geschil ontstaat tussen landen of
handelsblokken, zoals is gebleken bij het aanvankelijke verschil van mening tussen de VS en de EU
over de voorgenomen fusie tussen Boeing en MDD vorig jaar, maar vormt ook een bron van grote
onzekerheid en kosten voor bedrijven die betrokken zijn bij mondiale transacties.

Het moge derhalve duidelijk zijn dat samenwerking noodzakelijk is om concurrentieproblemen met
een grensoverschrijdend karakter effectief aan te pakken. Tot op zekere hoogte is er reeds sprake
bilaterale samenwerking tussen autoriteiten en er is aanleiding tot optimisme: verwacht wordt dat deze
samenwerking zich gestaag verder zal ontwikkelen. Ik ben er echter van overtuigd dat voor een
doeltreffende samenwerking niet alleen de logistieke aspecten moeten worden geregeld, maar dat er
ook een zekere mate van overeenstemming op internationaal niveau zou moeten zijn met betrekking
tot de inhoud van een basispakket van essentieÈ le beginselen van het mededingingsrecht.

Naar mijn mening zullen de voordelen van de samenwerking niet uitsluitend aan de geõÈndustrialiseerde
landen van de wereld ten goede komen, maar kunnen ook de ontwikkelingslanden veel profijt hebben
van een dergelijke geõÈntensiveerde samenwerking. Het jaar 1998 werd gekenmerkt door onrust en
onzekerheid in veel van de ¹opkomendeº economieeÈn in de wereld, vooral in AzieÈ. Men is het er
algemeen over eens dat een van de hoofdoorzaken van de problemen waarmee deze economieeÈn zijn
geconfronteerd, het gebrek aan daadwerkelijk open markten is. Het zogenaamde crony capitalism
(¹vriendjeskapitalismeº) hield in dat er heel vaak geen sprake was van werkelijke concurrentie tussen
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bedrijven, maar van ondoorzichtige regelingen die heel weinig met marktwerking te maken hadden. Ik
ben ervan overtuigd dat het voeren van een krachtig mededingingsbeleid, zowel op nationaal als op
internationaal niveau, een belangrijk tegengif zou vormen tegen dergelijke tendensen, doordat dit
beleid het concurrentievermogen van het bedrijfsleven bevordert, de besluitvorming decentraliseert,
innovatie aanmoedigt en zorgt voor een maximale welvaart van de consument.

Deze onderwerpen zijn in 1994 bestudeerd door een werkgroep van drie onafhankelijke deskundigen.
Deze werkgroep heeft, op mijn verzoek, een aantal aanbevelingen gedaan voor de doelstellingen van
het mededingingsbeleid van de Europese Unie in het tijdperk na de Uruguay-ronde. In hun rapport
werd aanbevolen op twee fronten actie te ondernemen: in de eerste plaats verdere uitbreiding van de
bilaterale samenwerking van de Commissie met derde landen, in de tweede plaats ontwikkeling van
een multilaterale structuur voor het toezicht op de naleving van bepaalde fundamentele mededin-
gingsregels door alle betrokken landen.

Bilaterale samenwerking met de Verenigde Staten en Canada

De Europese Unie heeft de laatste jaren de bilaterale samenwerking op het gebied van mededinging
met haar belangrijkste handelspartners actief bevorderd. Het beste voorbeeld van deze samenwerking
wordt gevormd door de overeenkomsten met de Verenigde Staten, waarvan de eerste in 1991 werd
gesloten en in 1995 in werking is getreden. In de periode dat deze eerste overeenkomst werd opgesteld,
werden de EU en de VS geconfronteerd met een snelle toename van de omvang en het belang van het
transatlantische handelsverkeer, en kregen zij oog voor de gevaren van concurrentieverstorende
praktijken met een grensoverschrijdend karakter. Beide erkenden ze daardoor het belang van het
vermijden van tegenstrijdige beslissingen en van de cooÈ rdinatie van de activiteiten op het gebied van
het toezicht op de naleving van de regelgeving voorzover dit in beider belang zou zijn.

Hoofddoel van de overeenkomst was de logistieke samenwerking tussen de Commissie enerzijds en
het Ministerie van Justitie of de Federal Trade Commission anderzijds te vergemakkelijken. De
overeenkomst voorziet in de wederzijdse kennisgeving van zaken die door een van beide autoriteiten
worden onderzocht, voorzover deze zaken gewichtige belangen van de andere partij kunnen raken; de
uitwisseling van niet-vertrouwelijke inlichtingen tussen de autoriteiten; de mogelijkheid van co-
oÈ rdinatie door de twee autoriteiten van hun handhavend optreden, het verlenen van wederzijdse
bijstand, de mogelijkheid om de andere autoriteit te verzoeken om over te gaan tot handhavend
optreden (de zogenaamde ¹positieve internationale courtoisieº) en de regel dat de ene autoriteit bij
haar handhavend optreden rekening houdt met de gewichtige belangen van de andere partij (de
zogenaamde ¹traditionele internationale courtoisieº).

Dit betekent dat de EU en de VS zich ertoe hebben verbonden samen te werken op het gebied van de
kartelwetgeving en om niet eenzijdig en extra-territoriaal op te treden, tenzij de middelen van de
internationale courtoisie zijn uitgeput. Deze verbintenis is versterkt door de overeenkomst betreffende
de positieve internationale courtoisie die in 1998 met de VS is gesloten en die een aanvulling vormde
op de bepalingen van het akkoord van 1991. De nieuwe overeenkomst bepaalt dat de desbetreffende
autoriteit van elke partij normaliter haar handhavend optreden met betrekking tot de naleving van
concurrentieverstorende praktijken zal uitstellen of opschorten wanneer de activiteiten voornamelijk
plaatsvinden op en gericht zijn op het grondgebied van de andere partij, en deze laatste bereid is
stappen te ondernemen.

Uit de ervaringen van de Commissie sinds 1991 met de uitvoering van de overeenkomst met de VS is
gebleken dat deze samenwerking zeer effectief kan zijn, doordat het risico van afwijkende of
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onsamenhangende beslissingen aanzienlijk wordt verminderd. De samenwerking tot op heden heeft
bijgedragen tot meer vertrouwen tussen de mededingingsautoriteiten van de Commissie en de VS en
heeft het mogelijk gemaakt de analyse van de markten en passende rechtsmiddelen beter op elkaar af
te stemmen. In 1998 werd deze transatlantische samenwerking geõÈntensiveerd, zoals geõÈllustreerd
wordt door de in nauw onderling overleg uitgevoerde parallelle onderzoeken naar de fusies van
WorldCom/MCI en Dresser/Haliburton.

De Commissie heeft haar besprekingen met de Canadese regering over een bilaterale overeenkomst
afgerond. De bereikte overeenkomst vertoont zeer veel gelijkenis met de overeenkomst tussen de EU
en de VS uit 1991. Verwacht wordt dat deze in de loop van 1999 wordt aangenomen. Soortgelijke
samenwerkingsregelingen bestaan ook tussen een aantal andere landen, bijvoorbeeld tussen de VS en
Canada en tussen AustralieÈ en Nieuw-Zeeland.

Bilaterale samenwerking met het oog op de uitbreiding

Met de landen van Midden- en Oost-Europa heeft de EU bilaterale overeenkomsten op het gebied van
de mededinging van enigszins andere aard gesloten. Het uiteenvallen van het Oostblok heeft ons een
unieke kans geboden om de wonden van ons continent te helen en hulp te verlenen bij de overgang van
centraal geleide economieeÈn naar markteconomieeÈn, waarvan de invoering van een doelmatig
mededingingsbeleid een essentieel onderdeel is. De Gemeenschap is sindsdien nauwe betrekkingen
aangegaan met de landen uit Midden- en Oost-Europa, inclusief de Baltische Staten, en de
zogenaamde ¹Europa-akkoordenº beogen de weg te effenen voor een toekomstig lidmaatschap van de
EU. Hetzelfde geldt voor de kandidaat-lidstaten Cyprus en Malta, waarmee de Gemeenschap
associatieovereenkomsten heeft gesloten. De harmonisatie van mededingingsregels Ð inclusief de
regels voor staatssteun Ð is een belangrijk onderdeel van deze overeenkomsten en derhalve van de
strategie van de Commissie ten aanzien van deze landen in de fase van voorbereiding op de toetreding.
Tevens wordt de oprichting van met de handhaving belaste autoriteiten verwacht. Overeenkomstig
dezelfde logica die binnen de Gemeenschap van toepassing is, worden de mededingingsregels
noodzakelijk geacht om te voorkomen dat het wegnemen van handelsbarrieÁres tussen landen teniet
wordt gedaan door concurrentieverstorend gedrag van ondernemingen en door overheidsmaatregelen
met hetzelfde effect.

Ik vind de vooruitgang die geboekt wordt met de goedkeuring van kartelwetgeving en de oprichting
van adequate mededingingsautoriteiten veelbelovend. Er blijft echter nog veel werk te verzetten waar
het gaat om de invoering van adequate structuren voor de controle op staatssteun. Ook zijn er
gedetailleerde regelingen opgesteld voor de samenwerking tussen de Commissie en de verschillende
met handhaving belaste autoriteiten. Er zijn inmiddels officieÈ le toetredingsonderhandelingen geopend
met Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Estland, SlovenieÈ en Cyprus.

Bilaterale samenwerking met andere landen

De Overeenkomst tot instelling van een douane-unie met Turkije uit 1995 is een van de beste
voorbeelden van de laatste jaren van een bilaterale overeenkomst die gedetailleerde bepalingen bevat
inzake concurrentie en staatssteun. Vrijhandelsovereenkomsten tussen de Gemeenschap en derde
landen, zoals de associatie-overeenkomsten die de afgelopen jaren met verscheidene landen in het
Middellandse-Zeegebied zijn gesloten, bevatten doorgaans ook dergelijke bepalingen. De Gemeen-
schap heeft onlangs een reeks zogenaamde partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten gesloten
met Rusland, OekraõÈne en verscheidene andere staten van de voormalige Sovjetunie. Volgens deze
overeenkomsten, die weliswaar minder ambitieus zijn dan de Europa-akkoorden, verbinden deze
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landen zich ertoe hun wetgeving op het gebied van concurrentie en staatssteun geleidelijk af te
stemmen op de desbetreffende wetgeving van de Gemeenschap. Er is nog geen officieel bilateraal
kader voor de samenwerking op concurrentiegebied van de Gemeenschap met haar andere belangrijke
handelspartners, in het bijzonder Japan. Desalniettemin zijn er regelmatige contacten tussen de
Commissie en de Japanse Fair Trade Commission Ð waaronder een jaarlijkse bilaterale bijeenkomst
op hoog niveau en de wederzijdse kennisgeving van zaken waarbij wederzijdse zwaarwegende
belangen in het geding zijn.

Multilaterale samenwerking Ð de noodzaak van een nieuwe wereldwijde structuur

Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt op bilateraal niveau, moeten we toch onder ogen
zien dat de regelingen voor internationale samenwerking op het gebied van het concurrentiebeleid die
uitsluitend op een bilaterale benadering zijn gebaseerd, grote tekortkomingen vertonen. Met name is
duidelijk dat bij bilaterale samenwerking onvermijdelijk slechts rekening wordt gehouden met de
belangen van de betrokken landen, en er als gevolg daarvan waarschijnlijk onvoldoende oog is voor de
belangen van derde landen. Bovendien hebben veel landen nog helemaal geen mededingings-
wetgeving. Ondanks een duidelijke toename van de belangstelling voor het invoeren van mededin-
gingsregels tijdens het afgelopen decennium, heeft slechts ongeveer de helft van de lidstaten van de
Wereldhandelsorganisatie mededingingswetgeving. Bovendien lopen de inhoud van de regels en de
bereidheid tot handhaving ervan in de diverse landen sterk uiteen.

De aanbeveling van de OESO inzake samenwerking op het gebied van de mededinging uit 1995 en de
aanbeveling inzake ¹hard coreº-kartels die eerder dit jaar door de OESO is aangenomen, bevatten
belangrijke richtsnoeren voor de vorm die aan bilaterale samenwerking zou moeten worden gegeven,
in het bijzonder wanneer verscheidene lidstaten de dreiging van een internationaal kartel het hoofd
trachten te bieden. De aanbevelingen zijn echter slechts gericht tot OESO-lidstaten en zijn zelfs voor
deze staten niet bindend. Ook de huidige WTO-regels zijn niet toereikend voor de aanpak van
concurrentieproblemen. Dat werd overduidelijk aangetoond door de uitspraak van het WTO-panel
van april 1998 inzake het geschil tussen de VS en Japan waarbij het ging om beschuldigingen van
concurrentieverstorend gedrag door Fuji, dat trachtte haar Amerikaanse rivaal Kodak de toegang tot
de Japanse markt voor fotografische film en papier te ontzeggen.

Ik ben er daarom van overtuigd dat een alomvattende wereldwijde multilaterale structuur, die voorziet
in de toepassing van een basispakket gemeenschappelijke mededingingsregels, moet worden opgezet
als een noodzakelijke aanvulling op de liberalisering van de handel. Gezien deze complementaire
relatie tussen handels- en mededingingsbeleid lijkt de WTO de aangewezen multilaterale organisatie
om een dergelijke structuur in onder te brengen. Het idee van het oprichten van een dergelijke
supranationale structuur was in het onderwerp van een mededeling de Commissie aan de Raad, waarin
werd voorgesteld dat de WTO een werkgroep zou oprichten die moest nagaan of het wenselijk was die
weg te bewandelen. Dit voorstel, dat door de Raad werd goedgekeurd, vormde de belangrijkste aanzet
voor het in december 1996 in Singapore genomen ministersbesluit om een werkgroep van de WTO op
te richten met als taak de interactie tussen handels- en mededingingsbeleid te bestuderen. Deze groep
is al een aantal keren bijeengekomen en zal haar beraadslagingen in 1999 voortzetten. Hoewel de
belangstelling die zowel de industrie- als de ontwikkelingslanden (inclusief een aantal landen die geen
nationale mededingingsregels hebben) tijdens de besprekingen tentoon hebben gespreid, zeer
bemoedigend is, is het te vroeg om te zeggen of deze uiteindelijk zullen leiden tot officieÈ le
onderhandelingen tussen de leden van de WTO. Ik hoop van harte dat dit het geval zal zijn, als
onderdeel van de volgende ronde van multilaterale onderhandelingen.
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Bij die onderhandelingen zou het accent kunnen liggen op de volgende vier voorstellen waarover men
mogelijk overeenstemming zou kunnen bereiken: in de eerste plaats zouden de leden overeen kunnen
komen dat zij elk nationale mededingingsregels aannemen, en dat zij adequate autoriteiten met de
handhaving belasten. Dit zou inhouden dat basisregels worden aangenomen voor de aanpak van
restrictieve handelspraktijken, misbruik van machtsposities op markten en fusies, alsmede adequate
handhavingsbepalingen, en dat bedrijven de mogelijkheid krijgen zich te wenden tot de handhavings-
autoriteiten en rechterlijke instanties. In de tweede plaats zouden de leden overeenstemming kunnen
bereiken over een gemeenschappelijke reeks hoofdbeginselen voor de aanpak van concurrentiever-
storende praktijken met een internationale dimensie. Het lijkt redelijk om in het begin de aandacht
vooral te richten op praktijken die algemeen als schadelijk worden beschouwd Ð in het bijzonder
horizontale beperkingen zoals prijskartels, productiekartels, rayonkartels, afspraken over geoffreerde
prijzen en exportkartels. Overeenstemming over andere praktijken, zoals misbruik van machtsposities
op markten en verticale beperkingen, is waarschijnlijk moeilijker te bereiken, maar zou op langere
termijn overwogen kunnen worden. In de derde plaats zouden ook de elementen van een instrument
voor multilaterale samenwerking kunnen worden ontwikkeld. Dit zou zodanig moeten worden opgezet
dat de samenwerking tussen de met handhaving belaste autoriteiten wordt vergemakkelijkt en zou
bepalingen over overleg, conflictvermijding, uitwisseling van niet-vertrouwelijke informatie, weder-
zijdse kennisgeving en samenwerking (ºinternationale courtoisie) kunnen omvatten. Ten slotte lijkt het
logisch te voorzien in een mechanisme om in welbepaalde omstandigheden geschillen te kunnen
beslechten. Hiertoe zou het huidige geschillenmechanisme van de WTO kunnen worden aangepast
door, bijvoorbeeld, te waarborgen dat situaties waarin de handhaving van de mededingingswetgeving
met betrekking tot de handel tussen lidstaten systematisch gebreken vertoont, worden aangepakt. Het
zou echter onwenselijk zijn het toepassingsgebied van een dergelijk mechanisme uit te breiden tot de
beslechting in individuele gevallen.

Deze voorstellen moeten niet worden geõÈnterpreteerd als een oproep tot het instellen van een nieuwe
internationale organisatie, met eigen onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden. Zij zijn eerder
bedoeld als een basis voor het opzetten van een nieuwe multilaterale structuur met als doelstelling het
versterken van het mondiale handelssysteem, door te waarborgen dat liberalisering en toegang tot de
markt niet door concurrentieverstorende handelspraktijken worden ondergraven. Vanuit dat
gezichtspunt denk ik dat de voorstellen bescheiden, maar redelijk en samenhangend zijn, en dat zij
waarschijnlijk effectief zullen blijken bij de aanpak van een van de belangrijkste uitdagingen waarmee
de economieeÈn van de wereld worden geconfronteerd in het licht van het nieuwe millennium.
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INLEIDING

1. Het jaar 1998 vormde een belangrijke mijlpaal op weg naar een Unie met eÂeÂn gemeenschap-
pelijke munt en de Commissie was het aan zichzelf verplicht alles in het werk te stellen om ervoor te
zorgen dat de euro in een economisch gezonde en dynamische omgeving het licht zou zien. Ook het
mededingingsbeleid heeft hiertoe, binnen het kader van zijn toepassingsgebied en middelen, een
bijdrage geleverd. Daartoe heeft de Commissie activiteiten ondernomen op twee belangrijke
terreinen. Zij heeft de werking van de interne markt ondersteund en geconsolideerd door invloed
uit te oefenen op de structuur van de markten en door concurrentieverstorende praktijken streng te
vervolgen teneinde de Economische en Monetaire Unie een solide en gezonde basis te kunnen geven.
Tegelijkertijd heeft zij beslissende stappen gezet in de richting van de modernisering van het
communautaire mededingingsrecht. Eind september heeft de Commissie namelijk de mededeling over
de herziening van haar beleid op het gebied van verticale afspraken goedgekeurd, die een werkelijke
ommekeer inhoudt van de wijze van beoordeling van concurrentieverstorende praktijken. Met
betrekking tot staatssteun zij voorts de aandacht gevestigd op het in november in de Raad bereikte
politieke akkoord over de nieuwe procedureverordening, die naar verwachting in de loop van 1999
officieel zal worden aangenomen. Ten slotte heeft de Commissie de laatste maanden onophoudelijk
gewerkt aan het intensiveren van de betrekkingen met de mededingingsautoriteiten in derde landen,
daar zij tegenwoordig dagelijks te maken krijgt met de internationale dimensie van mededingings-
vraagstukken. 1

1. Het mededingingsbeleid, een instrument ter bescherming en bevordering van de interne
markt

2. In 1998 waren de resultaten van de activiteiten van de Commissie op het gebied van de
mededinging zeer bevredigend. Dit is te danken aan de vastberadenheid van de Commissie om het
mededingingsbeleid te maken tot een instrument ter bescherming en bevordering van de interne markt
in het perspectief van de verwezenlijking van de Economische en Monetaire Unie. Enerzijds heeft de
Commissie zware sancties opgelegd in een aantal zaken die men als exemplarisch zou kunnen
kenschetsen. Anderzijds heeft zij de eerste maatregelen uitgevoerd die ertoe moeten leiden dat de
controleactiviteiten van haar diensten weer volledig worden gericht op zaken met een duidelijk
communautair belang.

1.1. Naar een dynamischer functioneren van de interne markt

3. De Commissie werd gedreven door de zorg de interne markt te consolideren door pogingen van
het bedrijfsleven om de voorwaarden voor de ontwikkeling daarvan kunstmatig vast te stellen, te
verhinderen.

Zij was bijzonder waakzaam wat betreft de praktijken die tot afscherming van de markten leiden.
Daarom heeft zij een boete van 102 miljoen ecu opgelegd aan de automobielfabrikant Volkswagen, die
het intracommunautaire handelsverkeer belemmerde door zijn Italiaanse dealers te verbieden auto's
van het merk Volkswagen en Audi aan buitenlandse klanten te verkopen.

1 Internationale samenwerking komt in de inleiding niet aan de orde aangezien dit het onderwerp is van het
voorwoord van Commissaris Karel van Miert.
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Tevens heeft zij het misbruik van een machtspositie door de Amministrazione Autonoma dei
Monopoli dello Stato bestraft, die haar eigen sigarettenproductie bevoordeelde ten nadele van
sigaretten van buitenlandse herkomst.

In dezelfde geest heeft zij de strijd aangebonden met de prijskartels om de inflatie-effecten daarvan te
bestrijden en de doelmatigheid van de werking van de concurrentie te waarborgen. Zo heeft de
Commissie verscheidene kartels verboden en hoge boetes opgelegd aan de betrokken ondernemingen.
Dit was het geval in de sectoren roestvrij staal, suiker, stadsverwarmingsleidingen en maritiem vervoer.

Tot misbruik van een machtspositie met een discriminerend karakter worden eveneens gerekend
praktijken die de vorming van de interne markt verzwakken, want zij belemmeren de groei van
ondernemingen die in een afhankelijke positie verkeren of van bedrijven die willen penetreren in een
markt, met name in de context van de liberalisering van de netwerken. De Commissie heeft dit soort
misbruik herhaaldelijk veroordeeld, met name op het gebied van het lucht- en zeevervoer.

De verwezenlijking van de interne markt steunen betekent ook erop toezien dat de structuren daarvan
flexibel en open blijven zodat de concurrentie zo doeltreffend mogelijk kan zijn. Daarom heeft de
Commissie de fusies tussen Bertelsmann, Kirch en PremieÁre en tussen Deutsche Telekom en
BetaResearch verboden, want deze concentraties zouden hebben geleid tot structuren voor digitale
televisie in Duitsland waarbij de verschillende partijen machtsposities en zelfs monopolistische posities
op een aantal markten zouden verwerven. Tevens heeft zij een aantal transacties goedgekeurd op
voorwaarde dat de bedrijven verplichtingen nakomen die erop gericht zijn voldoende concurrentie te
behouden op de desbetreffende markten.

De controle op staatssteun ten slotte levert een belangrijke bijdrage aan het genoemde plan tot
ondersteuning van de verdieping van de interne markt. De Commissie staat op het standpunt dat
ongerechtvaardigde overheidssteun tot verstoringen van de marktwerking en tot een ondoelmatige
allocatie van productiemiddelen leidt. Het gevolg daarvan is dat de handelsbarrieÁres toenemen en
daardoor de verworvenheden van de interne markt in gevaar worden gebracht. Aanhoudende
verschillen in de omvang van overheidssteun tussen de lidstaten brengen de verwezenlijking van de
doelstelling van economische en sociale samenhang in gevaar. De Commissie is dan ook strenge
controle blijven uitoefenen op staatssteun. Het aantal zaken waarover zij moest beslissen, is
afgenomen, maar bleef helaas hoog. Een groot deel daarvan, ongeveer 20%, betreft zaken waarin de
lidstaten de verplichting om de Commissie in kennis te stellen van nieuwe steunmaatregelen niet zijn
nagekomen. Dit was voor de Commissie een bevestiging van de noodzaak om consequent
terugvordering te eisen van niet-gemelde steun die onverenigbaar is met het Verdrag. Als ze dat
niet zou doen, zouden de lidstaten onvoldoende prikkels hebben om zich aan hun procedurele
verplichtingen te houden. Vermeldenswaardige zaken in dit verband waren de aanvullende steun aan
CreÂdit Lyonnais voor een ongeeÈvenaard bedrag van 1,5 miljard ecu en het pakket steunmaatregelen
voor de bouw van de spoorverbinding in de Kanaaltunnel. Deze zaak is een typisch voorbeeld van de
aanpak van de implicaties van de bouw en de levering van vervoersinfrastructuur door particuliere
investeerders.

De genoemde besluiten van de Commissie zijn gericht op hetzelfde doel: bijdragen tot de consolidatie
van de interne markt, het fundament van de Economische en Monetaire Unie. Ofschoon de
Commissie dus regelmatig streng is opgetreden, mag dit niet verhelen dat zij ten aanzien van het
merendeel van de in 1998 bij haar aangemelde akkoorden, transacties of steunmaatregelen positieve
besluiten heeft genomen.
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1.2. Verschuiving van het zwaartepunt van de controleactiviteiten

4. Een van de hoofddoelen van de modernisering van het mededingingsrecht en van de
werkzaamheden van de Commissie op het gebied van de controle is, ervoor te zorgen dat de
betreffende diensten zich weer volledig richten op zaken met een duidelijk communautair belang.
Deze intentie werd in 1997 duidelijk aangekondigd bij de eerste reeks teksten (de mededeling inzake
overeenkomsten van geringe betekenis en de mededeling betreffende de samenwerking tussen de
Commissie en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten). De resultaten aan het einde van 1998
lijken bemoedigend, maar zijn nog te mager.

5. Het jaar 1998 werd opnieuw gekenmerkt door intensieve controleactiviteiten op alle
bevoegdheidsgebieden. Het totale aantal in 1998 geregistreerde nieuwe zaken bedraagt 1198, waarvan
509 zaken die onder de artikelen 81, 82 en 86 vallen, 245 2 zaken betreffende concentraties en 444
zaken betreffende staatssteun. Dit is een aanzienlijke daling (met 134 zaken) ten opzichte van 1997, die
voornamelijk moet worden toegeschreven aan een vermindering van het aantal zaken betreffende
staatssteun. Wat betreft de traditionele antitrustzaken merkt de Commissie op dat het aantal
aanmeldingen zich stabiliseert, een bemoedigende ontwikkeling, die waarschijnlijk gedeeltelijk te
danken is aan de nieuwe ¹de minimisº-mededeling. De Commissie moet overigens nog altijd een groot
aantal klachten in behandeling nemen. Wat betreft de concentraties moet worden geconstateerd dat,
ofschoon de wijziging van verordening nr. 4064/89 en met name de nieuwe bevoegdheid van de
Commissie ten aanzien van bepaalde transacties van grensoverschrijdende aard in tegenstelling tot de
verwachting niet tot een explosieve stijging van het aantal aanmeldingen hebben geleid, het totale
aantal uit hoofde van de verordening aangemelde transacties met nog eens 36% is toegenomen, ofwel
een toename van 5 punten in vergelijking met 1997, toen deze 31% bedroeg. Deze ontwikkeling heeft
te maken met een internationale conjunctuur die concentratiebewegingen in de hand werkt en met de
voorbereiding van de markten op de Economische en Monetaire Unie. Tot slot zij opgemerkt dat het
totale aantal geregistreerde nieuwe zaken inzake staatssteun in de loop van het jaar een spectaculaire
daling vertoonde ten opzichte van 1997 (- 32%) en, in het algemeen, ten opzichte van de laatste drie
jaren. Het aantal zaken waarover in hetzelfde jaar wordt beslist, bedroeg 1279, waarvan 581 voor
zaken op grond van de artikelen 81 en 82, 238 voor concentraties en 460 voor staatssteun, hetgeen een
toename betekent met 119 ten opzichte van vorig jaar. Dit resultaat is de weerspiegeling van het
aanhoudend streven van de Commissie om de dossiers zo snel mogelijk af te handelen.

2. Voortzetting van de modernisering van het mededingingsrecht

6. In 1998 is de Commissie een nieuwe fase in haar moderniseringsbeleid ingegaan met de
publicatie van haar mededeling over de verticale afspraken. Tevens dienen op het gebied van de
controle op staatssteun te worden gemeld de goedkeuring van de verordening die de Commissie
machtigt tot groepsvrijstellingsverordeningen voor bepaalde soorten staatssteun, en het politieke
akkoord over de procedureverordening tijdens de Industrieraad van 16 november.

2.1. Kartelbeleid

7. De mededeling van 30 september 1998 over de toepassing van de communautaire mededin-
gingsregels op verticale afspraken vormt in vele opzichten een belangrijke vernieuwing van de aanpak
van de Commissie van het mededingingsbeleid. De Commissie breekt hiermee met een zeer complexe
methode van vrijstellingen per sector en categorie en kiest voor een aanpak die meer gericht is op de

2 Daarbij inbegrepen 10 EGKS-besluiten.
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economische analyse van de gevolgen van verticale restricties door de vrijstelling te koppelen aan de
positie van bedrijven op de markt. Vereenvoudiging van de procedures, realistische analyses en een
grotere betrokkenheid van de nationale rechters en mededingingsautoriteiten zijn de basisbeginselen
waardoor de Commissie zich heeft laten leiden bij haar nieuwe aanpak en die haar in de komende
maanden zullen blijven inspireren.

8. De algemene gedachte is toepassing van eÂeÂn zeer brede groepsvrijstellingsverordening voor alle
verticale mededingingsafspraken inzake alle eindproducten, intermediaire producten en diensten.
Daarvan uitgesloten zou een beperkt aantal restricties zijn, zoals bijvoorbeeld de akkoorden over
prijsvaststelling. Het is dus een systeem dat gebaseerd is op de zogenaamde ¹zwarteº bepalingen, dat
bestaat in het vaststellen van datgene waarvoor volgens de verordening geen vrijstelling kan worden
verleend. Het feit dat niet de clausules waarvoor vrijstelling kan worden verleend, worden vastgesteld,
zoals het geval is in de huidige vrijstellingsverordeningen, neemt onmiddellijk het verstikkende effect
weg van de lijsten met zogenaamde ¹witteº bepalingen, die de bedrijven dwongen hun akkoorden te
gieten in het model van de ontheffingsverordening.

9. De hoofddoelstelling van deze brede en flexibele vrijstellingsverordening is meer bewegings-
vrijheid en rechtszekerheid te bieden aan de ondernemingen die geen aantrekkelijke marktmacht op
de markt hebben, hetgeen tenslotte bij veel ondernemingen het geval is. Binnen de grenzen van deze
bewegingsvrijheid zouden de ondernemingen de geldigheid van hun akkoorden volgens het
gemeenschapsrecht niet meer hoeven te beoordelen. Om het concurrerend functioneren van de
markten te handhaven en het voordeel van deze vrijstelling te beperken tot de ondernemingen die
geen aanzienlijke invloed op de markt bezitten, zouden in de verordening drempels in de vorm van
marktaandelen worden vastgelegd waarboven de groepsvrijstelling niet meer toepasselijk is. Dat zou
echter niet betekenen dat de desbetreffende afspraken in geval van overschrijding van die drempels
onrechtmatig zouden zijn, maar dat zij in dat geval aan een individueel onderzoek op verenigbaarheid
onderworpen zouden moeten worden.

10. Om bedrijven te helpen beter de contouren af te bakenen van de analyse die zij zouden moeten
uitvoeren om te bepalen of hun overeenkomsten in overeenstemming zijn met artikel 81, lid 1 en 3, is
de Commissie voornemens richtsnoeren te publiceren als aanvulling op het juridische kader van de
toekomstige vrijstellingsverordening.

11. Om haar nieuwe beleid ten uitvoer te kunnen leggen zal de Commissie nieuwe wetgevende
bevoegdheden van de Raad moeten krijgen. Een voorstel tot wijziging van verordening (EEG) nr. 19/
65 van de Raad van 2 maart 1965 is ingediend bij de Raad teneinde de Commissie de bevoegdheid te
geven de nieuwe soort groepsvrijstellingsverordening aan te nemen. Bovendien heeft de Commissie
een voorstel aangenomen tot wijziging van verordening nr. 17/62 van de Raad van 6 februari 1962
teneinde de vrijstelling van aanmelding bedoeld in artikel 4, lid 2, uit te breiden.

2.2. Staatssteun

12. In 1998 heeft de Commissie haar in het najaar van 1996 genomen initiatief voor de
herorieÈntering en modernisering van de controle op staatssteun voortgezet. Het doel van het initiatief
is de doorzichtigheid en de rechtszekerheid te verbeteren door de procedureregels te vereenvoudigen
en te verduidelijken, alsmede de doelmatigheid van het controlesysteem ten aanzien van staatssteun
voor minder belangrijke zaken te verbeteren. Gezien het grote aantal steunmaatregelen dat de
Commissie moet beoordelen, is het onvermijdelijk dat zij haar inspanningen concentreert op de
belangrijke zaken, waaronder hoge steunbedragen of nieuwe juridische kwesties. De noodzaak hiertoe
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wordt met name onderstreept door het toenemend aantal gevallen van individuele ad hoc-steun, die
vaak zeer omvangrijk zijn.

13. Als een belangrijke stap bij de modernisering van de controle op staatssteun heeft de Raad, in
afwachting van het standpunt van het Europees Parlement, politieke overeenstemming bereikt over
een voorstel van de Commissie voor een procedureverordening. Deze verordening zal de procedurele
stappen die door de Commissie en de lidstaten bij de toepassing van artikel 88 van het Verdrag moeten
worden gevolgd, duidelijk vastleggen, met name wat betreft tijdslimieten, bevelen en terugvordering
van onverenigbare steun. Verder heeft de Raad formeel ingestemd met het voorstel voor een
verordening die de Commissie in staat stelt voor bepaalde categorieeÈn horizontale staatssteun
vrijstelling te verlenen van de aanmeldingsplicht. De toekomstige vrijstellingsverordeningen moeten
de procedures vereenvoudigen doordat de Commissie de beoordeling van veel steungevallen die geen
groot gevaar van concurrentievervalsing inhouden, achterwege kan laten.

14. De Commissie heeft voorts een aantal stappen ondernomen om meer duidelijkheid te brengen
in haar beoordeling van steunmaatregelen. De multisectorale kaderregeling betreffende regionale
steun voor grote investeringsprojecten is op 1 september in werking getreden. De Commissie heeft een
kaderregeling voor overheidssteun voor opleiding aangenomen. Met betrekking tot steun aan de
scheepsbouw werd een nieuwe verordening aangenomen. Dit was noodzakelijk geworden om de
zevende richtlijn betreffende steun aan de scheepsbouw te vervangen, aangezien de Verenigde Staten
de OESO-overeenkomst inzake de scheepsbouw nog altijd niet hebben geratificeerd. Tenslotte heeft
de Commissie in een mededeling haar nieuwe aanpak voor de beoordeling van de aanwezigheid van
overheidssteun in maatregelen van de lidstaten inzake de directe belastingen op ondernemingen
uiteengezet. Deze nieuwe aanpak loopt parallel met de inspanningen van de lidstaten binnen de
Gedragscodegroep om een eind te maken aan schadelijke belastingconcurrentie.

3. Het liberaliseringsproces

15. De voortzetting van het proces van liberalisering van netwerken die vroeger onder een
staatsmonopolie vielen, is eveneens een onderdeel van dit beleid van consolidatie van de interne
markt. De openstelling van de sectoren die verband houden met de informatiemaatschappij of met de
productie en distributie van energie vormt namelijk een beslissende factor voor het concurrentiever-
mogen van de Europese industrie en, als gevolg daarvan, van de dynamiek van de interne markt. Zij
stimuleert met name de technologische innovatie en bevordert de schepping van stabiele en duurzame
nieuwe banen.

3.1. Telecommunicatie

16. In verband met de volledige liberalisering van de telecommunicatie per 1 januari 1998 heeft de
Commissie in die sector een groot aantal activiteiten ontplooid.

17. In de loop van de eerste maanden van het jaar heeft de Commissie het interpretatiekader
aangevuld door een mededeling aan te nemen inzake de status van spraaktransmissie via Internet,
alsmede een mededeling over de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten inzake
toegang in de telecommunicatiesector. In laatstgenoemde tekst bevestigt de Commissie met name haar
wens dat de regelgevende autoriteiten van de lidstaten en, zo nodig, de nationale mededingingsauto-
riteiten, het merendeel van de zaken behandelen en dat op haarzelf pas een beroep gedaan wordt als
dat noodzakelijk is.
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18. De Commissie heeft een gemeenschappelijk follow-up-team ingesteld, dat bestaat uit
vertegenwoordigers van de directoraten-generaal die respectievelijk met mededinging en telecommu-
nicatie zijn belast. Zij heeft in de loop van het jaar twee verslagen gepubliceerd over de stand van
zaken bij de uitvoering door de lidstaten van de liberaliseringsrichtlijnen in de telecommunicatiesector.
Deze verslagen geven een over het geheel genomen bemoedigend beeld van het binnen de Unie in
gang gezette proces. In alle lidstaten, behalve Portugal en Griekenland die tot 2000 zijn vrijgesteld, zijn
nieuwe bedrijven gemachtigd diensten op het gebied van de spraaktelefonie te leveren of openbare
telecommunicatienetwerken op te zetten en te exploiteren die concurreren met de bestaande
exploitant. De Commissie constateert echter dat er bepaalde tekortkomingen blijven bestaan. In het
begin van 1998 liepen er 35 inbreukprocedures. De Commissie heeft verscheidene daarvan echter
beeÈ indigd nadat de betrokken lidstaten haar had laten weten dat er passende maatregelen waren
getroffen.

19. De Commissie blijft er alert op toezien dat nationale maatregelen met betrekking tot de
onderlinge koppeling van netwerken in overeenstemming zijn met het begrip universele dienstverle-
ning, met de eisen ten aanzien van de berekening van de kosten en de financiering daarvan en met de
procedures en voorwaarden inzake het verlenen van vergunningen, opdat deze nationale maatregelen
geen belemmering vormen voor de toetreding van nieuwe exploitanten.

20. Al deze maatregelen tezamen zijn erop gericht het succes te waarborgen van het liberalise-
ringsproces, dat tot een ware hausse van ondernemersactiviteiten heeft geleid. Eind februari waren er
in de hele Europese Unie meer dan 500 vergunningen voor toegang tot het lokale net verleend. De
mobiele telefonie blijft zich mede dankzij de vrije concurrentie spectaculair ontwikkelen. De
Commissie moet zich inzetten voor ondersteuning van die ontwikkeling, temeer daar de perspectieven
die samenhangen met het gecombineerde effect van mobiele telefonie, satellietverbindingen en
Internet veelbelovend zijn in termen van groei.

3.2. Energie

21. De richtlijn betreffende de openstelling van de interne markt voor aardgas is door de lidstaten
aangenomen tijdens de Industrieraad van 11 mei, waardoor de liberalisering in de energiesector, die
met de richtlijn over de interne elektriciteitsmarkt is begonnen, werd gecompleteerd. In de richtlijn
worden gemeenschappelijke regels vastgesteld inzake de transmissie, distributie, levering en opslag
van aardgas; de richtlijn reguleert de toegang tot de markt en de exploitatie van de netten en legt de
criteria en procedures vast die gelden voor de verlening van toestemming voor de aanleg en de
exploitatie van aardgasinstallaties.

22. De minimumopenstelling van de nationale markten zal gemiddeld 20% van het jaarlijkse
gasverbruik bedragen bij de omzetting van de richtlijn (dat wil zeggen uiterlijk in 2000); dit
minimumpercentage wordt na vijf jaar verhoogd tot 28% en na tien jaar tot 33%. Parallel hieraan zal
de categorie aardgasafnemers die zelf over hun contracten met de leveranciers van hun keuze mogen
onderhandelen, geleidelijk worden verruimd.

Voor het organiseren van de toegang tot het net kunnen de lidstaten tussen twee procedures kiezen:
toegang via onderhandelingen of gereguleerde toegang. Voor beide procedures geldt dat zij volgens
objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria worden toegepast. In beginsel moeten de
upstream pijpleidingnetten ook worden opengesteld, echter volgens door de lidstaten vast te stellen
modaliteiten.
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23. De Commissie zal bepaalde afwijkingen kunnen toestaan voor het geval dat bepaalde bedrijven
die door ¹take-or-payº-leveringscontracten zijn gebonden, als gevolg van de liberalisering problemen
zullen krijgen. De richtlijn voorziet tevens in een afwijking voor de lidstaten die niet rechtstreeks zijn
verbonden met het gasnet van een andere lidstaat en die slechts eÂeÂn externe leverancier hebben,
alsmede in afwijkingen voor de opkomende markten en regio's in Griekenland en Portugal, en voor de
geografische gebieden waar de infrastructuur op het gebied van gas in ontwikkeling is.

Inzet 1: De euro en concurrentie

In 1998 werden de voorbereidingen voor de lancering van de euro succesvol afgerond. De invoering
van de euro zal ingrijpende gevolgen hebben voor de concurrentie in Europa. In het algemeen zal
de Europese Monetaire Unie (EMU) om drie redenen tot toename van de concurrentie leiden:

In de eerste plaats zullen hierdoor de positieve effecten van het interne-marktprogramma versterkt
worden. De interne markt bevordert de concurrentie door een doeltreffende integratie van
markten en vergroting van de desbetreffende markten. De euro zal dit effect verhogen doordat bij
de handel tussen de deelnemende lidstaten de wisselkoersrisico 's en de transactiekosten voor het
omwisselen van de ene valuta in de andere zullen verdwijnen. Als gevolg daarvan zullen
handelsstromen naar verwachting toenemen. Terwijl het interne-marktprogramma hoofdzakelijk
gevolgen had voor bepaalde productiesectoren die door hoge non-tarifaire belemmeringen werden
beschermd, zal de euro waarschijnlijk van invloed zijn voor een veel groter aantal sectoren, met
name financieÈ le diensten en distributie. In het bijzonder zullen de markten voor veel financieÈ le
diensten, die momenteel nationaal zijn omdat de valuta's verschillen, zich geleidelijk uitbreiden tot
de gehele eurozone.

De uitbreiding van geografische markten biedt nieuwe kansen op schaalvoordelen en zal tot een
toename van fusie- en overnameactiviteiten leiden. Dit zal in het bijzonder het geval zijn in
sectoren waar verkoopnetwerken tot nu toe hoofdzakelijk binnen nationale grenzen opereerden en
waar bedrijven mogelijkheden zien voor belangrijke kostenbesparingen door op Europese schaal te
gaan werken. Aan de andere kant zal concurrentie de zwakke punten aan het licht brengen van
minder efficieÈnte bedrijven, die gevoelig zullen worden voor een overnamebod. In het algemeen zal
de herstructurering die voortvloeit uit de EMU geen concurrentieproblemen opleveren en zal deze
de algehele doelmatigheid van de economie van de Gemeenschap verhogen. Mits de toegang tot de
markt gemakkelijk is, zullen er waarschijnlijk geen grote concurrentieproblemen voortvloeien uit
de daling van het totale aantal bedrijven, aangezien inefficieÈnte bedrijven verdwijnen en
efficieÈntere bedrijven groter worden. Hoewel het aantal nationale leveranciers op een lokale
markt naar verwachting zal afnemen, zal het totale aantal huidige of potentieÈ le concurrenten op die
markt toenemen, nadat deze in een geografisch grotere markt is opgenomen.

In de tweede plaats zal de EMU de transparantie van de prijzen vergroten. Na de invoering van de
euro zal het grotere gemak waarmee de prijzen in de diverse landen vergeleken kunnen worden,
hoofdzakelijk gevolgen hebben voor die sectoren waarin de prijsverschillen tussen de lidstaten
groot zijn, niet als gevolg van structurele oorzaken zoals verschillen in de smaak van de
consumenten en indirecte belastingen, maar eerder door de marktsegmentatiestrategieeÈn van de
bedrijven. Voor bepaalde duurzame gebruiksgoederen, zoals motorvoertuigen, heeft een grotere
transparantie van de prijzen waarschijnlijk in het bijzonder grote gevolgen, aangezien elke aankoop
een groot deel van de totale uitgaven van de consument uitmaakt. Voor dit soort producten kunnen
de potentieÈ le besparingen van een aanschaf over de grens de extra kosten die de consument moet
maken gemakkelijk compenseren.
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In de derde plaats zal de invloed van de euro op de aandelenmarkt gevolgen hebben voor de
concurrentie op het gebied van goederen en diensten. De EMU zal leiden tot lagere kapitaalkosten,
hetgeen tot een toename van het aantal fusies zou kunnen leiden. Nieuwe financieringstechnieken
en -markten kunnen worden benut door een nieuwe generatie EU-ondernemers, waardoor zij
toegang kunnen krijgen tot de markt. Daarom zal de verandering op de kapitaalmarkt de
concurrentiebevorderende effecten van de EMU in beginsel verder doen toenemen.

In verband met deze algehele concurrentiebevorderende effecten van de EMU moet het
mededingingsbeleid een belangrijke rol spelen bij het waarborgen of vergroten van de flexibiliteit
van de markten voor goederen en diensten. Bedrijven die zichzelf via concurrentieverstorend
gedrag tegen de concurrentiedruk kunnen beschermen zijn vaak minder efficieÈnt en innovatief en
kunnen zich daardoor minder goed aanpassen in geval van macro-economische schokken.

Een aantal bedrijven zal onvermijdelijk problemen krijgen als gevolg van grotere concurrentie.
Daarom zullen de lidstaten waarschijnlijk onder zware druk komen te staan om deze bedrijven te
beschermen met overheidssteun, vooral reddings- en herstructureringssteun. Dergelijke steun-
maatregelen kunnen tot grote verstoringen van de concurrentie leiden ten koste van bedrijven die
efficieÈnter werken.

De dreiging van potentieel grotere concurrentie zou er dus tevens toe kunnen leiden dat bedrijven
manieren trachten te vinden om het huidige concurrentieniveau te verminderen. Grotere
transparantie van prijzen zal bijvoorbeeld de parallelle handel meer stimuleren, maar zal tevens
bedrijven er meer toe verleiden nieuwe barrieÁres voor arbitrage op te werpen. Tegelijkertijd kan de
dreiging van nieuwe concurrentie als gevolg van de EMU gevestigde bedrijven ertoe aanzetten om
verticale of horizontale overeenkomsten aan te gaan met als doel rivalen buiten te sluiten, of om
staatssteun te vragen. Ten slotte zou de verwachte toename van fusies en overnames in een aantal
sectoren op langere termijn tot oligopolies kunnen leiden. Bedrijven in deze sectoren zouden in de
verleiding kunnen worden gebracht de concurrentiedruk te verminderen, hetzij door stilzwijgend
heimelijke overeenkomsten te sluiten, hetzij door kartels te vormen. Dit zal gemakkelijker worden
naarmate door de toegenomen transparantie prijzen van de concurrent beter kunnen worden
gevolgd. Het zal dus moeilijker worden van afgesproken prijzen af te wijken en dit feit achter
wisselkoersschommelingen te verbergen.

Er moet dus ook in de toekomst een alert mededingingsbeleid worden gevoerd om te waarborgen
dat alle voordelen van de euro worden gerealiseerd. Zowel het communaitaire als het nationale
mededingingsbeleid zijn van essentieel belang om zeker te stellen dat de markten voor goederen en
diensten flexibel zijn, zodat de Europese consumenten werkelijk profijt hebben van de
gemeenschappelijke munt.
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I Ð MEDEDINGINGSBEPERKENDE AFSPRAKEN EN MISBRUIK
VAN MACHTSPOSITIE Ð ARTIKELEN 81 EN 82
Staatsmonopolies en monopolierechten Ð Artikelen 31 en 86

A Ð Modernisering van het algemeen wettelijk en interpretatief kader

24. Sinds twee jaar is de Commissie bezig met de modernisering van haar concurrentiebeleid, om
dit beter aan te passen aan de hedendaagse economische realiteit en met name beter te kunnen
inspelen op de uitdagingen die de Economische en Monetaire Unie en de uitbreiding van de
Gemeenschap vormen 3. Met deze modernisering van zowel de voorschriften als de praktijk wordt in
het bijzonder beoogd de administratieve rompslomp te verminderen die een onnodige belasting vormt
voor de ondernemingen, met name die zonder enige macht op de markt, en tevens de diensten van de
Commissie in staat te stellen hun aandacht uitsluitend te richten op zaken die in het kader van het
concurrentiebeleid van de Europese Gemeenschap een duidelijk communautair belang vertonen. Na
goedkeuring door de Raad in 1997 van een herziene verordening inzake concentratiecontrole en na
goedkeuring door de Commissie van diverse mededelingen ter verduidelijking en modernisering van
haar praktijk met betrekking tot de toepassing van de kartelwetgeving, heeft de Commissie in het
verslagjaar een nieuwe stap gezet met de publicatie van haar mededeling inzake verticale
concurrentiebeperkingen.

1. Resultaat van de eerste herorieÈnteringsmaatregelen

25. De Commissie heeft in 1997 twee mededelingen goedgekeurd met de bedoeling het de
controlediensten mogelijk te maken hun aandacht nog alleen te moeten richten op zaken die de
mededinging binnen de Unie in aanzienlijke mate beõÈnvloeden. Aan de ene kant is er de herziene
bekendmaking inzake overeenkomsten van geringe betekenis, welke niet geacht worden de werking
van de gemeenschappelijke markt merkbaar te beõÈnvloeden, en aan de andere kant is er de mededeling
inzake samenwerking tussen de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten, welke aansluit
bij die inzake de samenwerking met rechterlijke instanties. Op grond van deze nieuwe bepalingen
moesten de communautaire controlediensten zich gemakkelijker kunnen concentreren op zaken
waarvan de gevolgen voor de mededinging op de interne markt duidelijk zijn. Na een jaar waarin deze
beide mededelingen zijn toegepast, is het interessant een eerste balans op te maken.

26. Voor wat betreft de toepassing van de artikelen 81 en 82 zijn de cijfers voor 1998 vrijwel
identiek aan die voor 1997. Het geregistreerde aantal nieuwe zaken bedroeg 509 in 1998, tegen 499 het
jaar ervoor (447 in 1996). Er lijkt zich dus een stabilisatie voor te doen. Er is sprake van een teruggang
van het aantal aanmeldingen, al blijft dit aantal hoog. Hetzelfde geldt in mindere of meerdere mate
voor de klachten en de procedures die door de Commissie ambtshalve worden ingeleid.

27. De stabilisatie van het aantal aanmeldingen, dat daalt van 221 in 1997 tot 216 in 1998, is wellicht
deels te danken aan de vorig jaar door de Commissie goedgekeurde maatregelen, en in het bijzonder
aan de bekendmaking inzake overeenkomsten van geringe betekenis. De diensten van de Commissie
hebben in de loop van het jaar weliswaar slechts een tiental keren gebruik gemaakt van die
bekendmaking, maar de bekendmaking heeft wellicht een aantal ondernemingen ertoe bewogen
overeenkomsten van geringe betekenis niet aan te melden, en het aantal aanmeldingen zou dus hoger

3 XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, punten 36 tot en met 50.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

XXVIIIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID Ð SEC(99) 743 DEF. 27



hebben gelegen indien de bekendmaking niet had bestaan. De resultaten in het eerste toepassingsjaar
(-0,2%) blijven hoe dan ook ontoereikend.

28. Ten aanzien van de klachten, waarvan het aantal in het verslagjaar aanzienlijk hoger lag dan in
het voorgaande jaar (192 tegen 177 in 1997), stelt de Commissie vast dat sommige weliswaar een
duidelijk communautair belang vertonen en aanleiding geven tot belangrijke beschikkingen, zoals de
zaak van de Griekse veerdiensten, maar dat tal van klachten die bij haar worden ingediend een
dergelijk belang niet vertonen. Het aantal beschikkingen van de Commissie dat gebaseerd is op de
verwerping van een klacht wegens het ontbreken van een communautair belang, is in dit verband
veelzeggend. Verwijzing naar de ºAutomec-uitspraak van het Hof, volgens welke de Commissie
dergelijke klachten kan afwijzen, is misschien wel een passend instrument, maar allicht ontoereikend.
Het zou wenselijk zijn te kunnen beschikken over een instrument dat de afwijzingsprocedure
vereenvoudigt.

29. Het aantal ambtshalve door de Commissie ingeleide zaken is in het verslagjaar op hetzelfde
niveau gebleven als het voorgaande jaar (101). Zij hebben voor een groot deel betrekking op eÂeÂn
specifieke sector, namelijk de telecommunicatiesector, die per 1 januari 1998 in het stadium van de
volledige liberalisering is getreden, hetgeen een extra scherp toezicht door de diensten van de
Commissie rechtvaardigt.

30. De mededeling betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de nationale mededin-
gingsautoriteiten bij de behandeling van zaken die binnen de werkingssfeer van de artikelen 81 en 82
vallen, is in een eerste aantal gevallen toegepast. Zo is in 15 gevallen een klacht door de Commissie
afgewezen wegens onvoldoende communautair belang, terwijl de zaak is behandeld door de autoriteit
van de lidstaat waar de gevolgen van de omstreden gedraging zich in hoofdzaak voordoen. Tevens zijn
er 89 gevallen geweest waarin tussen de nationale autoriteiten en de Commissie inlichtingen zijn
gevraagd over zaken die door de beide instanties gezamenlijk werden behandeld. Ten slotte valt op te
merken dat de Commissie is geraadpleegd met betrekking tot tien zaken die alleen door de nationale
mededingingsautoriteiten zijn behandeld en dat er in drie gevallen sprake was van een aanmelding om
de procedure te vertragen, in de zin van de mededeling. Uit deze eerste toepassingsgevallen blijkt dat
de samenwerking tussen communautaire en nationale instanties is toegenomen en dat er wordt
gestreefd naar een gedecentraliseerde toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake mededingings-
regelingen en misbruik van machtsposities. Toch moet worden vastgesteld dat nog meer gebruik zou
kunnen worden gemaakt van de bepalingen van deze mededeling.

31. Deze mededeling betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de nationale
mededingingsautoriteiten zal hoe dan ook pas echt doeltreffend zijn wanneer de gedecentraliseerde
toepassing van het communautaire mededingingsrecht eenmaal volledig is gerealiseerd. In het
verslagjaar konden slechts in acht van de vijftien lidstaten de mededingingsautoriteiten artikel 81, lid 1,
en artikel 82 van het Verdrag rechtstreeks toepassen, nadat door de nationale wetgever specifieke
wetteksten ter zake waren aangenomen. Het betreft BelgieÈ, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, ItalieÈ,
Nederland, Portugal en Spanje. De Commissie hoopt dat de lidstaten waar dergelijke bepalingen nog
niet voorhanden zijn, spoedig de nodige maatregelen zullen nemen om artikel 81, lid 1, en artikel 82 te
kunnen toepassen. Op te merken valt evenwel dat de lidstaten bij het herzien of vaststellen van
nationale mededingingswetten zeer vaak inspiratie zoeken in het Gemeenschapsrecht en zo een
vrijwillige harmonisatie tot stand brengen, die het ontstaan van een gemeenschappelijke juridische
cultuur in de Europese Gemeenschap alleen maar kan bevorderen. Recentelijk hebben Nederland en
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het Verenigd Koninkrijk hun nationale wetgeving gewijzigd. De Nederlandse wet sluit zeer nauw aan
bij de artikelen 81 en 82 ; hetzelfde geldt voor de bepalingen inzake concentratiecontrole 4. De nieuwe
mededingingswet in het Verenigd Koninkrijk is in grote lijnen geõÈnspireerd op de artikelen 81 en 82 5.
Volgens sectie 60 van die wet houden de Britse autoriteiten bij de toepassing van hun nationale recht
rekening met de beginselen en analyses die uit de beschikkingen van de Commissie en de arresten van
het Hof van Justitie kunnen worden afgeleid.

32. In 1998 werden 581 zaken afgesloten, tegen 517 in 1997 en 388 in 1996. Het aantal formele
beschikkingen is merkbaar toegenomen van 27 in 1997 tot 42 in het verslagjaar. Na aftrek van
afgewezen klachten en besluiten op het gebied van vervoer om geen bezwaar te maken, blijven er elf
formele beschikkingen op grond van artikel 81, lid 1, of artikel 82 over, waarbij in de meeste gevallen
geldboeten werden opgelegd. Deze toename van het aantal afgesloten zaken wijst op de wil van de
Commissie om de beslechting van kartelzaken te bespoedigen. Deze verbetering doet echter niets af
aan het feit dat de behandeling van bepaalde dossiers te veel tijd in beslag neemt. Wat de
bovengenoemde elf formele beschikkingen betreft, bedroeg de gemiddelde duur van de procedure 4
jaar en 10 maanden, met 2 jaar en eÂeÂn maand als kortste en 8 jaar als langste behandelingstermijn.
Deze lange behandelingstermijnen zijn grotendeels te verklaren door de zware en tot vertraging
aanleiding gevende procedures. Daarom ook heeft de Commissie zich in het verslagjaar
beziggehouden met een grondige herziening van bepaalde procedureverordeningen, zoals Verordening
nr. 99/63 over het horen van belanghebbenden en derden, ten einde de behandeling van de aan haar
oordeel voorgelegde zaken gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Deze pogingen om te komen
tot vlottere procedures dienen te worden voortgezet.

33. De stabilisatie van het aantal aanmeldingen en de groeiende samenwerking met de nationale
mededingingsautoriteiten geven aanleiding tot een gunstige evaluatie van de pogingen om de
beleidsaandacht op het essentieÈ le te concentreren, al blijven de resultaten nog beperkt. De herziening
van het beleid inzake verticale afspraken moet het de Commissie mogelijk maken verder te gaan op de
ingeslagen weg. Zij zal onverminderd naar oplossingen blijven zoeken en in 1999 nieuwe
moderniseringsvoorstellen formuleren.

2. De mededeling betreffende de toepassing van de communautaire mededingingsregels
op verticale afspraken

34. Op 30 september 1998 heeft de Europese Commissie een mededeling goedgekeurd betreffende
de toepassing van de communautaire mededingingsregels op verticale afspraken 6, waarin zij haar
voorstellen voor hervormingen op dit gebied uiteenzet. Bij dezelfde gelegenheid heeft de Commissie
tevens twee voorstellen goedgekeurd voor verordeningen van de Raad tot wijziging van respectievelijk
Verordening nr. 19/65/EEG van de Raad van 2 maart 1965, om de Commissie de nodige wetgevende
bevoegdheid te verlenen om het voorgestelde nieuwe beleid ten uitvoer te leggen, en Verordening
nr. 17 van 6 februari 1962, om de in artikel 4, lid 2, bedoelde vrijstelling van aanmelding uit te breiden
tot alle verticale afspraken.

35. Deze mededeling en de eraan verbonden voorstellen zijn een vervolg op de publicatie van het
groenboek van de Commissie betreffende verticale afspraken in het concurrentiebeleid van de EU 7 in

4 Wet van 22.5.1997, in werking getreden op 1.1.1998 (¹Mededingingswet).
5 Wet van 9.11.1998, zal in werking treden op 1.3.2000 (¹Competition Actº).
6 COM(98) 544 def.
7 COM(96) 721 def.
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januari 1997, en de zeer brede discussie die daarop volgde. Mits de voorgestelde twee verordeningen
door de Raad worden vastgesteld, is de Commissie voornemens een nieuw type generieke
vrijstellingsverordening voor verticale afspraken in te voeren, aangevuld met een aantal richtsnoeren.
Het is de bedoeling dat de nieuwe mededingingsregels voor de distributie van goederen en diensten
operationeel zijn in 2000.

2.1. Grote lijnen van het beleidsvoorstel

Een meer economische benadering

36. In haar mededeling beveelt de Commissie een verschuiving aan van het huidige beleid, dat
gebaseerd is op formele vereisten met sectorspecifieke regels naar een systeem dat gebaseerd is op de
economische gevolgen en dat virtueel voor alle distributiesectoren geldt 8. Voorgesteld wordt dat dit
zou worden bewerkstelligd door middel van eÂeÂn enkele, zeer ruime generieke vrijstellingsverordening,
die alle verticale afspraken met betrekking tot halffabrikaten, eindproducten en diensten omvat, met
uitzondering van een beperkt aantal fundamentele beperkingen (¹hardcore restrictionsºaÁ . Dit voorstel
is in hoofdzaak gebaseerd op een systeem met een lijst van ºzwarte clausules, d.w.z. dat wordt
aangegeven wat niet onder de groepsvrijstelling valt, in plaats van wat er wel onder valt. Zo wordt het
strait-jacket effect (¹verstikkend effect) vermeden, een structurele zwakte die eigen is aan elk systeem
dat tracht vrijgestelde clausules aan te wijzen.

37. Het hoofddoel van een dergelijke ruime en flexibele generieke vrijstellingsverordening is aan
ondernemingen zonder marktmacht Ð en de meeste ondernemingen hebben geen marktmacht Ð een
¹veilige zone te bieden, waar het niet langer noodzakelijk is dat zij zelf hun overeenkomsten aan de
EG-mededingingsregels toetsen. Om de concurrentie in stand te houden en het voordeel van deze
vrijstelling te beperken tot ondernemingen die geen noemenswaardige marktmacht bezitten, zal de
toekomstige generieke vrijstellingsverordening gebruik maken van maximale marktaandelen om de
vrijstelling in verband te brengen met marktmacht.

38. Ondernemingen met marktaandelen die boven de drempels van de groepsvrijstelling uitstijgen,
vallen buiten de ¹veilige zone. Met klem zij er echter op gewezen dat er zelfs in dat geval geen
vermoeden van onwettigheid betstaat ten aanzien van hun verticale afspraken. De marktaandeel-
drempel zal alleen dienen om een onderscheid te maken tussen overeenkomsten die geacht worden
rechtmatig te zijn en overeenkomsten die eventueel individueel onderzoek behoeven. Om de
ondernemingen behulpzaam te zijn bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek, is de Commissie
voornemens een aantal richtsnoeren bekend te maken, die in wezen betrekking hebben op twee
aspecten: de toepassing van artikel 81, leden 1 en 3, boven de marktaandeeldrempel en het beleid van
de Commissie met betrekking tot de intrekking van het voordeel van de groepsvrijstelling, met name
in zaken met cumulatieve gevolgen. Deze richtsnoeren moeten de ondernemingen in staat stellen om
in de meeste gevallen zelf te beoordelen of artikel 81, leden 1 en 3, van toepassing is. Doel is de kosten
van de rechtshandhaving voor het bedrijfsleven te verminderen en zoveel mogelijk te vermijden dat
overeenkomsten worden aangemeld die geen ernstige concurrentieproblemen doen rijzen.

8 De generieke vrijstellingsverordening inzake de distributie van motorvoertuigen, die in 2002 verstrijkt, valt
buiten de toepassing van het onderhavige voorstel.
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Marktaandeeldrempel(s)

39. Er zal een keuze moeten worden gemaakt tussen een systeem met eÂeÂn of met twee drempels.
Hierover is de discussie nog aan de gang. In een systeem met twee drempels zou de eerste en
belangrijkste marktaandeeldrempel die van 20% zijn. Beneden die drempel wordt aangenomen dat
verticale beperkingen geen noemenswaardige netto negatieve gevolgen hebben en zijn bijgevolg alle
verticale beperkingen en combinaties daarvan, met uitzondering van de fundamentele beperkingen
(¹hardcore restrictionsº), vrijgesteld. Boven de 20%-drempel is er ruimte om bepaalde verticale
afspraken vrij te stellen tot een hogere drempel van 40%. Deze tweede drempel zou gelden voor
verticale beperkingen waarvan men op grond van een economische redenering of opgedane
beleidservaring weet dat zij aanleiding geven tot ernstige beperkingen van de mededinging (b.v.
alleenverkoop, exclusieve afname, niet-exclusieve regelingen zoals hoeveelheidsverplichtingen voor de
afnemer of de leverancier, overeenkomsten tussen KMO's). Een systeem met twee drempels heeft het
voordeel van een economisch verantwoorde geleidelijkheid bij de behandeling van verticale
beperkingen. Het grootste nadeel van een dergelijk systeem is de complexiteit ervan en het gevaar
dat opnieuw formalistische criteria worden ingevoerd om te bepalen op welke verticale beperkingen
de hogere drempel van toepassing is.

40. In een systeem met eÂeÂn drempel zijn alle verticale beperkingen en combinaties ervan, met
uitzondering van de fundamentele beperkingen (¹hardcore restrictionsº), automatisch vrijgesteld
beneden het niveau van de ene marktaandeeldrempel. Er is nog geen voorstel betreffende het niveau
van die drempel, maar het zal in ieder geval lager dan 40% moeten liggen. Waarschijnlijk zal het in de
orde van 25 Ð 35% liggen. Het voordeel van een enkele drempel is de eenvoud, aangezien het niet
nodig is specifieke verticale beperkingen, behalve de fundamentele beperkingen (¹hardcore
restrictionsº), te definieÈren.

De strikt verboden beperkingen

41. Dit zijn beperkingen die altijd buiten de groepsvrijstelling vallen. Het gaat om overeenkomsten
tot vaststelling van minimumprijzen en vaste prijzen bij wederverkoop en overeenkomsten die een
absolute gebiedsbescherming inhouden. Voorts stelt de Commissie voor de mogelijkheid van arbitrage
door tussenpersonen en eindgebruikers in ruimere mate te beschermen en daarom meer in het
algemeen beperkingen met betrekking tot de wederverkoop op de zwarte lijst te plaatsen, voor zover
deze beperkingen voortvloeien uit factoren waarop de partijen greep hebben. Over de precieze inhoud
van de lijst van strikt verboden beperkingen is de discussie evenwel nog aan de gang. Maximum en
aanbevolen wederverkoopprijzen zouden, mits zij niet neerkomen op vaste wederverkoopprijzen, in de
regel geacht worden buiten de werkingssfeer van artikel 81, lid 1, te vallen.

Geen sectorspecifieke regels

42. Er is voor gekozen eÂeÂn ruime generieke vrijstellingsverordening voor te stellen in plaats van een
reeks verschillende verordeningen voor specifieke vormen van verticale beperkingen of voor bepaalde
sectoren. Verschillende vormen van verticale beperkingen met soortgelijke effecten worden dus op
vergelijkbare wijze behandeld, waardoor elke niet-gerechtvaardigde differentiatie tussen vormen of
sectoren wordt vermeden. Zo wordt op de best mogelijke manier voorkomen dat ondernemingen zich
bij de keuze van hun wijze van distributie laten leiden door oneigenlijke overwegingen in verband met
het beleid. De keuze van de onderneming dient gebaseerd te zijn op de commercieÈ le pluspunten en
niet, zoals thans het geval is, op niet-gerechtvaardigde verschillen in de kansen op vrijstelling.
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43. Selectieve distributie, met inbegrip van kwantitatieve selectieve distributie, zou onder bepaalde
voorwaarden binnen de werkingssfeer van de voorgestelde generieke vrijstellingsverordening vallen.
In een systeem met twee drempels zou de eerste marktaandeeldrempel van 20% van toepassing zijn.
Voorgesteld wordt dat in de richtsnoeren wordt aangegeven dat kwalitatieve selectieve distributie en
overeenkomsten inzake klantenservice in de regel buiten de werkingssfeer van artikel 81, lid 1, zouden
vallen.

44. Franchising zou weliswaar onder de groepsvrijstelling vallen, maar geen aanleiding geven tot
enige voorkeursbehandeling, aangezien het gaat om een combinatie van verticale beperkingen.
Gewoonlijk is franchising een combinatie van selectieve distributie en niet-concurrentiebepalingen
met betrekking tot de producten die het voorwerp van de franchise vormen. Soms komen daar nog
exclusieve-distributiebepalingen bij, zoals een standplaatsclausule of territoriale exclusiviteit. Deze
combinaties zouden volgens de algemene criteria van de generieke vrijstellingsverordening worden
behandeld, waarbij een volstrekte gebiedsbescherming in ieder geval op de lijst van fundamentele
beperkingen (¹hardcore restrictionsº) zou staan.

45. Voorgesteld wordt dat de generieke vrijstellingsverordening ook geldt voor samenwerkings-
verbanden van onafhankelijke detailhandelaren die zich verenigen om gezamenlijk producten aan te
kopen voor wederverkoop aan eindgebruikers onder een gemeenschappelijke naam. Om voor de
groepsvrijstelling in aanmerking te komen, moeten de leden van de combinatie KMO's zijn. Erkend
wordt dat er aan deze samenwerkingsverbanden ook horizontale aspecten vastzitten, en het voordeel
van de groepsvrijstelling kan dan ook slechts worden toegekend mits die horizontale aspecten geen
inbreuk maken op artikel 81. Deze horizontale aspecten zullen worden onderzocht in samenhang met
de algemene benadering inzake verticale afspraken, in het kader van de herziening van het beleid van
de Commissie inzake horizontale overeenkomsten (zie verder).

46. Voorgesteld wordt, wegens het potentieÈ le marktafschermingseffect ervan, een beperking van de
geldigheidsduur van niet-concurrentiebedingen op te leggen. Overwogen wordt ook de geldigheids-
duur van exclusieve afnameovereenkomsten, indien gecombineerd met minimum afnameverplichtin-
gen, te beperken. Wel wordt overwogen beperkingen van de geldigheidsduur te laten wegvallen voor
niet-concurrentiebedingen die door de leverancier worden opgelegd, indien de leverancier eigenaar is
van het gebouw van waaruit de afnemer zijn werkzaamheden verricht. In de richtsnoeren zal rekening
worden gehouden met de behoefte aan een langere geldigheidsduur in gevallen waarin lange-
termijninvesteringen dit verantwoorden.

47. Ter wille van de coherentie en eenheid van beleid wordt voorgesteld geen sectorspecifieke
regels te behouden voor bier en aardolie. Er zijn geen afdoende economische of juridische redenen om
een bijzondere regeling voor deze sectoren in stand te blijven houden. Voor zover een sectorspecifieke
behandeling gerechtvaardigd is, zal dit via de richtsnoeren gebeuren. Er zij nogmaals op gewezen dat
de generieke vrijstellingsverordening voor motorvoertuigen, die in 2002 verstrijkt, buiten de
werkingssfeer van het voorstel valt.

Intrekking van het voordeel van de groepsvrijstelling

48. De Commissie is voornemens het systeem van intrekking van de groepsvrijstelling te behouden
voor de zeldzame gevallen waarin er zich een ernstig concurrentieprobleem zou voordoen beneden de
marktaandeeldrempel(s). Het zou met name worden toegepast in gevallen van cumulatief effect. Om
een doelmatig toezicht op de markten en een grotere decentralisatie bij de toepassing van de
communautaire mededingingsregels te bewerkstelligen, wordt voorgesteld dat niet alleen de
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Commissie maar ook de nationale autoriteiten de bevoegdheid zouden hebben om het voordeel van de
groepsvrijstelling voor de toekomst in te trekken.

2.2. De voorgestelde verordeningen van de Raad

De voorgestelde nieuwe verordeningen behelzen twee grote veranderingen:

(a) De uitbreiding van de bevoegdheden die de Commissie ontleent aan de machtigingsverorde-
ning van de Raad nr. 19/65

49. Verordening nr. 19/65 van de Raad verleent de Commissie de bevoegdheid om artikel 81, lid 1,
bij verordening buiten toepassing te verklaren ten aanzien van categorieeÈn van bilaterale exclusieve
overeenkomsten die met het oog op de wederverkoop zijn gesloten en die ofwel betrekking hebben op
de distributie en/of exclusieve afname van producten, ofwel beperkingen inhouden op de verwerving
of het gebruik van intellectuele eigendomsrechten. De aldus aan de Commissie verleende bevoegd-
heden stellen haar echter niet in staat het voorgenomen nieuwe beleid op het gebied van verticale
beperkingen ten uitvoer te leggen.

50. Daarom breidt de voorgestelde verordening van de Raad de werkingssfeer van artikel 1, lid 1,
onder a), en artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening nr. 19/65 van de Raad uit om de Commissie in
staat te stellen generieke vrijstellingsverordeningen vast te stellen ten aanzien van alle soorten
overeenkomsten betreffende de levering en/of aankoop van producten met het oog op wederverkoop,
alsmede betreffende het aanbieden van diensten, welke gesloten zijn tussen twee of meer
ondernemingen die elk werkzaam zijn in een verschillend stadium van de leveringsketen (d.w.z.
verticale afspraken).

51. Om een grotere decentralisatie bij de toepassing van de communautaire mededingingsregels
mogelijk te maken, wordt voorts voorgesteld artikel 7 van Verordening nr. 19/65 aan te vullen met de
bepaling dat, wanneer de gevolgen van verticale afspraken voelbaar zijn in een lidstaat die alle
kenmerken van een afzonderlijke markt vertoont, de bevoegde nationale autoriteit het voordeel van
de groepsvrijstelling voor haar eigen grondgebied kan intrekken en een beschikking kan vaststellen om
de betrokken gevolgen op te heffen.

52. Om een doeltreffende controle te kunnen uitoefenen op de gevolgen die het bestaan van
parallelle netwerken van soortgelijke overeenkomsten voor een bepaalde markt heeft, wordt ten slotte
voorgesteld artikel 7 aan te vullen met een bepaling die ertoe strekt dat in de generieke
vrijstellingsverordening de voorwaarden kunnen worden vastgesteld waaronder die netwerken van
overeenkomsten van de toepassing van de verordening kunnen worden uitgesloten.

(b) De versoepeling van de aanmeldingsprocedure van Verordening nr. 17

53. Het voorstel beoogt de werkingssfeer van artikel 4, lid 2, van Verordening nr. 17 uit te breiden
en vrijstelling van de verplichte voorafgaande aanmelding te verlenen voor alle verticale afspraken.
Het praktische voordeel van de voorgestelde wijziging is dat de Commissie zelfs bij laattijdige
aanmelding in staat zal zijn na te gaan of de betrokken overeenkomsten voldoen aan de voorwaarden
van artikel 81, lid 3, en Ð in voorkomend geval Ð een vrijstellingsbeschikking te geven die geldt vanaf
de datum waarop de overeenkomst is gesloten. Op die manier wordt de rechtszekerheid voor de
ondernemingen bevorderd zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de toepassing van artikel 81, lid 1, op
concurrentiebeperkende gedragingen.
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3. Herziening van het mededingingsbeleid ten aanzien van horizontale overeenkomsten

54. In 1997 9 besloten de diensten van de Commissie een aanvang te maken met de evaluatie van
het beleid inzake horizontale overeenkomsten. Uit de in 1997 uitgevoerde enqueÃte bleek dat van de
bekendmakingen en generieke vrijstellingsverordeningen op dit gebied 10 niet veel gebruik werd
gemaakt, dat zij gedeeltelijk achterhaald waren en aanleiding gaven tot een groot aantal
aanmeldingen. Aldus kwam aan het licht dat de bestaande bekendmakingen en groepsvrijstellingen
aan een herziening toe waren. De diensten van de Commissie waren van oordeel dat die herziening als
een belangrijke aanvulling op de voorgenomen maatregelen inzake verticale afspraken moest worden
beschouwd.

55. In 1998 hebben de diensten van de Commissie verder nagedacht over de herziening van het
beleid inzake horizontale overeenkomsten. Daarbij werd een aantal grote uitgangspunten vastgesteld.
Bij de herziening van de bestaande regels dient rekening te worden gehouden met de noodzaak om de
teksten niet alleen te actualiseren maar ze ook te verbeteren, zowel wat de leesbaarheid als wat de
eenvormigheid betreft. Het wettelijke en bestuursrechtelijke kader met betrekking tot horizontale
overeenkomsten lijkt in vele opzichten onvolledig. Er dient derhalve aan dit geheel van regels,
waarvan de ondernemingen in de enqueÃte hebben gezegd dat ze onsamenhangend en achterhaald zijn,
opnieuw doeltreffendheid en doorzichtigheid te worden verleend. Bij die grondige hervorming dienen
de diensten van de Commissie Ð precies zoals bij de herziening van het beleid inzake verticale
afspraken Ð een benadering voor te stellen waarbij de nadruk stelselmatig wordt gelegd op
economische criteria. In dat kader dienen zij zich waarschijnlijk toe te leggen op het opstellen van
richtsnoeren, die naar gelang van het geval gepaard zouden kunnen gaan met herziene generieke
vrijstellingsverordeningen voor bepaalde soorten overeenkomsten.

In 1999 zou een discussienota worden voorgelegd aan de lidstaten en andere belanghebbenden.

4. Herziening van de procedureverordeningen

56. De Commissie heeft in het algemeen de intentie de procedures voor de behandeling van
concurrentiezaken te moderniseren, te vereenvoudigen en gebruiksvriendelijker te maken. Als een
onderdeel van dat proces heeft de Commissie op 22 december 1998 twee verordeningen vastgesteld ter
vereenvoudiging van het regelgevende kader voor de behandeling van concurrentiezaken. De eerste
verordening (Verordening nr. 2842/98) legt de wijze vast waarop de Commissie aan de verschillende
belanghebbenden in concurrentiezaken, ook in de vervoersector, het recht waarborgt om gehoord te
worden. Deze vervangt Verordening nr. 99/63 over het horen van belanghebbenden en derden, welke
een degelijk instrument is gebleken, maar geactualiseerd moet worden om rekening te houden met de
jurisprudentie, de praktijk van de Commissie en de nieuwe opvattingen die sinds 1963 tot ontwikkeling
zijn gekomen. De tweede verordening bepaalt hoe verzoeken en aanmeldingen in concurrentiezaken
betreffende de vervoersector moeten worden ingediend. Beide verordeningen zijn op 1 februari 1999
in werking getreden en vervangen vijf bestaande verordeningen van de Commissie.

9 XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1997), punten 46 en 47.
10 Generieke vrijstellingsverordeningen voor specialisatie-overeenkomsten en voor O&O-overeenkomsten,

alsmede bekendmakingen over de samenwerking tussen ondernemingen (1968) en over gemeenschappelijke
ondernemingen met het karakter van een samenwerkingsverband (1993).
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4.1. Verordening (EG) nr. 2842/98 van de Commissie van 22 december 1998 betreffende het horen van
belanghebbenden en derden in bepaalde procedures op grond van de artikelen 85 en 86 van het
EG-Verdrag 11

57. De nieuwe verordening legt de wijze vast waarop de Commissie aan de verschillende
belanghebbenden die bij concurrentiezaken betrokken zijn, het recht waarborgt om gehoord te
worden. De partijen die krachtens de verordening gerechtigd zijn opmerkingen kenbaar te maken,
kunnen in de toekomst ook schriftelijk opmerkingen indienen, zonder afbreuk te doen aan de
mogelijkheid van een mondelinge toelichting. Om de bepalingen duidelijker en gebruiksvriendelijker
te maken is de verordening ingedeeld in verschillende hoofdstukken naar gelang van de positie van de
betrokken partij 12.

58. Om de behandeling van individuele zaken door de diensten van de Commissie te
vergemakkelijken en om onnodige vertraging te voorkomen, is de Commissie niet verplicht rekening
te houden met schriftelijke opmerkingen van degenen aan wie een mededeling van punten van
bezwaar is gericht, indien die opmerkingen zijn binnengekomen na de datum die door de Commissie
voor het kenbaar maken van een standpunt omtrent de bezwaren is gesteld. Bovendien moeten
degenen aan wie een mededeling van punten van bezwaar is gericht, tevens binnen een door de
Commissie gestelde termijn kenbaar maken welke delen van de bezwaren van de Commissie naar hun
mening eventueel zakengeheimen of andere vertrouwelijke informatie bevatten. De verordening
verwijst voorts naar de rol van de raadadviseur-auditeur op de hoorzitting en naar het recht van
toegang tot het dossier, onverminderd de verdere intenties van de Commissie op dit gebied.

59. De verordening bevat een bepaling krachtens welke aan de verzoeker 13 of klager 14 een
afschrift wordt bezorgd van de niet-vertrouwelijke versie van de mededeling van punten van bezwaar
en een termijn wordt medegedeeld waarbinnen de verzoeker of de klager schriftelijk zijn standpunt
kenbaar kan maken. Dit is het geval wanneer de Commissie bezwaren maakt.

60. Om de berekeningswijze van de termijn voor het indienen van opmerkingen door de
belanghebbenden bij de Commissie te vereenvoudigen, moeten alle in het kader van de verordening
gemaakte opmerkingen de Commissie bereiken binnen een termijn die door de Commissie schriftelijk
aan de betrokken belanghebbenden is medegedeeld. Deze termijn bedraagt minstens twee weken. Het
opgeven van een specifieke datum waarvoÂ oÂ r de opmerkingen de Commissie moeten bereiken, zal naar
verwachting minder aanleiding geven tot rechtsonzekerheid dan wanneer de belanghebbenden de
termijnen zelf moeten berekenen.

Om het afronden van de procedure voor het horen van belanghebbenden te vereenvoudigen en te
bespoedigen, zullen Ð naar analogie van de praktijk van de Commissie op het gebied van
concentraties Ð de verklaringen die door elk een op de hoorzitting worden afgelegd worden
opgenomen en vervangt die bandopname de schriftelijke notulen.

11 PB L 354 van 30.12.1998, blz. 18.
12 Hoofdstuk II. Het horen van degenen jegens wie de Commissie bezwaren heeft aangevoerd; Hoofdstuk III. Het

horen van verzoekers en klagers; en Hoofdstuk IV. Het horen van andere derden.
13 Verzoeken ingediend uit hoofde van artikel 3, lid 2, van Verordening nr. 17.
14 Klachten ingediend overeenkomstig artikel 10 van verordening (EEG) nr. 1017/68 van de Raad, artikel 10 van

Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de Raad en artikel 3, lid 1, van verordening (EEG) nr. 3975/87 van de Raad.
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4.2. Verordening (EG) nr. 2843/98 van de Commissie van 22 december 1998 betreffende de vorm,
inhoud en overige bijzonderheden van verzoeken en aanmeldingen uit hoofde van de
Verordeningen (EEG) nr. 1017/68, (EEG) nr. 4056/86 en (EEG) nr. 3975/87 van de Raad
houdende toepassing van de mededingingsregels op de vervoersector 15

61. In 1994 heeft de Commissie de regels voor het aanmelden van concurrentiebeperkende
overeenkomsten in andere sectoren dan de vervoersector gemoderniseerd door de vaststelling van
Verordening (EG) nr. 3385/94 en formulier A/B 16. Verordening (EG) nr. 2843/98 van de Commissie en
het nieuwe formulier TR (dat als bijlage I aan de verordening is gehecht) heeft soortgelijke regels
ingevoerd voor ondernemingen die concurrentiebeperkende gedragingen in de vervoersector willen
aanmelden. Formulier TR geeft nader aan welke inlichtingen door de ondernemingen moeten worden
verstrekt wanneer zij een verzoek om vrijstelling op grond van een van de drie vervoersverordeningen,
dan wel een verzoek om een negatieve verklaring overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3975/87
indienen. Het vervangt het oude formulier II (vervoer per spoor, over de weg en over de
binnenwateren), formulier MAR (zeevervoer) en formulier AER (luchtvervoer). Formulier TR(B)
(dat als bijlage II aan de verordening is gehecht) vervangt formulier III voor crisiskartels die worden
aangemeld overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1017/68.

62. De verordening verschilt evenwel van Verordening (EEG) nr. 3385/94 doordat verwijzingen
naar Verordening nr. 17 vervangen zijn door verwijzingen naar de drie vervoersverordeningen (EEG)
nr. 1017/68, (EEG) nr. 4056/86 en (EEG) nr. 3975/87. De verordening bepaalt dat een verzoek dat ten
onrechte op grond van een van de vervoersverordeningen wordt ingediend, kan worden onderzocht op
grond van een andere verordening die wel van toepassing is. Voorts wordt voorzien in de aanmelding
van arbitrale vonnissen en aanbevelingen van verzoeningsinstanties, en is bepaald dat verzoeken en
aanmeldingen die uit hoofde van de EER-Overeenkomst worden ingediend, ook in een van de
officieÈ le talen van de EVA-staten kunnen worden gesteld.

B Ð Consolidatie van de interne markt

63. De consolidatie van de interne markt is van essentieel belang voor het welslagen van de
Economische en Monetaire Unie. Van het beleid van de Gemeenschap dat bijdraagt tot de verdieping
van de interne markt speelt het mededingingsbeleid een grote rol, niet alleen omdat het de structuren
beõÈnvloedt door de strijd aan te binden met particuliere of overheidsinitiatieven die erop gericht zijn
de openstelling van de markten te verhinderen of te vertragen, maar ook omdat het een impuls geeft
aan de werking van de interne markt door toelaatbare vormen van samenwerking tussen
ondernemingen te bevorderen, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek en ontwikkeling of van
milieubescherming 17, en voorts in het algemeen concurrentiebeperkende praktijken aan de kaak stelt.
De Commissie is ervan overtuigd dat deze ondersteuning van de interne markt een directe uitwerking
heeft op de totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie.

15 PB L 354 van 30.12.1998, blz. 22.
16 Verordening (EG) nr. 3385/94 van de Commissie van 21 december 1994 betreffende vorm, inhoud en overige

bijzonderheden van verzoeken en aanmeldingen uit hoofde van Verordening nr. 17 van de Raad, gepubliceerd in
PB L 377 van 31.12.1994, blz. 28.

17 Het merendeel van de zaken waarin sprake was van een positief standpunt van de Commissie komt in het
volgende onderdeel (C Ð Sectorieel beleid) aan de orde.
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1. Kartels

64. Het lijdt geen twijfel dat afspraken tussen ondernemingen in de vorm van heimelijke
overeenkomsten het meest schadelijke type mededingingsbeperking vormen. Bij dergelijke praktijken
is namelijk vaak een groot aantal marktpartijen in een bepaalde sector betrokken en deze hebben
dientengevolge een bijzonder grote weerslag op de relevante markten. Dergelijke overeenkomsten
hebben bovendien bijna altijd betrekking op de prijzen en zijn dus een bijzonder doeltreffende manier
om de mededinging te verhinderen. De Commissie is van mening dat zij bijzonder streng moet
optreden tegen kartels, met name in de maanden vlak voÂ oÂ r en vlak na de totstandbrenging van de
Economische en Monetaire Unie. De positieve effecten van de invoering van de euro die de
transparantie van de prijzen binnen de Unie moet vergroten en de mededinging moet intensiveren ten
gunste van de gebruikers, mogen niet worden ondergraven door overeenkomsten tussen ondernemin-
gen die een confrontatie op de markten trachten te vermijden door het niveau van de prijzen of andere
handelsvoorwaarden op een kunstmatige manier vast te leggen, hetgeen op termijn een inflatoire
factor zou kunnen zijn en de grondslagen van de Economische en Monetaire Unie zou kunnen
ondermijnen.

65. In 1998 heeft de Commissie met grote vastberadenheid geheime overeenkomsten tussen
ondernemingen aan de kaak gesteld en veroordeeld. In dit jaar is er in maar liefst vier zaken een
definitieve beschikking gegeven, terwijl er ook nieuwe procedures zijn ingeleid.

Op grond van artikel 65 van het EGKS-Verdrag heeft de Commissie een prijsovereenkomst in de
sector roestvrij staal verboden. Zes producenten van platte producten van roestvrij staal die in totaal
meer dan 80% van de Europese productie van afgewerkte producten van roestvrij staal voor hun
rekening nemen, waren een eenvormige en gelijktijdige verhoging van de prijzen van roestvrij staal
overeengekomen met als uitgangspunt een wijziging van de berekeningsgrondslag van de legeringstoe-
slag. De Commissie heeft besloten de leden van het kartel een boete van in totaal 27,3 miljoen ECU op
te leggen. 18

Ook heeft de Commissie een afspraak verhinderd tussen vier suikerproducenten. British Sugar 19, Tate
& Lyle, Napier Brown en James Budgett, die samen 90% van de markt voor witte kristalsuiker in
Groot-BrittannieÈ in handen hadden, ontwikkelden samen een strategie voor het verhogen van de
prijzen, zowel op de markt voor industrieÈ le witte kristalsuiker als op de detailmarkt voor witte
kristalsuiker. De deelnemende ondernemingen is een boete van in totaal 50,2 miljoen ECU opgelegd,
waarvan British Sugar 39,6 miljoen ECU moet betalen.

De Commissie is voorts opgetreden tegen een overeenkomst tussen producenten van buizen 20 voor
stadsverwarming, waarbij sprake was van de volgende mededingingsbeperkingen: vaststelling van de
prijzen, verdeling van de markten en het manipuleren van de inschrijvingsprocedures. Dit in
Denemarken ontstane kartel had zich snel uitgebreid tot de hele Unie en bestreek zo de hele Europese
markt. De Commissie heeft aan de tien betrokken ondernemingen een geldboete van in totaal 92,21
miljoen ECU opgelegd, waarvan de onderneming ABB 70 miljoen ECU moet betalen. De Commissie
hield er met name rekening mee dat het kartel nog maanden in werking bleef nadat de diensten van de
Commissie het bestaan ervan hadden vastgesteld.

18 PB L 100 van 1.4.1998, blz. 55.
19 PB L 284 van 19.10.1998.
20 PB L 24 van 30.1.1999.
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De Commissie heeft tot slot prijsafspraken bestraft tussen zeven rederijen van veerboten die
scheepvaartroutes tussen Griekenland en ItalieÈ exploiteren. Na een onderzoek bij vijf Griekse en eÂeÂn
Italiaanse rederij heeft de Commissie op basis van overtuigend materieel bewijs aangetoond dat er
sprake was van de onderlinge afstemming van gedragingen in de vorm van regelmatige bijeenkomsten
en briefwisseling met als doel een gezamenlijke aanpassing van de voor passagiers en voertuigen
geldende tarieven. Deze inbreuk werd met een relatief lage boete van 9,12 miljoen ECU bestraft
omdat de Commissie rekening heeft gehouden met het feit dat de inbreuk beperkte gevolgen heeft
gehad voor de markt.

De door de Commissie in deze vier zaken opgelegde boeten bedragen in totaal 178,83 miljoen ECU.
Zij zijn tekenend voor de grote vastberadenheid van de Commissie om krachtig op te treden tegen dit
soort mededingingsbeperkende praktijken.

66. In de loop van deze diverse procedures heeft de Commissie kunnen constateren dat haar
mededeling betreffende ¹clementieº van 10 juli 1996 vruchten begon af te werpen 21. In de zaak van
het suikerkartel is een beroep gedaan op deze mededeling die voorziet in de mogelijkheid van
vermindering of kwijtschelding van geldboeten aan ondernemingen die aangifte doen van de kartels
waaraan zij hebben deelgenomen.

67. Met het oog op een doeltreffender actie op het gebied van de opsporing en bestrijding van
kartels heeft de Commissie besloten een deel van haar Directoraat-generaal Concurrentie te
reorganiseren en binnen dit directoraat-generaal een in dit soort procedures gespecialiseerde eenheid
op te richten, hetgeen een concrete bevestiging is van de prioriteit die zij wenst te verlenen aan
dergelijke praktijken.

Ondanks de beperkte middelen heeft dit directoraat-generaal 15 rapporteurs ondergebracht bij deze
nieuwe dienst, die in een later stadium zal worden uitgebreid tot 20 ambtenaren met de meeste
ervaring met dit soort onderzoeken.

Deze reorganisatie is een afspiegeling van het streven van de Commissie om opnieuw een belangrijk
politiek signaal af te geven aan ondernemingen die er dergelijke voor de consument en de Europese
economie bijzonder schadelijke praktijken op nahouden.

2. De openstelling van de markten

68. De Commissie heeft altijd veel oog gehad voor distributieovereenkomsten en de restrictieve
gevolgen ervan, dat wil zeggen het feit dat zij het intracommunautaire handelsverkeer kunnen
belemmeren. Bepaalde exclusieve distributieovereenkomsten leiden namelijk tot de vorming van
nationale, hermetisch gesloten distributienetwerken. Bij dergelijke overeenkomsten is het iedere
distributeur uit hoofde van clausules met name verboden om aan klanten buiten het hem bij de
overeenkomst toegewezen gebied te verkopen. Dit betekent dat nationale markten op een
kunstmatige manier worden geõÈsoleerd. De Commissie is van mening dat deze situatie moet worden
bestreden, niet alleen teneinde een doeltreffende mededinging tussen de marktpartijen te bewerk-
stelligen, maar ook om de integratie van de markten te bevorderen. De compartimentering van de
nationale markten verhindert in werkelijkheid de convergentie van de prijzen binnen de Unie en
beperkt de toegang van de consument tot de markten met de laagste prijzen. De invoering van de
eenheidsmunt zal ertoe leiden dat prijsverschillen transparanter worden doordat de prijzen overal in

21 PB C 207 van 18.7.1996, blz. 4 en XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid 1996, paragrafen 34 en 35.
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euro's zullen worden uitgedrukt. De Europese burger die de vruchten van de Economische en
Monetaire Unie zal willen plukken, zal deze prijsverschillen steeds ongerechtvaardigder vinden.

69. Het jaar 1998 kan worden beschouwd als exemplarisch voor het streven van de Commissie naar
de openstelling van de markten, waarbij met name de zaak Volkswagen moet worden genoemd. De
Commissie had sinds 1995 een groot aantal klachten ontvangen van consumenten uit de Unie Ð in het
bijzonder Duitse en Oostenrijkse ingezetenen Ð die uiteenlopende problemen ondervonden bij de
aanschaf van nieuwe auto's van de merken Volkswagen en Audi in ItalieÈ. Deze consumenten wilden
profiteren van de prijsverschillen tussen hun lidstaat en ItalieÈ, waar de prijzen bijzonder aantrekkelijk
waren. Na een reeks inspecties bij Volkswagen AG, Audi AG en Autogerma SpA Ð een
dochteronderneming van Volkswagen en officieÈ le importeur van de twee merken voor ItalieÈ Ð
alsmede verscheidene Italiaanse dealers heeft de Commissie kunnen aantonen dat er binnen de Unie
sprake was van een daadwerkelijk beleid van compartimentering van de markten dat al een tiental
jaren werd toegepast door het grootste Europese automobielconcern. Volkswagen AG verbood haar
Italiaanse dealers namelijk auto's van de merken Volkswagen of Audi te verkopen aan buitenlandse
klanten, met name uit Duitsland en Oostenrijk. De Commissie heeft uiteindelijk een boete van 102
miljoen ECU opgelegd aan Volkswagen AG, de hoogste boete die ooit aan eÂeÂn enkele onderneming
werd opgelegd.

70. In het kader van de zaak Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS) heeft
de Commissie eens te meer blijk gegeven van haar streven naar openstelling van de nationale markten,
in het onderhavige geval door de bepalingen van artikel 82 toe te passen. De Italiaanse
sigarettenproducent en -distributeur AAMS, die in ItalieÈ een machtspositie heeft op de markt voor
grootdistributie van sigaretten, legde aan buitenlandse sigarettenproducenten overeenkomsten voor de
grootdistributie op die talrijke restrictieve clausules omvatten, teneinde de toegang tot de Italiaanse
markt voor buitenlandse sigaretten ernstig te beperken en haar eigen productie te bevoordelen. De
Commissie heeft AAMS een boete van 6 miljoen ECU opgelegd en deze producent gelast een einde te
maken aan deze praktijken.

Inzet 2: Distributie van motorvoertuigen: een beleid ten gunste van de consument

De mededingingswetgeving van de EU omvat specifieke bepalingen voor de distributie van
motorvoertuigen. Deze wetgeving Ð Verordening (EG) nr. 1475/95 Ð is op 1 oktober 1995 in
werking getreden. Een van de doelstellingen van de bij deze verordening vastgelegde groepsvrij-
stelling bestond in een versterking van het recht van de consument om op elke willekeurige plaats
in de Europese Gemeenschap hetzij rechtstreeks, hetzij via een gevolmachtigde tussenpersoon, een
nieuwe auto te kopen.

De verordening verbiedt dan ook iedere rechtstreekse of onrechtstreekse beperking van de
parallelhandel, dat wil zeggen:

Ð de weigering van dealers om een consument een auto te leveren louter omdat hij of zij een
ingezetene van een andere lidstaat is;

Ð de vaststelling van hogere prijzen of langere levertijden voor buitenlandse consumenten dan
voor de consumenten uit het land zelf;
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Ð de weigering om werkzaamheden onder garantie of andere gratis diensten uit te voeren voor uit
andere lidstaten ingevoerde auto's;

Ð de belemmering van de werkzaamheden van de door de consumenten gevolmachtigde
tussenpersonen door deze laatste bepaalde voorwaarden op te leggen;

Ð de beperking van de leveringen door fabrikanten aan dealers die auto's verkopen aan
ingezetenen van een andere lidstaat;

Ð het dreigement van fabrikanten om de overeenkomsten met dealers die auto's verkopen aan
ingezetenen van een andere lidstaat op te zeggen;

Ð elke beperking door fabrikanten van de vrijheid van de consument om een nieuwe auto door te
verkopen, op voorwaarde dat deze verkoop geen commercieÈ le doeleinden dient.

De toepassing van een of meer van deze ¹op de zwarte lijst staandeº maatregelen kan resulteren in
het automatische verlies van het groepsvrijstellingsvoordeel.

Uit hoofde van de verordening zijn de fabrikanten verplicht hun dealers auto's te leveren die
voldoen aan de voor consumenten uit andere lidstaten vereiste specificaties Ð bijvoorbeeld met het
stuur aan de rechterkant Ð als de dealers deze willen verkopen. De mededingingswetgeving van de
EU kent echter geen wettelijke verplichting voor afzonderlijke autodealers om auto's te verkopen.

Met haar beschikking waarin aan Volkswagen/Audi een boete werd opgelegd omdat deze haar
Italiaanse dealers verbood auto's van de merken Volkswagen en Audi te verkopen aan buitenlandse
klanten, heeft de Commissie laten zien dat zij praktijken die de belangen van de consument
schaden, niet zal tolereren. De Commissie onderzoekt momenteel vergelijkbare zaken met
betrekking tot andere producenten. Mocht blijken dat inbreuk is gemaakt op de mededingings-
regels van de Gemeenschap, dan zal de Commissie de gevallen van gecooÈ rdineerde weigeringen om
te verkopen, onderzoeken en net zoals in de recente Volkswagen-zaak de noodzakelijke
beslissingen nemen. De Commissie verklaart nogmaals dat zij zonder aarzelen procedures zal
inleiden tegen producenten die de Gemeenschapswetgeving niet naleven.

Afgezien van deze rechtstreekse interventies blijft de Commissie de transparantie van de prijzen
bevorderen door publicatie van haar halfjaarlijkse verslagen over de autoprijzen in de Unie. Uit de
toegenomen belangstelling van de consument naar dit verslag Ð er worden jaarlijks zo'n 8000
exemplaren verspreid Ð blijkt dat deze zich steeds bewuster wordt van de voordelen die de interne
markt kan opleveren. In de Europese Gemeenschap zal deze bewustwording naar verwachting nog
worden bevorderd door de invoering van de euro, waardoor de prijzen transparanter zullen worden
en gemakkelijker kunnen worden vergeleken.

Deze toegenomen bewustwording heeft geresulteerd in een toename van de vraag van afzonder-
lijke burgers naar hulp bij het kopen van een auto in het buitenland. Het betreft hier met name de
problemen waarop Britse burgers stuiten wanneer zij buiten het Verenigd Koninkrijk auto's met
een stuur aan de rechterkant proberen te kopen. De Commissie is erin geslaagd een groot aantal
van deze burgers te helpen. Uit de door een aantal producenten bekendgemaakte cijfers blijkt dat
de verkoop van auto's met het stuur aan de rechterkant, bestemd voor import in het Verenigd
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Koninkrijk, is toegenomen. Om een passende oplossing voor dit specifieke probleem te vinden,
hebben de meeste producenten Ð BMW, Fiat, Ford, Mercedes Benz, Opel/Vauxhall, PSA
(Peugeot/CitroeÈn), Volvo en VW/Audi, Honda, Nissan en Renault Ð gevolg gegeven aan de
suggestie van de Commissie om informatiecentra op te richten voor Europese consumenten die een
auto willen kopen in het buitenland.

3. Ondernemingen met een machtspositie

71. Artikel 82 verbiedt ondernemingen die een machtspositie hebben op een bepaalde markt
daarvan misbruik te maken, en zo derden te benadelen. Onder misbruik moet met name worden
verstaan het beperken van de productie, het opleggen van onbillijke, discriminerende of afbraakprijzen
of van koppelverkopen of het erop na houden van andere handelspraktijken waarvan economische
efficieÈntie niet het uitgangspunt is. De Commissie is van mening dat deze mededingingsbeperkende
praktijken des te afkeurenswaardiger zijn wanneer ze uitgaan van ondernemingen die machtig genoeg
zijn om zich aan de druk van de mededinging te onttrekken en hun concurrenten uit te schakelen,
zonder hiervan grote gevolgen te ondervinden, of de toegang tot de markt voor nieuwkomers in grote
mate te belemmeren. In de context van de verdieping van de interne markt zijn deze praktijken des te
schadelijker omdat ze leiden tot een compartimentering van de markten en een vertraging van het
integratieproces van de communautaire economieeÈn. Op de recentelijk geliberaliseerde markten
vormen de praktijken ter belemmering van de toegang tot de markten bovendien een bedreiging voor
de verwachte voordelen in termen van herstructurering, innovatie en grotere werkgelegenheid. De
Commissie let er dan ook goed op dat deze ontwikkelingen niet worden geschaad door misbruiken van
een machtspositie. Het aantal op artikel 82 gebaseerde formele beschikkingen neemt sinds twee jaar
gestaag toe. De diensten van de Commissie hebben dit jaar zes 22 zaken afgehandeld waarop de
bepalingen van artikel 82 van toepassing waren.

72. Twee van deze zaken betroffen luchthavens Frankfurt am Main (Frankfurt) en Parijs, waarvan
de beheerders als luchthavenexploitanten een machtspositie innemen. Het door de Commissie
onderzochte misbruik had betrekking op het zelf of door derde bedrijven verrichten van grondaf-
handelingsdiensten, diensten waarvoor in 1996 een liberaliseringsrichtlijn is aangenomen. Naast de
rechtstreekse concurrentiebeperkende gevolgen voor de aanbieders van dienst op de betrokken
luchthavens zelf, heeft de Commissie aangetoond dat dit misbruik ook indirect gevolgen had voor de
buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, hetgeen dus bijdroeg tot een compartimentering van de
markten. Dergelijke praktijken hebben bovendien tot gevolg dat het proces van de liberalisering van
de grondafhandelingsdiensten wordt vertraagd.

De zaak ¹luchthaven van Frankfurtº heeft betrekking op de platformafhandelingsdiensten. Naar
aanleiding van klachten van een groot aantal luchtvaartmaatschappijen heeft de Commissie
geconstateerd dat de beheerder van de Duitse luchthaven (Flughafen Frankfurt AG/F.A.G.) misbruik
had gemaakt van zijn machtspositie als exploitant door zowel de zelfafhandeling (door de
luchtvaartmaatschappijen) als de afhandeling door derde bedrijven te verbieden, waardoor deze
exploitant in feite op de verwante, doch afzonderlijke markt van de platformafhandelingsdiensten een
monopolie verkreeg. De Commissie heeft F.A.G. derhalve gelast een einde te maken aan zijn
monopolie. 23 Zij heeft er tevens op gewezen dat de langlopende contracten (3 tot 10 jaar) die de
beheerder van de luchthaven van Frankfurt met zijn beste klanten had gesloten eveneens in strijd

22 Met inbegrip van de hierboven onder punt 2 behandelde zaak AAMS.
23 Beschikking 98/190/EG van 14.1.1998, PB L 72 van 11.3.1998, blz. 30.
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waren met het gemeenschapsrecht omdat zij ertoe zouden hebben geleid dat de markt voor de
grondafhandeling werd gesloten of onaantrekkelijk werd voor nieuwkomers. Deze contracten zouden
de machtspositie van F.A.G. dus nog hebben versterkt. F.A.G. heeft ermee ingestemd de betrokken
contracten te wijzigen door de medecontractanten het recht op jaarlijkse verbreking van het contract
toe te kennen.

In de zaak Alpha Flight Services/AeÂroports de Paris (ADP) heeft de Commissie geconstateerd dat de
beheerder van de twee Parijse luchthavens misbruik had gemaakt van de machtspositie die hij als
exploitant innam door discriminerende commercieÈ le vergoedingen op te leggen aan bedrijven of
luchtvaartmaatschappijen die zelf of ten behoeve van derden grondafhandelingsdiensten verrichtten
op het gebied van catering, schoonmaak en vrachtafhandeling. ADP legde namelijk verschillende
vergoedingstarieven op aan de twee bedrijven die voor rekening van derden diensten verrichten, te
weten de indiener van de klacht AFS, en AOT, een dochteronderneming van Air France. Bovendien
was de vergoeding die door ADP werd opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen die via
gespecialiseerde dochterondernemingen voor rekening van hun passagiers diensten verrichtten op
het gebied van catering, ofwel nul ofwel lager dan de vergoeding die werd opgelegd aan
dienstverlenende ondernemingen die voor rekening van derden vergelijkbare diensten verrichtten
op het gebied van catering. Deze verschillende behandeling waarvoor geen objectieve rechtvaardiging
kon worden aangevoerd, had tot gevolg dat de mededinging tussen dienstverrichters werd verstoord
waarbij een aantal van deze bedrijven profiteerde van een onredelijke reductie van hun exploitatie-
kosten. De Commissie heeft de beheerder van AeÂroports de Paris dan ook gelast een einde te maken
aan deze regeling van commercieÈ le vergoedingen.

73. In een andere onder de vervoersector vallende zaak heeft de Commissie eveneens een beroep
gedaan op de bepalingen van artikel 82. Het betreft hier de zaak TACA (Trans-Atlantic Conference
Agreement) waarin de Commissie een boete van 273 miljoen ECU heeft opgelegd aan de partijen van
deze zeevaartconference. 24

74. In de zaken IRE/Nordion en Van den Bergh Foods Ð die zich op sterk uiteenlopende markten
hebben voorgedaan Ð is de Commissie bijzonder waakzaam geweest voor de gevolgen van
exclusiviteitsclausules in overeenkomsten van een onderneming met een machtspositie omdat de
medecontractant als gevolg van dergelijke clausules zoÂ afhankelijk kan worden van de onderneming
met een machtspositie dat de resterende concurrenten sterk beknot worden in hun mogelijkheden om
te concurreren met de dominerende onderneming.

De Canadese onderneming Nordion die actief is op de wereldmarkt van de productie en verkoop van
het basisproduct molybdeen 99, een bij de geneeswijze met radioactieve stralen gebruikt radio-
farmacon, sloot met haar klanten exclusieve en langlopende leveringscontracten zodat de belangrijkste
concurrent en in het onderhavige geval tevens de indiener van de klacht, de Belgische onderneming
IRE, niet in staat was haar activiteiten te ontwikkelen, ja zelfs zich op termijn op de markt te
handhaven. Deze situatie maakte overigens iedere toetreding tot de markt door potentieÈ le
concurrenten onmogelijk. Na de ontvangst van de Mededeling van punten van bezwaar wegens

24 Aangezien de zaak TACA tevens aanleiding heeft gegeven tot de toepassing van artikel 81 wordt de lezer voor
een uiteenzetting van deze zaak verwezen naar het aan de analyse van het sectorieel beleid gewijde deel
(zie I-C-4).
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misbruik van een machtspositie heeft Nordion zich ertoe verplicht af te zien van de exclusiviteits-
clausules in haar contracten. De Commissie heeft daarop besloten de procedure te beeÈ indigen. 25

Van den Bergh Foods, een dochteronderneming van Unilever, heeft een aandeel van meer dan 85% in
de markt voor consumptie-ijs in Ierland. De onderneming beschikt over een bijzonder uitgebreid net
van vrieskisten die zij gratis ter beschikking stelt aan haar detailhandelaren op voorwaarde dat hierin
uitsluitend Unilever-producten worden bewaard. Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat
deze aan de levering van vrieskisten gekoppelde exclusiviteitsvoorwaarde in de specifieke context van
de Ierse markt een echte belemmering vormde voor de toetreding tot de markt door de concurrenten
van Unilever. Aangezien de Ierse detailhandelaren de door Unilever verstrekte vrieskisten niet
vervingen, noch van andere ondernemingen afkomstige extra vrieskisten installeerden, werden bij
40% van de detailhandelszaken in Ierland uitsluitend Unilever-producten aangeboden aan de
consument. Haar machtspositie op deze markt stelde Unilever in staat haar detailhandelaren ertoe te
bewegen exclusiviteitsovereenkomsten met haar te sluiten. De Commissie kwam tot de slotsom dat
deze praktijk beschouwd moet worden als misbruik van een machtspositie en heeft Unilever bij een
beschikking veroordeeld. 26

Inzet 3: Het beleid van de Commissie inzake geldboeten

Het jaar 1998, waarin een totaalbedrag van 560 miljoen ECU aan geldboeten werd opgelegd, zal
waarschijnlijk het jaar van het decennium blijven waarin de Commissie het strengst is opgetreden,
voÂ oÂ r het jaar 1994 (535 miljoen ECU, met in het bijzonder de zaken van de stalen balken, karton en
cement). 1998 is ook opmerkelijk gezien de diversiteit van de veroordeelde concurrentiebe-
perkende gedragingen: vier kartels, maar ook driemaal misbruik van een machtspositie. De zwaarte
van de boeten en de verscheidenheid van gedragingen en betrokken economische sectoren getuigen
van de wens van de Commissie om de interne markt te consolideren met het oog op de
totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie.

Aan het einde van 1997 keurde de Commissie richtsnoeren voor de berekening van geldboeten
goed. Bij analyse van de verschillende in de loop van 1998 afgesloten zaken blijkt hoe deze
richtsnoeren, die moesten ¹ bijdragen aan de versterking van de samenhang van het beleid van de
Commissie en aan de consolidatie van het afschrikkende effect van de geldboetenº, ten uitvoer
werden gelegd.

Een van de belangrijkste vernieuwingen van deze nieuwe regeling bestaat in de vaststelling van het
basisbedrag van de geldboete aan de hand van de ernst en de duur van de inbreuk. Dit basisbedrag
kan in geval van verzwarende omstandigheden worden verhoogd of bij verzachtende omstandig-
heden worden verlaagd.

Van verzwarende omstandigheden is sprake wanneer een onderneming recidiveert, elke
medewerking weigert of een leidinggevende rol bij de inbreuk speelt. In de zaak Volkswagen
heeft de Commissie bij de berekening van het bedrag van de geldboete rekening gehouden met het
feit dat de onderneming niet op gepaste wijze heeft gereageerd op de bevelen van de Commissie

25 De zaak IRE/Nordion is overigens de inzet geweest van een procedure in Japan, hetgeen de Commissie ertoe
heeft aangezet samen te werken met de Japanse autoriteiten (JFTC). Zie op dit punt Hoofdstuk IV Ð
Internationale samenwerking.

26 De Commissie was voorts van mening dat de exclusiviteitsvoorwaarde een mededingingsbeperking in strijd met
artikel 81 vormde.
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om een einde te maken aan een ernstige inbreuk. De Commissie heeft met een vergelijkbare
gedraging rekening gehouden in de zaak die betrekking had op het kartel van producenten van
buizen voor stadsverwarming, dat na de inleiding van het onderzoek door de controlediensten van
de Commissie nog gedurende negen maanden operationeel is gebleven. In de zaak betreffende de
afspraken in de suikersector in Groot-BrittannieÈ werd tegen British Sugar als verzwarende
omstandigheid aangevoerd dat deze onderneming de aanzet gaf tot de inbreuk en zich in de
betreffende periode gedroeg als de motor van het kartel.

Van verzachtende omstandigheden is in de richtsnoeren met name sprake als een onderneming
slechts een passieve rol heeft gespeeld bij de inbreuk of reeds bij de eerste stappen van de diensten
van de Commissie de inbreuk beeÈ indigt. De verlaging van het bedrag van de geldboete kan
overigens worden gerechtvaardigd door de daadwerkelijke medewerking van een onderneming
tijdens de procedure. Zo hebben in de zaak van het prijskartel in roestvrij staal twee partijen bij de
overeenkomst daadwerkelijk hun medewerking verleend, eÂeÂn onderneming door na de eerste
onderzoeken door de Commissie de inbreuk te beeÈ indigen, de andere onderneming door tijdens het
onderzoek belangrijke informatie te verstrekken. Deze ondernemingen hebben een lagere
geldboete gekregen in vergelijking met die van hun partners. Zo ook is in de zaak van de
exploitanten van veerdiensten tussen Griekenland en ItalieÈ als verzachtende omstandigheid
rekening gehouden met de relatief geringe gevolgen van de vermeende gedragingen voor de markt.

Er zij hier herinnerd aan de clementieregeling van de mededeling van 10 juli 1996 betreffende het
verminderen of niet opleggen van geldboeten. In deze mededeling is bepaald dat de Commissie bij
de berekening van het bedrag van de geldboete rekening houdt met de medewerking van
ondernemingen die de kartels aangeven waaraan zij hebben deelgenomen. Zo heeft de Commissie
in de suikerzaak in Groot-BrittannieÈ het bedrag van de geldboete die Tate & Lyle was opgelegd
aanzienlijk verlaagd. De Commissie hield rekening met het feit dat deze onderneming brieven
verstrekte die voor haar bezwarend materiaal bevatten en waardoor de onderlinge afstemming van
gedragingen zelf aan het licht kon worden gebracht. Deze mededeling komt tegemoet aan de wens
op doeltreffende wijze kartels op te kunnen sporen. Dankzij de goedkeuring van deze regeling
konden inderdaad verschillende kartels worden opgespoord.

De Commissie is betrekkelijk tevreden met de ingevoerde regeling voor de berekening van
geldboeten, maar zij acht het wenselijk, in het licht van de rijke en productieve ervaring die in de
loop van 1998 is opgedaan, om na overleg met de nationale mededingingsinstanties bepaalde
aspecten van de regeling te herzien teneinde dit instrument, dat onontbeerlijk is voor het
communautaire mededingingsbeleid, te verfijnen.
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C Ð Sectorieel beleid

1. Telecommunicatie 27

1.1. Het liberaliseringsproces onder toezicht

75. 1 januari 1998 was de datum die in de richtlijn van 13 maart 1996 met betrekking tot de
invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie 28 was vastgesteld voor de
afschaffing van de nog bestaande bijzondere en uitsluitende rechten voor de beschikbaarstelling van
spraaktelefonie en de levering van telecommunicatie-infrastructuur binnen de Gemeenschap, met
uitzondering van bepaalde lidstaten waaraan de Commissie in 1996 en 1997 aanvullende overgangs-
perioden voor de uitvoering had toegekend (Ierland, Portugal, Spanje, Luxemburg en Griekenland).
De aanvullende overgangsperiode die aan Luxemburg was toegekend, verstreek op 1 juli en die van
Spanje op 1 december. Ierland, waaraan een aanvullende overgangsperiode was toegekend tot 1
januari 2000, heeft in juni besloten om de volledige liberalisering van zijn telecommunicatiemarkt te
vervroegen naar 1 december teneinde sneller te kunnen profiteren van de voordelen die gepaard gaan
met de openstelling van deze markt voor concurrentie.

Gelet op het economisch belang van de telecommunicatiesector, geraamd op ongeveer
152 miljard ECU, en op het effect ervan op de werkgelegenheid, is de Commissie gedurende het
hele jaar de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze liberalisering door de lidstaten blijven volgen,
evenals de invoering van het regelgevend kader in de twee lidstaten waarvan de aanvullende
overgangsperiode ten einde liep.

1.1.1. Toezicht op de tenuitvoerlegging van richtlijnen

76. Het ¹gemeenschappelijke team 1998º (een gemeenschappelijk team dat belast is met de
toepassing van het Gemeenschapsrecht op telecommunicatiegebied), waaraan ambtenaren deelnemen
van de directoraten-generaal die verantwoordelijk zijn voor mededinging en telecommunicatie en
waarbij ook de juridische dienst van de Commissie betrokken is, heeft zijn werk, dat in 1997 29 in gang
is gezet, voortgezet. Het team heeft twee verslagen opgesteld over de geboekte vooruitgang in de
tenuitvoerlegging van de richtlijnen. Die verslagen zijn door de Commissie op 18 februari 1998 30 en 25
november 1998 31 goedgekeurd. Het eerste verslag was gebaseerd op de uitkomsten van bilaterale
bijeenkomsten met de lidstaten, terwijl het tweede verslag een samenvatting geeft van de gegevens van
een enqueÃte die de Commissie bij de lidstaten heeft verricht (vragenlijsten en contacten met de
bevoegde nationale autoriteiten), alsook van de resultaten van door onafhankelijke deskundigen
uitgevoerde accountantsonderzoeken over de daadwerkelijke toepassing van het nieuwe regelgevende
kader in elk van de lidstaten.

77. In het verslag van 18 februari wordt vastgesteld dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de
lidstaten die, volgens het verslag van 8 oktober 1997, minder vorderingen hadden geboekt bij de
omzetting van de richtlijnen en waar nog aanzienlijke inspanningen moesten worden verricht. De

27 Eveneens zij verwezen naar inlegvel 7 in hoofdstuk II (Concentraties), waar verschillende in de
telecommunicatiesector gegeven beschikkingen aan de orde komen.

28 Richtlijn 96/19/EG, PB L 74 van 22.3.1996, blz.13.
29 XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1997), paragraaf 102.
30 COM(1998) 80.
31 COM(1998) 594.
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Commissie stelt in dit verslag vast dat de communautaire regelgeving in de meeste lidstaten voor een
groot deel is omgezet in nationaal recht.

78. De Commissie heeft desalniettemin nieuwe inbreukprocedures moeten inleiden tegen lidstaten
die de richtlijnen niet volledig hadden omgezet, terwijl er aan het begin van het jaar nog 35
inbreukprocedures gaande waren. De Commissie kon evenwel verschillende procedures beeÈindigen na
de recente mededeling van maatregelen die door de betrokken lidstaten zijn goedgekeurd. Afgezien
van lacunes die inherent zijn aan vertragingen op het gebied van wetgeving en regelgeving, hebben de
belangrijkste problemen die zich voordeden betrekking op het gebrek aan conformiteit van bepaalde
specifieke voorwaarden die in sommige lidstaten aan de vergunningen zijn gehecht (verplichting om
een bepaald bedrag van de investeringen of van de omzet te besteden aan onderzoek en ontwikkeling,
verplichting om een bankgarantie in te stellen voor de uitvoering van het ondernemingsplan, enz.).
Bovendien hadden sommige lidstaten niet gegarandeerd dat hun exploitanten hun standaardinter-
connectievoorwaarden openbaar zouden maken. In sommige staten (Oostenrijk en ItalieÈ) zijn de
prijzen die door de exploitant zijn voorgesteld, pas laat in het jaar door de regelgevende instantie
goedgekeurd. Toch bevond de helft van de openbaar gemaakte tarieven zich binnen de marge van de
door de Commissie aanbevolen tarieven voor het tot stand brengen van een verbinding 32.

1.1.2. Onderzoek naar tarieven

79. Bezorgd over de aanhoudend hoge prijzen voor mobiele communicatie in Europa en in het
bijzonder voor het tot stand brengen van een verbinding tussen vaste telefoontoestellen en mobiele
telefoons, heeft de Commissie begin 1998 een onderzoek uitgevoerd binnen de Europese Gemeen-
schap naar de interconnectieprijzen die door de exploitanten van vaste en mobiele telecommunicatie
worden gehanteerd. Het doel van de diensten van de Commissie was met name na te gaan of de
exploitanten van een bepaald soort netwerk gelijke voorwaarden toepasten, die niet-discriminerend
zijn voor andere exploitanten, met name waar het gaat om interconnectietarieven. Bovendien richtte
het onderzoek zich op de invloed van deze interconnectieprijzen op de hoogte van de gesprekskosten
voor de gebruikers die van vaste netwerken naar mobiele telefoons belden. De door de exploitanten
onderling vastgestelde interconnectietarieven voor het tot stand brengen van een verbinding hebben
inderdaad een aanzienlijke invloed op de berekening van gesprekstarieven tussen vaste en mobiele
telefoons.

80. Na afloop van dit onderzoek dat in de vijftien lidstaten plaatsvond, stelde de Commissie vast dat
er voorlopige aanwijzingen bestonden dat er inderdaad sprake was van buitensporige of
discriminerende prijzen en dat het bijgevolg nodig was een diepgaand onderzoek uit te voeren. Voor
vijf van deze zaken heeft de Commissie haar procedure opgeschort om de nationale controle-instanties
de nodige stappen te laten nemen. Voor de tien andere zaken, te weten twee zaken betreffende
tarieven voor het tot stand brengen van een verbinding die door exploitanten van mobiele telefonie in
ItalieÈ en Duitsland worden gehanteerd, en acht zaken betreffende de ingehouden inkomsten op
gesprekken van vaste naar mobiele telefoons door de exploitant van het openbaar geschakeld
telefoonnet (PSTN), te weten Belgacom, Telecom Eireann, British Telecom, P&T Austria, TelefoÂ nica,
KNP Telecom, Telecom Italia en Deutsche Telecom, heeft de Commissie met name een onderzoek
ingesteld op grond van tests om buitensporige en/of discriminerende prijsindicaties te kunnen
aantonen. De Commissie heeft vastgesteld dat vier PSTN-exploitanten voor exploitanten van mobiele
telefonie hogere prijzen voor de totstandbrenging van een verbinding hanteerden dan voor
exploitanten van vaste telefonie; zij heeft onregelmatigheden waargenomen in de prijsstructuur van

32 Aanbeveling 98/195/EG (PB L 73 van 12.3.1998, blz.42).
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de gesprekskosten van de exploitanten van mobiele telefonie, in het bijzonder in ItalieÈ en Duitsland;
ten slotte heeft zij aangetoond dat de ingehouden inkomsten door de PSTN-exploitanten voor
gesprekken van vaste naar mobiele telefoons, wanneer de exploitanten actief zijn op beide markten,
veel hoger zijn dan de ¹benchmarkº die door de Commissie met behulp van een externe accountant in
het kader van dit onderzoek is vastgesteld.

81. Na dit diepgaande onderzoek nam de Commissie akte van talrijke positieve wijzigingen en sloot
zij verschillende geopende dossiers. De exploitanten besloten dan ook lagere nieuwe tarieven vast te
stellen en een einde te maken aan de betrokken discriminerende gedragingen. Als voorbeeld kan de
zaak Telecom Italia worden genoemd, die gelijke tarieven voor exploitanten van vaste en mobiele
netwerken begon te hanteren voor de totstandbrenging van een verbinding met haar netwerk, hetgeen
een verlaging van ongeveer 40% van de door de exploitanten van mobiele telefonie betaalde kosten
met zich meebracht. Anderzijds hebben de nationale regulerende instanties de noodzakelijke
maatregelen genomen om de praktijken die door de Commissie aan het licht zijn gebracht, te
onderzoeken. In het geval van Spanje, bijvoorbeeld, heeft de nationale regulerende instantie
TelefoÂ nica wijzigingen van haar tariefvoorwaarden opgelegd.

82. Vorig jaar had de Commissie tegen telecommunicatie-exploitanten met een machtspositie
procedures ingeleid in verband met de verrekeningstarieven (transfertprijzen) die zij hanteren voor
internationale telefoongesprekken. 33 Na deze eerste onderzoeksfase heeft de Commissie besloten haar
aandacht te concentreren op de tariefpraktijken van zeven exploitanten die buitensporige marges van
de verrekeningstarieven zouden kunnen opstrijken: OTE Griekenland, Post & Telekom Austria,
Postes et TeÂ leÂcommunications Luxemburg, SONERA (voorheen Telecom Finland), Telecom
EIREANN, Telecom Italia en Telecom Portugal. De Commissie heeft de nationale regulerende
instanties van de betrokken lidstaten verzocht deze tariefpraktijken te onderzoeken.

1.2. Verduidelijking van het juridisch kader

1.2.1. De mededeling betreffende de toegangsakkoorden

83. Na uitvoerig overleg met de belanghebbende partijen heeft de Commissie op 31 maart een
bekendmaking goedgekeurd betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten
inzake toegang in de telecommunicatiesector 34. Deze tekst die met name bestemd is voor de
ondernemingen die in de telecommunicatiesector actief zijn, en de nationale instanties die met de
regeling van de sector of de mededinging zijn belast, is erop gericht toelichting te verstrekken bij de
wijze waarop de beginselen van het mededingingsrecht die voortvloeien uit de beschikkingspraktijk
van de Commissie en de jurisprudentie van het Hof van Justitie, worden toegepast op de
overeenkomsten voor de toegang tot telecommunicatie-infrastructuren. De Commissie acht het dan
ook van essentieel belang dat de nieuwkomers op de geliberaliseerde telecommunicatiemarkt een
gemakkelijke en niet-discriminerende toegang tot deze infrastructuren wordt verzekerd, zodat zij de
vruchten kunnen plukken van dit openstellingsbeleid en de consumenten ervan kunnen laten
profiteren.

84. Met de bekendmaking worden drie doelen nagestreefd. In de eerste plaats de beginselen die
van toepassing zijn op toegangsovereenkomsten en voortvloeien uit het communautaire mededin-
gingsrecht, verduidelijken met het doel voor marktactoren een stabieler klimaat te scheppen dat

33 XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, paragraaf 78.
34 PB C 265 van 22.8.1998.
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investeringen en commercieÈ le initiatieven in de telecommunicatie- en multimediasector bevordert. In
de tweede plaats het verband tussen het mededingingsrecht en de specifieke wetgeving, die is
goedgekeurd met het oog op harmonisatie overeenkomstig artikel 95 van het Verdrag omschrijven en
verduidelijken. Tot slot uiteenzetten op welke wijze de mededingingsregels daadwerkelijk zullen
worden toegepast in de sectoren die zijn betrokken bij het aanbieden van nieuwe diensten.

1.2.2. Mededeling inzake telefonie op Internet

85. De Commissie heeft op 7 januari 1998 een bekendmaking betreffende de status van spraak op
Internet overeenkomstig Richtlijn 90/388/EEG 35 goedgekeurd. De goedkeuring werd voorafgegaan
door de publicatie van een eerste ontwerp ter raadpleging op 2 mei 1997 alsmede door een openbare
overlegprocedure 36.

De Commissie is van oordeel dat dit soort communicatie momenteel nog steeds geen spraaktelefonie is
in de zin van de communautaire richtlijnen; er is immers nog niet voldaan aan alle criteria voor een
dergelijke dienst, namelijk dat deze dienst wordt aangeboden op commercieÈ le basis, ten behoeve van
het publiek, van en naar aansluitpunten op het geschakelde openbare telefoonnet. De lidstaten kunnen
deze dienst dus niet onderwerpen aan procedures voor een individuele vergunning, maar ten hoogste
aan procedures inzake aanmelding.

De aanbieders van spraakdiensten die via Internet worden doorgestuurd tussen op het geschakelde
openbare netwerk (PSTN) aangesloten telefoons, kunnen echter beschouwd worden als aanbieders
van spraaktelefonie en zij zullen, zodra de kwaliteit van de door hen aangeboden dienst gelijkwaardig
is aan die van de klassieke spraaktelefonie, onderworpen worden aan de regelgeving voor aanbieders
van spraaktelefoniediensten.

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

86. Na de goedkeuring van 16 december 1997 37, in eerste lezing, van een ontwerp-richtlijn op grond
van artikel 86 die beoogt tegen te gaan dat de gevestigde telecommunicatiemonopolisten hun
machtspositie binnen de kabeltelevisienetwerken uitbreiden, heeft de Commissie uitgebreid overleg
gevoerd met de belanghebbende partijen. Dit overleg heeft plaatsgevonden van maart tot juni.
Zeventien organisaties en ondernemingen, evenals vijf nationale instanties hebben hun opmerkingen
kenbaar gemaakt. Om deze opmerkingen nader te bestuderen heeft de Commissie in oktober een
hoorzitting belegd, waaraan 43 vertegenwoordigers van ondernemingen en nationale instanties hebben
deelgenomen, terwijl de Raad, het Parlement, het Economisch en Sociaal ComiteÂ, evenals het ComiteÂ

van de regio's al waren geraadpleegd.

87. Vooruitlopend op de goedkeuring van de richtlijn zijn bepaalde lidstaten en ondernemingen
met een machtspositie reeds begonnen met de tenuitvoerlegging van de beginselen van de toekomstige
richtlijn. Zo heeft Deutsche Telekom in mei aangekondigd dat zij een structurele scheiding zou
invoeren tussen haar telefoonnet en haar kabelnet.

35 Bull. 1/2 ±1998, paragraaf 1.3.55 Ð PB C 95 van 30.3.1998.
36 XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1997), paragraaf 105.
37 XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1997), paragraaf 109.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

48 XXVIIIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID Ð SEC(99) 743 DEF.



1.3. Afzonderlijke zaken

SNCF/CeÂgeÂtel 38

88. SocieÂ teÂ nationale des chemins de fer (SNCF) en CeÂgeÂ tel hebben een overeenkomst
ondertekend met het doel om, via de onderneming TeÂ leÂcom DeÂveloppement (TD), een vast
telefoonnetwerk te ontwikkelen dat gebruik zou maken van de infrastructuur van de spoorwegen, dat
samen met het elektriciteits- en gasnet of zelfs het autowegennet een middel vormt voor de snelle
uitbouw van een telecommunicatienetwerk dat het hele land bestrijkt. Krachtens de overeenkomst zou
SNCF TD een prioritair recht verlenen voor de uitbouw van haar telecommunicatienetwerk langs het
spoor, dat wordt gewaarborgd door een boetebeding dat gedurende drieeÈnhalf jaar geldt.

89. In dit soort zaken is de Commissie van mening dat tijdens de introductieperiode van de
concurrentie voornamelijk moet worden vermeden dat de toegang tot de fysieke infrastructuren wordt
beperkt door alleenrechtovereenkomsten of door andere overeenkomsten die dezelfde uitwerking
hebben. In dit bijzondere geval heeft de Commissie ten aanzien van de overeenkomst een gunstig
standpunt ingenomen. Gelet op de omvang van het uitbouwplan van TD, zal de kabel-legcapaciteit van
SNCF voor enkele jaren verzadigd zijn. Het prioritaire recht dat aan TD is verleend is dus
gerechtvaardigd, voor zover dit recht SNCF niet belet ten gunste van andere exploitanten alle kabel-
legmogelijkheden te gebruiken die niet door TD zijn benut.

De reorganisatie van Inmarsat

90. Inmarsat is een intergouvernementele organisatie die in 1979 is opgericht op grond van een
verdrag en meer dan vierentwintig landen bijeenbrengt die meestal vertegenwoordigd worden door de
voormalige nationale telecommunicatie-exploitant. De organisatie is momenteel de belangrijkste
internationale exploitant van satellieten voor mobiele telefonie. Inmarsat stelt een herstructurerings-
plan voor krachtens dewelke zij een naamloze vennootschap zal worden, waarvan de aandeelhouders
de voormalige leden van de organisatie zullen zijn. Na een periode van twee jaar is Inmarsat
voornemens een openbare emissie van aandelen te organiseren, waardoor het aandeel van de
voormalige leden van de organisatie in het kapitaal zou moeten verwateren. Dientengevolge zou
Inmarsat als onderneming geen bevoorrechte positie op de markt meer innemen.

91. De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de herstructurering van Inmarsat, op grond
van de veronderstelling dat het kapitaal op korte termijn zal worden verhoogd. De Commissie is van
mening dat deze zaak een analysemodel vormt voor andere herstructureringen die gaande zijn in de
sector van de intergouvernementele satellietorganisaties.

2. Postdiensten

92. Na de goedkeuring van de postrichtlijn 39 en de mededeling van de Commissie 40 eind 1997, is de
Commissie van start gegaan met voorbereidingen voor de tweede stap in het liberaliseringproces.

38 Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17, PB C 293 van 22.9.1998.
39 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling

van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst,
Richtlijn 97/67/EG, PB L 15, 21.1.1998, blz.14..

40 Mededeling van de Commissie over de toepassing van de mededingingsregels op de postsector, PB C 39, 6.2.1998,
blz.2.
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Overeenkomstig de postrichtlijn zou de Commissie voÂ oÂ r het einde van 1998, na een evaluatie van de
sector, een voorstel voor verdere liberalisering van de postsector indienen. Uiterlijk op 1 januari 2000
zullen het Parlement en de Raad beslissen over een verdere geleidelijke en gecontroleerde
liberalisering van de postmarkt.

Om de sector uitgebreid te kunnen evalueren is de Commissie van start gegaan met een aantal studies
over verschillende aspecten van liberalisering. Voor de volgende, door externe deskundigen
uitgevoerde studies is opdracht gegeven: 1) liberalisering van het ophalen, sorteren en vervoeren
van postzendingen; 2) kosten en financiering van de verplichtingen van de universele dienst; 3)
liberalisering van ¹direct mailº; 4) het effect van de liberalisering van grensoverschrijdende post; en 5)
gewicht- en prijsbeperkingen voor de gereserveerde sector. Daarnaast werd opdracht gegeven tot een
zesde studie Ð Modellering en kwantificering van scenario's voor liberalisering ±, gebaseerd op de
resultaten van de eerdere vijf studies.

93. Daarnaast richtte de Commissie haar onderzoek op de REIMS II-overeenkomst inzake
eindkosten 41, een term die gebruikt wordt voor de kosten die de postexploitant als verzender van
grensoverschrijdende post moet betalen aan de ontvangende postexploitant voor het bezorgen van de
post aan de uiteindelijke geadresseerden. In een memorandum aan de partijen die de overeenkomst
hadden aangemeld, uitte de Commissie haar bezorgdheid over enkele bepalingen in de overeenkomst.
Na een reeks besprekingen met de Commissie gingen twaalf van de partijen een aanvullende
overeenkomst aan die de oorspronkelijke overeenkomst wijzigde en verduidelijkte. In november 1998
werd de inhoud van de gewijzigde REIMS II-overeenkomst gepubliceerd in het Publicatieblad 42. In de
publicatie verklaarde de Commissie voornemens te zijn een gunstig standpunt in te nemen ten aanzien
van de overeenkomst vanwege aangebrachte verbeteringen ten gunste van de consument en verzocht
derden hun standpunten voor te leggen alvorens hiertoe over te gaan.

94. De openbare postexploitanten in Nederland en Zweden meldden bij de Commissie een
bilaterale overeenkomst over eindkosten aan. Op grond van het door de Commissie uitgevoerd
onderzoek naar de overeenkomst waren er geen redenen tot optreden uit hoofde van artikel 81, lid 1,
van het EG-Verdrag. Dientengevolge sloot de Commissie haar dossier door middel van een
administratieve brief aan de partijen.

3. Media

95. De audiovisuele industrie ondergaat een verandering door digitale technologie en mondialise-
ring. Digitale en interactieve televisie breiden zich snel uit en hebben gevolgen voor de bestaande
marktstructuren, zoals de verwerving van uitzendrechten. Aangezien deze ontwikkelingen tot in de
volgende eeuw voortduren, moet het mededingingsbeleid worden aangepast om met deze
ontwikkelingen rekening te houden. De Commissie stelt zich tot doel dit beleid via een aantal
cruciale beschikkingen uit te stippelen. Naar verwachting zal de meerderheid van deze beschikkingen,
die betrekking zullen hebben op digitale platforms en uitzendrechten voor sportevenementen, in 1999
worden gepubliceerd.

41 Aanmelding van 31 oktober 1997 van een overeenkomst voor de vergoeding van verplichte grensoversschrij-
dende postbestellingen (zaak IV/36.748-REIMS II). Zestien Europese openbare postexploitanten hebben de
overeenkomst getekend.

42 PB C 371, 1.12.1998, blz.7.
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3.1. Digitale platforms

96. In een aantal lidstaten zijn digitale platforms voor televisie en voor interactieve diensten
opgezet die momenteel door de Commissie worden onderzocht. Het jaar 1998 werd, wat deze sector
betreft, gekenmerkt door twee verbodsbeschikkingen met betrekking tot voorgenomen concentraties
in Duitsland. Het gaat om de beschikkingen Bertelsmann/Kirch/Premiere en Deutsche Telekom/
Betaresearch 43. In twee andere zaken, British Interactive Broadcasting (BIB, Verenigd Koninkrijk) en
TeÂleÂvision Par Satellite (TPS, Frankrijk), zullen de eindbeschikkingen naar verwachting begin 1999
worden vastgesteld. Uit deze beschikkingen zal duidelijk blijken op welke wijze de Commissie
voornemens is de innovatie en de ontwikkeling van nieuwe diensten te ondersteunen om
technologische vooruitgang in de sector te benutten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de
concurrerende alternatieven zich kunnen ontwikkelen. De voor beide zaken op grond van artikel 19,
lid 3, gepubliceerde bekendmakingen geven deze aanpak in grote lijnen weer.

TeÂleÂvision par satellite (TPS) 44

97. In de zaak TPS heeft de Commissie verklaard voornemens te zijn een gunstig standpunt in te
nemen ten aanzien van de oprichting van een nieuw bedrijf aangezien dit een concurrentiebevor-
derend effect zal hebben voor bestaande betaaltelevisie-activiteiten in Frankrijk. Het op satelliet
gebaseerde digitale platform, dat satellietabonnees en kabelnetexploitanten voorziet van betaal-
televisie, is een partnerschap tussen vier Franse televisiekanalen, mediagroep CLT-UFA, France
Telecom en Suez Lyonnaise des Eaux.

In haar bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 3, verklaart de Commissie voornemens te zijn
een gunstig standpunt in te nemen ten aanzien van een aantal beperkingen, waaronder een beperking
die moet voorkomen dat TPS-aandeelhouders participeren in bedrijven met soortgelijke activiteiten,
en een verplichting die TPS de eerste keuze biedt op hun programma's, alsmede een weigering in
laatste instantie ten aanzien van de programma's die aan derden worden aangeboden. De Commissie is
voornemens de vier uitzendstations voor drie jaar ontheffing te verlenen ten aanzien van hun
verplichting om TPS exclusieve distributierechten toe te kennen voor hun algemene zenders.

British Interactive Broadcasting (BIB) 45

98. Het Verenigd Koninkrijk heeft thans televisieplatforms per satelliet, kabel en via grondstations,
waarbij een in deel II beschreven beschikking van de Commissie ten goede komt aan het
laatstgenoemde platform (BDB). BIB, het op satelliet gebaseerd samenwerkingsverband tussen
BSkyB, BT, Midland Bank en Matsushita, stelt zich tot doel te voorzien in interactief winkelen,
dienstverlening, spelletjes en dergelijke, en in interactieve televisieprogramma's via een satellietsignaal
en een telefoonlijn die is aangesloten op een decoderkastje. Het decoderkastje wordt in eerste instantie
gesubsidieerd. De kosten worden gedragen door de aanbieders van inhoud. De toegang tot BIB zal
worden gecontroleerd via systemen voor voorwaardelijke toegang die worden geleverd door een
dochtermaatschappij van Sky. De kijker zal navigeren met een elektronische programmagids (EPG)
die eigendom is van BskyB.

43 Deze twee zaken komen uitgebreid aan de orde in hoofdstuk II (Concentraties).
44 Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17, PB C 65 van 28.02.1998.
45 Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 19, lid 3, van verordening nr. 17, PB C 322 van 21.10.1998.
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99. Na overleg met derde partijen onderhandelde de Commissie over verschillende verbintenissen
met de partijen zodat de voordelen van de innovatie op gebied van interactieve dienstverlening
beschikbaar konden worden gesteld en er tegelijkertijd voor kon worden gezorgd dat de ontwikkeling
van concurrerende diensten niet wordt gehinderd door het samenwerkingsverband. Via structurele
verbintenissen, zoals de juridische scheiding tussen de diensten van BIB en het subsidiemechanisme,
en de opheffing van de exclusiviteit inzake de EPG, zou dit doel bereikt moeten worden zonder dat
blijvende maatregelen van regelgevende aard noodzakelijk zijn. De gedragsvoorwaarden waren
eveneens nodig, onder meer de verbintenis die derden toegang geeft tot het decoderkastje en die
informatie over het subsidierecuperatiemechanisme beschikbaar stelt.

3.2. Uitzendrechten voor sportevenementen

100. De ontwikkeling van betaaltelevisie via digitale netwerken die de afgelopen jaren heeft
plaatsgevonden doet het belang van de juridische en economische kwesties die verband houden met de
rechten op de uitgezonden inhoud toenemen. Op gebied van sportevenementen de praktijk inzake de
artikelen 81 en 82 wordt per zaak ontwikkeld. De Commissie onderzoekt momenteel verschillende
zaken op dit gebied en verwacht in staat te zijn haar standpunt in 1999 te verduidelijken door een reeks
beschikkingen inzake de collectieve aankoop van rechten door de EBU, alsmede een beschikking
betreffende het UEFA-voorschrift over de uitzending van voetbal.

4. Vervoer

4.1. Luchtvervoer

Transatlantische luchtvaartallianties

101. Op 30 juli 1998 46 publiceerde de Commissie bekendmakingen betreffende de alliantie tussen
British Airways en American Airlines en de alliantie tussen Lufthansa, SAS en United Airlines. In de
bekendmakingen worden de maatregelen uiteengezet die de Commissie op passende wijze aan de
maatschappijen heeft gericht in een voorstel van de Commissie op grond van artikel 85, lid 1, van het
Verdrag. De voorgestelde maatregelen waren bedoeld om de door de Commissie vastgestelde
inbreuken op de communautaire mededingingsregels te beteugelen. De maatschappijen zelf en
belanghebbende derden werden verzocht om hun opmerkingen over de voorgestelde maatregelen
kenbaar te maken.

102. De bij de alliantie tussen Lufthansa, SAS en United Airlines betrokken maatschappijen
vroegen om een hoorzitting welke plaatsvond op 14 en 15 december 1999. Net als tijdens de hoorzitting
in de zaak British Airways en American Airlines in februari 1998 namen de partijen de kans waar om
hun standpunten over de juridische beoordeling van de zaak door de Commissie en de door haar
voorgestelde maatregelen uitgebreid toe te lichten. Een groot aantal derden legden eveneens een
verklaring af over de voorgestelde maatregelen.

De volgende procedurele stap is een bijeenkomst van de mededingingsdeskundigen van de lidstaten
voordat de Commissie een voorstel op grond van artikel 85, lid 1, van het Verdrag zal goedkeuren.

46 PB L C 239, 30.7.1998.
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103. British Airways en American Airlines vroegen niet om een hoorzitting over de voorgestelde
maatregelen. De Commissie werd in kennis gesteld van het feit dat de plannen om een alliantie tussen
deze twee luchtvervoerders tot stand te brengen eind 1998 waren stopgezet na het mislukken van de
onderhandelingen over een verdrag inzake vrij luchtverkeer tussen de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk, zonder dat precies kon worden aangegeven wanneer deze besprekingen zouden
worden hervat.

104. Voorts zette de Commissie haar onderzoek voort naar de alliantie tussen Sabena/Austrian
Airlines/Swissair en Delta Air Lines en de alliantie tussen KLM en Northwest.

Inzet 4: Het Europees mededingingsbeleid en de luchthavens

De liberalisering van het luchtvervoer, die sinds enkele jaren een feit is, heeft geleid tot een
verlaging van de prijzen op talrijke lijnen, in het bijzonder voor toeristen, tot een groei van vraag en
aanbod en tot een begin van herstructurering van nationale luchtvaartmaatschappijen die, om zich
aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden en hun exploitatiekosten te moeten reduceren,
allianties hebben moeten sluiten. Tegen deze achtergrond vormen de luchthavens een belangrijke
inzet voor luchtvaartmaatschappijen, die voortaan met meer concurrentie te kampen hebben.

De ontwikkeling van de markt heeft op het gebied van luchthavendiensten nieuwe behoeften met
zich meegebracht en heeft de congestie van de grote luchthavens beklemtoond. De toegang tot de
luchthavens is dus een belangrijke factor voor de ontwikkeling van elke luchtvaartmaatschappij. In
deze context heeft de ontwikkeling van ¹hubsº, dat wil zeggen draaischijven voor aansluitende
vluchten, tot gevolg dat de vraag naar slots toeneemt, hetgeen de concurrentieproblemen op de
reeds overvolle luchthavens kan verergeren. In die context wordt het voordeel dat is toegekend aan
de traditioneel in de verzadigde luchthaven gevestigde vervoerders groter, rekening houdend met
de regel van de verworven rechten die in de gedragscode is erkend. In de wedloop van de
kostenverlaging spelen degenen die luchthavendiensten aanbieden bovendien een doorslaggevende
rol. Het is dus noodzakelijk dat er ook sprake is van prijsconcurrentie waar het gaat om deze
diensten en dat geen enkele maatschappij wordt gediscrimineerd.

De Commissie, die de aanzet heeft gegeven voor de liberalisering van het luchtvervoer, moest er in
het bijzonder voor waken dat de concurrentie op de luchthavens wordt gewaarborgd door met
name de toegang tot de grote verzadigde luchthavens te vergemakkelijken, door een gelijke
behandeling van de luchtvaartmaatschappijen te verzekeren en door de luchthavendiensten te
onderwerpen aan een reeÈ le concurrentiedruk op de prijzen en de kwaliteit. Een reeks
beschikkingen die de laatste drie maanden zijn gegeven getuigen van de wens van de Commissie
om de luchthavens van de Unie open te stellen voor concurrentie.

Wat de toegang tot de luchthavens betreft schuilt het grootste probleem in de schaarste van slots
die sinds de liberalisering groter is geworden. Het ontbreken van beschikbare slots belet immers
iedere vorm van nieuwe concurrentie. Daarom heeft de Commissie, bijvoorbeeld, toestemming
gegeven voor de alliantie tussen Lufthansa en SAS, mits de partijen een aanzienlijk aantal slots
afstaan teneinde op bepaalde lijnen tussen Duitsland en ScandinavieÈ de komst van nieuwe
concurrerende maatschappijen te vergemakkelijken.

De beheerders van luchthavens hebben vaak banden met de nationale overheidsinstanties. In
bepaalde zaken, zoals die van de luchthaven van Brussel, van Frankfurt of van Parijs, is gebleken
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dat het deze beheerders soms aan onpartijdigheid ontbrak en dat zij de neiging hadden de nationale
vervoerder met een machtspositie te begunstigen door nieuwkomers discriminerende lucht-
havengelden op te leggen. Zo profiteerde de nationale vervoerder van een concurrentievoordeel.
Daarom heeft de Commissie de hierboven genoemde luchthavenbeheerders gelast een einde te
maken aan hun praktijken.

Richtlijn nr. 96/67 van de Raad van 15 oktober 1996 liberaliseert de markt van de grondafhandeling
zodat deze discriminerende luchthavengelden gedoemd zijn te verdwijnen. De Commissie zal erop
toezien dat de doelstellingen van deze richtlijn strikt worden uitgevoerd, en verzoeken om
uitzondering nauwkeurig onderzoeken. Deze verzoeken hebben ten doel het monopolie voor
gronddiensten voorlopig in stand te houden, ingeval er niet voldoende plaats is voor concurrerende
ondernemingen. Daarom heeft de Commissie twee beschikkingen met betrekking tot de luchthaven
van Frankfurt gegeven. In haar eerste beschikking heeft de Commissie de Duitse regering verzocht
de reikwijdte van deze uitzondering te beperken en in haar tweede beschikking, die zich richtte op
de beheerder van de luchthaven, was de Commissie van mening dat het monopolie van de
beheerder op de markt van de gronddiensten een misbruik van machtspositie behelsde omdat het
monopolie op de markt van het beschikbaar stellen van luchthaveninfrastructuren zonder
objectieve reden was uitgebreid tot de gronddienstenmarkt.

De Commissie 1 heeft eveneens de reikwijdte van de uitzonderingen beperkt die door de Duitse
regering op de luchthavens van Stuttgart en Hamburg zijn toegekend, en heeft de aan de
luchthaven van Keulen/Bonn toegekende uitzondering verworpen. De Commissie heeft daarente-
gen de aan de luchthaven van DuÈ sseldorf 2 toegekende uitzondering toegestaan.

1 Beschikking van 30 oktober 1998, nog niet gepubliceerd.
2 Beschikking van 14 januari 1998, gepubliceerd in PB L 173/98.

4.2. Zeevervoer

105. Wat het zeevervoer betreft zal 1998 gekenmerkt blijven door de zaak TACA, genoemd naar de
betrokken overeenkomst inzake de transatlantische zeevaartconference, de Trans-Atlantic Conference
Agreement, een zaak die is afgesloten met een beschikking van de Commissie die inbreuken
constateerde op artikelen 81 en 82. 47

106. De TACA-overeenkomst volgde op TAA (Trans-Atlantic Agreement), een overeenkomst die
in 1994 werd verboden. De overeenkomst telt zeventien leden die meer dan zestig procent van de
markt van zeevervoer per container tussen Noord-Europa en de Verenigde Staten vertegenwoordigen.
De bij TACA betrokken partijen hebben in 1994 hun overeenkomst met het oog op vrijstelling
aangemeld.

De Commissie heeft geconstateerd dat verschillende clausules van de overeenkomst onder artikel 81,
lid 1, vallen. Het betreft het vaststellen van prijzen die worden gehanteerd voor zeevervoerdiensten
tussen Europa en de Verenigde Staten; het vaststellen van prijzen die worden gehanteerd voor
inlandtransportdiensten op het grondgebied van de Gemeenschap; het gezamenlijk vaststellen van
voorwaarden waarop met verladers dienstencontracten mogen worden afgesloten; het vaststellen van
prijzen die aan expeditieondernemingen worden betaald.

47 Zie voor relevante aspecten van artikel 82 I-B-3 van het onderhavige verslag.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

54 XXVIIIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID Ð SEC(99) 743 DEF.



Enkel de eerste bepaling van de overeenkomst valt onder de groepsvrijstelling voor zeevaart-
conferences 48; voor de overige drie heeft de Commissie geen individuele vrijstelling willen verlenen.

107. Het effect van deze concurrentiebeperkingen werd verergerd door de gedraging van de TACA-
leden. Zij hebben misbruik gemaakt van een gezamenlijke machtspositie op de betrokken markt door
twee potentieÈ le nieuwkomers te stimuleren zich bij de groep aan te sluiten om zo de concurrentie uit te
schakelen. Zo heeft de Commissie waargenomen dat tussen 1994 en 1996 twee belangrijke Aziatische
zeevaartmaatschappijen de transatlantische markt betraden, om zich uiteindelijk aan te sluiten bij
TACA. Daarentegen verliet geen enkele TACA-partij de conferentie om als onafhankelijke
zeevaartmaatschappij te gaan fungeren. In deze context heeft de Raad van Europese verladers de
globale prijsverhogingen die TAA en vervolgens TACA in de loop van 1993 tot 1995 hebben opgelegd
op meer dan 80% geraamd.

108. In het kader van deze beschikking heeft de Commissie duidelijk gemaakt dat de
ondernemingen die de TACA-overeenkomst hebben ondertekend, over een gezamenlijke machts-
positie beschikten op de markt van het goederenvervoer per container tussen Noord-Europa en de
Verenigde Staten en dat zij misbruik hebben gemaakt van deze gezamenlijke machtspositie, door
enerzijds de beschikbaarheid van dienstencontracten voor clieÈnten, die door zeevaartmaatschappijen
op individuele titel zijn verleend, te beperken en anderzijds door de komst van potentieÈ le
concurrenten op de markt te ontmoedigen. Met betrekking tot het tweede punt heeft TACA twee
van haar potentieÈ le concurrenten gestimuleerd zich bij de organisatie aan te sluiten door hen
voordelen aan te bieden. Zo werden de lijnvaartmaatschappijen die geen partij bij de TACA-
overeenkomst waren, aangespoord om lid te worden doordat zij de toestemming kregen om lagere
prijzen te hanteren dan de traditionele leden. Het stelsel van dienstencontracten tegen dubbel tarief,
dat door de lijnvaartconference is ingesteld, had dus tot gevolg dat de concurrentie van onafhankelijke
rederijen werd beperkt. Bovendien stonden de oprichters van TACA toe dat voor sommige contracten
niet werd geconcurreerd met zeevaartmaatschappijen die niet tot de oorspronkelijke groep behoorden.
Gelet op het belang van de potentieÈ le concurrentie op de markten van het zeevervoer per lijnvaart, is
deze inbreuk als bijzonder ernstig beoordeeld. De Commissie heeft vijftien leden van TACA, van wie
de helft Europese ondernemingen waren, een geldboete van 273 miljoen ECU opgelegd.

109. Met deze zaak wordt niet het beleid van de Commissie ten aanzien van traditionele
zeevaartconferences in gevaar gebracht. De gedraging van de TACA-leden wijkt in de ogen van de
Commissie af van hetgeen in de groepsvrijstelling is toegestaan.

4.3. Toepassing van artikel 86 op de vervoersector

110. Twee zaken die het onderwerp waren van beschikkingen van de Commissie op grond van artikel
86, hebben in de loop van 1998 een bevredigende ontknoping gekend.

Na een klacht van British Midland had de Commissie op 28 juni 1995 49 een beschikking gegeven op
grond van artikel 86, lid 3, van het EG-Verdrag juncto artikel 82 van dit Verdrag omdat zij
constateerde dat BelgieÈ artikel 86, lid 1, juncto artikel 82 had geschonden door de Regie der
luchtwegen, een overheidsbedrijf dat is belast met de exploitatie van de luchthaven van Brussel, een
stelsel van landingsvergoedingen op te leggen dat tot discriminatie leidde. Omdat BelgieÈ zich niet aan

48 Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de Raad van 22 december 1986 tot vaststelling van de wijze van toepassing
van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op het zeevervoer.

49 PB 1995 L216, blz.8.
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de voornoemde beschikking heeft gehouden, heeft de Commissie op 19 maart 1997 50 het Hof verzocht
vast te stellen dat die lidstaat zijn plicht om de beschikking uit te voeren niet is nagekomen. Via een
koninklijk besluit van 20 januari 1998 heeft de Belgische regering een einde gemaakt aan de inbreuk
en heeft de Commissie derhalve besloten haar klacht in te trekken.

Op 21 oktober 1997 heeft de Commissie een formele beschikking gegeven op grond van artikel 86, lid
3, van het EG-Verdrag juncto artikel 82 van dit Verdrag, met betrekking tot het stelsel van kortingen
op de loodsdiensttarieven in de haven van Genua 51. Via een besluit van 8 juni 1998 heeft de Italiaanse
regering een einde gemaakt aan de inbreuk.

5. Verzekeringssector

5.1. Verzekeringsgroepen: een onderzoek naar de luchtvaartverzekeringssector

111. Om zekerheid te kunnen geven aan verzekeringspools over de vraag of de groepsvrijstellings-
verordening (Verordening 3932/92) op hen van toepassing is en om helderheid te verschaffen over het
beleid van de Commissie inzake pools die niet onder de groepsvrijstelling vallen, ging het Directoraat-
generaal Concurrentie in september 1997 van start met een onderzoek van een gehele
verzekeringssector, namelijk de sector luchtvaartverzekering. Naar dertien in Europa gevestigde
luchtvaartverzekeringspools werden verzoeken om uitgebreide informatie verzonden. Acht van deze
pools waren aangemeld overeenkomstig Verordening nr. 17, terwijl de vijf anderen nooit waren
aangemeld.

112. De groepsvrijstellingsverordening heeft alleen betrekking op pools waarvan de leden een
beperkt marktaandeel (10% voor medeverzekeringspools en 15% voor medeherverzekeringspools).
Wat betreft de pools die deze drempels overschrijden, wordt het standpunt ingenomen dat zij,
ongeacht het marktaandeel, niet beschouwd kunnen worden als concurrentieverstorend, althans
wanneer de poolsvorming noodzakelijk is om de leden in staat te stellen een vorm van verzekering aan
te bieden waarin zij niet alleen zouden kunnen voorzien. Dit zou het geval zijn wanneer de bijzondere
aard van de ingebrachte risico's (bijv. catastroferisico's) vereist dat verzekeraars de capaciteit van
verschillende verzekeraars bundelen om die risico's op winstgevende wijze te kunnen dekken.

113. Het onderzoek naar luchtvaartverzekeringspools liet zien dat de geografische markt
grotendeels internationaal is. De pools op die markt geven geen aanleiding tot mededingingsprobleem.
Zelfs als de meeste pools onder hun leden bijna alle in de betrokken lidstaat gevestigde
verzekeringsbedrijven tellen, bestrijken deze pools maar een uiterst klein deel van de internationale
markt en overschrijden in geen geval de drempels van de groepsvrijstellingsverordening.

114. Voor kleine luchtvaartrisico's blijkt er echter een nationale markt te bestaan. Deze kleine
risico's zijn de niet-catastroferisico's (d.w.z. risico's die een lage frequentie hebben maar een grote
omvang, zoals productaansprakelijkheid voor luchtvaartuigfabrikanten). Dergelijke risico's vertegen-
woordigen een lage verzekerde waarde ten opzichte van andere risico's binnen dezelfde branche. Tot
de clieÈnten behoren eigenaren van kleinere luchtvaartuigen met beperkte mogelijkheden om betere
verzekeringsvoorwaarden in het buitenland te vinden. Deze risico's zijn van een uiterst kleine omvang
binnen de luchtvaartverzekering.

50 Zaak C-155/97, Commissie/ BelgieÈ.
51 PB L 301 van 1997, blz. 27.
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De meeste pools bestrijken grote delen van deze markten en lijken niet noodzakelijk te zijn om hun
leden op deze markten aanwezig te laten zijn. Het valt niet uit te sluiten dat voor sommige kleine
risico's waarvoor een nationale markt bestaat, de pool concurrentiebeperkend is en niet uit hoofde van
Verordening 3932/92 of individueel voor vrijstelling in aanmerking kan komen. Het loonde evenwel
niet de moeite om deze potentieÈ le inbreuk op Gemeenschapsniveau te vervolgen vanwege de uiterst
beperkte omzet op deze nationale markten.

115. Bijgevolg werd het onderzoek afgesloten via aan de aangemelde luchtvaartverzekeringspools
gerichte administratieve brieven waarin werd aangegeven dat zij of onder de ¹de minimisº-
bekendmaking of onder de marktaandeeldrempels van Verordening 3932/92 vielen, voor zover het de
internationale markt voor luchtvaartverzekering betreft. Wat de nationale markten betreft, bevatten
de administratieve brieven de waarschuwing dat er voor de diensten van de Commissie geen sprake
was van voldoende communautair belang om formeel inbreuken te vinden wanneer deze alleen
betrekking hebben op een uiterst klein deel van het luchtvaartverzekeringsbedrijf, maar dat nationale
instanties hoe dan ook stappen konden ondernemen tegen de concurentiebeperkende structuur van
deze pools of de concurentiebeperkende gedraging van hun leden wanneer zij dat noodzakelijk achten.

5.2. De toepassing van het nieuwe beleid op de zaak P&I Clubs

116. Het nieuwe beleid ten aanzien van verzekeringspools is al toegepast op een overeenkomst
inzake verdeling van schadegevallen tussen onderlinge verzekeringen (het equivalent van een pool in
de non-profit verzekeringssector). In de zaak P&I Clubs is de Commissie voornemens de komende
maanden een formele beschikking te geven met als conclusie dat een overeenkomst inzake verdeling
van schadegevallen tussen onderlinge verzekeringen die 89% van de wereldmarkt voor de verzekering
van schade aan derden in de zeevaartsector en voor contractuele aansprakelijkheid (bescherming en
schadeverzekering) bestrijkt, zonder enige twijfel buiten de werkingssfeer van artikel 81, lid 1, valt,
aangezien de overeenkomst noodzakelijk schijnt te zijn om de leden in staat te stellen enkele erg grote
aansprakelijkheidsrisico's in de zeevaartsector winstgevend te verzekeren (bijv. maritieme vervuiling).

117. In augustus 1998 werd dan ook een bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 3, van
Verordening 17 nr. gepubliceerd waarin werd aangegeven dat de Commissie voornemens is een
gunstige beschikking te geven ten aanzien van de ¹Pooling Agreementº die met de ¹International
Groupº van P&I Clubs was gesloten. Dit was echter alleen mogelijk nadat de IG de ¹Pooling
Agreementº had gewijzigd om ervoor te zorgen dat de overeenkomst niet langer inbreuk maakte op de
mededingingsregels. In het bijzonder verlaagde de IG het niveau van de premies die door al haar leden
worden geboden om ervoor te zorgen dat geen wezenlijk deel van de vraag onvoldoende beantwoord
werd. Hiertegen had het ¹Greek Shipping Committeeº, een vereniging van scheepseigenaren, een
klacht ingediend.

118. In oktober 1998 werd een tweede bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 3, gepubliceerd
waarin werd aangegeven dat de Commissie eveneens voornemens was een gunstig standpunt in te
nemen ten aanzien van de ¹International Group Agreementº (IGA), dit tot vaststelling van
mededingingsregels voor de leden van de ¹Pooling Agreementº. Dit was alleen mogelijk nadat de IG
de originele beperkingen had gewijzigd die verhinderden dat de P&I Clubs vrijelijk hun tarieven
konden vaststellen. Zodra de nieuwe overeenkomst van kracht wordt, zullen de P&I Clubs voor het
eerst kunnen concurreren op basis van tarieven die zij hun leden aanrekenen. Zij zullen met name
vrijelijk het deel van het tarief kunnen vaststellen dat overeenkomt met hun administratieve kosten.
Beperkingen van de vrijheid om het resterende deel van het tarief vast te stellen lijken noodzakelijk
om een goed functioneren van de ¹Pooling Agreementº te kunnen garanderen.
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119. De eindbeschikking in de zaak P&I Clubs zal, indien zij wordt goedgekeurd, een volledige
motivering van het nieuwe beleid ten aanzien van verzekeringsgroepen bevatten.

6. Energie

120. Het jaar 1999 is van start gegaan in het teken van de liberalisering van de interne
elektriciteitsmarkt. Vanaf 19 februari 1999 moet in minstens twaalf lidstaten 25% van de consumenten
vrij zijn om zich door de leverancier van hun keuze te laten voorzien van elektriciteit. Deze nieuwe
vrijheid, die voortvloeit uit de omzetting van de elektriciteitsrichtlijn, moet haar weerslag hebben op
de prioriteiten van de Commissie wanneer zij het mededingingsrecht binnen deze sector in de praktijk
brengt.

De bijdrage van de richtlijn

121. De richtlijn bekrachtigt het bestaan van minstens twee duidelijk verschillende markten, te
weten die van de verkoop en die van de doorvoer van elektriciteit. De richtlijn erkent, door de
aandacht die zij besteedt aan de regeling ervan, het natuurlijke monopoliekarakter van de doorvoer
van elektriciteit en stelt vervolgens een door mededinging gekenmerkte elektriciteitsmarkt in het
vooruitzicht. Daarom heeft de richtlijn invloed op zowel de vraag (vrije keuze van leverancier) als op
het aanbod (regeling voor de inschakeling van nieuwe productie-eenheden).

Deze openstelling van de markt moet plaatsvinden met inachtneming van de taken van algemeen
economisch belang die zijn toegewezen aan bepaalde ondernemingen. In dit opzicht erkent de richtlijn
volledig de mogelijkheid die de lidstaten wordt geboden om dergelijke taken vast te stellen Ð die
bijvoorbeeld kunnen voortvloeien uit doelstellingen inzake sociale solidariteit of continuõÈteit van de
voorziening Ð en erop toe te zien dat geen enkele bepaling die met de liberalisering verband houdt, de
vervulling ervan belemmert.

122. De richtlijn geeft in de eerste plaats bepaalde consumenten (¹ de in aanmerking komende
afnemersº) het recht elektriciteit bij de leverancier van hun keuze te betrekken. De aanvankelijke
openstelling Ð met een omvang van ongeveer 25% Ð zal in ieder geval alle ondernemingen betreffen
die per jaar en per locatie meer dan 100 GWh verbruiken. De openstelling zal daarna geleidelijk
worden uitgebreid, om na 2003 ongeveer 33% te bereiken.

De drempelwaarden van de openstelling die in de richtlijn zijn voorzien, zijn slechts minima. Elke
lidstaat is vrij om verder of sneller te gaan en veel lidstaten hebben dit al gedaan. Om de angst van
deze lidstaten voor het verstoorde evenwicht dat zo is ontstaan, weg te nemen Ð sommige lidstaten
stellen hun markt voor 100% open, andere beperken zich tot de voorgeschreven 25% -, voorziet de
richtlijn in een reciprociteitsmechanisme dat het voor een overgangsperiode mogelijk maakt de invoer
van elektriciteit te weigeren uit landen die zich minder voor concurrentie hebben opengesteld.

123. Het feit dat bepaalde consumenten als afnemers in aanmerking komen zou slechts een
symbolische waarde hebben indien de toegang van deze consumenten tot het net niet was geregeld en
gegarandeerd. Het is derhalve niet verwonderlijk te kunnen vaststellen dat de helft van de
hoofdstukken 52 van de richtlijn gewijd is aan onderwerpen die te maken hebben met de organisatie
en de werking van het net. De praktische voorwaarden voor toegang kunnen volgens de richtlijn in

52 Hoofdstukken IV, V, VI, VII.
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totaal drie vormen aannemen 53. De keuze voor een van deze mogelijkheden wordt aan de lidstaat
overgelaten, maar moet in ieder geval tot een resultaat leiden dat gelijkwaardig is aan de openstelling
van de markt.

Het heeft geen nut om hier de gedetailleerde voorwaarden voor elk van de bovenbedoelde
mogelijkheden uiteen te zetten. Er zij slechts aan herinnerd dat de toegang tot de doorvoernetten en,
zo nodig, tot de distributienetten voor alle in aanmerking komende consumenten onder niet-
discriminerende omstandigheden moet worden gegarandeerd, ongeacht de identiteit of de nationaliteit
van de consumenten of de leveranciers. Een exploitant van een geõÈntegreerd net mag met name een
moeder- of dochtermaatschappij niet begunstigen en moet ten aanzien van laatstgenoemde de
onafhankelijkheid van het beheer en de vertrouwelijkheid van de gegevens in acht nemen.

Het gebruik van het net leidt tot een vergoeding waarover door de partijen wordt onderhandeld of die
door de staat wordt geregeld. Het vaststellen van een specifieke prijs voor het gebruik van het net is
iets nieuws in het merendeel van de lidstaten. Een logisch gevolg hiervan is de invoering van een
afzonderlijke boekhouding voor netactiviteiten en andere activiteiten (bijvoorbeeld productie) die
door sommige geõÈntegreerde ondernemingen kunnen worden uitgevoerd. Het doel hiervan is de
transparantie te garanderen en kruissubsidies te voorkomen tussen netactiviteiten Ð die deel
uitmaken van het natuurlijke monopolie Ð en andere, meestal aan concurrentie onderhevige
activiteiten.

124. De openstelling die uit de richtlijn voortvloeit, houdt niet op bij de klanten. Ook de
producenten zouden moeten profiteren van nieuwe bepalingen waar het gaat om de inschakeling van
nieuwe productie-eenheden Ð voor eigen verbruik of voor verkoop Ð die door de richtlijn zijn
voorzien. Deze maatregelen, die bijvoorbeeld voorzien in het verlenen van vergunningen voor de
exploitatie van nieuwe productie-eenheden op niet-discriminerende basis, zouden de ontwikkeling van
een gevarieerd aanbod moeten stimuleren en zo goed mogelijk gebruik moeten maken van de
vernieuwingen op het gebied van technologie en milieu.

125. Deze veranderingen op het niveau van de productie zullen in sommige lidstaten gepaard gaan
met de komst van nieuwe actoren of nieuwe producten: naar gelang van de openstelling van de markt
zullen er handelaars in elektriciteit, ¹ spotº-markten en afgeleide producten moeten komen.

Een mededingingsbeleid dat gelijke tred houdt met de liberalisering

126. De toegang tot het net vormt een essentieel onderdeel van de liberalisering. Er zij ook op
gewezen dat, in tegenstelling tot een sector als de telecommunicatie, waar de technologische
ontwikkelingen hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe netwerken, de elektriciteitssector
waarschijnlijk geen ontwikkeling zal kennen die het essentieÈ le en onontbeerlijke karakter van
bestaande netwerken in gevaar kan brengen.

Op het gebied van de toegang tot de netwerken zouden zich meerdere hindernissen kunnen voordoen:
weigering zonder gegronde reden door de exploitanten van een netwerk, onrechtmatige of
discriminerende doorvoerprijzen.

53 Toegang van derden tot het net (TPA) via onderhandelingen, gereguleerde TPA, exclusieve koper zonder
aankoopverplichting alsmede TPA via onderhandelingen of regelgeving.
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Het is dus zaak er op toe te zien dat de prijzen niet bepaald worden door de weerslag van te hoge of
slecht gecontroleerde kosten noch door de facturering van diensten waarvan in werkelijkheid geen
gebruik is gemaakt. Dit laatste punt zou bijzondere aandacht moeten krijgen bij doorvoer tussen
lidstaten. De doorvoerprijzen zouden trouwens ook vastgesteld kunnen worden aan de hand van een
tariefmethode die concurrentiebeperkende gevolgen zou kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld een
methode die de producenten zou begunstigen die, in tegenstelling tot nieuwkomers op de markt, over
een belangrijk en gevarieerd park beschikken. Tot slot is het niet uitgesloten dat er weigeringen
plaatsvinden op grond van een gebrek aan capaciteit.

De Commissie zal, in de zaken die betrekking hebben op de toegang, de situatie van de
netwerkbeheerder onderzoeken vanuit de invalshoek van zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de
andere activiteiten van de geõÈntegreerde groep waartoe hij kan behoren. In het algemeen zou een
onafhankelijke netwerkbeheerder a priori geen belang hebben bij het weigeren van doorvoer. Hij zou
daarentegen moeten zoeken naar een mogelijkheid om het gebruik van zijn capaciteit te
maximaliseren en zelfs een nieuw netwerk moeten opzetten om aan de vraag te kunnen voldoen.

127. Twee andere onderwerpen zijn bijzonder belangrijk en zullen in de toekomst aan een grondig
onderzoek worden onderworpen.

Allereerst moet op de evidente rol worden gewezen die de koppelingen van elektriciteitsnetten tussen
lidstaten moeten spelen bij de vorming van een ¹ gemeenschappelijke º elektriciteitsmarkt. Het is
waarschijnlijk dat de exploitanten van koppelingen een doorslaggevende bijdrage zullen leveren aan
de eerste openstellingsfase van markten door buitenlandse concurrenten in staat te stellen
concurrentie tot stand te brengen. In dit opzicht zullen de ontwikkeling en vooral het optimale
gebruik van bestaande koppelingen uit mededingingsoogpunt aan een aandachtig onderzoek moeten
worden onderworpen.

Het tweede punt van zorg waar het gaat om toegang tot het net staat bekend onder de Engelse term
¹pancakingº, waaronder de berekening van doorvoerkosten wordt verstaan die voortvloeien uit het
gebruik van netwerken die toebehoren aan meerdere exploitanten. Een eenvoudig voorbeeld hiervan
zou de doorvoer tussen Rijsel en Amsterdam zijn: het zuiver en eenvoudig optellen van de Franse,
Belgische en Nederlandse netwerkkosten zou kunnen uitmonden in een prijs die veel hoger is dan de
prijs van de doorvoer over een gelijke afstand, bijvoorbeeld Rijsel-Parijs. Een eerste oplossing voor dit
probleem is in Duitsland ontwikkeld Ð waar meerdere netwerkexploitanten naast elkaar bestaan Ð in
het kader van de ¹VerbaÈndevereinbarungº. Op dit moment bestaat er geen Europese oplossing, maar
voor de oprichting van een werkelijke ¹ gemeenschappelijke º markt zal deze onontbeerlijk zijn. De
Commissie zal hiertoe bijdragen door het grootst mogelijke assortiment van instrumenten aan te
wenden dat tot haar beschikking staat. De Commissie zou bijvoorbeeld vanuit de invalshoek van het
mededingingsrecht een berekening van de kosten kunnen onderzoeken die zou leiden tot een dubbele
facturering van eenzelfde geleverde dienst.

De inspanningen op het gebied van toegang tot het net zouden tot slot gepaard moeten gaan met een
ontwikkeling die de keuzevrijheid van consumenten garandeert welke kan worden beperkt door
exclusieve of langdurige contracten tussen klanten en leveranciers. De Commissie zal zich moeten
inzetten voor een analyse van de contracten in het licht van de praktijken die zijn ontwikkeld op de
markten waar de concurrentie het grootst is. Van hun kant zullen de partijen die op de
elektriciteitsmarkt opereren zonder twijfel hun commercieÈ le praktijken moeten aanpassen aan de
nieuwe context die door de richtlijn is gecreeÈerd. De doelen die via de oude contracten werden
nagestreefd (zekerheid van de voorziening, rentabilisering van investeringen, ...), zullen kunnen
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worden bereikt via andere middelen die minder concurrentiebeperkend zijn (contracten met meerdere
leveranciers, financieÈ le instrumenten voor risicodekking, ...).

Tot slot zullen de garanties die worden gegeven voor toegang tot het net en keuzevrijheid van
consumenten alleen effect hebben als het elektriciteitsaanbod het resultaat is van een voldoende groot
aantal leveranciers. Om die reden zal elk voorstel voor een fusie van ondernemingen of voor de
oprichting van een gemeenschappelijke onderneming gepaard moeten gaan met uitvoerig onderzoek
teneinde de afwezigheid van nadelige effecten aan aanbodzijde te verifieÈren.

128. Het mededingingsbeleid zal dus samen moeten gaan met stappen op het gebied van wetgeving
waarbij rekening wordt gehouden met het specifieke karakter van de elektriciteitssector Ð
bijvoorbeeld het bestaan van taken van algemeen economisch belang.

De Commissie is niet alleen bevoegd om op deze terreinen op te treden. Zij kan rekenen op de steun
van nationale rechtspraak, van nationale mededingingsinstanties en van sectorieÈ le regulerende
instanties die met de omzetting van de richtlijn zijn opgericht.

Wat telecommunicatie betreft zal de Commissie zich moeten concentreren op zaken die een zeker
gemeenschappelijk belang vertegenwoordigen of zaken waarvoor haar tussenkomst een onontbeer-
lijke garantie is voor de harmonisatie van het antitrustbeleid. De Commissie zou zich met name meer
kunnen richten op de structurerende elementen van de markt (bijvoorbeeld de berekeningsmethoden
voor de toegangsprijzen van het netwerk) dan op de afzonderlijke zaken (bijvoorbeeld een conflict dat
zou voortvloeien uit de toepassing van de zojuist vermelde methode).

7. Mededinging en milieu

129. Op de Europese Top van Cardiff hebben de lidstaten de bepalingen van het Verdrag van
Amsterdam 54 in herinnering gebracht die stipuleren dat er bij het beleid van de Gemeenschap
rekening wordt gehouden met de milieubescherming teneinde duurzame ontwikkeling te bewerk-
stelligen. Op de Top van Wenen is deze lijn opnieuw bevestigd. In haar XXVe Verslag over het
mededingingsbeleid kon de Commissie haar standpunt ten aanzien van de toepassing van de
communautaire mededingingsregels op de milieusector preciseren. De Commissie gaf met name het
volgende aan: ¹ Bij haar onderzoek van individuele zaken weegt de Commissie de mededingings-
beperkingen die voortvloeien uit de overeenkomst af tegen de doelstellingen op milieugebied die met
de overeenkomst kunnen worden verwezenlijkt, met gebruikmaking van het evenredigheidsbeginsel
overeenkomstig artikel 85, lid 3. Met name wordt de verbetering van de toestand van het milieu
beschouwd als een element dat bijdraagt tot de verbetering van de productie of de distributie en tot de
bevordering van de economische en technische vooruitgang 55. In dit opzicht wordt het jaar 1998
gekenmerkt door vier zaken die illustratief zijn voor het streven van de Commissie om milieukwesties
een grote rol te laten spelen bij haar analyses uit mededingingsoogpunt.

130. De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de overeenkomst tussen de Europese
Vereniging van producenten van consumentenelektronica (EACEM) en zestien van haar leden,
belangrijke fabrikanten van televisietoestellen en videorecorders. Deze overeenkomst bestaat in een
vrijwillige verbintenis om het energieverbruik van deze toestellen in de wachtstand (¹stand-byº) te
beperken. De Commissie heeft deze overeenkomst vrijgesteld op grond van artikel 81, lid 3, omdat zij

54 Artikel 6 van het geconsolideerde Verdrag.
55 XXVe Verslag over het mededingingsbeleid, punten 83-85.
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van mening is dat de uit dit plan voortvloeiende energiebesparing en milieuvoordelen duidelijk een
technische en economische vooruitgang vormen en uit de aard van de zaak tevens ten goede komen
aan de consument. Tegen het jaar 2005 zou het totale energieverbruik jaarlijks circa 3,2 TWh lager
kunnen zijn. Deze beperking van het energieverbruik zal aanzienlijke gevolgen hebben voor het
beheer van de energiebronnen, de terugdringing van de CO2-emissies en derhalve de strijd tegen de
opwarming van de aarde. De Commissie heeft zich er tevens van kunnen verzekeren dat het plan de
mededinging op de betrokken markten niet zou uitschakelen en dat het restrictieve effect ervan
noodzakelijk was om alle verwachte voordelen te kunnen opleveren.

131. De Europese Associatie van automobielfabrikanten (ACEA) heeft zich er namens haar leden
toe verplicht de CO2-uitstoot van personenauto's te verminderen. Deze verplichting sluit aan bij het
communautair beleid ter beperking van de CO2-uitstoot in de atmosfeer 56. De doelstelling van de
ACEA bestaat in een reductie van 25% voor het jaar 2008. Om deze doelstelling te verwezenlijken,
zullen de Commissie en de lidstaten toezicht houden op de geleverde inspanningen. De Commissie was
tevens van oordeel dat deze overeenkomst tussen de Europese automobielfabrikanten geen inbreuk
vormde op de mededingingsregels. De ACEA stelt namelijk voor al haar leden een gemiddeld
reductieniveau vast, maar het staat elk lid vrij zijn eigen niveau te bepalen, hetgeen de leden ertoe zal
aanzetten zelfstandig nieuwe technologieeÈn ter beperking van de CO2-uitstoot te ontwikkelen die met
elkaar zullen concurreren. De vrijwillige overeenkomst van de ACEA vormt dan ook geen beperking
van de mededinging en valt niet in de werkingssfeer van artikel 81, lid 1.

132. In de zaak EUCAR heeft de Commissie een gunstig standpunt ingenomen ten aanzien van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de belangrijkste in Europa gevestigde autofabrikanten die ten
doel heeft het onderzoek in de automobielindustrie en dan met name op milieugebied te bevorderen.
De te ontwikkelen projecten hebben hoofdzakelijk betrekking op het experimenteel onderzoek, zoals
bijvoorbeeld de beperking van de geluidsoverlast of gevolgen van de schadelijke emissies door
automotoren. De uit deze studies voortgekomen producten kunnen niet rechtstreeks worden gebruikt
bij een bepaald autotype. De Commissie heeft derhalve geconcludeerd dat dit soort onderzoek werd
verricht in een preconcurrentieel stadium en dat deze overeenkomst geen schending van de bepalingen
van het Gemeenschapsrecht inhield.

133. Tenslotte keurde de Commissie de lidmaatschapsovereenkomsten van Valpak goed, een van de
industrie uitgaand handhavingssysteem zonder winstoogmerk in het Verenigd Koninkrijk dat is
opgezet om de verplichtingen van zijn leden op het gebied van de nuttige toepassing en recycling van
verpakking en verpakkingsafval na te komen 57. Het in het Verenigd Koninkrijk opgezet juridisch
kader om de richtlijn ten uitvoer te leggen, biedt ruimte voor mededinging op de markt van de
nalevingssystemen die de verplichtingen van een onderneming op het gebied van de nuttige toepassing
en recycling op zich nemen. Ook al is Valpak momenteel het grootste nalevingssysteem in het
Verenigd Koninkrijk, toch bestaan er andere concurrerende systemen die hun regelingen bij de
Commissie hebben aangemeld.

134. Na haar onderzoek van de lidmaatschapsovereenkomsten van Valpak kwam de Commissie tot
de conclusie dat de overeenkomsten tot gevolg hadden dat de mededinging in de zin van artikel 81, lid
1, werd beperkt omdat zij ondernemingen die zich bij het systeem wilden aansluiten ertoe dwongen de

56 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 29.7.1998 Ð Tenuitvoerlegging van
de communautaire strategie ter beperking van de CO2-uitstoot door auto's: een milieuconvenant met de
Europese automobielindustrie, COM(1998) 495 def.

57 Deze verplichtingen werden in maart 1997 geõÈntroduceerd met verordeningen van de regering ter uitvoering van
Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval.
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nakoming van al hun verplichtingen inzake alle verpakkingsmateriaal uit handen te geven aan Valpak.
Zo'n ¹alles of niets-benaderingº die een regelgevende bepaling omzet, beperkt de mate waarin Valpak
en andere systemen met elkaar kunnen concurreren voor wat betreft eÂeÂn materiaal. De Commissie
bekeek vervolgens of de aangemelde overeenkomsten in aanmerking kwamen voor een vrijstelling uit
hoofde van artikel 81, lid 3. Aangezien het hier een ontluikende markt betrof en Valpak en andere
systemen waarschijnlijk zouden moeten investeren in de Britse inzamelings- en/of terugwinnings-
infrastructuur om zo in de toekomst aan de verplichtingen van hun leden te kunnen voldoen,
concludeerde de Commissie dat een alles-of-niets-benadering in ieder geval op korte termijn
noodzakelijk was, wilden systemen als Valpak er tenminste in slagen voldoende geld bijeen te krijgen
voor de verwezenlijking van de vereiste investeringen. De Commissie heeft Valpak tegelijkertijd
meegedeeld dat zij zich het recht voorbehield om zich na drie jaar opnieuw over deze kwestie te
buigen.

Inzet 5 : De mondialisering van de markten en de mededingingsanalyse

Door de toenemende mondialisering van de markten moet de Commissie haar mededingings-
analyses steeds vaker verrichten in de context van markten die uit geografisch oogpunt het
Europese kader overschrijden. Daarom streeft de Commissie ernaar om rekening te houden met de
geografische dimensie van de daadwerkelijke mededinging bij de definitie van de betrokken of
¹relevante marktº, hetgeen de basis van haar onderzoek vormt. Bij het onderzoek van de potentieÈ le
mededinging kan zij de situatie van de mededinging in buiten de betrokken markt liggende
geografische gebieden ook laten meewegen.

Het begrip ¹marktº waarnaar de Commissie verwijst wanneer zij een overeenkomst, een gedraging
of een voorgenomen concentratie vanuit de invalshoek van het communautaire mededingingsrecht
bekijkt, beantwoordt aan vastomlijnde criteria die in 1997 zijn vastgesteld in de ¹Bekendmaking
inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht. De
relevante markt, waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd, vormt hoofdzakelijk een
analysekader dat onderstreept aan welke druk de betrokken ondernemingen uit het oogpunt van de
mededinging blootstaan. Het gaat er met andere woorden om vast te stellen welke concurrenten
van die ondernemingen het gedrag van deze laatste groep echt kunnen beõÈnvloeden en kunnen
voorkomen dat deze groep haar activiteiten kan ontplooien zonder hierbij ook maar enige
daadwerkelijke mededingingsdruk te ondervinden.

Teneinde de geografische reikwijdte van de relevante markt vast te stellen, houdt de Commissie
rekening met een aantal elementen zoals, bijvoorbeeld, de daadwerkelijke reacties van de
marktdeelnemers op de relatieve prijsbewegingen, de sociaal-culturele kenmerken van de vraag of
de aanwezigheid (beperkte markt) of afwezigheid (onbeperkte markt) van toegangsbelemmeringen
zoals vervoerskosten. Er moet bovendien op worden gewezen dat de Commissie in haar analyses de
ontwikkeling aan de vraagzijde meestal vooropstelt en dat dit onvermijdelijk gevolgen heeft voor
de geografische dimensie van de relevante markt.

De relevante markt is derhalve een specifiek analyse-instrument dat niet altijd overeenkomt met
vagere, tot de economische werkelijkheid behorende begrippen. Een economische sector vormt
namelijk niet per se een relevante markt. Een product kan in de hele wereld worden geproduceerd
en verkocht, maar dit wil nog niet zeggen dat vraag en aanbod zich op dat vlak op elkaar
afstemmen. De prijsverschillen tussen het ene geografische gebied en het andere zijn met name een
afspiegeling van het feit dat er aparte geografische markten bestaan.
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Dit neemt niet weg dat de Commissie in voorkomend geval en overeenkomstig haar rechtsregels, in
haar mededingingsanalyses relevante markten van een mondiale dimensie vaststelt.

De laatste jaren heeft het toezicht op concentraties van ondernemingen de Commissie doen
concluderen dat er bepaalde wereldmarkten bestaan. In 1998 heeft de Commissie in een twintigtal
zaken geoordeeld dat er sprake was van een wereldmarkt. Uit een studie van de beschikkingen
inzake concentraties blijkt dat de Commissie het bestaan van wereldmarkten heeft vastgesteld in
een aantal sterk uiteenlopende economische sectoren. Zo heeft de Commissie in de zaak Boeing/
Mac Donnell Douglas geoordeeld dat de markt voor grote commercieÈ le straalvliegtuigen mondiaal
is. In de zaken Gencor/Lonrho en Anglo American Corporation/Lonrho was de Commissie van
mening dat er sprake was van een wereldwijde platinum- en rhodiummarkt. Zelfs wanneer er
sprake is van een Europese markt, kan de Commissie overigens rekening houden met de potentieÈ le
mededinging van ondernemingen uit andere geografische gebieden teneinde haar beoordeling van
de zaak te verfijnen. Zo heeft de Commissie in de zaak Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM toch
rekening gehouden met de potentieÈ le mededinging van de in China of het voormalige Oost-Europa
actieve ondernemingen, hoewel zij twee siliciumcarbidemarkten die beperkt zijn tot de EER, heeft
afgebakend.

Wat de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag betreft, verricht de Commissie Ð in
bepaalde sectoren die door hun aard zowel Europese als niet-Europese actoren kennen Ð
regelmatig mededingingsanalyses op markten die groter zijn dan de Europese Economische
Ruimte. Zo heeft de Commissie dit jaar in haar analyse van de zaak TACA betreffende
scheepvaartondernemingen die transatlantische lijndiensten verzorgen, noodzakelijkerwijs reke-
ning gehouden met de transatlantische dimensie van de overeenkomst. De Commissie heeft aldus
niet alleen boeten opgelegd aan Europese ondernemingen, maar ook aan Amerikaanse en
Aziatische. Wat de transatlantische luchtvaartallianties of de strategische allianties in de
telecommunicatiesector (bijvoorbeeld Atlas/Global One of Uniworld) betreft, streeft de
Commissie hetzelfde doel na. In bepaalde zaken brengt de uit het geringe aantal producenten en
de wereldvraag voortvloeiende mondiale dimensie van de relevante markt de Commissie ertoe bij
haar mededingingsanalyses uit te gaan van wereldmarkten.

Hoewel de Commissie met het begrip relevante markt over een instrument beschikt dat haar in
staat stelt analyses te verrichten en beschikkingen te geven en daarbij rekening te houden met de
mondiale dimensie van de markten, spreekt het vanzelf dat zij moeilijkheden kan ondervinden
zodra zij informatie moet inwinnen die slechts buiten de Unie kan worden verkregen of wanneer zij
haar beschikkingen ten uitvoer moet leggen of moet doen toepassen. Om die reden heeft de
Commissie met haar belangrijkste handelspartners een beleid van internationale samenwerking op
mededingingsgebied ontwikkeld.
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D Ð Statistieken

Grafiek 1
Nieuwe zaken
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Grafiek 3
Evolutie van het totaal aantal lopende zaken aan het einde van het jaar
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II Ð CONCENTRATIECONTROLE

A Ð Inleiding

135. De begin 1997 of nog vroeger op gang gekomen golf van concentraties heeft zich in 1998
voortgezet, en er waren aan het einde van het jaar nog geen tekenen van een afname. Deze trend
weerspiegelt zich vanzelfsprekend in het aantal en de aard van de zaken die de Commissie in 1998
heeft onderzocht, en hij kan belangrijke gevolgen hebben voor het werk van de Commissie op dit
gebied. Wil de communautaire concentratiecontrole doeltreffend blijven, dan zal hij voortdurend
moeten worden aangepast aan de niet geringe uitdagingen die veranderingen in de economische
constellatie enerzijds en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en beleid anderzijds met zich
brengen. Hierbij moet steeds het streven centraal staan om kosten, vertragingen en onzekerheid tot
een minimum te beperken.

136. Het is onder deze omstandigheden dan ook niet verwonderlijk dat het eerste opmerkelijke feit
dit jaar was dat het aantal door de Commissie onderzochte concentraties nog steeds duidelijk in
stijgende lijn gaat. Dit aantal is in de voorbije vier jaar met meer dan 10% per jaar toegenomen. Dit
jaar bedroeg het totale aantal aanmeldingen uit hoofde van de concentratieverordening 58 voor het
eerst meer dan 200. Het dit jaar bereikte totaal van 235 betekent een toename met 36% ten opzichte
van vorig jaar. Dit evenaart de recordstijging van vorig jaar en overtreft duidelijk de stijging in enig
ander jaar. Hetzelfde geldt voor de beschikkingen. Ook het dit jaar bereikte totaal van 238
¹eindbeschikkingen is veruit het hoogste dat ooit is genoteerd, en geeft een toename met 66% ten
opzichte van vorig jaar te zien, waaruit blijkt dat de steile stijging aanhoudt.

137. De intensiteit van de concentratieactiviteit wordt door verschillende, niet altijd even
gemakkelijk aantoonbare, factoren bepaald. Bij de door de Commissie in 1998 behandelde grote,
vaak multinationale concentraties kan echter de komst van de euro een belangrijke factor zijn geweest,
omdat de vereenvoudiging van de financieÈ le verrichtingen en commercieÈ le transacties binnen groepen
van ondernemingen, inzonderheid die met aanzienlijke belangen in verschillende lidstaten,
synergiemogelijkheden creeÈert. Dit schijnt een rol te hebben gespeeld in verschillende concentraties
in zo uiteenlopende sectoren als banken en financieÈ le instellingen, auto-onderdelen en farmaceutische
producten. Een andere factor die waarschijnlijk heeft meegespeeld, en die tot uiting is gekomen in de
meer dan gewone concentratieactiviteit in de oliesector en aanverwante sectoren, was de wereldwijde
daling van de olieprijzen, die aanleiding heeft gegeven tot ingrijpende herstructureringen met het doel
bij lagere marges winstgevend te blijven.

138. De door de Commissie te behandelen zaken zijn niet alleen in aantal toegenomen, ze zijn ook
niet minder ingewikkeld geworden. Het aantal zaken Ð twaalf in totaal Ð waarin de Commissie heeft
besloten een grondiger onderzoek in te stellen (¹fase-II-procedures Ð artikel 6, lid 1, onder c), van de
concentratieverordening), is dit jaar stabiel gebleven, zij het dat het een iets kleiner percentage van het
totale aantal zaken uitmaakte dan vorig jaar. Er werd ook in een iets kleiner aantal zaken een fase-II-
beschikking gegeven. Dit moet echter niet als een aanwijzing worden gezien dat het percentage
grootschalige concentraties met mogelijkerwijs ernstige concurrentieverstorende effecten op de handel
in de Gemeenschap aan het afnemen is. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de
Commissie in een aanzienlijk aantal zaken gebruik heeft gemaakt van haar nieuwe bevoegdheid om in

58 Verordening (EG) nr. 4064/89 van de Raad (PB L 395 van 30.12.1989), zoals gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1310/97 van de Raad (PB L 180 van 9.7.1997).
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de eerste fase van het onderzoek formele verbintenissen van de partijen te aanvaarden (artikel 6, lid 1,
onder b), zoals gewijzigd), namelijk in totaal in twaalf zaken gedurende de periode van negen
maanden sinds deze bevoegdheid in het leven is geroepen. Bovendien hebben in een aantal zaken,
waaronder zaken waarin reeds een fase-II-onderzoek aan de gang was (o.m. KPMG/Ernst & Young 59,
Wienerberger/Cremer und Breuer 60, Wolters Kluwer/Reed Elsevier 61 en LHZ/Carl Zeiss 62), de
partijen in het voortuitzicht van een mogelijkerwijs ongunstige eindbeschikking besloten hun
concentratieplannen te laten varen. In 1998 heeft de Commissie ook voor het eerst een onderneming
een geldboete opgelegd wegens het verzuim om de concentratie tijdig aan te melden 63.

In 1998 werden ook wijzigingen aangebracht in de drempels die bepalen of een zaak voor onderzoek in
aanmerking komt, en in de wijze waarop bepaalde gemeenschappelijke ondernemingen op grond van
de verordening worden behandeld. Deze wijzigingen hebben in vergelijking met de andere genoemde
factoren betrekkelijk weinig impact gehad, maar ze hebben niettemin tot een stijging van het aantal op
grond van de concentratieverordening behandelde zaken geleid, en in eÂeÂn van de zaken waarin het om
de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming ging (BT/AT & T 64), werd besloten een fase-
II-procedure in te leiden.

139. De tendens naar ¹globalisatie Ð het in het leven roepen van bedrijven die voor bepaalde
producten wereldleider zijn, in tegenstelling met de diversificatie en de concernvorming die
kenmerkend waren voor de golf van concentraties in de jaren tachtig Ð lijkt eveneens te hebben
aangehouden. Het is dan ook nog noodzakelijker geworden dat de mededingingsautoriteiten (alleen of
tezamen) tot een doeltreffend grensoverschrijdend optreden in staat zijn. De Commissie heeft, geleid
door de opgedane ervaring, methoden ontwikkeld om voor een efficieÈnte, constructieve samenwerking
met niet-lidstaten Ð inzonderheid met de VS Ð op het gebied van de concentratiecontrole te zorgen.
Zij zal die methoden regelmatig herzien.

140. Een ander opmerkelijk gevolg van de tendens naar globalisatie en specialisatie is dat meer en
meer concentraties plaatsvinden op markten die als oligopolide zouden kunnen worden omschreven,
d.w.z. markten waarop slechts een klein aantal grote ondernemingen werkzaam is, waarvan er echter
geen enkele potentieel een machtspositie bekleedt. Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest in de zaak
Kali + Salz 65, waarop hieronder nader wordt ingegaan, bevestigd dat de concentratieverordening op
collectieve machtsposities (d.w.z. op oligopolies) van toepassing is, en de Commissie herziet thans in
het licht van dit arrest 66 en van andere ontwikkelingen haar benadering van dergelijke zaken.

141. Dit jaar werden ook eindbeschikkingen gegeven in een aantal andere belangrijke zaken,
waarvan wellicht die met betrekking tot de snel evoluerende markten voor digitale televisiediensten en
Internet het meest vermeldenswaard zijn. In de verbonden zaken Bertelsmann/Kirch/Premiere en
Deutsche Telekom/Betaresearch 67 besloot de Commissie een belangrijk project in Duitsland op het
gebied van digitale televisiediensten te verbieden. Dit was noodzakelijk om te voorkomen dat de

59 Zaak nr. IV/M.1044.
60 Zaak nr. IV/M.1047.
61 Zaak nr. IV/M.1040.
62 Zaak nr. IV/M.1246.
63 Zaak nr. IV/M.970, Samsung/Ast.
64 Zaak nr. JV.15.
65 HvJEG, 31 maart 1998, gevoegde zaken C-68/94 en C-30/95, Frankrijk en SCPA en EMC/Commissie, Jurispr.

1998, blz. I-1375.
66 Zie bv. zaak nr. IV/M.1016 Ð Price Waterhouse/Coopers and Lybrand, die hieronder eveneens wordt besproken.
67 Zaken nrs. IV/M.993 en IV/M.1027.
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opkomende markten in deze sector voor andere leveranciers van betaaltelevisie en aanverwante
systemen en diensten ± met name toegang tot kabelnetten, digitale decodertechnologie, en films en
andere programma's ± zouden worden afgesloten. Door de twee concentraties zou een groep tot stand
zijn gekomen die zeer machtig zou zijn geweest op het gebied van alle belangrijke bestanddelen van
het pakket van goederen en diensten dat voor het op de markt brengen van digitale televisiediensten
vereist is. In elk van de betrokken sectoren bekleedde namelijk steeds een van de partijen een zeer
sterke positie, ook al waren de horizontale overlappingen niet in alle gevallen even aanzienlijk. De
pogingen om met de partijen overeenstemming te bereiken over toereikende verbintenissen om de
gerezen concurrentieproblemen te verhelpen, mislukten. Een verbod was het enige alternatief. Deze
beschikking maakt duidelijk dat de Commissie vastbesloten is tussenbeide te komen, telkens wanneer
dit noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat nieuw opkomende markten niet worden afgesloten. Slechts
bij voldoende concurrentie kan het groeipotentieel van deze markten ten volle worden gerealiseerd,
hetgeen noodzakelijk is om aan de toenemende vraag van de consument te voldoen.

142. In de zaak Worldcom/MCI 68 was andermaal de afsluiting van een betrekkelijk nieuw
productgebied - ditmaal Internet ± het hoofdthema. Hier kon een bevredigende oplossing worden
bereikt, die inhield dat MCI haar Internet-activiteiten aan een nieuwkomer verkocht. Deze afstoting
was op dat ogenblik de belangrijkste waartoe het ooit in een fusiezaak was gekomen. De Commissie
kwam na een grondig onderzoek tot de conclusie dat beide partijen bij deze zeer omvangrijke
concentratie, die betrekking had op een hele reeks activiteiten op telecommunicatiegebied, belangrijke
aanbieders waren van ¹universele connectiviteit, d.w.z. het vermogen om toegang te verlenen tot het
gehele Internet zonder dat anderen behoeven te worden betaald om de verbindingen tot stand te
brengen. Zij zouden op die markt tezamen een machtspositie verwerven en bijgevolg in staat zijn hun
voorwaarden op te leggen aan concurrenten die behoefte hebben aan deze belangrijke dienst. Een
ander opmerkelijk aspect van deze zaak was dat, zoals in een toenemend aantal andere zaken, bij de
beoordeling en bij de onderhandeling over verbintenissen van de partijen een zorgvuldige cooÈ rdinatie
met de Amerikaanse mededingingsautoriteiten, in casu het Department of Justice, plaatsvond.

Inzet 6: Herziening van de concentratiecontrole

Het tweede opmerkelijke feit dit jaar was de versnelde ontwikkeling. Na de voltooiing van de
herziening van de concentratieverordening vorig jaar, zoals beschreven in het XXVIIe Verslag 1,
werd met ingang van begin maart een pakket wijzigingen ingevoerd. Uit praktisch oogpunt was de
belangrijkste wijziging waarschijnlijk die betreffende de aanvaarding van verbintenissen in de
eerste fase van het onderzoek, die hierboven reeds werd aangestipt. De formalisering van fase-I-
verbintenissen is zowel voor de partijen bij concentraties als voor de Commissie een belangrijke
verbetering gebleken. Hierdoor vermindert de wachttijd en dus ook de onzekerheid over de
uitkomst van het onderzoek van een aangemelde operatie en behoeven in een aantal gevallen niet
de aanzienlijke extra middelen te worden aangewend die (zowel van de zijde van de Commissie als
van de zijde van de partijen) voor een grondig, met een eindbeschikking afgesloten fase-II-
onderzoek vereist zijn. Uit de ervaring met de nieuwe bevoegdheid blijkt duidelijk dat het herziene
systeem het mogelijk maakt snel ± binnen enkele weken in plaats van maanden ± en op
doeltreffende wijze concentratiezaken af te handelen waarbij het risico aanwezig is dat er een
machtspositie ontstaat. Opdat de nieuwe procedure zou kunnen worden toegepast, is het echter van

1 XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, 1997; SEC(98) 636 def., blz. 49-51.

68 Zaak nr. IV/M.1069.
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wezenlijk belang dat binnen het korte tijdsbestek kan worden bepaald wat de knelpunten zijn, en
overeenstemming kan worden bereikt over doeltreffende ± en gemakkelijk te implementeren ±
maatregelen. Het is bemoedigend te constateren dat in verschillende van deze zaken de partijen bij
de concentratie van meet af aan openlijk toegaven dat er concurrentieproblemen konden rijzen, en
zich ook bereid verklaarden passende maatregelen ± meestal bestaande in een afstoting van een
gedeelte van de oorspronkelijke of overgenomen bedrijfsactiviteiten ± voor te stellen en ten volle
met de Commissie samen te werken om een oplossing te vinden. Er zullen zich natuurlijk ook in de
toekomst steeds zaken voordoen waarin, ondanks het feit dat de partijen van goede wil zijn en de
aanmelding zorgvuldig is voorbereid, een grondig onderzoek noodzakelijk is om naar behoren na te
gaan welke bezwaren uit het oogpunt van de mededinging rijzen, deze te beoordelen en te bepalen
in welke zin dient te worden beslist, waarbij een verbodsbeschikking tot de mogelijkheden blijft
behoren. De kans op een snelle afhandeling zal echter onvermijdelijk sterk verminderen, wanneer
bovengenoemde positieve factoren niet aanwezig zijn.

De bijkomende omzetdrempels 1, die zijn ingevoerd om ten dele het probleem te verhelpen dat de
partijen eenzelfde operatie bij verschillende nationale autoriteiten moeten aanmelden, lijken
eveneens het verhoopte effect te hebben gehad. Er werden dit jaar in totaal 14 concentraties van dit
type aangemeld, hetgeen neerkomt op 6% van het totaal. Dit komt grosso modo overeen met de
schatting van de Commissie. Bovendien waren in de meeste van die zaken de partijen in belangrijke
mate in verschillende lidstaten werkzaam, zodat te verwachten viel dat de operatie een effect op de
mededinging op nationale of op EU-markten zou hebben, en ze waarschijnlijk in verschillende
lidstaten had moeten worden aangemeld.

In maart werd ook een aantal herziene mededelingen van de Commissie betreffende verschillende
aspecten van het stelsel van concentratiecontrole gepubliceerd. Er moet ook nog een herziene
versie van de mededeling betreffende nevenrestricties bij concentraties komen, en aan die
belangrijke taak is het hele jaar door voortgewerkt. Andere wijzigingen die na de herziening
werden ingevoerd ± met name wat de behandeling van volwaardige gemeenschappelijke
ondernemingen betreft -, worden elders in dit verslag beschreven.

De herziening van de verordening heeft echter ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat de
Commissie, geconfronteerd met een toenemende werkdruk enerzijds en met de noodzaak van
kostenbeheersing anderzijds, ernaar blijft streven haar concentratiecontrole optimaal te doen
functioneren. Een belangrijk punt in dit verband is de behandeling van het grote aantal
aanmeldingen van operaties die op het eerste gezicht waarschijnlijk geen concurrentieproblemen
zullen veroorzaken. De Commissie is dan ook wegen beginnen te verkennen om de afhandeling van
die zaken te versoepelen en te vereenvoudigen.

1 Verordening (EG) nr. 1307/97, artikel 1, lid 1, onder b).

B Ð Nieuwe ontwikkelingen

1. Marktafbakening

Internet: infrastructuur- en toegangsdiensten

143. De Commissie heeft dit jaar een aantal zaken behandeld die betrekking hadden op de levering
van Internet-diensten. In sommige van die zaken was er ook sprake van de oprichting van volwaardige
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gemeenschappelijke ondernemingen, zodat volgens de nieuwe procedures die als onderdeel van de
herziening van de concentratieverordening zijn ingevoerd, diende te worden onderzocht of de
mogelijkheid bestond dat het in belangrijke mate tot cooÈ rdinatie van de activiteiten van de
moedermaatschappijen zou komen. Op deze laatste zaken wordt in de inzet nr. 7 in dit verslag dieper
ingegaan. Uit het oogpunt van de marktafbakening rijzen echter in verband met Internet-diensten
interessante vragen, waarvan de Commissie er in de reeds genoemde zaak Worldcom/MCI een aantal
heeft onderzocht. Omdat het om een nieuw opkomende sector gaat, zag de Commissie zich
genoodzaakt een benadering van de vraag van de marktafbakening uit te werken op basis van speciaal
met dat doel verzamelde informatie. Er was geen betrouwbare, volledige informatie over bijvoorbeeld
de marktaandelen uit openbaar toegankelijke bronnen beschikbaar, en de Commissie ging er ±
tezamen met het Amerikaanse Department of Justice ± toe over op systematische wijze informatie en
meningen over de concentratie in te winnen bij de vele ondernemingen die in deze sector werkzaam
zijn, en bij de partijen zelf. Dit was op zich geen geringe opgave, die aanzienlijk werd vergemakkelijkt
doordat - via Internet - snel over de gehele wereld kon worden gecommuniceerd en gegevens konden
worden uitgewisseld met een groot aantal derden.

144. Tijdens het fase-II-onderzoek werd inzonderheid duidelijk dat, hoewel Internet oppervlakkig
bezien vele van de kenmerken van een gefragmenteerde markt met lage toetredingsdrempels
vertoonde, de marktstructuur in wezen hieÈrarchisch of piramidaal was, met verschillende kenmerken
op verschillende niveaus. Terwijl op de lagere niveaus de leveranciers over het algemeen vrij talrijk en
de toetredingsdrempels laag waren, was aan de top van de piramide de concentratiegraad veel hoger.
Geconstateerd werd dat de zogenoemde ¹universele connectiviteit ± het vermogen om toegang tot alle
punten van Internet over de gehele wereld aan te bieden zonder dat anderen behoeven te worden
betaald om de verbinding tot stand te brengen - een vitaal onderdeel van elk pakket van Internet-
diensten vormde. Op dit niveau was de markt echter zeer moeilijk toegankelijk, hetgeen nog werd
verergerd door het zogenoemde ¹netwerkeffect, het fenomeen dat de abonnees de voorkeur geven aan
een aansluiting op het grootste beschikbare netwerk. Dit onderdeel van de Internet-diensten werd
bijgevolg geacht een afzonderlijke ± wereldwijde ± markt te vormen, waarop slechts een klein aantal
(zeer grote) leveranciers, waaronder de partijen, werkzaam waren.

Boekhouddiensten

145. Toen de Commissie voor de eerste keer twee belangrijke concentraties in de sector van de
boekhouddiensten te beoordelen kreeg, moest zij uitmaken hoe zij de kwestie van de marktafbakening
in deze sector zou aanpakken. Er zou in verband met de voorgenomen fusies van Price Waterhouse
met Coopers and Lybrand (na een fase-II-onderzoek goedgekeurd 69) en van KPMG met Ernst &
Young (naderhand opgegeven) weinig reden tot bezorgdheid hebben bestaan, indien het algemene
marktaandeel ± hetzij nationaal, hetzij op een bredere geografische grondslag ± als maatstaf werd
genomen. De Commissie kwam echter na een analyse die zekere gelijkenissen vertoont met die van de
Internet-sector, zoals hierboven beschreven, tot de conclusie dat op de bovenste niveaus van de
piramidale structuur van de betrokken sector de concentratiegraad zeer hoog was. Contacten met
derden bevestigden het bestaan van een afzonderlijke markt voor het verrichten van boekhoud-
diensten (en inzonderheid van wettelijk voorgeschreven accountantscontroles) ten behoeve van zeer
grote, gewoonlijk multinationale ondernemingen. Het is voor deze klanten van essentieel belang dat zij
een beroep kunnen doen op een bedrijf dat een compleet dienstenpakket aanbiedt en dat beschikt
over een wereldwijd netwerk van kantoren en over personeel dat de in elk land vereiste kwalificaties
en specialistische kennis en ervaring bezit. Bovendien is het, om het vertrouwen van de
aandeelhouders in de financieÈ le resultaten te bewaren, belangrijk voor een bedrijf met een gevestigde
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reputatie te kiezen. Dit alles maakte dat voor vele grote ondernemingen de markt in feite was beperkt
tot zes accountantsbedrijven, de zogenoemde ¹Big Six, waarvan er, indien de twee voorgenomen fusies
doorgingen, nog maar vier zouden overblijven.

Verzekeringsmarkten

146. De verzekeringssector is een sector waar concentraties zelden concurrentieproblemen hebben
veroorzaakt, ook al is hier de voorbije jaren de concentratiegraad toegenomen. Verzekering (inclusief
herverzekering) tegen grote risico's is overwegend een internationale aangelegenheid: de klanten
kunnen (hetzij zelfstandig, hetzij met de hulp van een makelaar) uit een aantal aanbieders in
verschillende landen kiezen. Op het niveau van de dienstverlening ten behoeve van kleine bedrijven of
particulieren zijn de markten nog steeds grotendeels nationaal, hetgeen te maken heeft met taal en
gewoonte en met de wetgeving en fiscaliteit in elk land. Op de meeste van deze markten is een
toereikend aantal ± zowel grote als kleine ± aanbieders werkzaam, en ze zijn over het algemeen vrij
gemakkelijk toegankelijk, althans voor gevestigde financieÈ le instellingen zoals banken. Bovendien zijn
aan de aanbodzijde de producten over het algemeen vrij gemakkelijk substitueerbaar, zodat de meeste
grote verzekeraars een volledig productengamma kunnen aanbieden en zonder problemen nieuwe
productgebieden kunnen betreden. In de zaak Allianz/AGF 70 kwam de Commissie echter tot de
bevinding dat bepaalde producten afzonderlijke markten vormden. Dit was met name het geval met de
zogenoemde ¹delcredere-kredietverzerkering (verzekering tegen het risico dat een leverancier wegens
insolventie van de koper niet wordt betaald). Delcredere-verzekeraars moeten beschikken over een
gedegen kennis van de (overwegend nationale) markten waarop en van de afnemers aan wie zij
dekking aanbieden. Het kan veel tijd vergen om die kennis, die immers grotendeels op ervaring berust,
te verwerven, en intussen staat de verzekeraar bloot aan risico's die, anders dan bij vele andere typen
van verzekering, niet nauwkeurig te becijferen zijn. Bijgevolg werd geoordeeld dat op dit
productgebied de toetredingsdrempels voldoende hoog zijn om van een afzonderlijke markt te
kunnen spreken. Bij nadere analyse bleek er een risico te bestaan dat de concentratie tot het ontstaan
van een machtspositie op deze markt zou leiden, en om dit probleem uit de weg te ruimen, verbonden
de partijen zich ertoe het belang van AGF in een op deze markt werkzame dochteronderneming te
verkopen.

2. Machtspositie: beoordeling

Gezamenlijke/collectieve machtspositie

147. De belangrijkste ontwikkeling voor de benadering van deze kwestie door de Commissie was de
uitspraak in maart van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Kali + Salz. In dit arrest besloot
het Hof op verzoek van de Franse regering en de Franse partijen bij de concentratie, na verschillende
procedurele en materieÈ le vragen te hebben behandeld, tot nietigverklaring van de beschikking waarbij
de Commissie in 1993 de concentratie onder bepaalde voorwaarden had goedgekeurd. Deze zaak was
de eerste waarin het Hof zich moest uitspreken over de wijze waarop de Commissie te werk gaat om
vast te stellen of er sprake is van een oligopolie (of ¹collectieve machtspositie), welk geval moet
worden onderscheiden van het klassiekere geval van een machtspositie van eÂeÂn onderneming (of
hooguit twee ondernemingen). Volgens het Hof moet de Commissie, om bij een concentratie het
bewijs van een collectieve machtspositie te leveren, aantonen dat de aangemelde operatie tot een
aanzienlijke vermindering van de concurrentie tussen de partijen bij de concentratie en eÂeÂn of meer
andere ondernemingen zou leiden, doordat die operatie hen wegens het bestaan van ¹correlatieve
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factoren collectief in staat stelt op de betrokken markt of markten een gemeenschappelijk beleid te
voeren en zich in belangrijke mate onafhankelijk van andere concurrenten, de afnemers en de
consumenten te gedragen. Blijkbaar is niet vereist dat die correlatieve factoren structurele banden in
de strikte zin van kruiselingse participaties, contracten enz. tussen de beweerdelijk dominante
ondernemingen omvatten. Indien het bestaan van dergelijke banden wordt aangevoerd, is echter wel
vereist dat wordt aangetoond hoe deze tot uitschakeling van de concurrentie tussen de betrokken
ondernemingen zouden leiden. In elk geval moet, welke factoren ook worden aangevoerd, aan de hand
daarvan niet alleen het bestaan van een typisch oligopolide marktstructuur worden gestaafd, maar ook
het overtuigende bewijs worden geleverd dat het in het gemeenschappelijk belang van de betrokken
ondernemingen is elkaar niet actief te beconcurreren. Dit gemeenschappelijk belang kan worden
aangetoond aan de hand van factoren zoals de mate van symmetrie van de marktaandelen, de
productiecapaciteiten en de kostenstructuren van de beweerdelijk dominante ondernemingen. De
Commissie had in haar oorspronkelijke beschikking tot op zekere hoogte al deze factoren in
aanmerking genomen. Het Hof was echter, hoewel het erkende dat de door de concentratieverorde-
ning voorgeschreven korte termijnen de bewijsgaring en de analyse hadden bemoeilijkt, van oordeel
dat geen toereikend bewijs van die factoren was geleverd, zodat de beschikking onvoldoende
gemotiveerd was. Het Hof verklaarde bijgevolg de beschikking nietig. De Commissie diende daarop in
het licht van het arrest de zaak opnieuw te onderzoeken. Het relaas hiervan vindt de lezer elders in dit
verslag (zie infra, ¹Regels en procedures).

148. De Commissie is sinds bovengenoemde beschikking, en nog steeds, bezig haar houding ten
aanzien van oligopolies in concentratiezaken te herzien. Er moet nog over vele aspecten verder
worden nagedacht, bijvoorbeeld over de vraag hoe kostenstructuren moeten worden beoordeeld. De
kwestie van oligopolies is echter in 1998 in nog twee andere fase-II-zaken vrij omstandig aan de orde
gekomen, namelijk in de zaak Price Waterhouse/Coopers & Lybrand (boekhouddiensten) en in de
zaak Enso/Stora (papier en karton in ScandinavieÈ) 71.

149. In de zaak Price Waterhouse/Coopers & Lybrand bleek weliswaar dat de relevante
productmarkt - de markt voor audit- en boekhouddiensten ten behoeve van grote ondernemingen
(zie supra, ¹Marktafbakening) - sterk geconcentreerd was, maar niet dat eÂeÂn onderneming een
machtspositie bekleedde. Het gecombineerde marktaandeel na de concentratie zou in alle lidstaten
minder dan 40% bedragen en er zouden vier andere concurrenten op de markt aanwezig blijven. De
Commissie baseerde zich in deze zaak voor haar analyse van de duopolie/oligopolie-aspecten op de
criteria die zij eerder in onder meer de zaak Gencor/Lonrho uit 1996 72 had gehanteerd en die ook het
Hof van Justitie in de zaak Kali + Salz in grote lijnen lijkt te hebben aanvaard. Deze houden in wezen
in dat het ontstaan van een collectieve machtspositie waarschijnlijker is op sterk geconcentreerde
markten, waar daarnaast nog andere concurrentiebeperkende factoren meespelen, zoals een
homogeen product, een transparante prijszetting, hoge toetredingsdrempels, een volwassen techno-
logie, een stagnerende of dalende vraag, banden tussen producenten, afwezigheid van tegenmacht aan
de vraagzijde, enz. Onder deze omstandigheden is het waarschijnlijk dat de producenten tot parallelle
prijszetting en ander oligopolide gedrag worden aangezet. De Commissie kwam tot de conclusie dat
verschillende van deze factoren aanwezig waren. De vraag stagneerde, innovatie was onwaarschijnlijk
en de prijzen waren betrekkelijk transparant (in sommige landen moesten de voor audits betaalde
vergoedingen worden opgenomen in de gepubliceerde jaarrekeningen van de onderneming waarbij die
audits waren verricht). De Commissie oordeelde echter dat het aantal na de concentratie
overblijvende concurrenten betrekkelijk groot was, te groot om effectief een oligopolie te kunnen
handhaven, omdat het, naarmate het aantal deelnemers groter is, moeilijker wordt hen ertoe te
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bewegen en zo nodig ertoe te dwingen hun concurrentiegedrag onderling af te stemmen. De klanten
waren niet van oordeel dat er reeds voÂ oÂ r de concentratie sprake van oligopolide gedrag was, en er
waren aanwijzingen dat de klanten bereid en in staat waren naar een andere dienstverrichter over te
stappen indien die hun voordeliger condities aanbood, dit ondanks het feit dat de betrekkingen met de
auditbedrijven meestal een duurzaam karakter hadden.

150. Zonder de fusie van KPMG met Ernst & Young (waartoe het voornemen eerder in het jaar was
opgegeven nadat de Commissie had besloten een fase-II-onderzoek in te stellen) bestond er geen risico
dat de twee grootste ondernemingen een gezamenlijke machtspositie zouden verwerven. Bovendien
zouden de marktaandelen van de concurrenten alle veel kleiner zijn dan dat van de door de fusie
ontstane onderneming en verschilden ze ook aanzienlijk naar gelang van de (nationale) geografische
markt. Dit impliceerde dat de kostenstructuren zeer asymmetrisch zouden zijn, hetgeen het nog
moeilijker zou maken concurrentiebeperkend parallel gedrag te handhaven. Om voor coherentie op
een groot gedeelte van de markt te zorgen, zou de door de fusie ontstane onderneming verschillende
van deze kleinere concurrenten, en niet slechts eÂeÂn of twee van hen, tot parallel gedrag moeten kunnen
bewegen. De Commissie besloot bijgevolg de fusie goed te keuren.

151. In de zaak Enso/Stora was de kwestie van oligopolievorming aan de orde in verband met de
markten voor kranten- en tijdschriftenpapier. De partijen bij de concentratie - het Finse Enso en het
Zweedse Stora, die tezamen de grootste geõÈntegreerde papier- en kartongroep in de wereld vormen -
waren twee van slechts zes belangrijke producenten van krantenpapier (tezamen goed voor ongeveer
drie vierde van de totale capaciteit) op de EER-markt. De gecombineerde groep zou daarvan de
grootste worden. De markt voor tijdschriftenpapier vertoonde een slechts iets minder sterk
geconcentreerde structuur. De Commissie kwam tijdens haar grondig onderzoek tot de bevinding
dat deze markten vele van de kenmerken van een concurrentiebeperkend oligopolie bezaten - trage
groei van de vraag, geconcentreerde aanbodzijde, homogene producten, volwassen technologie, hoge
toetredingsdrempels, gelijkaardige kostenstructuren. De fusie zou de concentratiegraad op beide
markten aanzienlijk doen toenemen. De Commissie constateerde echter ook dat andere belangrijke
kenmerken van een oligopolie niet aanwezig waren: met name was de markt niet transparant - de
concurrenten konden niet gemakkelijk informatie over prijzen en hoeveelheden verkrijgen, en er
werden geheime kortingen toegekend. Bovendien waren er aanwijzingen dat de klanten - overwegend
grote uitgeverijen - een zekere mate van tegenmacht konden uitoefenen. De Commissie kwam
bijgevolg tot de conclusie dat dit aspect van de concentratie niet zou leiden tot het in het leven roepen
of versterken van een machtspositie waardoor de mededinging op de gemeenschappelijke markt of op
een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zou worden belemmerd.

Machtsafscherming door middel van banden met klanten/leveranciers

152. In twee dit jaar afgeronde fase-II-zaken was het probleem van het creeÈren van een
machtspositie door middel van banden met klanten en/of leveranciers aan de orde. In de zaak
Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 73 waren de relevante markten die voor bepaalde
producten voor klinisch-chemische tests. Er rezen uit het oogpunt van de mededinging bezwaren
met betrekking tot in vitro-diagnostica, omdat de door de overname ontstane onderneming niet alleen
voor de producten zelf een gecombineerd marktaandeel van 40 tot 80% (naar gelang van de betrokken
nationale markt) zou hebben, maar ook zou profiteren van het feit dat de partijen een ongeeÈvenaard
sterke positie bekleedden wat betreft het ¹geõÈnstalleerde bestand van de apparaten waarmee de in
vitro-tests worden uitgevoerd. Het gevaar bestond dat de klanten voor de aankoop van de
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testproducten aan de door de overname ontstane onderneming zouden worden gebonden - en dat
andere producenten zouden worden uitgesloten -, omdat de klanten voor het onderhoud enz. van de
apparaten op die onderneming aangewezen waren. De Commissie aanvaardde bijgevolg de verbintenis
van Roche om in de meeste lidstaten het grootste gedeelte van haar activiteiten op het gebied van
producten voor klinisch-chemische tests af te stoten.

153. In de zaak Agfa-Gevaert/DuPont 74 was de Commissie van oordeel dat er uit het oogpunt van
de mededinging bezwaren rezen op de markt voor negatieve platen voor offsetdruk. Op deze markt,
die de EER omvatte, hadden Agfa en DuPont - die elk reeds aanzienlijke marktaandelen bezaten -
ook verschillende financieÈ le regelingen met producenten van platen en exclusiviteitsregelingen met de
belangrijkste distributeurs van hun platen en aanverwante apparatuur getroffen. Ook hier was het
bezwaar dat het de concurrenten onmogelijk zou worden gemaakt producten geleverd te krijgen of
hun producten te distribueren, zodat de partijen in staat zouden zijn hun prijzen tot boven het door de
concurrentie bepaalde peil te verhogen. Om dit bezwaar uit de weg te ruimen, bood Agfa aan haar
exclusiviteitsregelingen met leveranciers van apparatuur en met distributeurs te beeÈ indigen. Hierdoor
zouden de concurrenten in de gelegenheid worden gesteld hun eigen platen aan distributeurs aan te
bieden en aldus hun omzet te verhogen. De Commissie aanvaardde deze verbintenis en de operatie
werd op die basis goedgekeurd.

Machtspositie op aan elkaar grenzende markten

154. In de zaak Wolters Kluwer/Reed Elsevier, waarin een concentratievoornemen werd aangemeld
dat tot het ontstaan van een van de grootste uitgevers van professionele en specialistische informatie in
de wereld zou hebben geleid, rezen volgens de Commissie bezwaren in verband met de impact van de
concentratie op de mededinging op een aantal aan elkaar grenzende productmarkten van verschillende
geografische omvang: de markt voor academische tijdschriften en boeken (wereldwijd); de markt voor
vakliteratuur over recht en fiscaliteit (in verschillende lidstaten); de markt voor schoolboeken (in het
Verenigd Koninkrijk); de markt voor verschillende soorten zakelijke publicaties (in Nederland); de
markt voor Nederlandse woordenboeken; en de markt voor databankdiensten op het gebied van het
vervoer (in geheel Europa). Op elk van deze markten rezen specifieke concurrentieproblemen. Wat de
Commissie echter vooral zorgen baarde, was de sterke positie van de partijen op zulk een breed geheel
van nauw met elkaar verbonden markten en als gevolg daarvan de zeer grote omvang van de groep na
de concentratie - vele keren die van om het even welke andere uitgever van professionele informatie in
de Gemeenschap. Volgens de Commissie kon een dergelijke marktstructuur het onmogelijk maken de
mededinging op de markt voor de levering van juridische, fiscale en wetenschappelijke informatie in
stand te houden, hetgeen een ongunstig effect op de prijzen zou hebben. Bovendien kon er een
marktafschermend effect optreden, omdat, indien de partijen hun financieÈ le middelen en hun rechten
op auteursrechtelijk beschermd materiaal samenvoegden, dit zowel de bestaande als potentieÈ le
concurrenten ervan zou weerhouden nog te investeren. De Commissie behoefde hieromtrent echter
geen definitief standpunt in te nemen, omdat, nadat eind 1997 een fase-II-onderzoek was ingeleid, de
partijen in maart van dit jaar te kennen gaven dat zij hadden besloten hun concentratieplannen te laten
varen.

Verticale banden

155. In de twee reeds genoemde, verbonden Duitse zaken over digitale betaaltelevisie -
Bertelsmann/Kirch/Premiere en Deutsche Telekom/Betaresearch - was het probleem dat ditmaal niet
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als gevolg van horizontale overlappingen, zoals gewoonlijk het geval is, maar als gevolg van verticale
banden een machtspositie tot stand dreigde te komen. Om een compleet ¹pakket van digitale
betaaltelevisiediensten aan de consument te kunnen aanbieden, zijn verschillende elementen vereist,
met name een decodertechnologie (er moet bij de abonnee een zogenoemde ¹set top box worden
geplaatst om de verkochte programma's te ontsleutelen en gegevens te verzamelen voor het innen van
de vergoeding), zendinstallaties, toegang tot kabel- en/of satellietnetten en programma-inhoud. De
voorgenomen operaties zouden de leidende leveranciers van al deze elementen op de Duitse markt
hebben samengebracht. Premiere zou worden uitgebouwd tot een gemeenschappelijk programma- en
afzetplatform voor digitale betaaltelevisie, dat zou zijn gebaseerd op de bestaande activiteiten van
Kirch op het gebied van digitale televisie en dat gebruik zou maken van de ¹d-Box-technologie van
Kirch (de ¹d-Box is de ¹set top-decoder die noodzakelijk is om digitale signalen te kunnen ontvangen).
De vereiste technische diensten zouden worden geleverd door Deutsche Telekom en de programma-
inhoud door CLT-UFA, een bestaande dochteronderneming van Bertelsmann en Kirch.

156. De Commissie was van oordeel dat deze concentraties op de belangrijkste terreinen tot het in
het leven roepen of versterken van een machtspositie zouden leiden. Premiere zou een machtspositie
op de markt voor betaaltelevisie in Duitsland (en in de rest van het Duitstalige gebied van Europa)
hebben verworven. Zij is op het ogenblik eÂeÂn van slechts twee aanbieders van betaaltelevisie in
Duitsland. Indien deze reeds sterke positie, waardoor Premiere toegang heeft tot een groot aantal
abonnees, met de aanzienlijke middelen van Kirch en CLT-UFA op het gebied van programma's werd
gecombineerd, zou dit volgens de Commissie de ontwikkeling van een alternatief programma- en
afzetplatform door andere ondernemingen hebben verhinderd, omdat de door de concentraties
ontstane groep in staat zou zijn geweest te bepalen onder welke voorwaarden andere omroep-
organisaties tot de markt voor betaaltelevisie kunnen toetreden. Ook op het gebied van de technische
diensten voor betaaltelevisie zouden de partijen definitief de dominante leverancier van dergelijke
diensten voor satelliettelevisie en de enige leverancier daarvan voor kabelbetaaltelevisie zijn
geworden. Alle aanbieders van digitale betaaltelevisie in het betrokken gebied maken op het ogenblik
gebruik van de toegangstechnologie van Betaresearch en van de daarmee verband houdende ¹d-Box-
decodertechnologie, waarbij een eigen versleutelings-/ontsleutelingssysteem wordt toegepast. Het
werd niet waarschijnlijk geacht dat een alternatieve technologie zou worden ontwikkeld, zodat andere
dienstverrichters op een licentie van Betaresearch aangewezen zouden zijn, hetgeen de door de
concentraties ontstane groep andermaal in staat zou stellen deze markt voor concurrenten af te sluiten.
Wat kabelnetten betreft, had Deutsche Telekom reeds het grootste aantal abonnees. Door de
concentraties zou het voor andere kabelnetexploitanten moeilijker zijn geworden om te concurreren,
omdat zij het transparante transmissiemodel voor digitale betaaltelevisie van Deutsche Telekom
zouden hebben moeten overnemen. Premiere zou een ander door de concurrenten ontwikkeld
marketingmodel, dat dezen nodig zouden hebben gehad om de ontwikkeling van hun eigen netten te
kunnen financieren, waarschijnlijk niet hebben aanvaard.

157. De ondernemingen zouden na de concentraties bijgevolg in staat zijn geweest zich met
betrekking tot alle belangrijke aspecten van de levering van digitale betaaltelevisie en de daarmee
verband houdende diensten onafhankelijk van hun concurrenten gedragen. Omdat met de partijen
geen overeenstemming kon worden bereikt over verbintenissen die de gerezen bezwaren konden
verhelpen, was een verbodsbeschikking derhalve het enige alternatief.
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PotentieÈ le concurrentie

158. Om de gevolgen van een concentratie te beoordelen, houdt de Commissie zowel rekening met
potentieÈ le concurrentie als met de bestaande concurrentie, en eerstgenoemd aspect kan soms bepalend
zijn voor de uitkomst van de procedure. In de zaak TKS/ITW Signode/Titan 75 onderzocht de
Commissie de mededinging bij de levering van verpakkingsband van staal en van plastic in West-
Europa. Er konden volgens haar bezwaren rijzen in verband met het gecombineerde marktaandeel van
de partijen voor stalen verpakkingsband. Na een grondig fase-II-onderzoek kwam de Commissie tot de
bevinding dat - anders dan bij het aanvankelijke onderzoek was gebleken - voor vele toepassingen in
plaats van staalband evengoed plastic band kon worden gebruikt, zonder dat dit duurder uitviel. Op
deze basis lag het gecombineerde marktaandeel van de partijen op de relevante geografische markt in
de orde van grootte van 40%, voor het grootste gedeelte in de staalsector. De markt voor staalband
was moeilijk toegankelijk, maar plastic band was vrij gemakkelijk te produceren en te verhandelen en
de vraag daarnaar nam toe (hetgeen voor staalband niet het geval was). De waarschijnlijkheid dat
andere ondernemingen tot de markt voor plastic band zouden toetreden indien de partijen de prijs van
hun producten en met name van staalband zouden trachten te verhogen, vormde bijgevolg een
voldoende waarborg voor de instandhouding van mededinging na de concentratie, mede omdat de
klanten toch een zekere tegenmacht leken te kunnen uitoefenen. De Commissie besloot derhalve de
operatie goed te keuren.

Tegenmacht van de vraagzijde

159. De vraag of eÂeÂn of meer sterke klanten in staat zijn de macht van een potentieel dominante
leverancier aan banden te leggen, kwam ook uitvoerig aan de orde in de zaak Enso/Stora met
betrekking tot de markt voor drankverpakkingskarton voor vloeistoffen (dat bijvoorbeeld voor melk-
en vruchtensappakken wordt gebruikt). Er zouden op deze gespecialiseerde markt in de EER na de
concentratie nog maar drie leveranciers overblijven, waarvan de nieuwe onderneming veruit het
grootste marktaandeel zou hebben. Omdat de technische en commercieÈ le toetredingsdrempels hoog
waren en de totale vraag maar traag groeide, was het onwaarschijnlijk dat nieuwe ondernemingen tot
de markt zouden toetreden. De markt was echter ook sterk geconcentreerd aan de zijde van de vraag,
waarvan eÂeÂn onderneming - Tetra Pak - een zeer groot gedeelte voor haar rekening nam. De twee
andere grote afnemers (Elopak en SIG Combibloc) kochten niet zulke grote hoeveelheden als Tetra
Pak. Ook zij leken echter een zekere mate van tegenmacht te kunnen uitoefenen, omdat zij
¹strategische hoeveelheden uit de VS invoerden. De Commissie kwam na haar onderzoek tot de
slotsom dat er onder deze omstandigheden een uitzonderlijke situatie van onderlinge afhankelijkheid
van kopers en verkopers bestond, die door de concentratie waarschijnlijk niet zou worden verstoord.
De operatie werd bijgevolg goedgekeurd.

3. Verbintenissen van de partijen

Fase I

160. Zoals hierboven reeds is opgemerkt, heeft de Commissie in een aanzienlijk aantal zaken
gebruik kunnen maken van haar nieuwe bevoegdheid om door het aanvaarden van formele
verbintenissen van de partijen in de eerste fase van het onderzoek mogelijke bezwaren in verband met
het ontstaan van een machtspositie uit de weg te ruimen, zonder dat tot een duur en tijdrovend fase-II-
onderzoek behoeft te worden overgegaan. Zoals eveneens hierboven reeds is opgemerkt, is deze
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procedure echter niet geschikt voor alle zaken waarin concurrentieproblemen rijzen. Indien het niet
mogelijk blijkt snel de problemen te onderkennen en daarvoor een bevredigende oplossing uit te
werken, indien de daartoe vereiste maatregelen niet snel ten uitvoer kunnen worden gelegd of indien
de partijen niet bereid of niet in staat zijn binnen de voorgeschreven korte termijn in overleg met de
Commissie tot een oplossing te komen, moet de normale procedure van het grondige fase-II-
onderzoek worden gevolgd. Het is vanzelfsprekend van essentieel belang dat, indien de partijen in
fase I verbintenissen wensen aan te bieden, zij dit doen binnen de voorgeschreven termijn van drie
weken te rekenen vanaf de datum van de aanmelding. Het is vanwege deze korte termijn ook van
cruciaal belang dat, indien de partijen bepaalde maatregelen voorstellen, zij daarmee een eerlijke
poging doen om de uit het oogpunt van de mededinging gerezen bezwaren, zoals door de Commissie
onder hun aandacht gebracht, te verhelpen en aldus de ¹ernstige twijfel omtrent de verenigbaarheid
van de operatie met de gemeenschappelijke markt, waarop het besluit om een fase-II-procedure in te
leiden berust, weg te nemen. Het is niet voldoende dat de partijen een ¹openingsbod doen dat
naderhand kan worden verhoogd indien de Commissie daarop aandringt. De nieuwe procedure laat
immers weinig ruimte om de door de partijen gedane voorstellen grondig te herwerken. Indien de
partijen in fase I verbintenissen aanbieden, moet de Commissie onder meer de lidstaten in de
gelegenheid stellen daarover opmerkingen te maken, en zo nodig bij andere ondernemingen peilen
hoe de markt daarop reageert, alvorens te beslissen of zij ze al dan niet aanvaardt. De Commissie is
niet verplicht een in fase I gedaan voorstel te aanvaarden, en zij zal niet toestaan dat de partijen de
procedure misbruiken door tot het allerlaatste ogenblik te wachten om werkelijk doeltreffende
maatregelen voor te stellen, in de hoop er met minder verregaande toegevingen vanaf te komen.

161. Het viel binnen de algemene context van de herziene concentratieverordening te verwachten
dat het in de meeste zaken waarin in fase I verbintenissen zouden worden aanvaard, om een
betrekkelijk eenvoudige, ongecompliceerde afstoting van overlappende bedrijfsactiviteiten zou gaan,
en die verwachting werd ook bewaarheid 76. De eerste zaak van dit type - Owens-Illinois/BTR
Packaging 77 - was in vele opzichten typisch. Het ging om een omvangrijke operatie die gevolgen had
voor vele sectoren van de verpakkingsindustrie. De Commissie kwam echter tot de bevinding dat er
waarschijnlijk slechts in eÂeÂn sector, namelijk die van glazen verpakkingen (flessen, bokalen, enz.) op de
Britse en Ierse markt, concurrentieproblemen zouden rijzen, omdat de bedrijfsactiviteiten van de
partijen in deze sterk geconcentreerde sector elkaar in aanzienlijke mate overlapten. De Commissie
aanvaardde de verbintenis van BTR om al haar bedrijfsactiviteiten op het gebied van glazen
verpakkingen, die in vier fabrieken van haar dochteronderneming Rockware werden geproduceerd, en
haar belang in een verbonden onderneming voor glasrecycling te verkopen aan een andere
onderneming die daarvoor in aanmerking kwam.

162. In de zaak Pakhoed/Van Ommeren 78 daarentegen kon geen overeenstemming over
toereikende verbintenissen worden bereikt en gaven de partijen hun concentratievoornemen op. Er
rezen bezwaren in verband met overlappingen op het gebied van de opslag in tanks van verschillende
producten in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen (bekend als het ARA-gebied). Na
overleg met de Commissie werd een bevredigende oplossing - afstoting van bepaalde
bedrijfsactiviteiten - gevonden voor alle betrokken producten behalve petroleumproducten. Voor
deze laatste producten zouden de partijen na de concentratie een gecombineerd marktaandeel van
ongeveer 90% hebben gehad in Rotterdam. Of deze haven op zich al dan niet de relevante
geografische markt vormde, hetgeen volgens de partijen niet maar volgens andere ondernemingen weÂ l

76 Zie onder meer de volgende zaken: IV/M.931 - Neste/Ivo; IV/M.1082 - Allianz/AGF; IV/M.1182 Ð Akzo Nobel/
Courtaulds; IV/M.1137 - Exxon/Shell; IV/M.1339 ABB/Elsag Bailey.
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het geval was, was volgens de Commissie een ingewikkelde vraag die slechts na een grondig fase-II-
onderzoek kon worden beantwoord. Kort voordat de termijn voor het geven van een fase-I-
beschikking verstreek, besloten de partijen echter van de concentratie af te zien. Zij waren niet bereid
nog meer bedrijfsactiviteiten af te stoten om aan de bezwaren van de Commissie tegemoet te komen.

Fase II

163. In vijf van de negen in 1998 afgeronde fase-II-zaken liep de procedure uit op een goedkeuring
met aanvaarding van formele verbintenissen, en in eÂeÂn andere zaak (Enso/Stora) nam de Commissie in
haar goedkeuringsbeschikking nota van bepaalde door de partijen gedane toezeggingen. Hoe in de
zaken Agfa Gevaert/DuPont en Hoffmann±La Roche/Boehringer Mannheim de gerezen bezwaren
werden verholpen, is hierboven reeds beschreven. Het concurrentieprobleem dat in de zaak VEBA/
Degussa 79 rees, had betrekking op de - sterk geconcentreerde - markt voor pyrogeen kiezelzuur, een
speciaal chemisch product. VEBA was op deze markt zelf werkzaam, Degussa daarentegen via een
gemeenschappelijke dochteronderneming van haar en van Cabot HuÈ ls AG, eÂeÂn van de enige twee
andere producenten. Om het gerezen probleem uit de weg te ruimen, verbond VEBA zich ertoe haar
belang in de gemeenschappelijke onderneming te verkopen aan een onderneming die geen banden had
met de nieuwe entiteit, zodat op de betrokken markt net zoals voordien drie onafhankelijke
concurrenten werkzaam zouden zijn.

164. De oplossing die in de zaak Worldcom/MCI werd gevonden - afstoting van de overlappende
activiteiten op de betrokken markt -, was op zich niets nieuws. Het bijzondere is echter dat dit gepaard
ging met een aantal aanvullende verbintenissen die tot doel hadden ervoor te zorgen dat de afstoting
het beoogde effect had en plaatsvond in overleg met de Amerikaanse autoriteiten, die in deze zaak
eveneens een onderzoek hadden ingesteld. Het was belangrijk dat de overnemer een nieuwkomer op
de markt en geen gevestigde concurrent was, omdat anders de keuzemogelijkheden van de consument
toch nog aanzienlijk zouden worden beperkt. Daarnaast werden aan de partijen bij de concentratie
ook bepaalde verplichtingen opgelegd die tot doel hadden te voorkomen dat zij opnieuw met
activiteiten zouden beginnen die met de afgestoten activiteiten zouden concurreren (hetgeen, gezien
de sterke positie van de partijen in het algemeen, de afstoting snel van haar effect zou hebben
beroofd), en te waarborgen dat aan de overnemer de diensten zouden worden verleend die
noodzakelijk waren om de overgenomen activiteiten daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. Dit omvatte
het verrichten van onderhoud aan het overgenomen netwerk en het verlenen van onbeperkte toegang
tot het resterende netwerk van Worldcom/MCI door middel van zogenoemde peering-overeenkom-
sten. De partijen gingen tegenover de Commissie en tegenover het Amerikaanse Department of
Justice dezelfde verbintenissen aan en, wat de wijze van handhaving van die verbintenissen betreft,
werd rekening gehouden met de verschillen tussen de door deze twee autoriteiten gevoerde
procedures. Zo behield de Commissie zich zoals gewoonlijk weliswaar de bevoegdheid voor een
trustee te benoemen om toezicht op de afstoting te houden en deze zo nodig zelf uit te voeren, maar
oefende zij die bevoegdheid voorlopig niet uit terwijl de partijen in de gelegenheid werden gesteld de
afstoting onder de supervisie van het Department of Justice te verwezenlijken, alvorens de
concentratie daadwerkelijk tot stand te brengen. Dit hielp het mogelijk te maken de afstoting in
enkele maanden af te ronden, wat voor een zo omvangrijke operatie een korte termijn was. In deze
regeling weerspiegelt zich ook de bijzonder nauwe samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten in
deze zaak, zowel wat de verbintenissen van de partijen als wat andere aspecten betreft. Waarnemers
van het Department of Justice waren op de hoorzitting van de Commissie in Brussel aanwezig, en er
vonden - voor de eerste keer - ook gezamenlijke vergaderingen van de Commissie en van het
Department of Justice met de partijen plaats.

79 Zaak nr. IV/M.942.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

XXVIIIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID Ð SEC(99) 743 DEF. 79



165. In de zaak Skanska/Scancem 80 spitste het onderzoek van de Commissie zich toe op de markten
voor cement en (zowel droog als stortklaar) beton en voor betonproducten in Zweden, Finland en
Noorwegen. De gecombineerde marktaandelen waren na de concentratie op sommige markten zeer
hoog - tot 90% voor cement. De concentratie had echter ook belangrijke verticale effecten, omdat
beide partijen een zeer sterke positie bekleedden op de drie grote niveaus van de bouwnijverheid -
grondstoffen (cement en mengsels), bouwmaterialen (beton, betonproducten) en tenslotte de
bouwwerkzaamheden zelf. De meeste concurrenten van de partijen waren niet verticaal geõÈntegreerd,
hetgeen het hun na de concentratie nog moeilijker zou maken daadwerkelijk concurrentie te voeren.
Om te voorkomen dat op een aantal door de Commissie omschreven markten een machtspositie zou
ontstaan, verbond Skanska zich ertoe haar participatie in Scancem volledig van de hand te doen en de
activiteiten van Scancem op de cementmarkt in Finland te verkopen. De eerste verbintenis had tot
doel een einde te stellen aan de verticale banden waartegen de Commissie bezwaar maakte, de tweede
een onafhankelijke bevoorradingsbron voor cement van voldoende hoge kwaliteit te creeÈren.

166. Zoals reeds gezegd, werd in de zaak Enso/Stora de operatie zonder oplegging van voorwaarden
of verplichtingen goedgekeurd. De Commissie hield rekening met bepaalde verbintenissen die de
partijen (ten dele tijdens de eerste fase van het onderzoek) hadden aangeboden om de bezwaren te
verhelpen die waren gerezen in verband met de positie van Elopak en Combibloc na de fusie op de
markt voor drankverpakkingskarton, die sterker geconcentreerd was. Deze verbintenissen hielden het
volgende in: Enso zou haar participatie in bepaalde gezamenlijke verwerkingsactiviteiten met Elopak
verkopen, omdat het bestaan van deze verticale band de tegenmacht van Elopak als afnemer kon
verzwakken. De door de fusie ontstane onderneming zou Elopak en Combibloc een prijsbescher-
mingsregeling aanbieden. Deze regeling houdt in grote lijnen in dat een eventuele prijswijziging voor
alle drie de afnemers dezelfde zal zijn, tenzij objectieve kostenverschillen een afwijking recht-
vaardigen. Deze maatregel heeft tot doel te voorkomen dat het ten aanzien van de kleinere afnemers
in vergelijking met Tetra Pak tot ongerechtvaardigde prijsdiscriminatie komt. Tenslotte verbonden de
partijen zich ertoe zich niet te verzetten tegen een verzoek om instelling van een belastingvrij quotum
voor de invoer van drankverpakkingskarton van buiten de Gemeenschap. De instelling van een
dergelijk quotum zou invoer aantrekkelijker maken en dus andere leveranciers aanmoedigen.

4. Verwijzing naar een lidstaat

167. In vier gevallen heeft een lidstaat een verzoek ingediend om een onder toepassing van de
concentratieverordening vallende zaak naar zijn nationale mededingingsautoriteiten te verwijzen
(artikel 9). Het verzoek werd telkens ingewilligd.

168. In de zaak Vendex/KBB 81 verzochten de Nederlandse autoriteiten om verwijzing op grond dat
de operatie een machtspositie dreigde te doen ontstaan op de markt van de detailhandel in non-food-
producten in Nederland. De Commissie aanvaardde dat de smaken en gewoonten van de consument
belangrijke concurrentiefactoren op de detailhandelsmarkten waren en dat die markten de kenmerken
van nationale, mogelijkerwijs zelfs van regionale of lokale markten vertoonden. De markt van de
detailhandel in non-food-producten in Nederland kon bijgevolg als een ¹afzonderlijke markt in een
lidstaat worden beschouwd, zoals artikel 9 vereist. Zowel Vendex als KBB hadden hier grote
marktaandelen. Zij waren bijvoorbeeld de enige detailhandelaren in Nederland die daar warenhuizen
bezaten. Er bestond derhalve een risico dat de concentratie een machtspositie of machtsposities zou
doen ontstaan of versterken. Wat precies de grenzen waren van de geografische markten en
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productmarkten waarvoor de concentratie gevolgen zou hebben, en welke impact de concentratie juist
op de mededinging op die markten zou hebben, kon slechts worden uitgemaakt door middel van een
grondiger onderzoek dat, gezien de betrokken sector en het betrokken gebied, beter kon worden
uitgevoerd door de nationale mededingingsautoriteiten dan door de Commissie. De concentratie had
geen noemenswaardige gevolgen in andere lidstaten. De Commissie concludeerde bijgevolg dat aan de
criteria voor een verwijzing naar een lidstaat overeenkomstig artikel 9 van de concentratieverordening
was voldaan en dat geen andere factoren aanwezig waren die voor de Commissie aanleiding konden
zijn om de zaak aan zich te houden. Zij verwees derhalve de zaak naar de nationale autoriteiten
voorzover ze op de sector van de detailhandel in non-food-producten in Nederland betrekking had, en
keurde voor het overige de operatie goed.

169. In de zaak Krauss-Maffei/Wegmann 82, waarin het om de oprichting van een gemeenschappe-
lijke onderneming ging, verzochten de Duitse autoriteiten om verwijzing op grond dat de operatie een
machtspositie dreigde te doen ontstaan op de markt voor de levering van gepantserde legervoertuigen
in Duitsland. De Commissie kwam hoofdzakelijk op basis van het gedrag van de afnemers tot de
conclusie dat het hier een in wezen nationale markt betrof, die slechts in beperkte mate voor
buitenlandse concurrenten toegankelijk was. De activiteiten van de partijen waren complementair:
Krauss-Maffei was een belangrijke leverancier van chassis voor de betrokken voertuigen, en Wegmann
van geschutskoepels. Doordat de activiteiten van twee grote leveranciers van deze belangrijke
¹subsystemen werden gecombineerd, kon de concentratie desalniettemin de partijen in die zin een
concurrentievoordeel bezorgen dat zij in staat zouden zijn volledige voertuigen aan te bieden, hetgeen
hun de macht kon geven om de betrokken voertuigenmarkt voor andere leveranciers af te sluiten. In
het kader van het eigen onderzoek van de Commissie kon hiervoor geen oplossing worden gevonden.
Er deden zich geen noemenswaardige gevolgen op andere markten voor, en er waren geen andere
factoren aanwezig die voor de Commissie aanleiding konden zijn om de zaak aan zich te houden. De
Commissie besloot bijgevolg de zaak naar de Duitse autoriteiten te verwijzen voorzover ze op de
markt voor gepantserde legervoertuigen betrekking had, en de operatie voor het overige goed te
keuren.

170. In de zaak Alliance Unichem/Unifarma 83, die betrekking had op een concentratie in de sector
van de groothandel in farmaceutische producten, verzochten de Italiaanse autoriteiten om verwijzing
omdat er gevaar bestond dat hierdoor op deze markt in sommige delen van ItalieÈ, met name in het
noordwesten, een machtspositie zou ontstaan of zou worden versterkt. De Commissie kwam (zoals in
eerdere zaken in deze sector) tot de bevinding dat de markt van de groothandel in farmaceutische
producten overwegend regionaal of lokaal van omvang was, zij het dat in een concreet geval de
precieze grenzen eerst konden worden vastgesteld na een grondiger analyse - die het best door de
Italiaanse autoriteiten kon worden verricht. De concentratie zou leiden tot het ontstaan van het
grootste groothandelsconcern in Noordwest-ItalieÈ, met een aanzienlijk marktaandeel, zowel in
absolute cijfers als in vergelijking met de marktaandelen van de concurrenten. Bovendien bestonden er
banden in de vorm van participaties tussen de partijen en sommige van hun concurrenten. De markt,
gekenmerkt door het feit dat grote voorraden moeten worden aangelegd en dat de apotheken - ook in
afgelegen streken - frequent en regelmatig moeten worden bevoorraad, was naar haar aard moeilijk
toegankelijk, en de afnemers beschikten niet over noemenswaardige tegenmacht. De Commissie
besloot bijgevolg de zaak in haar geheel naar de Italiaanse autoriteiten te verwijzen.

82 Zaak nr. IV/M.1153.
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5. Regels en procedures

Er hebben zich dit jaar verschillende belangrijke ontwikkelingen voorgedaan.

Herziene mededelingen

171. De Commissie heeft als onderdeel van de herziening van de concentratieverordening een
nieuwe uitvoeringsverordening en een gewijzigd aanmeldingsformulier (formulier CO) 84 vastgesteld
en herziene versies van haar mededelingen inzake het begrip ¹betrokken onderneming, het begrip
¹concentratie, de berekening van de omzet en het begrip ¹volwaardige gemeenschappelijke
onderneming 85 gepubliceerd. Het betreft hier overwegend technische aanpassingen of verduidelijkin-
gen, die voortvloeien uit de in de concentratieverordening zelf aangebrachte wijzigingen. De
belangrijkste materieÈ le wijziging is wellicht het feit dat een einde is gemaakt aan het onderscheid
tussen gemeenschappelijke ondernemingen met het karakter van een concentratie en gemeenschap-
pelijke ondernemingen met het karakter van samenwerking, waarvan afhing of de concentratiever-
ordening al dan niet op een bepaalde operatie van toepassing was. Voor de bevoegdheid zal voortaan
het criterium van de volwaardigheid bepalend zijn, dat in de desbetreffende mededeling nader wordt
toegelicht. De Commissie is voornemens de materieÈ le vragen met betrekking tot de samenwerkings-
aspecten van volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen te gelegener tijd verder te verduide-
lijken, nadat zij daarmee voldoende ervaring heeft opgedaan.

Onvolledige aanmeldingen

172. Het totale aantal concentratiezaken waarin de Commissie (overeenkomstig artikel 4 van de
uitvoeringsverordening) de aanmelding onvolledig heeft verklaard, is nog steeds klein, zij het dat het
de voorbije jaren lichtjes is toegenomen. De Commissie wil alles in het werk stellen om het aantal
onvolledige aanmeldingen te verminderen. Zij is dan ook verheugd dat zij over deze kwestie met
vertegenwoordigers van de juridische beroepen van gedachten heeft kunnen wisselen. Als resultaat
hiervan zijn ¹Best Practice Guidelines opgesteld, die op de Internet-website van Directoraat-generaal
IV kunnen worden geraadpleegd 86.

173. De Commissie heeft kunnen constateren dat in de meeste gevallen waarin een aanmelding
onvolledig werd verklaard, voÂ oÂ r de indiening daarvan zeer weinig of geen overleg met de Commissie
over de zaak of over de inhoud van de aanmelding had plaatsgevonden. Wanneer het voÂ oÂ r de indiening
van een aanmelding niet tot overleg komt (en/of geen voorontwerp van het formulier CO aan de
Commissie wordt voorgelegd), verhoogt dit onvermijdelijk het risico dat de aanmelding onvolledig zal
worden verklaard. Hoewel de redenen waarom het noodzakelijk was aanmeldingen onvolledig te
verklaren van zeer uiteenlopende aard waren, kunnen toch drie grote categorieeÈn worden
onderscheiden. Sommige aanmeldingen konden niet worden aanvaard omdat niet aan bepaalde
formele voorwaarden was voldaan, bijvoorbeeld omdat niet alle betrokken partijen werden vermeld of
omdat de aanmelding werd ingediend voordat er voldoende duidelijke overeenkomsten over de
concentratie bestonden. In andere (misschien wel de meeste) gevallen was de bij de aanmelding
gevoegde informatie ontoereikend - bijvoorbeeld wat betreft de markten waarvoor de concentratie
gevolgen kon hebben en de marktaandelen van de partijen en van hun concurrenten - of was ze
onvoldoende overzichtelijk om binnen de voorgeschreven termijn de operatie naar behoren aan de

84 Verordening (EG) nr. 447/98 van de Commissie van 1 maart 1998.
85 PB C 66 VAN 2.3.1998, blz. 1-25.
86 Op de website http://europa.eu.int/comm/dg04 onder ¹Mergers Ð Other Documentsº.
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mededingingsregels te kunnen toetsen. Dit laatste kan van bijzonder belang zijn in de - niet
uitzonderlijke - gevallen waarin de bijgevoegde documentatie volumineus is en de potentieel
betrokken markten talrijk of complex zijn. De derde categorie omvatte gevallen waarin het onderzoek
door de Commissie aan het licht bracht dat de operatie gevolgen kon hebben voor bepaalde markten
die de partijen niet in hun aanmelding hadden vermeld - hoewel zij dit, althans in sommige gevallen,
hadden kunnen en dus ook hadden moeten doen - en waarover nadere informatie vereist was die niet
binnen de resterende tijd kon worden verstrekt en/of naar behoren beoordeeld.

174. De Commissie heeft er begrip voor dat de partijen bij concentraties en hun adviseurs de moeite
en kosten die het zich conformeren aan de communautaire controleprocedures met zich brengt en de
vertragingen die hierdoor worden veroorzaakt, tot een minimum willen beperken. Dit neemt echter
niet weg dat vele zaken waarover de Commissie moet beslissen, zo omvangrijk en complex zijn dat het
absoluut noodzakelijk is dat de partijen haar van meet af aan uitvoerige, gedetailleerde informatie
verstrekken. Die informatie moet bovendien relevant zijn en mede betrekking hebben op de potentieÈ le
problemen, ook al menen de partijen dat die zich in werkelijkheid niet zullen voordoen. In de
bovengenoemde ¹Guidelines worden onderwerpen behandeld zoals de mogelijkheid om met de
Commissie contact op te nemen voÂ oÂ r de formele aanmelding, de timing, het feit dat het wenselijk is bij
de afbakening van de relevante markten voorzichtig te werk te gaan (bijvoorbeeld door, wanneer de
geografische marktafbakening voor discussie vatbaar is, niet alleen op nationale basis maar ook op een
bredere basis - bv. voor de gehele EER - marktgegevens te verstrekken), en het feit dat het nuttig kan
zijn dat aan de informele bijeenkomsten voÂ oÂ r de aanmelding wordt deelgenomen door vertegen-
woordigers van de partijen die over een gedegen kennis van de betrokken bedrijfsactiviteiten en de
betrokken markten beschikken. Indien deze ¹Guidelines in acht worden genomen, zal dit gevoelig het
risico verminderen dat een aanmelding onvolledig wordt verklaard en dat de partijen na de indiening
van hun aanmelding om bijkomende informatie wordt verzocht. De Commissie behoudt echter de
bevoegdheid om een aanmelding onvolledig te verklaren, indien zij dit nodig acht.

Heronderzoek na nietigverklaring door het Hof van Justitie Ð de zaak Kali + Salz

175. De Commissie diende na de nietigverklaring van haar oorspronkelijke beschikking uit 1993 -
het eerste geval van nietigverklaring van een concentratiebeschikking - deze zaak opnieuw te
onderzoeken. Bij dit - nog niet eerder voorgekomen - heronderzoek, dat op een goedkeurings-
beschikking in de eerste fase uitliep (artikel 6, lid 1, onder b), van de concentratieverordening), rezen
bepaalde procedurele en materieÈ le vragen, waarvan de belangrijkste hieronder worden besproken.

176. Artikel 10, lid 5, van de concentratieverordening bepaalt dat, wanneer het Hof van Justitie een
arrest wijst waarbij een beschikking van de Commissie uit hoofde van deze verordening geheel of
gedeeltelijk wordt vernietigd, de in deze verordening gestelde termijnen opnieuw van toepassing zijn
vanaf de dag waarop het arrest is gewezen. Volgens de Commissie betekende dit echter niet dat de
termijnen automatisch opnieuw begonnen te lopen. Artikel 10, lid 1, bepaalt dat de termijn voor het
eerste onderzoek aanvangt op de dag na de ontvangst van de aanmelding of, indien de aanmelding
onvolledig is, op de dag na de ontvangst van een volledige aanmelding. Indien de enige basis voor dat
onderzoek de situatie was die ten tijde van de indiening van de oorspronkelijke aanmelding bestond
(¹ex tunc-basis), had de Commissie onder overigens gelijke omstandigheden voor haar beoordeling
geen aanvullende informatie nodig en kon de oorspronkelijke aanmelding als volledig worden
beschouwd. Indien daarentegen de op het ogenblik zelf bestaande situatie diende te worden
onderzocht (¹ex nunc-basis), bevatte de oorspronkelijke aanmelding, omdat sindsdien een bepaalde
tijd was verstreken en sommige relevante feiten (bv. de marktaandelen, het aantal concurrenten, enz.)
een verandering konden hebben ondergaan, niet noodzakelijkerwijs alle informatie die vereist kon
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zijn, en moest die aanmelding als onvolledig worden beschouwd totdat de naar behoren herziene of
aanvullende informatie zou worden verstrekt.

177. In casu achtte de Commissie het passend deze twee benaderingen te combineren. De
bevoegdheid van de Commissie om de zaak op grond van de concentratieverordening te behandelen,
was niet betwist. De Commissie achtte het bijgevolg niet noodzakelijk dit punt opnieuw te
onderzoeken, en in zoverre kan haar benadering als ¹ex tunc worden beschouwd. Voor de toetsing aan
de mededingingsregels diende daarentegen van de op het ogenblik zelf bestaande situatie te worden
uitgegaan (¹ex nunc). De Commissie moest in haar beschikking, zoals in meer normale zaken,
verklaren dat de operatie verenigbaar c.q. onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt was, en
niet dat ze op enig ogenblik in het verleden daarmee verenigbaar c.q. onverenigbaar was geweest.
Bijgevolg moest een volledig nieuwe toetsing aan de mededingingsregels plaatsvinden, op basis van
feiten die op de op dat ogenblik bestaande marktsituatie betrekking hadden, met inbegrip van die
gedeelten van de bestreden beschikking waartegen het Hof geen bezwaar had gemaakt (zoals de
marktafbakening). Hieruit volgde dat de oorspronkelijke aanmelding ten tijde van de uitspraak van
het arrest onvolledig was.

178. De Commissie achtte het echter noodzakelijk een uitzondering op de ¹ex nunc-benadering van
de toetsing aan de mededingingsregels te maken met betrekking tot de oorspronkelijk door de partijen
aangevoerde ¹failing company defence, omdat de situatie waarop dat verweermiddel betrekking had,
niet meer bestond en niet kon worden hersteld. De overgenomen onderneming MdK was nadien
geherstructureerd en tot een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht
omgevormd, en het zou onmogelijk zijn geweest ten behoeve van de toetsing, deze nieuw opgerichte
economische entiteit opnieuw tot haar vroegere bestanddelen te ontvlechten, bijvoorbeeld om uit te
maken of er al dan niet een andere mogelijke overnemer was.

179. Na ontvangst van de volledige aanmelding ging de Commissie op de gewone wijze tot een eerste
onderzoek van de zaak op de hierboven beschreven basis over. Zij kwam tot de bevinding dat er onder
de op dat ogenblik bestaande omstandigheden geen risico bestond dat een machtspositie in het leven
zou worden geroepen of zou worden versterkt op de relevante markten, die zoals voordien de markten
voor kaliproducten voor de landbouw in Duitsland c.q. de rest van de EU waren. In Duitsland behield
Kali + Salz de facto een monopolie. Om de in de oorspronkelijke beschikking van de Commissie
uiteengezette en naderhand door het Hof aanvaarde redenen (met name de ¹failing company defence,
die - zie supra - ¹ex tunc diende te worden onderzocht) zou de voorgenomen concentratie echter niet
tot een verslechtering van de concurrentiestructuur op de markt leiden. Bovendien leverde SCPA na
het verbreken van de commercieÈ le banden tussen SCPA en Kali + Salz nu ook in Duitsland. In de rest
van de EU bedroeg het gecombineerde marktaandeel van de partijen nu minder dan 50%, en aan het
exportkartel waarvan het bestaan tijdens het oorspronkelijke onderzoek was vastgesteld, was een
einde gemaakt, zoals ook aan de nauwe commercieÈ le banden tussen Kali + Salz en haar andere grote
concurrent, SCPA. Kali + Salz was nu een onafhankelijke concurrent in Frankrijk. De operatie werd
derhalve goedgekeurd (artikel 6, lid 1, onder b), van de concentratieverordening).

Geldboete wegens niet-naleving van de concentratieverordening

180. De Commissie heeft dit jaar voor de eerste keer een geldboete aan een onderneming opgelegd
omdat zij had verzuimd een concentratie overeenkomstig de verordening tijdig aan te melden en
omdat zij de concentratie zonder de goedkeuring van de Commissie daadwerkelijk tot stand had
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gebracht. In februari werd aan de Koreaanse onderneming Samsung een boete van in totaal
33.000 ECU opgelegd in verband met de overname van AST Research Inc (AST) 87. De operatie werd
in april 1997 bij de Commissie aangemeld. Volgens informatie waarover de Commissie beschikte, had
Samsung echter reeds in januari 1996 of nog vroeger zeggenschap over AST verkregen in de zin van de
concentratieverordening. Artikel 4 van de verordening bepaalt dat een concentratie moet worden
aangemeld binnen een week na de gebeurtenis, zoals de verwerving van een zeggenschapsdeelneming,
welke tot die concentratie leidt. Bovendien mag de concentratie niet daadwerkelijk tot stand worden
gebracht voordat ze is goedgekeurd, terwijl in dit geval de overname geruime tijd voÂ oÂ r de aanmelding
was voltrokken. De Commissie nam bij het vaststellen van het bedrag van de boete als verzachtende
omstandigheden in aanmerking dat de operatie de mededinging niet had aangetast, dat de inbreuken
niet opzettelijk waren begaan, dat de partijen de operatie uiteindelijk toch hadden aangemeld en dat
Samsung de inbreuken had toegegeven en aan het onderzoek van de Commissie had meegewerkt.
Daar stond echter tegenover dat de inbreuken een hele tijd hadden voortgeduurd en dat Samsung als
een grote, op ruime schaal in Europa werkzame onderneming moest worden geacht de communautaire
regels inzake concentratiecontrole te kennen. Dat slechts een betrekkelijk lage boete werd opgelegd,
vindt zijn verklaring in deze factoren en in het feit dat het de eerste keer was dat de Commissie hiertoe
overging.

Inzet 7: Toepassing van het nieuwe artikel 2, lid 4, van de concentratieverordening

De nieuwe, op 1 maart 1998 in werking getreden concentratieverordening is op een aantal punten
gewijzigd, waardoor haar toepassingsgebied is uitgebreid tot die gemeenschappelijke ondernemin-
gen welke als volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen met het karakter van samenwer-
king bekendstaan. Door deze wijzigingen vallen een aantal gemeenschappelijke ondernemingen die
voordien op grond van Verordening nr. 17/62 zouden zijn onderzocht, nu onder toepassing van de
concentratieverordening.

Artikel 2, lid 4, is van toepassing op alle gemeenschappelijke ondernemingen die een concentratie
vormen in de zin van artikel 3, zij het slechts voorzover de oprichting van de gemeenschappelijke
onderneming ¹de cooÈ rdinatie beoogt of tot stand brengt van het concurrentiegedrag van
ondernemingen die onafhankelijk blijven. In 1998 was het in 13 van de 76 joint venture-zaken
die op grond van de gewijzigde concentratieverordening werden behandeld, noodzakelijk de
operatie aan artikel 2, lid 4, te toetsen. De meeste zaken waarin een grondige toetsing plaatsvond,
hadden betrekking op de telecommunicatiesector en op Internet. Tot dusver werden slechts in eÂeÂn
zaak (beschikking van 3 december 1998 in zaak nr. IV/M.1327 Ð Canal+/ CDPQ/ BankAmerica;
zie infra) verbintenissen van de partijen aanvaard om de uit het oogpunt van artikel 2, lid 4, gerezen
bezwaren te verhelpen. In eÂeÂn andere zaak (zaak nr. JV.15 Ð BT/AT &T; zie infra) werd een fase-
II-onderzoek ingeleid.

In de zaak Canal+/CDPQ/BankAmerica traden spillover-effecten op op een markt die ten opzichte
van die van de gemeenschappelijke onderneming een upstream-markt vormde, namelijk de markt
voor de verkoop in het groot van televisierechten in Spanje (hoewel de aangemelde operatie
betrekking had op de downstream-markt in Frankrijk). In Spanje bekleedde Canal+ een sterke
positie of een machtspositie op de markt voor betaaltelevisie en op de upstream-markt voor inhoud
(programma's). De Commissie kwam tot de bevinding dat, hoewel er binnen de gemeenschap-
pelijke onderneming een machtsevenwicht bestond, de aangemelde operatie een sterke stimulans
voor Canal+ zou vormen om ten aanzien van Cableuropa (gecontroleerd door CDPQ en

87 Zaak nr. IV/M.970.
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BankAmerica) een voorkeursbehandeling toe te passen bij de verkoop van betaaltelevisierechten
in Spanje. De door de partijen aangegane verbintenissen zullen de mogelijkheid wegnemen om
andere concurrenten op de Spaanse markt voor betaaltelevisie te discrimineren.

De zaak Canal+/ CDPQ/ BankAmerica laat zien welke mogelijkheden artikel 2, lid 4, biedt. Ten
eerste had de aangemelde operatie niet tot gevolg dat Canal+ een machtspositie verwierf of dat
haar machtspositie sterker werd. Ze deed veeleer een zodanige situatie ontstaan dat de
commercieÈ le prikkels voor Canal+ zouden veranderen, waardoor het risico zou toenemen dat
andere exploitanten van betaaltelevisie in Spanje werden gediscrimineerd. Ten tweede wordt met
de aangegane verbintenissen in wezen een maatstaf voor het toekomstige gedrag van Canal+ op de
Spaanse markt voor betaaltelevisieprogramma's aangelegd, terwijl de aangemelde operatie
structureel ongewijzigd blijft. Zonder artikel 2, lid 4, zou het wellicht veel moeilijker zijn geweest
deze verbintenissen op grond van de concentratieverordening te aanvaarden.

De Commissie heeft vier zaken behandeld die betrekking hadden op Internet.

Het is nuttig de zaak Telia/Telenor/Schibsted in detail te beschrijven, omdat ze de Commissie de
gelegenheid heeft geboden een methode uit te werken voor het toetsen van concentraties aan
artikel 2, lid 4, van de verordening. Telia en Telenor, de gevestigde telecommunicatieorganisaties in
Zweden respectievelijk Noorwegen, en Schibsted, een Noorse uitgeverij en omroepmaatschappij,
richtten een gemeenschappelijke onderneming op voor het verrichten van twee soorten Internet-
diensten: gateway-diensten (netwerkkoppeling) en het bouwen van websites. Gateway-diensten
hebben tot doel gebruikers van Internet gemakkelijker toegang te verschaffen tot inhoud. Die
inhoud wordt ofwel door de verlener van de gateway-diensten ofwel door derden geleverd, hetzij
zonder kosten voor de gebruiker (in welk geval hij normaal uit reclame-inkomsten wordt
gefinancierd), hetzij tegen betaling door de gebruiker (in welk geval men van ¹betaalde inhoud
spreekt).

De Commissie kwam bij haar onderzoek van de zaak tot de bevinding dat de levering van gateway-
diensten op zich geen markt vormde, maar dat reclame op websites en betaalde inhoud als
relevante markten konden worden beschouwd. Deze twee markten waren, evenals het bouwen van
websites, relevante markten voor de toetsing aan het criterium van de machtspositie. Het bouwen
van websites werd ook beschouwd als een markt die in aanmerking kwam voor toetsing aan het
cooÈ rdinatiecriterium van artikel 2, lid 4, omdat de gemeenschappelijke onderneming en twee van
de moedermaatschappijen (Telia en Telenor) op deze markt aanwezig waren. De andere markt die
hiervoor in aanmerking kwam, was die voor de levering van Internet-inbeldiensten (toegang via
telefoonlijnen), waarop zowel Telia als Telenor (door haar belang in de Zweedse telecommunicatie-
maatschappij Telenordia) aanwezig waren.

De Commissie diende bij haar analyse van de operatie twee verschillende situaties aan artikel 2, lid
4, te toetsen. Wat ten eerste het bouwen van websites betrof, zouden de gemeenschappelijke
onderneming en twee van de moedermaatschappijen op dezelfde markt aanwezig zijn. Uitgaande
van de engst mogelijke en voor de partijen ongunstigste marktafbakening, zou het gecombineerde
marktaandeel van de moedermaatschappijen en van de gemeenschappelijke onderneming minder
dan 10% bedragen. De Commissie kwam bijgevolg tot de conclusie dat, ook al zouden de
moedermaatschappijen hun activiteiten op deze markt cooÈ rdineren, dit niet tot een merkbare
beperking van de mededinging zou leiden. In het tweede deel van haar redenering op grond van
artikel 2, lid 4, betreffende de markt voor Internet-inbeldiensten in Zweden, constateerde de
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Commissie dat het hier een snel groeiende markt met betrekkelijk lage toetredingsdrempels en lage
overstapkosten betrof. Telia en Telenordia hadden op deze markt marktaandelen van 25 tot 40%
respectievelijk 10 tot 25%, maar de Commissie was van oordeel dat dit op een zo snel groeiende
markt niet veel te betekenen had en dat bijgevolg de marktstructuur niet tot cooÈ rdinatie van het
concurrentiegedrag aanzette. Bovendien maakte het feit dat de markt voor Internet-inbeldiensten
(die meer dan 90% van de Internet-inkomsten in Zweden vertegenwoordigde) betrekkelijk klein
was in vergelijking met de andere markten waarop de gemeenschappelijke onderneming werkzaam
zou zijn, een dergelijke cooÈ rdinatie nog minder waarschijnlijk. De Commissie kwam derhalve tot de
slotsom dat het niet waarschijnlijk was dat de moedermaatschappijen op deze markt hun
concurrentiegedrag zouden cooÈ rdineren.

De Commissie heeft ook acht zaken in de telecommunicatiesector behandeld, waarin de operatie
aan artikel 2, lid 4, werd getoetst.

De Commissie heeft besloten een grondig onderzoek in te stellen naar de voorgenomen oprichting
van een gemeenschappelijke onderneming door British Telecommunications en AT&T, twee van de
grootste telecommunicatieorganisaties ter wereld. De gemeenschappelijke onderneming zal een
brede waaier van telecommunicatiediensten aanbieden aan multinationals, en internationale
carrierdiensten aan andere carriers. De Commissie heeft besloten een fase-II-onderzoek in te
stellen naar de effecten van de voorgenomen operatie op verschillende werelwijde telecommunica-
tiemarkten en op sommige markten in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft na haar eerste onderzoek
bezwaren geformuleerd met betrekking tot de volgende aspecten: het gecombineerde markt-
aandeel van de partijen op de markten voor wereldwijde telecommunicatiediensten ten behoeve
van grote multinationals en voor internationale carrierdiensten; het feit dat de oprichting van de
gemeenschappelijke onderneming zou kunnen leiden tot het in het leven roepen of versterken van
een machtspositie op het gebied van bepaalde telecommunicatiediensten in het Verenigd
Koninkrijk; en het feit dat het in het Verenigd Koninkrijk ten gevolge van de oprichting van de
gemeenschappelijke onderneming tot cooÈ rdinatie van het concurrentiegedrag zou kunnen komen
met ACC, een volle dochteronderneming van AT&T, en tussen BT en Telewest, waarin AT&T via
TCI een zeggenschapsdeelneming zal hebben. De eindbeschikking wordt in april 1999 verwacht.

Uit de eerste zaken waarin de Commissie een onderzoek naar de in artikel 2, lid 4, bedoelde
effecten heeft ingesteld, blijkt reeds dat in alle zaken van dien aard ten dele dezelfde thema's aan
de orde komen. De relatieve omvang van de in artikel 2, lid 4, bedoelde markt en van de markt van
de gemeenschappelijke onderneming, waarvan de beoordeling een onderdeel van de toetsing aan
het criterium van de machtspositie vormt, is ook een belangrijke maatstaf voor de waarschijnlijk-
heid van cooÈ rdinatie van het concurrentiegedrag. Normaal zijn de commercieÈ le prikkels zwakker
en is dus ook het risico van cooÈ rdinatie geringer, wanneer de markt van de gemeenschappelijke
onderneming aanzienlijk kleiner is dan de in artikel 2, lid 4, bedoelde markt. Uit dit enkele feit kan
echter niet zonder meer worden afgeleid dat het niet tot cooÈ rdinatie tussen de moedermaatschap-
pijen zal komen. De aard van de markten zelf zal ook een rol spelen in de beoordeling door de
Commissie. Ook de aard van de bestaande banden tussen de moedermaatschappijen is relevant
voor de vraag of er sprake is van een causaal verband tussen de aangemelde operatie en de in
artikel 2, lid 4, bedoelde effecten, met dien verstande evenwel dat uit het bestaan van zulke banden
niet automatisch volgt dat die effecten niet optreden. Om tot die conclusie te komen, zullen
eveneens andere factoren in aanmerking moeten worden genomen.
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C Ð Statistisch overzicht

Grafiek 4
Aantal jaarlijks gegeven eindbeschikkingen sinds 1992 en aantal
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1 De Commissie heeft de reeks cijfers betreffende de eindbeschikkingen (Verordening (EEG) nr. 4064/89)
aangepast om rekening te houden met de op grond van artikel 9, lid 3, gegeven beschikkingen
(gedeeltelijke verwijzing naar een lidstaat): +1 beschikking in 1992, +1 beschikking in 1994, +6
beschikkingen in 1997.
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Grafiek 5
Opsplitsing volgens het soort operatie (1992-1998)
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III Ð STAATSSTEUN

A Ð Algemeen beleid

1. Verbetering van de doelmatigheid van de controle op de staatssteun

181. Ten aanzien van het beleid inzake en de controle op de staatssteun heeft de Commissie in 1998
haar initiatief tot hervorming en modernisering van de controle op de staatssteun voortgezet. In juli
heeft de Commissie haar zesde verslag inzake overheidssteun in de Europese Gemeenschap
gepubliceerd, dat betrekking heeft op de periode 1994-1996. 88 In deze periode bedroeg de
overheidssteun ten behoeve van de nijverheidssector in de vijftien Europese lidstaten gemiddeld 38
miljard ecu per jaar, ofwel 3% van de toegevoegde waarde of 1.238 ecu per arbeidsplaats. Wat de
omvang van de staatssteun betreft, laat het verslag na een piek in 1993 en 1994 een dalende tendens
zien. De meest opmerkelijke ontwikkeling in de periode 1994-1996 was echter, zoals ook in het vorige
verslag al onder de aandacht werd gebracht, het feit dat de ad hoc-steun aan individuele bedrijven, die
buiten de regelingen met horizontale, sectorieÈ le of regionale doelstellingen valt, opnieuw is
toegenomen. Als men de sectoren nijverheid, financieÈ le dienstverlening en luchtvervoer tezamen
bekijkt, dan blijkt dat een beperkt aantal individuele steunmaatregelen een onevenredig deel van de
totale steun voor zijn rekening neemt. De ad hoc-steun aan deze sectoren, voornamelijk bedoeld voor
de redding en herstructurering van bedrijven, is tussen 1992 en 1996 gestegen van 6% naar 16% van de
totale steun.

182. De grote omvang van de staatssteun blijft een belangrijke oorzaak van concurrentievervalsing.
Een streng beleid inzake en strikt toezicht op de staatssteun blijft van belang als Europa zijn
concurrentiepositie op de wereldmarkt wil versterken. Tijdens de Europese Raad van Cardiff hebben
de lidstaten nog eens onderstreept hoe belangrijk het is dat het concurrentievermogen wordt
bevorderd en dat concurrentievervalsende maatregelen zoals steunmaatregelen van de staten worden
tegengegaan. Alleen zo kunnen de groeiende verschillen tussen de lidstaten met betrekking tot de
hoogte van de steun worden verkleind en kan het doel van economische en sociale samenhang worden
bereikt.

183. Doel van het moderniseringsinitiatief is de doorzichtigheid en rechtszekerheid te vergroten, de
doelmatigheid van het systeem van controle op de staatssteun te verbeteren, de controle op met name
omvangrijke ad hoc-steunmaatregelen te versterken, en het controlesysteem voor minder belangrijke
steunmaatregelen te vereenvoudigen. In 1998 heeft de Commissie zich er voornamelijk op gericht
procedureregels te vereenvoudigen en te verduidelijken en de middelen te concentreren op een
strengere controle van de belangrijkste zaken. Voor de eerste maal sinds de inwerkingtreding van het
EG-Verdrag heeft zij artikel 89 toegepast. In dit artikel is bepaald dat de Raad op voorstel van de
Commissie passende verordeningen inzake de controle op de overheidssteun kan instellen. De
Commissie heeft twee voorstellen hiervoor ingediend: een voorstel voor een procedureverordening,
waar de Raad op 16 november 1998 mee heeft ingestemd, 89 en een op 7 mei 1998 door de Raad

88 COM (1998) 417 def.
89 Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van

artikel 93 van het EG-Verdrag (PB C 116 van 16.4.1998).
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goedgekeurd voorstel voor een verordening die de Commissie de mogelijkheid biedt bepaalde
categorieeÈn horizontale steun vrij te stellen van de aanmeldingsplicht. 90

184. Daarnaast heeft de Commissie op 11 november haar goedkeuring gehecht aan een Mededeling
over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het
gebied van de directe belastingen op ondernemingen. 91 Tevens heeft de Commissie op 22 juli
ingestemd met een kaderregeling inzake opleidingssteun. 92 In juni 1998 heeft de Raad een
verordening aangenomen met nieuwe regels voor de staatssteun aan de scheepsbouw. 93 Tot slot is
op 1 september een multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investerings-
projecten in werking getreden voor een periode van drie jaar. 94

2. Groepsvrijstellingen voor staatssteunmaatregelen

185. Op 7 mei 1998 heeft de Raad een verordening goedgekeurd die de Commissie de
rechtsgrondslag verschaft om bepaalde categorieeÈn horizontale staatssteunmaatregelen door middel
van verordeningen vrij te stellen van de aanmeldingsplicht. 95 Deze groepsvrijstellingen kunnen
betrekking hebben op steunmaatregelen ten behoeve van het MKB, onderzoek en ontwikkeling,
milieubescherming, werkgelegenheid of opleiding, terwijl ook regionale steunmaatregelen voor een
groepsvrijstelling in aanmerking kunnen komen. Bovendien is het mogelijk dat de Commissie een
verordening aanneemt inzake de de minimis-regel. De Commissie heeft reeds een begin gemaakt met
de voorbereiding van groepsvrijstellingen.

186. De Raad heeft tot bovengenoemde verordening besloten omdat de Commissie zich moet
kunnen concentreren op de belangrijkste zaken, zonder dat zij wordt belast met de afhandeling van het
grote aantal standaardzaken waarbij het beoordelen van de verenigbaarheid van de steun niet meer
dan een formaliteit is. Voor de gebieden waarop de verordening betrekking heeft, zijn al enige tijd
geleden richtsnoeren en kaderregelingen ingesteld. Bij het opstellen van de steunregelingen houden de
lidstaten met deze regels rekening. De ervaring leert dan ook dat deze horizontale steunmaatregelen
doorgaans verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. De Commissie houdt echter het recht
controle op de steunmaatregelen uit te oefenen en te beoordelen of deze met het EG-Verdrag
verenigbaar zijn. De lidstaten dienen hun steunmaatregelen te registreren en de Commissie er door
middel van jaarverslagen van op de hoogte te houden. Gevallen waarin de regels voor vrijstelling van
de aanmeldingsplicht onjuist zijn toegepast kunnen, nog afgezien van de consequenties die met de
huidige procedures aan onrechtmatige steunmaatregelen kunnen worden verbonden, aan een
nationale rechtbank worden voorgelegd.

90 Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaat-
regelen (PB L 142 van 14.5.1998).

91 PB C 384 van 10.12.1998.
92 PB C 343 van 11.11.1998.
93 Nog niet gepubliceerd.
94 PB C 107 van 7.4.1998.
95 Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van

het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaat-
regelen (PB L 142 van 14.5.1998).
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3. Procedureverordening

187. De voornaamste inspanningen op het gebied van de wetgeving inzake staatssteun in 1998
hadden betrekking op de codificatie van de procedureregels van de Commissie voor de controle op de
overheidssteun. Op 18 februari 1998 heeft de Commissie op basis van artikel 88 van het EG-Verdrag
een verordeningsvoorstel goedgekeurd 96 teneinde de verschillende aspecten van de controleprocedure
te codificeren en de controle waar nodig aan te scherpen. De Industrieraad van 16 november 1998
heeft over deze verordening politieke overeenstemming bereikt. Begin 1999 zou de Raad zijn formele
goedkeuring aan de verordening kunnen hechten, zodra het Europees Parlement er zijn oordeel over
heeft uitgesproken. Voor het eerst zullen alle procedureregels voor de communautaire controle op de
overheidssteun dan in eÂeÂn coherente tekst beschreven staan.

188. Deze verordening dient een tweeledig doel. Ten eerste behelst zij een codificatie van de
verschillende vigerende procedures, die gebaseerd zijn op de praktijken van de Commissie en de
rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Aldus worden de versnipperde regels vervangen door
eÂeÂn doorzichtige en bindende tekst. De codificatie van alle procedureregels in eÂeÂn verordening zal op
middellange en lange termijn ongetwijfeld gevolgen hebben voor het steunbeleid. De verordening
verschaft rechtszekerheid en maakt de regels voor de controle op de staatssteun beter toegankelijk en
beter zichtbaar. Dit zal ertoe leiden dat alle actoren beter op de hoogte zijn van de regels en er ook
meer bij betrokken worden. De verordening blijft echter niet beperkt tot een codificatie van de
vigerende procedureregels. Zij biedt de Commissie tevens de mogelijkheid om de controle op de
overheidssteun op bepaalde punten aan te scherpen en verschaft de Commissie nieuwe actiemiddelen,
zodat zij zich beter kan wapenen in de strijd tegen onrechtmatige steunmaatregelen en tegen misbruik
van staatssteun.

189. Zo kan de Commissie in de toekomst bijvoorbeeld begunstigden onder bepaalde voorwaarden
meteen gelasten onrechtmatig verleende steun voorlopig terug te betalen tot zij zich heeft
uitgesproken over de verenigbaarheid van de steun met de gemeenschappelijke markt. De verordening
legt de Commissie bovendien de principieÈ le verplichting op om de terugvordering te gelasten van
onrechtmatige, niet met de gemeenschappelijke markt verenigbare steun. De lidstaat moet de steun
dan onmiddellijk terugvorderen volgens de procedures van het nationale recht, voorzover deze het
mogelijk maken onmiddellijk en daadwerkelijk gevolg te geven aan de beschikking van de Commissie.
Bovendien dient de lidstaat alle noodzakelijke maatregelen, inclusief voorlopige maatregelen te
nemen, om dat resultaat te bereiken.

Een ander, nieuw aspect van deze verordening is het feit dat de Commissie in situ inspecties kan
uitvoeren als er ernstige twijfels zijn gerezen over de vraag of wel aan de voorwaarden voor
goedkeuring van een steunmaatregel is voldaan. Zo nodig moeten de lidstaten de ambtenaren van de
Commissie de nodige bijstand bieden om de inspectie te kunnen uitvoeren.

Teneinde de rechtszekerheid ten aanzien van zeer oude onrechtmatige steunmaatregelen te
waarborgen voorziet de verordening in een verjaringstermijn van tien jaar: als er na de toekenning
van de steun ten minste tien jaar is verstreken, zal de Commissie geen terugvordering meer gelasten.

190. Tot slot wordt met de verordening beoogd de procedures te bekorten. Voor de formele
onderzoeksprocedure geldt een termijn van achttien maanden, gerekend vanaf de inleiding van de

96 Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van
artikel 93 van het EG-Verdrag (PB C 116 van 16.4.1998, blz. 13).
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procedure, waaraan vooralsnog geen termijn is gesteld. Na achttien maanden kan de lidstaat van de
Commissie eisen dat zij een beslissing neemt, waaraan de Commissie vervolgens binnen twee maanden
gehoor dient te geven. Bovendien is, eveneens om de besluitvorming van de Commissie te
bespoedigen, in de verordening bepaald dat de bekendmakingen inzake de inleiding van de procedure
voortaan slechts in eÂeÂn taal worden gepubliceerd, met een samenvatting in de andere talen; de
eindbeschikkingen zullen wel nog steeds in alle talen integraal worden gepubliceerd.

4. Belastingmaatregelen die staatssteun behelzen

191. De mededeling van de Commissie over de toepassing van de regels betreffende steunmaat-
regelen van de staten op maatregelen op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen 97

sluit aan bij het streven van de Commissie naar een strengere controle op alle vormen van staatssteun.
Dit streven gaat gepaard met inspanningen van de lidstaten binnen de Werkgroep Gedragscode om
een eind te maken aan schadelijke belastingconcurrentie. Op grond van deze mededeling zal de
Commissie alle specifieke belastingmaatregelen van de lidstaten van geval tot geval (her)beoordelen.
In de mededeling worden de criteria beschreven waaraan wordt getoetst of belastingmaatregelen als
staatssteun moeten worden aangemerkt, alsmede de procedurele consequenties.

192. In de mededeling wordt geschetst dat alleen belastingmaatregelen die specifiek zijn, in de zin
dat zij bepaalde ondernemingen of bepaalde producties begunstigen, onder de regels inzake
staatssteun vallen. Deze begunstiging kan verschillende vormen aannemen, zoals een lager belasting-
tarief, belastingaftrek, versnelde afschrijving of kwijtschelding van belastingschuld. Belastingmaat-
regelen die bijvoorbeeld gericht zijn op een bepaalde regio, een bepaalde sector, een bepaald
onderdeel van een onderneming (zoals financieÈ le dienstverlening) of voortvloeien uit discretionair
optreden van de belastingdienst, zullen volgens de regels inzake staatssteun als specifiek worden
aangemerkt. Tenzij gerechtvaardigd door aard of opzet van het stelsel, worden specifieke belasting-
regels aangemerkt als steunmaatregel. In de zaken met betrekking tot de vennootschapsbelasting in
Ierland 98 heeft de Commissie reeds duidelijk gemaakt dat zij de voorkeursbehandeling die de
nijverheidssector geniet ten opzichte van de dienstensector niet langer als een algemene maatregel
beschouwt. De ontwikkeling die het begrip `staatssteun' in de loop der tijd heeft doorgemaakt en de
striktere interpretatie van artikel 87 van het EG-Verdrag kunnen aanleiding geven tot een herziening
van eerdere beschikkingen van de Commissie. In dat geval zal de Commissie dienstige maatregelen
voorstellen, overeenkomstig artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag.

B Ð Het begrip staatssteun

193. Iedere staatssteunmaatregel die voldoet aan alle vier de criteria die worden genoemd in artikel
87, lid 1, van het EG-Verdrag, is in beginsel onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt. Meer in
het bijzonder wordt een maatregel als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag
aangemerkt als hij (i) economisch voordeel oplevert voor de begunstigde, (ii) door de staat is ingesteld
of met staatsmiddelen wordt bekostigd, (iii) selectief van toepassing is op `bepaalde ondernemingen' of
de `productie van bepaalde goederen' en aldus de concurrentie vervalst, en (iv) het handelsverkeer
tussen de lidstaten ongunstig beõÈnvloedt De vorm waarin de steun wordt toegekend (subsidie,
rentesubsidie, belastingverlichting, kredietgarantie enz.) is voor de toepassing van artikel 87 niet van
belang.

97 PB C 384 van 10.12.1998.
98 Zaak E 1/98 en 2/98 (PB C 395 van 18.12.1998).
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194. Of een maatregel als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag wordt
beschouwd, is van belang voor de nationale autoriteiten, die ingevolge artikel 88, lid 3, van het EG-
Verdrag verplicht zijn ieder voornemen om steun toe te kennen of bestaande steunmaatregelen te
wijzigen bij de Commissie aan te melden. Deze kwestie is actueel voor landen die bezig zijn met de
onderhandelingen over de aanpassing van hun wetten en regels aan de communautaire verworven-
heden met het oog op hun toetreding tot de EU. De definitie is eveneens van belang voor nationale
rechtbanken die bevoegd zijn te beoordelen of er van staatssteun sprake is en, zo ja, of deze rechtmatig
is, en die bovendien, overeenkomstig artikel 234 van het EG-Verdrag, de mogelijkheid hebben om
prejudicieÈ le vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie. Tot slot is een heldere definitie van
het begrip `staatssteun' van essentieel belang voor potentieÈ le steunbegunstigden, van wie verlangd
wordt dat zij zorgvuldig nagaan of de steun die zij zouden ontvangen wel rechtmatig is.

In de loop van 1998 heeft de Commissie een aantal beschikkingen gegeven die het begrip `staatssteun'
hebben verduidelijkt. Deze beschikkingen worden hieronder beschreven.

1. Het voordeel voor de onderneming of ondernemingen

195. Een economisch voordeel kan op verschillende manieren en in verschillende omstandigheden
worden verleend. Het Gerecht van eerste aanleg oordeelde in de zaak Ladbroke 99 dat de beschikking
waarmee de Franse minister voor de Begroting de onderneming `Pari Mutuel Urbain' (PMU) de
mogelijkheid bood de afdracht aan de staat van een deel van de heffingen op afgesloten
weddenschappen op paardenrennen op te schorten, deze organisatie financieel voordeel zou
opleveren en daarmee haar positie op de nationale en internationale markt voor weddenschappen
zou versterken.

196. In de zaak Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato verklaarde de Commissie dat een exclusieve
overeenkomst met een overheidsbedrijf voor de levering van diensten of producten aan de staat voor
de betrokken onderneming een economisch voordeel kan opleveren als de voor de geleverde
producten of diensten betaalde vergoeding boven de normale marktprijs ligt. 100 Het is mogelijk dat
een dergelijke overeenkomst er eenvoudigweg toe bijdraagt dat de begunstigde onderneming kan
blijven bestaan en de mogelijkheid biedt tot kruissubsidieÈring van haar commercieÈ le activiteiten. In dit
geval was de begunstigde actief in de munterijsector, waarin van intracommunautair handelsverkeer
geen sprake is. De onderneming waren echter twee contracten gegund met derde landen, waarna het
vermoeden was gerezen dat zij dankzij kruissubsidieÈring haar Europese concurrenten had weten te
verslaan.

197. In haar beschikking inzake de reddingssteun aan Case di Cura Riunite 101 was de Commissie
van oordeel dat de toekenning van een staatsgarantie aan dit Italiaanse gezondheidsinstituut geen
economisch voordeel betekende. Aangezien de begunstigde vanwege zijn zwakke financieÈ le positie
geen krediet kon krijgen op de markt, was de Commissie van oordeel dat het steunelement gelijk was
aan het totale krediet dat dankzij het garantiemechanisme was verkregen. De staat was echter de
voornaamste clieÈnt van Case di Cura en was de onderneming naar aanleiding van normale
handelstransacties meer dan het viervoudige van het gegarandeerde krediet verschuldigd. Aangezien
voor de staat, anders dan voor andere debiteuren in dergelijke omstandigheden, geen faillissement kon
worden aangevraagd, was Case di Cura duidelijk in het nadeel in vergelijking met concurrenten die

99 T-67/94 Ladbroke Racing Ltd/Commissie, Jurispr. 1998, blz. II-1.
100 C 64/98 (ex NN 95/97), Ente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ItalieÈ (nog niet gepubliceerd in het PB).
101 N 461/97, ItalieÈ (PB C 149 van 15.5.1998).
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diensten verlenen aan particulieren. De duur van de garantie was beperkt tot het moment waarop de
staat zijn uitstaande schulden zou betalen. In dit geval was geen sprake van onrechtmatige steun van de
staat, maar heeft de staat slechts een deel van het financieÈ le nadeel opgeheven dat hij de onderneming
had toegebracht door zijn schulden niet te voldoen.

198. Het economisch voordeel kan ook de voorwaarden betreffen waarop een onderneming toegang
krijgt tot infrastructuur of deze mag exploiteren. Ondernemingen die in de gelegenheid worden gesteld
te profiteren van een infrastructurele ontwikkeling, bijvoorbeeld door te verhuizen naar een
bedrijvenpark, genieten een gratis voordeel als ze hiervoor geen vergoeding betalen. In haar
beschikking inzake de inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien
van het pakket steunmaatregelen dat de Oostenrijkse autoriteiten hadden toegekend aan Lenzing
Lyocell 102 merkte de Commissie op dat bepaalde infrastructuur speciaal voor deze onderneming was
aangelegd. Zij trok in twijfel of een particuliere exploitant van een bedrijvenpark gratis dergelijke
bedrijfsspecifieke diensten zou hebben geleverd.

199. Met name wanneer het gaat om bodemsanering houdt de Commissie rekening met het principe
dat `de vervuiler betaalt' en, voorzover van toepassing, met de communautaire richtsnoeren inzake
staatssteun ten behoeve van het milieu. 103 In een zaak waarbij een overheid steun had verleend aan
een bedrijf dat bodemsaneringsactiviteiten verrichtte, kwam de Commissie tot het oordeel dat de
eigenaar van de grond een economisch voordeel was toegekend in de vorm van een besparing op de
saneringskosten. Volgens de nationale wetgeving was de grondeigenaar subsidiair aansprakelijk na de
vervuiler. In dit geval was de vervuiler bezig zijn bedrijf te beeÈ indigen en had hij al zijn
bedrijfsactiviteiten reeds gestaakt. Derhalve werd geconcludeerd dat de vervuiler geen voordeel meer
genoot van de bodemsanering. 104

200. In de bredere context van de toekenning van staatssteun aan projectontwikkelaars was de
Commissie ten aanzien van de steun aan English Partnerships, bedoeld ter dekking van het geraamde
verschil tussen de waarde van de onontgonnen grond vermeerderd met de ontwikkelingskosten en de
lager geraamde waarde van het voltooide project, van oordeel dat deze staatssteun behelsde in de zin
van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Met de maatregel werd, zoals in de regeling beschreven
stond, beoogd investeerders/projectontwikkelaars een kwantificeerbare stimulans te bieden om
werkzaamheden uit te voeren op plaatsen die vanwege de bodemgesteldheid of de locatie weinig
aantrekkelijk zijn voor particuliere investeerders. 105

201. Het beginsel van de particuliere investeerder in de markteconomie is door de Commissie
regelmatig toegepast. Dit instrument biedt de Commissie de mogelijkheid na te gaan of een staat aan
een overheidsbedrijf of aan een particulier bedrijf dat gedeeltelijk in overheidshanden is, middelen
verstrekt tegen gunstiger voorwaarden dan een particuliere investeerder onder normale marktomstan-
digheden zou hebben gedaan. Als dit inderdaad het geval is, is er sprake van staatssteun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Het Gerecht van eerste aanleg heeft in twee zaken uitspraak
gedaan over de toepassing van dit instrument. In de zaak Cityflyer Express 106 oordeelde het Gerecht
dat de Commissie, als zij tot de slotsom komt dat een particuliere investeerder niet op dezelfde
voorwaarden zou hebben gehandeld als een staat heeft gedaan, tevens dient na te gaan welke

102 C 61/98 (ex NN 189/97) Lenzing Lyocell GmbH & Co KG, Oostenrijk (PB C 009 van 13.1.1999).
103 PB C 72 van 13.3.1994.
104 C 24/98 (ex N 663/97) Kiener Deponie Bachmanning, Oostenrijk (PB C 201 van 27.6.1998).
105 E 2/97, English Partnerships, Verenigd Koninkrijk.
106 Zaak T-16/96, Cityflyer Express LtD/Commissie, Jurispr. 1998, blz. II-757.
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voorwaarden voor de particuliere investeerder wel aanvaardbaar zouden zijn geweest. In de zaak BP
Chemicals 107 stelde het Gerecht dat ook als een staat al tweemaal kapitaal in een bedrijf heeft
ingebracht en dus tweemaal staatssteun heeft verleend aan het bedrijf, dat nog niet betekent dat een
derde kapitaalinjectie niet als autonome investering op haar eigen merites dient te worden beoordeeld
aan de hand van het beginsel van de particuliere investeerder. Omdat de eerste twee kapitaalinjecties
niet winstgevend waren, vroeg het Gerecht van eerste aanleg de Commissie in deze zaak na te gaan of
een particuliere investeerder nog tot een derde kapitaalinjectie zou zijn overgegaan.

202. In de zaak Ponsal 108 kwam de Commissie tot de slotsom dat de kwijtschelding van de publieke
schulden bij het faillissement van een onderneming geen staatssteun behelsde, op basis van
alternatieve berekeningen van de nationale autoriteit die bevestigden dat de andere manieren waarin
de nationale wet voorzag om het faillissement af te wikkelen tot grotere verliezen zouden hebben
geleid. Bovendien konden de autoriteiten aantonen dat zij volkomen in overeenstemming met de
nationale faillissementswetgeving hadden gehandeld.

203. Bij de beoordeling van de verkoopprijs van een publiek staalbedrijf 109 kwam de Commissie op
basis van een gedetailleerde analyse van de twee berekeningsmethoden die onafhankelijke
accountants hadden toegepast (beoordeling van het vermogen en beoordeling van de toekomstige
cashflow) tot de conclusie dat aan het criterium van de particuliere investeerder was voldaan. De
verkoopprijs was berekend volgens een pessimistisch en een optimistisch scenario; omdat de feitelijke
prijs daar tussenin lag, werd deze in overeenstemming met de marktprijs geacht. Het argument dat de
beursgang van het bedrijf een meerwaarde had opgeleverd, kan dienen om achteraf de validiteit van
bovengenoemde analyse aan te tonen, maar bewijst niet dat aan het criterium van de particuliere
investeerder is voldaan en er dus geen sprake is van staatssteun.

204. Naar aanleiding van haar beslissing om de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag
in te leiden ten aanzien van de preferentieÈ le stroomtarieven die het overheidsbedrijf EDF berekende
aan sommige papierfabrieken 110 heeft de Commissie onder meer onderzocht of het gedrag van EDF
commercieel gezien logisch was. De Commissie betwijfelde of de discriminerende gedraging op
commercieÈ le gronden, dat wil zeggen in de strijd om klanten te behouden en tegelijkertijd ten minste
de variabele en sommige vaste kosten te dekken, te rechtvaardigen was.

205. In de zaak tegen ondernemingen die waren belast met de exploitatie van een dienst van
algemeen economisch belang (aanleg van een aardgasnet en gasdistributie in Denemarken) 111 kwam
de Commissie tot de conclusie dat een reeks belastingverlichtingsmaatregelen ten gunste van deze
ondernemingen staatssteun behelsde in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. De
belastingmaatregelen waren ingesteld om ondernemingen die niet via een openbare aanbesteding
waren geselecteerd, compensatie te bieden voor de initieÈ le investeringskosten voor de aanleg en
uitbreiding van het aardgasnet. Toch besloot de Commissie de steun op grond van artikel 86, lid 2, van
het EG-Verdrag goed te keuren, omdat was aangetoond dat de toepassing van de mededingingsregels
de uitvoering van de specifieke taken waarmee de begunstigden waren belast, zouden belemmeren.

107 Zaak T-11/95, BP Chemicals Ltd/Commissie, 1998 (nog niet gepubliceerd in de Jurispr.).
108 C 32/97, Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal) Ð Commerical Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor) (nog niet

gepubliceerd in het PB).
109 NN 83/98, Preussag Stahl AG Ð terugkoop van de onderneming door de publieke autoriteiten (nog niet

gepubliceerd in het PB).
110 C 39/98 (ex NN 53/98), steun van EDF aan bepaalde papierfabrieken (nog niet gepubliceerd).
111 N 449a/97 en NN 50/98, maatregelen ten behoeve van de aardgassector in Denemarken (nog niet gepubliceerd in

het PB).
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Hiermee gaf de Commissie aan dat zij ermee instemde dat het handelsverkeer niet ongunstig zou
worden beõÈnvloed, voornamelijk omdat de maatregelen na 2000 opnieuw zouden worden aangemeld in
de context van de tenuitvoerlegging van de EU-richtlijn inzake de liberalisering van de interne
gasmarkt. 112

2. Herkomst van de middelen

206. Ten aanzien van de bevoordeling van een of meer ondernemingen via de wetgeving heeft het
Europese Hof van Justitie een zaak onderzocht waarin een onderneming was vrijgesteld van de
algemeen toepasselijke regels inzake arbeidscontracten van bepaalde duur. Het Hof kwam tot het
oordeel dat deze vrijstelling geen directe of indirecte overdracht van staatsmiddelen aan de betrokken
onderneming behelsde. 113

3. Het specifieke karakter van de maatregelen

207. Het is van belang om, met name in het geval van fiscale of sociale beleidsmaatregelen, een
onderscheid te maken tussen situaties waarin steun wordt verleend aan bepaalde ondernemingen of de
productie van bepaalde goederen, zoals beschreven in artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, en
situaties waarin de maatregelen in kwestie sectoroverschrijdende effecten sorteren en bedoeld zijn om
de gehele economie te ondersteunen. In het laatste geval is er geen sprake van staatssteun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, maar van een algemene maatregel.

208. Het Ladbroke-arrest 114 bood het Gerecht van eerste aanleg de gelegenheid om het criterium
inzake het specifieke karakter van steunmaatregelen toe te lichten. Het feit dat de aan een economisch
subject toegekende steun indirect ten goede kan komen aan andere subjecten wier activiteiten van de
activiteiten van de begunstigde afhankelijk zijn, bewijst nog niet dat er sprake is van een algemene
maatregel die niet onder artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag valt. Wel kan aan de hand van dit feit
worden beoordeeld in hoeverre een afwijking op basis van artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag
(steun ter bevordering van de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten) mogelijk is. Zo is
de onderneming Pari Mutuel Urbain (PMU) de enige officieÈ le organisator van een specifieke vorm
van weddenschappen op paardenrennen in Frankrijk; zij valt onder een speciale belastingregeling die
alleen voor de Franse sector paardenrennen geldt. Het Gerecht van eerste aanleg was het met de
Commissie eens dat de speciale regels waarom het in dit geval ging, niet als een afwijking van de
algemene belastingregels moesten worden beschouwd, maar moesten worden bezien in het licht van
het in de sector paardenrennen toegepaste belastingregels. Voorts was het Gerecht van oordeel dat de
vraag of het om tijdelijke of permanente maatregelen gaat niet relevant is voor de interpretatie van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Ook het feit dat de maatregelen geen ad hoc-operatie betreffen,
is irrelevant, aangezien uit de vaste rechtspraak volgt dat niet de aanleiding of doelstelling, maar alleen
de gevolgen van een steunmaatregel van belang zijn voor de vraag of een maatregel staatssteun
behelst.

209. Uitkeringen ten behoeve van de werknemers van een insolvent bedrijf, bedoeld om een
passende werkloosheidsuitkering na hun gedwongen ontslag te garanderen, bieden de werknemers een

112 Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 (PB L 245 van 04.9.1998).
113 Zaak C-52/97, C-53/97 en C-54/97, Viscido e.a./ Ente Poste Italiane, Jurispr., 1998, blz. I-2629.
114 Zaak T-67/94 (zie boven).

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

98 XXVIIIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID Ð SEC(99) 743 DEF.



bijkomende compensatie die verder gaat dan de wettelijke verplichtingen van de onderneming. De
Commissie oordeelde 115 dat een dergelijke maatregel geen staatssteun aan het insolvente bedrijf
behelst, maar buitengewone steun is met positieve gevolgen voor de sociale bescherming van
werknemers.

210. In juli heeft de Commissie opnieuw een onderzoek ingesteld naar de voorkeursbehandeling die
de nijverheidssector in het Ierse stelsel van vennootschapsbelasting geniet ten opzichte van de
dienstensector. In 1980, toen de handel in diensten minder liberaal was dan nu, aan het eind van de
jaren negentig, was de Commissie van oordeel dat de voorkeursbehandeling van de nijverheidssector,
vrijwel de enige sector waar concurrentie mogelijk was, een algemene maatregel vormde. In haar
beschikking van 22 juli 1998, 116 waarin zij dienstige maatregelen voorstelde op grond van artikel 88, lid
1, van het EG-Verdrag, oordeelde de Commissie niet alleen dat deze voorkeursbehandeling
staatssteun behelst, maar tevens dat het gaat om exploitatiesteun die, gelet op het feit dat Ierland
niet langer als steungebied in de zin van artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag wordt aangemerkt,
niet langer kon worden toegestaan. Derhalve dient er een einde te worden gemaakt aan de maatregel
door de invoering van een uniform belastingtarief voor de nijverheids- en dienstensector.

4. Vervalsing van de mededinging en ongunstige beõÈnvloeding van het intracommunautaire
handelsverkeer

211. Zoals het Gerecht van eerste aanleg heeft geoordeeld in de zaak Vlaanderen/Commissie 117 is er
al sprake van vervalsing of een risico op vervalsing van de mededinging als de staat slechts een beperkt
voordeel toekent aan een onderneming in een sector waar sterke concurrentie heerst. Als kan worden
aangetoond dat met betrekking tot ten minste een deel van de activiteiten van de begunstigde
significante handel tussen lidstaten plaatsvindt, dan mag worden geconcludeerd dat het handelsverkeer
door een dergelijke maatregel ongunstig wordt beõÈnvloed.

212. Met betrekking tot een regeling inzake de uitbreiding van een maatregel voor belasting-
verlichting, namelijk de `verplichting tot het gebruik van niet-fossiele brandstoffen' ten gunste van
elektriciteitsproducenten die met hernieuwbare energiebronnen werken, 118 achtte de Commissie het
aannemelijk dat de handel in elektriciteit tussen de lidstaten, met name de handel tussen het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk via de Kanaalverbinding, ongunstig zou worden beõÈnvloed.

213. Steun aan ondernemingen om directe investeringen in het buitenland te stimuleren kan het
handelsverkeer tussen lidstaten eveneens beõÈnvloeden. Het is immers mogelijk dat concurrenten van
de begunstigde hun marktaandeel in het desbetreffende derde land proberen te vergroten, zonder dat
zij steun ontvangen. De Commissie bevestigde dit standpunt in haar negatieve eindbeschikking inzake
de eerste aangemelde steunmaatregel ten behoeve van een grote onderneming om directe
investeringen in het buitenland te stimuleren. 119 De Commissie heeft onderzocht of de afwijking
van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag van toepassing zou kunnen zijn. Er zij opgemerkt
dat de Commissie steun aan het MKB om directe investeringen in het buitenland te stimuleren

115 C 44/97 (ex NN 78/97), steun ten behoeve van MAGEFESA en zijn rechtsopvolgers, Spanje (nog niet
gepubliceerd in het PB).

116 Zaak E 1/98 en E 2/98 (PB C 395 van 18.12.98).
117 T-214/95, Jurispr., 1998, blz. II-717.
118 N 153/98, verplichting tot het gebruik van niet-fossiele brandstoffen ter bevordering van hernieuwbare

energiebronnen, Verenigd Koninkrijk (nog niet gepubliceerd in het PB).
119 C 77/98 (ex. 99/97), directe investeringen in China door LiftGmbH, Oostenrijk (nog niet gepubliceerd in het PB);

zie hoofdstuk C3.
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normaal gesproken goedkeurt, mits deze voldoet aan de in de richtsnoeren voor overheidssteun voor
kleine en middelgrote ondernemingen vervatte voorwaarden.

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

1. Horizontale steun

1.1. Onderzoek en ontwikkeling

214. Bij de toepassing van de communautaire kaderregeling uit 1996 inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling 120 beoogt de Commissie met name na te gaan of de haar aangemelde steun
inderdaad bestemd is voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten en of de steun een stimulans vormt
voor de uitvoering van dergelijke projecten. In 1998 heeft de Commissie de procedure van artikel 88,
lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid in verschillende gevallen waarin staatssteun werd verleend voor
onderzoek en ontwikkeling, maar waarbij over ten minste een van deze criteria onzekerheid bestond:
op het gebied van de elektronica (Sican 121), de papierindustrie (KNP Leykam 122), verpakkingen
(BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH 123) en kopieerapparaten (OceÂ N.V. 124).

215. In de zaak Sican heeft de Commissie naar aanleiding van een aantal klachten ontdekt dat aan
deze onderneming meer dan 100 miljoen ecu steun was verleend zonder dat de Duitse autoriteiten
deze hadden aangemeld. Bovendien was de door de autoriteiten verstrekte informatie ontoereikend,
zodat de Commissie niet kon vaststellen of de steun verenigbaar was met de communautaire
kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling. In het geval van OceÂ heeft de
Commissie besloten de formele procedure in te leiden omdat zij ernstige twijfels had over het O&O-
karakter van de verrichte werkzaamheden; uit de aan de Commissie verstrekte informatie viel af te
leiden dat de door de Nederlandse autoriteiten voorgestelde steun bestemd was voor werkzaamheden
die zeer dicht bij de markt stonden en derhalve niet als `onderzoek en ontwikkeling' in de zin van de
communautaire kaderregeling konden worden aangemerkt. De Oostenrijkse autoriteiten hebben
ervoor gekozen af te zien van het KNP-Leykamproject. Ook de Duitse autoriteiten hebben hun
aanmelding van de voorgenomen steun aan Biotec ingetrokken, met de opmerking dat een deel van de
steun onder een eerder door de Commissie goedgekeurde regeling viel en dat zij afzagen van de
overige steun.

216. In tal van andere zaken heeft de Commissie kunnen constateren dat de aangemelde
steunmaatregelen voldeden aan de in de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling genoemde criteria (met name wat het O&O-karakter van de voorgenomen
projecten en het stimulerende effect van de steun betreft) en derhalve verenigbaar waren met het EG-
Verdrag. Zo is er bijvoorbeeld de door de Franse 125 en de Nederlandse autoriteiten 126 gezamenlijk
aangemelde steunmaatregel inzake COMMEND. Dit EUREKA-project wordt door Duitse, Oosten-

120 PB C 45 van 17.2.1996.
121 C20/98 (ex-NN 166/97, NN 169/97 en NN 170/97 Ð PB C 307 van 7.10.1998).
122 C23/98 (ex-N 895/96 Ð PB C 296 van 24.9.1998).
123 C8/98 (ex-N 237/97 en NN 151/97 Ð PB C 219 van 15.7.1998).
124 C 18/98 (ex N 939/96 Ð PB C 270 van 29.8.1998).
125 N 664/97 (PB C 192 van 19.6.1998).
126 N 506/97 (PB C 192 van 19.6.1998).
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rijkse, Belgische, Franse en Nederlandse autoriteiten gezamenlijk uitgevoerd en is gericht op de
verwerving van kennis die voornamelijk betrekking heeft op de fase voorafgaand aan de ontwikkeling
van commercieÈ le producten. Hierbij gaat het om `industrieel onderzoek' in de zin van de
kaderregeling. De steun van de Franse en Nederlandse regering maakt communautaire samenwerking
op een veelbelovend terrein van de technologie mogelijk. Bovendien zullen de bereikte resultaten op
grote schaal worden verspreid. De Commissie was derhalve van oordeel dat de voorgestelde steun aan
dit project de begunstigde ondernemingen stimuleert hun O&O-inspanningen te versterken en in
samenwerkingsverband ambitieuzere en riskantere activiteiten te ontplooien dan zij normaal
gesproken zouden hebben gedaan.

1.2. Werkgelegenheid en opleiding

217. Een van de grootste uitdagingen voor de Gemeenschap is een manier te vinden om meer
werkgelegenheid te scheppen. Bevordering van een `hoog werkgelegenheidsniveau' is een belangrijk
gemeenschappelijk streven van de lidstaten geworden. Volgens de nieuwe in het EG-Verdrag in te
voeren bepalingen inzake werkgelegenheid verbinden de lidstaten zich ertoe een gecooÈ rdineerde
strategie te ontwikkelen voor het scheppen van arbeidsplaatsen en het bevorderen van een goed
opgeleide, vakkundige en flexibele beroepsbevolking en een arbeidsmarkt die in kan spelen op
economische veranderingen. De belangrijke rol die opleiding speelt bij de verbetering van het
concurrentievermogen van de Gemeenschap alsmede bij de totstandbrenging en het behoud van
arbeidsplaatsen heeft lidstaten ertoe aangemoedigd investeringen in opleiding te bevorderen. De
Commissie heeft op dit gebied diverse initiatieven ontplooid. Zij heeft zich ervoor ingespannen om het
opleidingsaspect en haar positieve benadering daarvan te integreren in het communautaire beleid op
andere terreinen, waaronder het mededingingsbeleid.

218. Op 22 juli 1998 heeft de Commissie een kaderregeling inzake opleidingssteun 127 goedgekeurd.
Hierin wordt allereerst duidelijk gemaakt onder welke omstandigheden aan ondernemingen
toegekende middelen voor de opleiding van werknemers onder de mededingingsregels inzake
staatssteun kunnen vallen. De kaderregeling heeft slechts betrekking op een zeer beperkt deel van de
ten behoeve van de opleiding van werknemers beschikbaar gestelde staatsmiddelen. Het merendeel
van de overheidsmaatregelen op dit gebied behelst geen steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het
EG-Verdrag, maar betreft algemene maatregelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor maatregelen die
rechtstreeks aan werknemers ten goede komen, los van de onderneming waarvoor zij werken, alsmede
voor maatregelen die voor alle ondernemingen gelden, zonder dat er bijvoorbeeld langs fiscale weg
bepaalde ondernemingen worden uitgezonderd. Dergelijke maatregelen leveren geen problemen op
voor de mededinging en worden door de Commissie zelfs aangemoedigd.

219. Als een staat daarentegen een steunmaatregel instelt waarmee de kosten voor de opleiding van
werknemers voor bepaalde ondernemingen worden gedrukt, dan worden deze ondernemingen
bevoordeeld ten opzichte van hun concurrenten en bestaat dus het gevaar van concurrentievervalsing.
In de kaderregeling zijn de criteria beschreven aan de hand waarvan de Commissie beoordeelt of
dergelijke steunmaatregelen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. Deze criteria zijn
bedoeld om concurrentieverstoringen tussen ondernemingen die niet gerechtvaardigd zijn in het licht
van het beoogde doel inzake de opleiding van werknemers, te voorkomen.

220. Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van steunmaatregelen neemt de Commissie een zeer
positieve houding aan ten aanzien van steunmaatregelen die daadwerkelijk ten goede komen aan

127 PB C 343 van 11.11.1998.
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werknemers en hun inzetbaarheid vergroten. Een opleiding waarbij werknemers vaardigheden leren
die ook van pas kunnen komen in andere ondernemingen vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.
Daarom wordt in een dergelijke situatie een hogere steunintensiteit toegestaan dan in het geval van
een bedrijfsspecifieke opleiding, waar het voordeel voor de werknemer beperkter is.

De Commissie is voorts van oordeel dat de lagere opleidingsuitgaven van kleine en middelgrote
ondernemingen en minder begunstigde regio's evenals de moeilijke positie van bepaalde categorieeÈn
werknemers op de arbeidsmarkt eveneens een hogere steunintensiteit kunnen rechtvaardigen.

Deze beginselen zijn vertaald in een aantal intensiteitsdrempels. Steunmaatregelen die onder deze
drempels blijven, kunnen verenigbaar worden geacht met de gemeenschappelijke markt. De drempels
varieÈren van 25% van de uitgaven van grote ondernemingen voor specifieke opleidingsprogramma's
tot 90% van de opleidingsuitgaven van kleine of middelgrote ondernemingen in regio's die onder
artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag vallen voor algemene opleidingsprogramma's voor
categorieeÈn werknemers die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

1.3. Milieu

221. In 1998 heeft de Commissie diverse malen gelegenheid gehad om haar interpretatie van de
richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van het milieu 128 toe te lichten. Zij heeft onderstreept dat
milieuoverwegingen geen rechtvaardiging vormen voor overschrijding van de voor regionale steun
vastgestelde maximale intensiteit als de begunstigde in feite niet meer heeft gedaan dan zijn fabriek
aanpassen aan de wettelijke eisen, ook al zijn deze eisen extra streng omdat de fabriek in een
beschermd natuurgebied is gevestigd. 129

222. De Commissie heeft wel haar goedkeuring gehecht aan exploitatiesteun voor het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen, voor een beperkte periode van maximaal vijf jaar. 130 Ook in
verschillende Nederlandse zaken met betrekking tot milieuheffingen op afvalbehandeling 131 heeft
de Commissie overeenkomstig haar vaste praktijk besloten om deze exploitatiesteun voor milieu-
doeleinden onder bepaalde voorwaarden te accepteren.

1.4. Reddings- en herstructureringssteun

223. Een groot deel van de ad hoc-steun aan individuele begunstigden betreft steun voor de redding
en herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden. In het zesde verslag inzake overheidssteun
in de Unie, 132 dat in juli is verschenen en dat betrekking heeft op de periode 1994-1996, werd
vastgesteld dat de stijgende tendens met betrekking tot de ad hoc-steun aan de sectoren nijverheid,
financieÈ le dienstverlening en luchtvervoer waarvan in het vijfde verslag melding werd gemaakt zich in
de jaren 1994-1996 had voortgezet. Deze tendens blijft de Commissie zorgen baren, gelet op de
verstoringen die teweeg kunnen worden gebracht door de instandhouding van bedrijven die anders van
de markt zouden verdwijnen.

128 PB C 72 van 10.3.1994
129 Zaak C 41/96, steun ten behoeve van de bouw van een waterstofperoxidefabriek, Nederland (PB L 171 van

17.5.1998)
130 Zaak N 752/97, Green Electricity (nog niet gepubliceerd in het PB) en N 153/98, niet-fossiele brandstofverplich-

ting ten gunste van hernieuwbare energiebronnen (nog niet gepubliceerd in het PB).
131 Zaak N 513, 755 en 754/97 (PB C 156 van 21.5.1998) en zaak N 813/97 (nog niet gepubliceerd in het PB).
132 COM (1998) 417 def.
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224. De Commissie heeft de richtsnoeren inzake steun voor de redding en herstructurering van
ondernemingen in moeilijkheden verder aangescherpt. Hangende de voltooiing van dit proces heeft de
Commissie de geldigheidsduur van de bestaande tekst 133 verlengd tot maart 1999. 134 Bij de toepassing
van de richtsnoeren heeft de Commissie in veel gevallen duidelijk gemaakt dat herstructureringssteun
niet verenigbaar kan worden geacht met de gemeenschappelijke markt zolang er geen levensvatbaar
herstructureringsplan is opgesteld.

2. Regionale steun

225. Zoals zij in december 1997 had besloten, toen het plafond voor regionale steun voor de periode
2000-2006 werd vastgesteld op 42,7% van de bevolking van de Unie, heeft de Commissie in december
1998 nationale steunplafonds vastgesteld op basis van recentere cijfers (over 1994-1996 wat het BNP
per hoofd van de bevolking betreft en over 1995 en 1997 wat de werkloosheid betreft). De respectieve
plafonds zijn vervolgens medegedeeld aan de lidstaten, die vanaf dat moment over alle noodzakelijke
informatie beschikten om hun regionale steunkaarten voor de periode 2000-2006 te kunnen
aanmelden. De lidstaten is verzocht deze voÂ oÂ r 31 maart 1999 aan te melden, zodat de beoordeling
daarvan tijdig kan worden afgerond, anders kan er na 31 december 1999 geen enkele steunmaatregel
worden uitgevoerd.

226. Nadat in december 1997 de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen zijn goedgekeurd
heeft de Commissie alle sindsdien aangemelde regelingen aan de hand van deze nieuwe regels
beoordeeld; de nieuwe steunplafonds worden op 1 januari 2000 van kracht. Om een gelijke
behandeling van alle lidstaten te waarborgen heeft zij de lidstaten in februari 1998 op grond van artikel
88, lid 1, van het EG-Verdrag dienstige maatregelen voorgesteld. Dit diende een tweeledig doel: in de
eerste plaats wilde de Commissie de geldigheidsduur van de huidige kaarten van de regio's die in
aanmerking komen voor regionale steun beperken tot 31 december 1999, zodat alle kaarten op
dezelfde dag zouden vervallen als de structuurfondsen, en in de tweede plaats wilde zij alle bestaande
regelingen die na 31 december 1999 van kracht blijven waar nodig aanpassen, zodat deze vanaf 1
januari 2000 in overeenstemming zouden zijn met de nieuwe regels. Alle lidstaten hebben de dienstige
maatregelen aanvaard. In samenwerking met de lidstaten zorgt de Commissie ervoor dat toezicht
wordt gehouden op de tenuitvoerlegging van deze dienstige maatregelen.

227. Dit jaar heeft de Commissie de laatste twee beschikkingen gegeven met betrekking tot de
regionale steunkaarten die overeenkomstig de oude richtsnoeren voor regionale steun waren
opgesteld. 135 Deze beschikkingen betroffen Zweden 136 en Oostenrijk. 137 De kaarten van deze landen
zijn geldig tot 31 december 1999. Tevens heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de nieuwe
regeling voor Griekenland inzake de toekenning van nationale steun met regionale strekking aan het
gehele Griekse grondgebied. 138

133 PB C 368/12 van 23.12.1994.
134 Verlengd bij PB C 74/31 van 10.3.1998.
135 PB C 212 van 12.8.88.
136 N 65/97 (PB C 89 van 25.3.98).
137 N 482/98 (nog niet gepubliceerd in het PB).
138 NN 59A/98 (nog niet gepubliceerd in het PB).
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3. Steun voor directe investeringen in het buitenland

228. Maatregelen van regeringen om directe investeringen in het buitenland te ondersteunen,
vormen staatssteun. Toch kunnen ze verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, als ze niet
alleen het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven versterken maar ook andere
communautaire doelstellingen ondersteunen, zoals de ontwikkeling van het MKB. Bij de beoordeling
van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor directe investeringen in het buitenland heeft
de Commissie derhalve ook in 1998 de richtsnoeren voor steun aan het MKB gevolgd.

229. Steun aan grote ondernemingen wordt echter per geval beoordeeld. In het geval van
LiftGmbH 139 heeft de Commissie een negatieve beschikking gegeven inzake de voorgenomen steun
voor investeringen in China. De Commissie was van oordeel dat de steun de concurrentiepositie van
Europese concurrenten op de relevante markt zou kunnen aantasten. In haar beschikking bij de
inleiding van de procedure had de Commissie aangekondigd dat zij onder meer zou onderzoeken in
hoeverre de steun (mede gelet op de intensiteit ervan) noodzakelijk was, rekening houdend met het
internationale concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven en/of de risico's die investe-
ringsprojecten in bepaalde derde landen met zich meebrengen. De betrokken lidstaat kon niet
aantonen dat de 0,13 miljoen ecu steun voor een mondiale speler met een omzet van 180,5 miljoen ecu
een noodzakelijke voorwaarde vormde voor de bouw van een fabriek in China, waar de onderneming
al een bedrijfsterrein had gehuurd.

Met deze beschikking wil de Commissie geenszins vooruitlopen op haar toekomstige beleid inzake
staatssteun voor directe investeringen in het buitenland. Zij sluit niet uit dat directe investeringen van
grote ondernemingen in het buitenland voor staatssteun in aanmerking komen als kan worden
aangetoond dat het project in kwestie geen onverenigbare verstoring van de mededinging in de EER
teweeg brengt.

4. SectorieÈ le steun

4.1. Sectoren waarop speciale regels van toepassing zijn

4.1.1. Scheepsbouw

230. De inspanningen van de Commissie om de exploitatiesteun aan de scheepsbouwsector
geleidelijk af te schaffen werden gehinderd door het feit dat de Verenigde Staten de OESO-
overeenkomst inzake de scheepsbouw nog altijd niet hebben geratificeerd. In juni 1998 heeft de Raad
derhalve een verordening goedgekeurd met nieuwe regels voor de steunverlening aan de scheeps-
bouw, 140 ter vervanging van de Zevende richtlijn van de Raad inzake steunverlening aan de
scheepsbouw. De verordening geldt van 1 januari 1999 tot 31 december 2003. Beoogd wordt een
verschuiving tot stand te brengen van exploitatiesteun (die aan het eind van 2000 wordt afgeschaft)
naar andere vormen van steun, bijvoorbeeld ten behoeve van sluitingen, onderzoek en ontwikkeling,
milieubescherming, herstructurering, regionale investeringen ter verbetering van de productiviteit van
bestaande installaties, of investeringen in innovatie. Het huidige plafond voor exploitatiesteun van 9%
(4,5% voor kleinere schepen en scheepsverbouwingen) wordt gehandhaafd tot 31 december 2000. In
de verordening is bepaald dat de Commissie regelmatig de marktsituatie zal beoordelen.

139 C 77/98 (ex 99/97), directe investeringen in China door LiftGmbH, Oostenrijk (nog niet gepubliceerd in het PB).
140 Verordening (EG) nr. 1540/98 van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw

(PB L 202 van 18.7.1998).
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231. Op 21 januari en 29 juli heeft de Commissie aan de Raad haar eerste twee toezichtsverslagen
overgelegd inzake de herstructurering van de publieke scheepswerven in Spanje en van MTW-
Schiffswerft en Volkswerft Stralsund in Duitsland. 141 Deze verslagen verschaften informatie over de
voortgang met de uitvoering van de herstructureringsplannen en over de naleving van de aan de
goedkeuring van de steun gestelde voorwaarden, zoals capaciteits- en productiebeperkingen.

Ten aanzien van de vereiste capaciteitsbeperkingen zag de Commissie aanleiding om de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden en te onderzoeken in hoeverre de nieuwbouw-
capaciteit van de Duitse Kvaerner Warnow Werft in feite is teruggebracht. 142

232. Een van de weinige gevallen waarbij de Commissie moest ingrijpen vanwege misbruik van
eerder goedgekeurde steun was de negatieve eindbeschikking inzake het misbruik van 400 miljoen ecu
steun door het Bremer Vulkan-concern. 143 Bremer Vulkan had de steun ontvangen op voorwaarde dat
deze uitsluitend zou worden gebruikt voor de herstructurering van twee scheepswerven in Oost-
Duitsland, MTW Schiffswerft Wismar en Volkswerft Stralsund. De 400 miljoen ecu werd echter voor
andere doeleinden aangewend, met name voor andere dochterondernemingen van Bremer Vulkan
Verbund AG, die in de tussentijd failliet waren gegaan. De Commissie heeft de Duitse regering gelast
de misbruikte steun in het kader van de faillissementsprocedure terug te vorderen. Bovendien was zij
van oordeel dat de Duitse regering alle mogelijke stappen dient te nemen om gedeelten van de steun
terug te vorderen van ondernemingen die voorheen tot het Bremer Vulkan-concern behoorden.

233. De Commissie heeft ook de controle op ontwikkelingssteun in de scheepsbouw aangescherpt.
Bij dit type steun is het vaak niet eenvoudig om na te gaan of ook daadwerkelijk aan de gestelde
voorwaarden is voldaan. In februari heeft de Commissie de procedure die zij had ingeleid tegen de
door Duitsland verleende ontwikkelingssteun voor de bouw van een baggerschip door Volkswerft
Stralsund en de verkoop daarvan aan PT Rukindo in IndonesieÈ met een negatieve beschikking
gedeeltelijk beeÈ indigd. 144 Het ontwikkelingsproject was in 1994 door de Commissie goedgekeurd op
voorwaarde dat het schip alleen in IndonesieÈ zou worden gebruikt. Sinds 1995 was het schip echter
meer dan 300 dagen lang ingezet in MaleisieÈ. De Commissie was van oordeel dat de steun was
misbruikt en onverenigbaar was met artikel 4, lid 7, van de Richtlijn voor de scheepsbouw. De
Commissie verlangde daarom dat de ontwikkelingssteun met rente zou worden terugbetaald.

234. In mei heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid ten
aanzien van een Frans project voor ontwikkelingssteun. 145 De voorgenomen steun is bedoeld voor de
verkoop van twee cruiseschepen van Chantiers de l'Atlantique aan Renaissance Financial, die de
schepen in Frans PolynesieÈ wil inzetten. Renaissance Financial is gevestigd in Parijs en een
dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf Renaissance Cruise Inc. Voor de beoordeling van
ontwikkelingsprojecten is het van belang of de werkelijke eigenaar is gevestigd in het begunstigde
ontwikkelingsland. Aangezien in dit geval de eigenaar in Parijs is gevestigd, was de Commissie van
oordeel dat het steunvoorstel niet aan deze eis voldoet. Evenmin was de Commissie ervan overtuigd
dat het project daadwerkelijk een ontwikkelingselement behelst, aangezien de directe begunstigden de
beleggers in de Parijse onderneming zijn. Het enige voordeel voor Frans PolynesieÈ zou zijn dat de
passagiers van tijd tot tijd de eilanden zullen aandoen.

141 SEC (1998) 71 def. en SEC (1998) 1313 def.
142 Zaak C 66/98 (ex NN 113/98 Ð nog niet gepubliceerd in het PB).
143 Zaak C 7/96.
144 Zaak C 22/97, Duitse ontwikkelingssteun aan IndonesieÈ (nog niet gepubliceerd).
145 Zaak C 37/98 (ex N 124/98 Ð PB C 307 van 07.10.1998).
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4.1.2. Staalindustrie

235. In 1998 is de Commissie de Zesde Staalsteuncode blijven toepassen. 146 Van de nieuwe
mogelijkheid om steun te verlenen voor de gedeeltelijke sluiting van bedrijven is niet altijd
gebruikgemaakt. Wel hebben diverse ondernemingen geprofiteerd van de nieuwe regels inzake
milieubescherming, die ruimte bieden voor meer steun aan bedrijven die investeringen doen die een
aanmerkelijk grotere bijdrage leveren tot de bescherming van het milieu dan de wet voorschrijft. Als
echter bleek dat de steun niet strookte met de in de Staalsteuncode omschreven doelstellingen, dan
volgde er een negatieve eindbeschikking van de Commissie. Dit was bijvoorbeeld het geval in de zaak
FSE Feralpi, 147 waarbij de Commissie terugbetaling van de steun heeft gelast omdat het niet mogelijk
was een onderscheid te maken tussen de verschillende activiteiten binnen de staalonderneming en
omdat de door de Commissie voor een bepaald doel goedgekeurde steun niet voor andere doeleinden
mag worden gebruikt.

4.1.3. Kolenindustrie

236. Op 3 juni 1998 heeft de Commissie drie beschikkingen gegeven inzake de Spaanse
kolenindustrie. Ten eerste heeft zij haar goedkeuring gehecht aan het voornemen van Spanje om
aanvullende financieÈ le steun te verlenen ten bedrage van 416,7 miljoen ecu (67.053 miljoen ESP) voor
de boekjaren 1994, 1995 en 1996. 148 Hiervan was 127,1 miljoen ecu (20.452 miljoen ESP) bestemd voor
de lopende productie, terwijl 289,6 miljoen ecu (46.601 miljoen ESP) bedoeld was ter dekking van
lasten uit het verleden. Voorts heeft de Commissie ingestemd met de toekenning van in totaal 1.068,3
miljoen ecu (177.234 miljoen ESP) aan financieÈ le steun voor het boekjaar 1997. 149 Van dit bedrag had
704,5 miljoen ecu (116.877 miljoen ESP) betrekking op de lopende productie en 363,8 miljoen ecu
(60.357) op lasten uit het verleden. Tot slot is de Commissie akkoord gegaan met 1.164,8 miljoen ecu
(193.817 miljoen ESP) steun voor 1998, waarvan 704,5 miljoen ecu (126.855 miljoen ESP) bestemd is
voor de lopende productie en 363,8 miljoen ecu (66.962 miljoen ESP) ter dekking van lasten uit het
verleden. 150

237. Op 20 juli 1998 heeft de Britse kolenproducent RJB Mining plc. het Gerecht van eerste aanleg
van de Europese Gemeenschappen verzocht om nietigverklaring van de beschikkingen inzake
Spanje. 151

238. Op 10 juni 1998 heeft de Commissie Duitsland toestemming gegeven om in totaal 5.331,2
miljoen ecu (10.470,4 miljoen DM) financieÈ le steun beschikbaar te stellen voor het boekjaar 1997. 152

Hiervan hield 4.919,1 miljoen ecu (9.661,2 miljoen DM) verband met de lopende productie en 412,1
miljoen ecu (809,2 miljoen DM) met lasten uit het verleden. Ook naar aanleiding van deze beschikking
heeft de Britse kolenproducent RJB Mining plc. zich op 20 juli tot het Gerecht van eerste aanleg van
de Europese Gemeenschappen gewend voor een nietigverklaring. 153

146 Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie houdende communautaire regels voor steun aan de ijzer- en
staalindustrie (PB L 338 van 28.12.1996).

147 Zaak C 75/97 (nog niet gepubliceerd in het PB).
148 Beschikking 98/635/EGKS (PB L 303 van 03.6.1998), blz. 47; zie ook het XXVIIe Verslag over het

mededingingsbeleid, 1.1.3 Kolenindustrie, §240, blz. 84).
149 Beschikking 98/636/EGKS (PB L 303 van 03.6.1998, blz. 53).
150 Beschikking 98/637/EGKS (PB L 303 van 03.6.1998, blz. 57).
151 Zaak T-111/98 R.
152 Beschikking 98/687/EGKS (PB L 324 van 2.12.1998, blz. 30).
153 Zaak T-110/98 R.
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239. Op 29 juli 1998 heeft de Commissie naar aanleiding van twee klachten van een Britse
antracietproducent het gebruik van 7,1 miljoen ecu (13,55 miljoen DM) staatssteun van Duitsland,
oorspronkelijk goedgekeurd voor het boekjaar 1996, 154 onrechtmatig verklaard. 155 De steun ten
belope van 3,5 miljoen ecu (6,8 miljoen DM) die Duitsland voor het boekjaar 1997 reeds voÂ oÂ r de
betrokken beschikking van de Commissie had toegekend, werd eveneens onrechtmatig geacht. De
begunstigden (Preussag Anthrazit GmbH en Sophia Jacoba GmbH) hebben de steun terugbetaald.

240. Op 29 juli 1998 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de overname van
Saarbergwerke GmbH en Preussag Anthrazit GmbH door Ruhrkohle AG. 156 De nieuwe onderne-
ming, Deutsche Kohle AG, krijgt de totale Duitse steenkoolproductie in handen. Op 29 september
heeft RJB Mining plc. het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen gevraagd om
nietigverklaring van deze beschikking. 157

241. Op 2 december 1998 heeft de Commissie na analyse van het herstructureringsplan van de
Duitse kolenindustrie voor de jaren 1998-2002, Duitsland toestemming gegeven voor het boekjaar
1998 financieÈ le steun beschikbaar te stellen ten belope van 4.803,6 miljoen ecu (9.427 miljoen DM). 158

Hiervan is 4.288,4 miljoen ecu (8.416 miljoen DM) bestemd voor de lopende productie en 515,2
miljoen ecu (1.011 miljoen DM) bedoeld ter dekking van lasten uit het verleden.

4.1.4. Automobielindustrie

242. De Commissie heeft in 1998 de nieuwe communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de
automobielsector toegepast. 159 Van de in de loop van 1998 gegeven beschikkingen zijn de volgende
noemenswaardig.

243. De Commissie heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de opleidingssteun die de Portugese
regering had toegekend aan AutoEuropa, een in 1991 opgerichte gemeenschappelijke onderneming
van Ford en Volkswagen, gevestigd nabij Setubal. 160 De Commissie had ermee ingestemd dat er voor
de bouw en inwerkingstelling van de fabriek regionale investeringssteun en opleidingssteun zouden
worden verleend. Bij de controle op de tenuitvoerlegging van deze beschikking uit 1991 bleek dat de
onderneming ook na de start van de productie in 1995 opleidingssteun was blijven ontvangen. Met de
medewerking van de Portugese autoriteiten en de onderneming is deze steun, voorzover deze uitkwam
boven de volgens de kaderregeling inzake opleidingssteun toegestane bedragen, terugbetaald.

244. De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de toekenning van regionale steun ten
belope van 38 miljoen ecu aan LDV Ltd. voor een investeringsproject voor de productie van een
nieuwe lijn bestelwagens in het kader van een gemeenschappelijke onderneming met Daewoo. 161 De
investering is bestemd voor een vestiging van LDV in Birmingham (Verenigd Koninkrijk). Dit was de
eerste beschikking ingevolge de nieuwe kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie

154 Nog niet gepubliceerd (zie ook het XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1.1.3. Kolenindustrie, §241, blz.
84).

155 Beschikking 96/560/EGKS (PB L 244 van 25.9.1996, blz. 15).
156 Nog niet gepubliceerd.
157 Zaak T-156/98 R.
158 Nog niet gepubliceerd.
159 PB C 279 van 15.9.97.
160 NN 36/97 (PB C 208 van 04.7.1998).
161 N 420/98 (nog niet gepubliceerd in het PB).
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waarin er een alternatieve vestiging is in een Midden- of Oost-Europees land. In plaats van de gehele
Europese productie van lichte bedrijfsvoertuigen te concentreren in Lublin (Polen) heeft Daewoo
besloten voor een deel van de productie gebruik te maken van de bestaande installaties van LDV te
Birmingham.

245. De Commissie is toezicht blijven houden op de herstructureringsplannen van de ondernemin-
gen Seat SA 162 en Santana Motor SA 163 in Spanje, alsook op de uitvoering van grote, meerjarige
investeringsprojecten en op de door de nationale autoriteiten verleende steun aan Fiat Mezzogiorno 164

in ItalieÈ.

4.1.5. Synthetische vezels

246. In 1998 is de Commissie waakzaam toe blijven zien op de toepassing van de laatste
kaderregeling voor steunmaatregelen in de sector synthetische vezels, die in 1996 van kracht werd voor
een periode van drie jaar. 165 De Commissie heeft de lidstaten reeds te kennen gegeven de
kaderregeling te willen verlengen tot augustus 2001, waarna kan worden besloten of deze sector ook
kan worden ondergebracht in de multisectorale kaderregeling inzake regionale steun voor grote
investeringsprojecten. 166 Van de in 1998 gegeven beschikkingen zijn de volgende noemenswaardig.

247. De Commissie heeft besloten tot beeÈindiging van de in maart 1997 ingeleide procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag tegen het voorstel van de Portugese regering steun te verlenen
voor investeringen van de producent van snoeren en kabelgarens Cordex S.A. 167 Tijdens de procedure
stemden de Portugese autoriteiten ermee in de oorspronkelijke aanmelding te wijzigen en de
activiteiten die onder de steuncode vallen, namelijk de steun voor de vorming van nieuwe
productiecapaciteit voor polypropyleen filamentgaren, te schrappen van de lijst van subsidieerbare
investeringskosten. Aangezien het project onder een goedgekeurde regeling viel kon de Commissie
akkoord gaan met de resterende steun ten belope van 2,69 miljoen ecu.

248. Op 25 maart heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag in te leiden ten aanzien van het voorstel van de Spaanse autoriteiten om 1,2 miljoen ecu
staatssteun toe te kennen aan de synthetischevezelproducent BrileÂn SA. 168 Het investeringsproject
betreft de technologische modernisering en verbetering van de fabriek waar polyester garen wordt
geproduceerd. Aangezien het project leek te resulteren in een toename van de productiecapaciteit
voor een van de vezels waarop de kaderregeling voor steunmaatregelen in de sector synthetische
vezels betrekking heeft (polyester filamentgaren), betwijfelde de Commissie of de voorgestelde steun
voldeed aan de in de kaderregeling beschreven criteria.

249. De Commissie heeft besloten om de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van het voorstel van de Duitse autoriteiten om staatssteun te verlenen voor een
greenfield-investering van een nieuwe onderneming, Saxonylon Textil GmbH, een dochteronder-

162 C 34/95, 95/257/EG (PB L 88 van 09.04.1996).
163 C 1/95, 97/17/EG (PB L 6 van 10.01.1997).
164 C 45/91 (PB L 117 van 13.05.1993).
165 PB C 94 van 30.03.1996.
166 PB C 107 van 07.04.1998.
167 C 17/97(ex N 639/96 Ð PB C 207 van 03.07.1998).
168 C25/98 (ex N 851/97 Ð PB C 199 van 25.6.1998).
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neming van het Singaporaanse Toloram-concern. 169 De steun zou leiden tot uitbreiding van de
productiecapaciteit voor polyamide, textiel en industrieel filamentgaren. Bovendien werd voorgesteld
de voor regionale steun aan het voormalige Oost-Duitsland vastgestelde maximale steunintensiteit toe
te kennen, terwijl het onwaarschijnlijk was dat de steun rechtstreeks zou bijdragen tot de
herstructurering en beperking van de productiecapaciteit van de Oost-Duitse synthetischevezel-
industrie in het algemeen.

250. Tot slot heeft de Commissie besloten de in oktober 1997 ingeleide procedure ten aanzien van de
SNIACE SA, producent van viscose en synthetische vezels, met een gedeeltelijk negatieve
eindbeschikking te beeÈ indigen. 170

4.1.6. Textiel en kleding

251. Vanwege het specifieke karakter van de textiel- en kledingindustrie zijn voor deze sector in de
multisectorale kaderregeling inzake regionale steun voor grote investeringsprojecten, 171 die op 1
september 1998 in werking trad, speciale regels vastgesteld. Steunmaatregelen ten behoeve van
investeringen in de textielindustrie moeten individueel worden aangemeld als de totale projectkosten
boven de 15 miljoen ecu uitkomen (tegen een drempel van 50 miljoen ecu projectkosten in andere
sectoren), als de steunintensiteit hoger ligt dan 50% van het voor de desbetreffende regio vastgestelde
steunplafond en de steunratio per gecreeÈerde of behouden arbeidsplaats meer bedraagt dan 30.000 ecu
(tegen 40.000 ecu in andere sectoren). 172

4.1.7. Vervoer

252. In de loop van 1998 heeft de Commissie 35 beschikkingen gegeven inzake steun aan de
vervoerssector.

Luchtvervoer

253. Op het gebied van luchtvervoer is de Commissie blijven controleren of de voorwaarden zijn
nageleefd die waren gekoppeld aan de beschikkingen waarin toestemming werd verleend voor steun
aan de herstructurering van luchtvaartmaatschappijen.

254. Op 3 juni 1998 heeft zij besloten geen bezwaar te maken tegen de uitkering van de tweede
tranche van een kapitaalverhoging ten belope van 258,23 miljoen ecu (500 miljard LIT) ten behoeve
van Alitalia. Deze beschikking sluit aan bij de positieve beschikking van 15 juli 1997 inzake een
kapitaalverhoging ten behoeve van deze onderneming van in totaal 1420,26 miljoen ecu (2.750 miljard
lire), uit te keren in drie tranches. De Commissie stelde bepaalde voorwaarden, met name bedoeld om
te garanderen dat het herstructureringsplan volledig zou worden uitgevoerd, de uitvoerings-
modaliteiten doorzichtig zouden zijn en de problemen van Alitalia niet zouden worden verschoven
naar concurrerende maatschappijen. De Commissie, die onderstreept dat het absoluut noodzakelijk is
de vertraging met het terugdringen van de kosten, met name voor het boordpersoneel, in te halen,
heeft geconstateerd dat het herstructureringsplan naar tevredenheid is uitgevoerd en dat ItalieÈ heeft
toegezegd aanvullende maatregelen te zullen nemen, enerzijds om te waarborgen dat de steun niet

169 C 63/98 (ex N 362/98 Ð nog niet gepubliceerd in het PB).
170 C 68/97 (ex NN 118/97 Ð nog niet gepubliceerd in het PB).
171 PB C 107 van 07.04.1998.
172 Zie punt 210 van het XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1997).
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wordt gebruikt om stuntprijzen te financieren en anderzijds om concurrerende luchtvaartmaatschap-
pijen de kans te geven te profiteren van het recht om vluchten te verzorgen naar derde landen.

255. Op 14 augustus heeft de Commissie ingestemd met de toekenning van herstructureringssteun
aan de maatschappij Olympic Airways, bestaande uit een kredietgarantie, de gedeeltelijke
kwijtschelding van de schuld van de maatschappij en een kapitaalinjectie. Deze steun, waarvoor in
oktober 1994 reeds toestemming was verleend, was gedurende twee jaar deels bevroren omdat de
Griekse regering niet voldeed aan enkele van de door de Commissie gestelde voorwaarden voor de
goedkeuring van de steun. De Commissie is thans van oordeel dat de Griekse autoriteiten al hun
verplichtingen zijn nagekomen en dat de steun, die is gekoppeld aan een herstructureringsplan dat
inmiddels is herzien en dat tot 2002 is verlengd, verenigbaar is met de mededingingsregels. Toch heeft
zij besloten de kapitaalinjectie, waarvoor in eerste instantie een bedrag van 165 miljoen ecu (54 miljard
drachme) was goedgekeurd, te verlagen tot 125 miljoen ecu (40,8 miljard drachme), de eerder
geformuleerde voorwaarden tot 2002 te handhaven en haar beschikking afhankelijk te stellen van de
naleving van bepaalde aanvullende voorwaarden.

256. Nadat het Gerecht van eerste aanleg de beschikking van 27 juli 1994 173 waarin de Commissie
haar goedkeuring had gehecht aan een kapitaalinbreng in Air France ten belope van 3,05 miljard ecu
(20 miljard FF) nietig had verklaard omdat zij haar beschikking op twee punten (namelijk de aankoop
van nieuwe vliegtuigen en de concurrentiepositie van Air France met betrekking tot luchtverbindingen
buiten de Europese Economische Ruimte (EER)) onvoldoende had gemotiveerd, heeft de Commissie
op 22 juli een nieuwe beschikking gegeven waarin zij wederom heeft ingestemd met het genoemde
bedrag en haar standpunt over de twee betwiste aspecten heeft toegelicht. Zij onderstreept in de eerste
plaats dat de steun is gekoppeld aan een door het Gerecht als overtuigend bestempeld herstructure-
ringsplan, dat de luchtvaartsector een sterke groei doormaakt, dat het aantal stoelen van Air France
stabiel blijft, en dat het volledige steunbedrag bestemd is voor verkleining van de schuldenlast van Air
France en niet voor de aanschaf van nieuwe vliegtuigen. In de tweede plaats wijst de Commissie erop
dat de algemene voorwaarden die zijn gesteld voldoende garantie bieden wat de luchtverbindingen
buiten de EER betreft (met name omdat zij leiden tot een wereldwijde beperking van het
marktaandeel), dat de steun veel meer invloed heeft gehad op de concurrentievoorwaarden op
luchtverbindingen binnen de EER dan op andere verbindingen, en dat tot slot voornamelijk
maatschappijen uit derde landen zouden profiteren van een overmatige beperking van het aanbod van
Air France op luchtverbindingen buiten de EER.

257. Behalve herstructureringssteun heeft de Commissie ook de volgende steunmaatregelen
goedgekeurd.

Ð Op 29 juli heeft de Commissie op grond van artikel 87, lid 2, onder a), van het EG-Verdrag haar
goedkeuring gehecht aan de sociale steun ten behoeve van de bewoners van de Canarische
eilanden en de Balearen voor luchtverbindingen binnen deze eilandengroepen. Een soortgelijke
beschikking is op 27 augustus 1998 gegeven ten aanzien van de steun ten behoeve van de bewoners
van het district Madeira voor luchtverbindingen met de rest van Portugal.

Ð Op 11 november heeft de Commissie, overeenkomstig de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun ten behoeve van het milieu, haar goedkeuring gehecht aan een subsidie ten belope van

173 Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 25 juni 1998 in de zaak T-371/94 en 394/94, British Airways e.a./
Commissie.
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150.944 ecu (332.637 HFL) van Nederland aan de luchtvaartmaatschappij Martinair voor de
installatie van nieuwe apparatuur waarmee de schadelijke emissies kunnen worden beperkt.

258. Daarentegen heeft de Commissie op 21 januari een negatieve eindbeschikking gegeven ten
aanzien van twee subsidies van respectievelijk 24.407 en 6.696 ecu (984.600 en 270.116 BFR) die het
Vlaamse Gewest wilde verstrekken aan de luchtvaartmaatschappij Air Belgium en touroperator
Sunair als zij de luchthaven van Oostende zouden aandoen. De Commissie heeft echter geen bezwaar
gemaakt tegen de toekenning van een bedrag van 111.500 ecu (4,5 miljoen BFR) aan touroperator
Sunair in het kader van de financiering van een programma voor de promotie van de luchthavens van
Oostende en Antwerpen door de regio Vlaanderen.

Zeevervoer

259. In de sector zeevervoer heeft de Commissie op grond van de communautaire beleidslijnen
inzake de overheidssteun op het gebied van het zeevervoer 174 haar goedkeuring gehecht aan diverse
steunmaatregelen die bedoeld zijn om de fiscale of sociale lasten van scheepvaartmaatschappijen te
verlichten. Wat de belastingverlichting betreft voor maatschappijen waarvan een deel van de vloot
onder de vlag van een derde land vaart, heeft de Commissie de betrokken lidstaten overeenkomstig
bovengenoemde beleidsvoornemens gevraagd haar een verslag te overleggen aan de hand waarvan zij
de effecten kan beoordelen van de steun op de in de Gemeenschap geregistreerde vloot en op de
werkgelegenheid voor zeelieden uit de Gemeenschap.

Bij beschikking van 7 april heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag
ingeleid ten aanzien van diverse steunmaatregelen met betrekking tot de reorganisatie van de Franse
scheepvaartmaatschappij Brittany Ferries, enerzijds vanwege haar ernstige twijfel over het positieve
effect van de maatregelen op de levensvatbaarheid van de onderneming en anderzijds vanwege het
risico op verstoring van de concurrentie tussen scheepvaartmaatschappijen in de verschillende
lidstaten. Op 9 december heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag uit te breiden tot het voornemen nog eens 80 miljoen FF steun te verlenen aan Brittany
Ferries, alsmede tot iedere aanvullende steunmaatregel ten behoeve van de herstructurering van deze
onderneming.

Op 18 februari heeft de Commissie voorts de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag
ingeleid ten aanzien van de steun die Spanje heeft verleend aan de scheepvaartmaatschappij
Transmediterranean in het kader van een door deze onderneming en de Spaanse staat gesloten
openbaredienstovereenkomst. Hiermee heeft de Commissie uitdrukking gegeven aan haar twijfels
over de voorwaarden van de overeenkomst en de omstandigheden waaronder deze tot stand is
gekomen.

Op 9 december heeft de Commissie tevens de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag
ingeleid ten aanzien van diverse vermeende steunmaatregelen ten behoeve van de Franse scheep-
vaartmaatschappij Corsica Marittima, dochteronderneming van SNCM, de maatschappij die de
openbaredienstverplichtingen op zich heeft genomen tussen het Franse vasteland en Corsica.

Diezelfde dag heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van de door de
Ierse regering voorgenomen maatregelen om reders tegemoet te komen in de salariskosten voor
zeelieden uit de Gemeenschap. Omdat het voordeel van deze maatregelen, in strijd met de

174 PB C 205 van 5 juli 1997, blz. 97.
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beleidsvoornemens inzake staatssteun aan het zeevervoer, niet beperkt bleef tot de in een lidstaat
geregistreerde schepen, worden ze onverenigbaar geacht met artikel 87 van het EG-Verdrag.

Havensector

Op 22 december heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid
ten aanzien van enkele steunmaatregelen die waren bedoeld om de exploitatiekosten van
havenbedrijven in ItalieÈ te drukken. Hiermee heeft de Commissie uitdrukking gegeven aan haar
ernstige twijfels over de verenigbaarheid van de maatregelen, die een aanvulling vormden op de
maatregelen ter bevordering van de herstructurering van de Italiaanse havensector, waartegen
eveneens een onderzoek is ingesteld op grond van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag.

Spoorwegvervoer

260. Op het gebied van het spoorwegvervoer heeft de Commissie op 22 december 1998 besloten
geen bezwaar te maken tegen het door de Britse autoriteiten aangemeld voornemen betreffende
aanvullende steunmaatregelen voor de bouw, het onderhoud en het beheer van de CTRL, de
spoorweginfrastructuur voor de hogesnelheidslijnen tussen Londen en de Kanaaltunnel. Bij de
beoordeling van de aangemelde steun heeft de Commissie een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
maatregelen ten behoeve van de beheerder van de infrastructuur en maatregelen ten gunste van de
treinexploitant. Aangezien de CTRL deel uitmaakt van het traject Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-
Londen, een van de veertien als prioritair aangemerkte projecten in het kader van de ontwikkeling van
transeuropese netwerken, was de Commissie van oordeel dat de maatregelen ten gunste van de
infrastructuurbeheerder verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, overeenkomstig artikel
87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag. Wat de steun aan de treinexploitant betreft, heeft de
Commissie rekening gehouden met het feit dat de steun bedoeld is als vergoeding voor de kosten voor
het gebruik van de infrastructuur. Derhalve heeft zij de steun op grond van artikel 3, lid 1, onder b),
van Verordening nr. 1107/70 van de Raad goedgekeurd.

Wegvervoer

261. Wat de sector wegvervoer betreft, heeft de Commissie op 4 februari besloten de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van een systeem van tolvrijstellingen op
de Tauern-autosnelweg in Oostenrijk 175 omdat deze maatregelen het karakter hebben van
exploitatiesteun. Tevens heeft zij op 25 maart besloten de procedure in te leiden ten aanzien van
steunmaatregelen ten behoeve van het wegvervoer en het intermodaal vervoer in ItalieÈ, 176 omdat zij
betwijfelde of deze maatregelen volgens artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag toelaatbaar
zijn.

262. Voorts heeft de Commissie op 1 juli een gedeeltelijk negatieve eindbeschikking vastgesteld ten
aanzien van een Spaanse steunmaatregel voor de aanschaf van bedrijfsvoertuigen. De Commissie was
van oordeel dat de aan lokale overheden en nutsbedrijven en aan natuurlijke personen of kleine en
middelgrote ondernemingen in andere sectoren dan het vervoer die uitsluitend actief zijn op lokaal of
regionaal niveau verleende steun geen staatssteun vormde in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag. Alle overige door de Spaanse autoriteiten verleende steun werd onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt geacht. De Commissie heeft dan ook terugvordering ervan gelast. Op 28

175 PB C 198 van 24.6.1998, blz. 6.
176 PB C 211 van 7.7.1998, blz. 5.
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oktober heeft de Commissie besloten de procedure in te leiden ten aanzien van het voornemen deze
steunmaatregel te verlengen tot 1997.

263. In haar op 22 juli verschenen witboek betreffende een eerlijke vergoeding voor het
infrastructuurgebruik 177 onderstreept de Commissie dat de regels inzake staatssteun een steeds
belangrijker rol gaan spelen naarmate de lidstaten de ontwikkeling en het beheer van vervoersinfra-
structuren meer aan particuliere ondernemingen overlaten. In deze context beoogt de Commissie haar
benadering van steunmaatregelen in de sector vervoer over land te verduidelijken en te actualiseren
door herziening van Verordening nr. 1107/70 van de Raad. 178

4.1.8. Landbouw

264. In 1998 zijn met betrekking tot de overheidssteun aan de landbouwsector verschillende nieuwe
regels van kracht geworden: de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun
aan ondernemingen in moeilijkheden, 179 de regels inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikke-
ling 180 en de regels inzake kortlopend krediet met rentesubsidie aan de landbouwsector. 181 Wat de
steun voor de redding en herstructurering van landbouwbedrijven betreft, is het opmerkelijk dat tot
dusverre geen enkele lidstaat bij de aanmelding van dergelijke steunmaatregelen heeft gevraagd om
toepassing van de speciale regels die zijn opgesteld voor de landbouwsector (punt 3.2.5. van de
communautaire richtsnoeren). De weinige aanmeldingen van dit type steun gingen uit van de
algemene regels die voor alle sectoren gelden.

265. Geen bijzondere problemen werden ondervonden met de toepassing van de nieuwe regels
inzake de steun voor onderzoek en ontwikkeling, waaraan voorwaarden zijn gesteld met betrekking
tot: (i) het algemeen belang van het project voor de betrokken sector, (ii) de noodzaak om informatie
te verspreiden over geschikte publicaties van ten minste nationale relevantie en die niet beperkt
blijven tot leden van specifieke organisaties, (iii) de beschikbaarheid van de resultaten van de
werkzaamheden voor alle belanghebbende partijen, en (iv) de naleving van de voorwaarden in bijlage
II (`Interne steun: grondslag voor vrijstelling van de verlagingsverbintenissen') bij de in de loop van de
Uruguay-ronde van onderhandelingen over multilaterale handel gesloten landbouwovereenkomst. 182

266. De inwerkingtreding van de regels inzake kortlopend krediet met rentesubsidie leverde meer
problemen op. In een brief van 19 december 1997 183 heeft de Commissie de lidstaten laten weten dat
met ingang van 30 juni 1998 de Mededeling van de Commissie inzake kortlopend krediet met
rentesubsidie in de landbouw, 184 zoals geõÈnterpreteerd in de brief van de Commissie van 19 december
1997, 185 weer in werking zou treden en dat de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag zou
worden ingeleid ten aanzien van steunmaatregelen die na 30 juni 1998 van kracht zouden worden of

177 COM (1998) 466 def.
178 PB L 130 van 15.06.1970, blz. 1.
179 PB C 283 van 19.09.1997, blz. 2.
180 Mededeling van de Commissie met betrekking tot wijziging van de communautaire kaderregeling inzake

staatssteun voor onderzoek en ontwkkeling (PB C 48 van 13.02.1998).
181 Mededeling van de Commissie inzake steunmaatregelen van de staten in de vorm van kortlopend krediet met

rentesubsidie in de landbouw (PB C 44 van 16.02.1996), zoals geõÈnterpreteerd in de brief van de Commissie van
19 december 1997 (SG(97)D/10801).

182 PB L 336 van 23.12.1994.
183 SG(97)D/10801.
184 PB C 44 van 16.02.1996.
185 SG(97)D/10801.
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blijven en die strijdig waren met de nieuwe regels. Strikt genomen betekende dit dat de nieuwe regels
van toepassing zouden zijn op nationale bijdragen ter dekking van de rente op kortlopende leningen
die pas na 30 juni 1998 afliepen. Ondanks het verzoek van een lidstaat heeft de Commissie geweigerd
de inwerkingtreding van de Mededeling opnieuw uit te stellen en heeft zij de procedure van artikel 88,
lid 3, van het EG-Verdrag ingeleid ten aanzien van een Italiaanse regionale steunmaatregel die niet
met de nieuwe regels, zoals geõÈnterpreteerd door de Commissie, leek te stroken. Andere ontwerp-
maatregelen voor regionale steun van de lidstaten werden aangemeld, maar deze zijn tot dusverre nog
niet onderzocht.

4.1.9. Visserij

267. De richtsnoeren voor het onderzoek van nationale steunmaatregelen in de sector visserij en
visteelt vormen de grondslag die de Commissie in staat stelde zowel steunvoorstellen als
steunregelingen die sinds 1985 bestaan, te beoordelen. Bij de opstelling van deze richtsnoeren is
grotendeels uitgegaan van de structurele reglementering, momenteel Verordening (EG) nr. 3699/93
van de Raad van 21 december 1993, waarin de criteria en voorwaarden staan genoemd voor
communautaire maatregelen met structurele doeleinden in de sector van de visserij en de visteelt en de
verwerking en de verkoop van de producten hiervan. 186

4.2. Specifieke sectoren waarop geen bijzondere regels van toepassing zijn

4.2.1. FinancieÈle sector

268. Na een verzoek van de Europese Raad van Amsterdam in juni 1997 en op grond van
antwoorden die lidstaten op een vragenlijst hadden ingevuld, heeft de Commissie een verslag
opgesteld over ¹diensten van algemeen economisch belang in het bankwezen. Dit verslag werd op
23.11.1998 aan de ECOFIN-Raad overgelegd.

269. In het verslag wordt onderzocht of kredietinstellingen in de verschillende lidstaten diensten van
algemeen economisch belang verlenen en of de verwezenlijking van een allesomvattende en
doeltreffende financieÈ le infrastructuur als een dergelijke dienst wordt beschouwd. In het verslag
wordt tevens onderzocht of het noodzakelijk is voor enkele van dergelijke taken krachtens artikel 86,
lid 2, van het EG-Verdrag een uitzondering te maken en in hoeverre de situaties in de verschillende
lidstaten vergelijkbaar zijn.

Uit de van de lidstaten ontvangen informatie kan worden afgeleid dat er een onderscheid bestaat
tussen drie typen activiteiten, die derhalve in het verslag worden besproken:

(i) De verwezenlijking van een allesomvattende en doeltreffende financieÈ le infrastructuur voor
hun totale grondgebied wordt door twee lidstaten als een dienst van algemeen economisch
belang beschouwd. Geen enkele lidstaat heeft echter beweerd dat een dergelijke infrastructuur
die het totale grondgebied beslaat, extra kosten met zich meebrengt die door de
overheidsinstanties moeten worden gecompenseerd. Alleen Zweden vergoedt de extra kosten
die een kredietinstelling maakt om bepaalde filialen in afgelegen gebieden te exploiteren.

186 PB L 346 van 31.12.1993, op 20.11.1998 vervangen door Verordening (EG) nr. 2468/98 van de Raad van 3.11.1998
(PB L 312 van 20.11.1998).
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(ii) Steun verleend aan bepaalde kredietinstellingen om namens de staat bijzondere taken te
verrichten, bijvoorbeeld de verstrekking van leningen voor sociale woningbouw, kan onder
artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag vallen. Per geval zal worden onderzocht of dit zo is.

(iii) Fondswervingsactiviteiten van speciale instellingen die uitsluitend voor niet-commercieÈ le, niet-
concurrerende openbare doeleinden zijn bestemd, mogen krachtens de mededingingsregels van
het EG-Verdrag geen problemen geven, indien deze geen weerslag hebben op commercieÈ le
activiteiten.

Op grond van dit verslag zal de Commissie in de toekomst per geval onderzoeken of artikel 86, lid 2,
van het EG-Verdrag op steun aan het bankwezen moet worden toegepast.

270. Ten aanzien van de staatssteun aan het bankwezen heeft de Commissie goedkeuring verleend
aan extra herstructeringssteun ten belope van naar schatting tussen de 8 en 15 miljard ecu (53 en 98
miljard FF), die Frankrijk aan CreÂdit Lyonnais 187 heeft toegekend als aanvulling op de steun ten
bedrage van 6,8 ecu (45 miljard FF) en ongeveer 600 miljoen ecu (4 miljard FF) die reeds in 1995 en
1996 was goedgekeurd. Dergelijke steunbedragen zijn uniek in de jaarboeken van de Gemeenschap.
De steun is goedgekeurd op voorwaarde dat CreÂdit Lyonnais haar balans in Europa en in de wereld
met 47,26 miljard ecu (310 miljard FF) vermindert, boven de beperkingen die de bank reeds in 1995
zijn opgelegd, hetgeen een balansvermindering betekent van meer dan een derde sinds 31 december
1994. Deze tegenprestaties worden des te meer noodzakelijk geacht omdat in het bankwezen de eis
van solvabiliteit door steunmaatregelen met het karakter van kapitaalinjecties wordt afgezwakt.
Andere banken die verlies lijden en geen steun ontvangen moeten wel aan deze eis voldoen, waardoor
zij gewoonlijk gedwongen zijn minder verplichtingen aan te gaan en minder actief te zijn wanneer zij
niet over eigen fondsoverschotten beschikken. Voorts zal CreÂdit Lyonnais in het jaar 2000 haar
kantoren in Frankrijk tot 1.850 moeten terugbrengen. Ten slotte heeft de Franse regering toegezegd
CreÂdit Lyonnais tussen nu en oktober 1999 te privatiseren volgens een open, doorzichtige en niet-
discriminerende procedure.

271. Op 29 juli 1998 heeft de Commissie goedkeuring verleend aan de steun die door de Italiaanse
regering aan de Banco di Napoli 188 is toegekend met het oog op de herstructurering en privatisering
van de bank. De nettokosten van deze steun bedragen voor de staat naar schatting tussen de 1,14 en
6,14 miljard ecu (ofwel tussen de 2.217 miljard en 11.895 miljard LIT) (maximumbedrag voor de
staatsgarantie). Als compenserende maatregel moet de Banco 18 agentschappen verkopen of sluiten,
naast de reeds verkochte 59 agentschappen, 7 dochterinstellingen en kantoren in het buitenland
waarvan de Commissie nota heeft genomen om vast te stellen of de steun verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt.

4.2.2. Audiovisuele sector

272. In 1998 hebben de diensten van de Commissie getracht een kader te creeÈren waarbinnen de
klachten over de publieke financiering van bepaalde omroepen in verschillende lidstaten konden
worden beoordeeld. Op 15 september veroordeelde het Gerecht van eerste aanleg de Commissie op
grond van de procedure van artikel 232, omdat zij de haar in het EG-Verdrag opgelegde verplichting
om een besluit te nemen niet was nagekomen. 189 De zaak werd in 1996 ingeleid door Gestevision, een

187 C-47/96, PB L 221 van 08.08.1998.
188 C-40/96, nog niet gepubliceerd.
189 T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Commissie (1998), nog niet in het PB gepubliceerd.
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Spaanse particuliere omroep die in 1992 een klacht had ingediend tegen RTVE Ð de Spaanse publieke
omroep, en tegen de Spaanse regionale omroepen. Volgens het arrest had het vooronderzoek van de
Commissie zich niet over een zo lange periode mogen uitstrekken zonder dat zij een standpunt innam.
De Commissie moet nu binnen een redelijke termijn een standpunt innemen waarbij de nodige
zorgvuldigheid dient te worden betracht.

273. De poging een kader te ontwikkelen waarbinnen alle hangende zaken konden worden
beoordeeld, leidde ertoe dat op 20 oktober aan de lidstaten een discussiestuk werd aangeboden. De
meeste lidstaten waren tegen de vaststelling van richtsnoeren en spraken hun voorkeur uit voor een
individuele benadering van zaken. Daarnaast organiseerden de diensten van de Commissie twee
openbare hoorzittingen met de desbetreffende particuliere en publieke exploitanten (respectievelijk
op 4 en 18 december), teneinde vanuit een economisch gezichtspunt een vollediger beeld te krijgen van
de kwesties die aan de orde waren.

4.2.3. Culturele sector

274. De Commissie had de gelegenheid artikel 87, lid 3, onder d), van het EG-Verdrag toe te passen
in drie zaken waarin zij concludeerde dat de steunmaatregel in kwestie op een redelijke manier de
cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed bevorderde. In de beschikkingen van 3 juni, 29
juli en 25 november 190 bevestigde zij de benadering die zij reeds gevolgd had in de zaken N 32/97
(Ierland) en N 917/96 (Denemarken), waarbij zij steun aan de filmindustrie goedkeurde door artikel
87, lid 3, onder d), van het EG-Verdrag toe te passen op een Franse en Nederlandse steunregeling voor
de productie van films. De steun mag ten hoogste 50% van de productiekosten bedragen.

275. De uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder d), van het EG-Verdrag geeft ook ruimte
voor de ondersteuning van de export van boeken. In tegenstelling tot de filmindustrie is het uitgeven
en distribueren van boeken in Europa in principe niet afhankelijk van overheidssteun. In juni heeft de
Commissie in de zaak betreffende steunmaatregelen ten behoeve van de CoopeÂrative d'Exportation
du Livre Francàais (CELF) 191 goedkeuring verleend aan steun voor het exporteren van boeken naar
niet-Franstalige landen, op voorwaarde dat genoemde steun bedoeld is ter compensatie van de
uitvoering van kleine bestellingen. In mei 1993 heeft de Commissie geen bezwaar gemaakt tegen de
steun ten gunste van de CELF. Deze beschikking werd evenwel gedeeltelijk door het Gerecht van
eerste aanleg nietig verklaard, omdat, gezien de concurrentie op de boekenmarkt, de Commissie
verzuimd had het effect van de steun op de gemeenschappelijke markt volledig te analyseren. 192 In
haar nieuwe beschikking heeft de Commissie de culturele uitzonderingsbepaling toegepast. Zij is tot
de conclusie gekomen dat deze steunmaatregel slechts een cultureel doel dient en niet de andere,
commercieÈ le activiteiten van de CELF ondersteunt.

4.2.4. Energiesector

276. Verschillen in accijnzen op fossiele brandstoffen voor auto's kunnen leiden tot een scheefgroei
in de concurrentieverhoudingen tussen benzinestations vlakbij staatsgrenzen. In 1997 heeft de
Nederlandse regering een steunregeling geõÈntroduceerd om de nadelen te compenseren die de
eigenaren van 624 Nederlandse benzinestations dichtbij de Duitse grens ondervonden als gevolg van
de verhoging van de accijns op lichte olie. De steun bestaat uit een subsidie die wordt berekend aan de

190 Zaak N 3/98 en N 486/97, nog niet in het PB gepubliceerd.
191 Zaak C 39/96.
192 Zaak T-49/93 van 18.9.1995, SIDE tegen Commissie [1995] Jurispr. II-2501.
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hand van de geleverde hoeveelheid lichte olie, en neemt af naarmate de afstand tot de Duitse grens
groter wordt. De regeling duurt drie jaar en gedurende deze periode geldt per tankstation een plafond
van 100.000 ecu. De Nederlandse regering is derhalve van mening dat de maatregel onder de de
minimis-regel moet vallen.

277. Op 3 juni 1998 heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag in te leiden ten aanzien van deze regeling (Steun ten behoeve van Nederlandse
benzinestations dichtbij de Duitse grens) 193. De Commissie betwijfelt of de de minimis-regel in deze
zaak van toepassing is 194. Zelfs indien elk tankstation met het oog op de de minimis-regel als een
afzonderlijke onderneming kan worden beschouwd, hoeft deze niet van toepassing te zijn indien de
steun de handel en de concurrentie tussen de lidstaten beõÈnvloedt. In het onderhavige geval kan niet
worden uitgesloten dat de maatregel een uitwerking heeft op de handel en concurrentie met ten minste
eÂeÂn lidstaat (Duitsland).

D Ð Procedures

278. Er is het afgelopen jaar sprake geweest van een bijzonder overvloedige jurisprudentie als het
gaat om de procedureregels die op het gebied van de staatssteun van toepassing waren. Wat deze
jurisprudentie betreft werd de belangrijkste vooruitgang geboekt op het gebied van de rechten van
derden, de terugvordering van onrechtmatige steun en de gevolgen van een arrest van nietigverklaring
voor de rechtsgeldigheid van de administratieve procedure.

1. Rechten van derden

279. Gezien het voornamelijk bilaterale karakter van de verschillende procedures van artikel 88 van
het EG-Verdrag, die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op een dialoog tussen de desbetreffende lidstaat en
de Commissie, zijn de rechten van derden op het gebied van staatssteun noodzakelijkerwijs beperkter
dan de rechten die zij ingevolge de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag genieten. Volgens de
jurisprudentie worden aan derden voornamelijk rechten verleend in het kader van de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag.

280. In een arrest van 2 april 1998 195 heeft het Hof de rechtsregeling verduidelijkt voor klachten
over als staatssteun beschouwde nationale maatregelen en met name de omvang van de verplichtingen
waaraan deze instelling bij het onderzoeken van de klachten moet voldoen.

Ten eerste heeft het Hof als uitgangspunt het beginsel genomen volgens welke de Commissie in het
belang van een goede toepassing van de grondbepalingen van het Verdrag inzake steunmaatregelen is
gehouden de klachten die zij ontvangt, zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken, wat kan vergen dat
zij gegevens onderzoekt die door de klagers niet uitdrukkelijk ter sprake zijn gebracht. Dit beginsel
houdt evenwel niet in dat de Commissie verplicht is ambtshalve de punten van bezwaar te

193 Zaak C 43/98 (ex N 558/98) Steun ten behoeve van Nederlandse benzinestations dichtbij de Duitse grens,
Nederland, PB C 307, 07.10.1998.

194 Zie hoofdstuk IV.B.4.
195 Arrest van het Hof van 2 april 1998 in de zaak C-367/95 P, Commissie/Chambre syndicale des entreprises de

transport de fonds et valeurs (Sytraval) en Brink's France, Jurispr., 1998, blz. I-1719.
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onderzoeken die de indiener van de klacht zeker zou hebben aangevoerd, indien hij kennis had gehad
van de gegevens die de Commissie in het kader van haar onderzoek heeft verzameld.

Ten tweede heeft het Hof bevestigd dat de Commissie niet verplicht is de klagers in het in artikel 88, lid
3, van het EG-Verdrag bedoelde stadium van het inleidend onderzoek van de steunmaatregelen, te
horen.

281. Voorts heeft het Gerecht in de gevoegde zaken T-371/94 et T-394/94 196 geoordeeld dat
belanghebbende derden in de zin van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag zich niet kunnen beroepen
op het recht van verweer dat wordt toegekend aan personen tegen wie een procedure wordt ingeleid.
Zij hebben slechts het recht op adequate wijze bij de administratieve procedure te worden betrokken
met inachtneming van de omstandigheden in de zaak in kwestie. Hun recht op participatie en
informatieverstrekking kan derhalve worden beperkt, met name wanneer de Commissie reeds relatief
veel informatie heeft verzameld waardoor er nog maar weinig twijfels bestaan die door inlichtingen
van belanghebbende derden zouden kunnen worden weggenomen.

In een dergelijk geval moet de Commissie de belanghebbenden wel algemene informatie verstrekken
over de essentieÈ le onderdelen van het steunvoornemen, maar kan zij zich in haar bekendmaking over
de inleiding van de procedure voor het onderzoek op strijdigheid in de zin van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag concentreren op de punten van het steunvoornemen waarover zij nog enkele twijfels
heeft.

282. Het Gerecht heeft in een arrest van 15 september 1998 197 geoordeeld dat de Commissie zich
niet buiten het kader van haar oorspronkelijke beschikking mag bewegen zonder de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opnieuw in te leiden, wanneer zij aan het eind van genoemde
procedure een beschikking tot voorwaardelijke goedkeuring van steun heeft gegeven. Hieruit volgt dat
indien aan een van de voorwaarden voor goedkeuring van steun niet wordt voldaan, de Commissie
normaal gesproken geen beschikking tot afwijking van deze voorwaarde kan geven zonder de
procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opnieuw in te leiden en in samenhang daarmee de
belanghebbende derden te manen hun opmerkingen te maken; dit kan slechts indien er sprake is van
relatief kleine afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke voorwaarde, zodat de Commissie er
niet aan twijfelt dat de steun in kwestie verenigbaar blijft met de gemeenschappelijke markt.

283. Het begrip belanghebbende in de zin van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag is eveneens
nader toegelicht. Zo heeft het Gerecht in een beschikking van 18 februari 1998 198 erkend dat de
organen die de werknemers van een steun ontvangende onderneming vertegenwoordigen, als
belanghebbenden hun opmerkingen kunnen maken betreffende overwegingen van sociale aard,
waarmee de Commissie in voorkomend geval rekening kan houden bij haar beoordeling of steun in de
zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag al dan niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt.

284. Ten aanzien van de voorwaarden voor ontvankelijkheid van beroepen tot nietigverklaring die
door belanghebbende derden tegen beschikkingen van de Commissie zijn ingesteld, was het Gerecht in

196 Arrest van het Gerecht van 25 mei 1998 in de gevoegde zaken T-371/94 en T-394/94, British Airways plc e.a./
Commissie (nog niet gepubliceerd).

197 Arrest van het Gerecht van 15 september 1998 in de zaak T-140/95, Ryanair Limited/Commissie (nog niet
gepubliceerd).

198 Beschikking van het Gerecht van 18 februari 1998 in de zaak T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ
francàaise de production e.a./Commissie, Jurispr., 1998, blz. II-335.
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de zaken T-11/95 199 en T-189/97 200 van oordeel dat het feit dat een derde als belanghebbende kan
worden aangemerkt, op zichzelf niet voldoende is om deze op soortgelijke wijze als degene op wie de
eindbeschikking betrekking heeft, als een individuele belanghebbende te beschouwen. Uit de
omschrijving die het Hof in het arrest Intermills 201 geeft, blijkt namelijk dat het begrip
`belanghebbenden' in de zin van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag een onbepaald aantal
natuurlijke en rechtspersonen omvat, zodat de hoedanigheid van belanghebbende op zichzelf niet
voldoende is om te concluderen dat een eindbeschikking een derde individueel raakt in de zin van
artikel 230, vierde alinea, van het EG-Verdrag.

Bijgevolg heeft het Gerecht in een beschikking van 18 februari 1998 202 geoordeeld dat de organen die
de werknemers van een steun ontvangende onderneming vertegenwoordigen, zich niet op deze
hoedanigheid kunnen beroepen om te betogen dat een negatieve eindbeschikking hen individueel
raakt in de zin van artikel 230, vierde alinea, van het EG-Verdrag.

285. In de zaak T-95/96 203 heeft het Gerecht de voorwaarden voor ontvankelijkheid van door derden
ingestelde beroepen wegens nalaten onderzocht. Bij deze gelegenheid heeft het Gerecht geoordeeld
dat een beroep wegens nalaten dat door een klager is ingesteld tegen het verzuim van de Commissie
om over zijn verzoek een besluit te nemen, ontvankelijk is, voorzover de klager, wanneer de
Commissie een voorafgaande onderzoekprocedure als bedoeld in artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag
heeft ingeleid, rechtstreeks en individueel geraakt wordt door het feit dat de Commissie geen enkel
besluit heeft genomen ter beeÈindiging van de procedure.

286. Welke implicaties de vereiste van motivering als genoemd in artikel 253 van het EG-Verdrag
met het oog op de rechten van belanghebbende derden heeft, is eveneens gepreciseerd. Het Gerecht
was in de gevoegde zaken T-371/94 en T-394/94 204 van oordeel dat wanneer de Commissie steun
goedkeurt, de vereiste van motivering niet afhankelijk is van het belang dat alleen de lidstaat tot welke
de beschikking is gericht bij informatie heeft. Zelfs indien zij bij de motivering van de beschikking niet
hoeft te reageren op alle feitelijke en rechtsoverwegingen die gedurende de administratieve procedure
door de belanghebbenden zijn genoemd, moet de Commissie derhalve niettemin rekening houden met
alle omstandigheden en alle relevante gegevens van het geval in kwestie om zowel de lidstaten als de
belanghebbende derden op de hoogte te stellen van de voorwaarden waaronder zij het EG-Verdrag
toepast.

2. Terugvordering van steun

287. In 20% van alle zaken die door de Commissie worden behandeld, is het aantal steunmaat-
regelen van de staten dat niet bij de Commissie wordt aangemeld, nog steeds te groot. Het is derhalve
van groot belang dat het Hof het beleid van de Commissie op dit punt consequent heeft bevestigd,

199 Arrest van het Gerecht van 15 september 1998 in de zaak T-11/95, BP Chemicals Limited/Commissie (nog niet
gepubliceerd).

200 Beschikking van het Gerecht van 18 februari 1998 in de zaak T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ
francàaise de production e.a./Commissie, Jurispr., 1998, blz. II-335.

201 Arrest van het Hof van 14 november 1984 in de zaak 323/82, Intermills/Commissie, Jurispr., 1984, blz. 3809.
202 Beschikking van het Gerecht van 18 februari 1998 in de zaak T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ

francàaise de production e.a./Commissie, Jurispr., 1998, blz. II-335.
203 Arrest van het Gerecht van 15 september 1998 in de zaak T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Commissie (nog niet

gepubliceerd).
204 Arrest van het Gerecht van 25 juni 1998 in de gevoegde zaken T-371/94 en T-394/94, British Airways plc e.a./

Commissie (nog niet gepubliceerd).
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welk beleid inhoudt dat de Commissie steun terugvordert die in strijd met de aanmeldingsverplichting
is toegekend en onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. In lijn met het Deggendorf-arrest
van het Hof van Justitie 205 onderzoekt de Commissie tevens wat het cumulerende effect van
voormalige onrechtmatige steun en nieuwe steun is, indien de onrechtmatig toegekende steun nog niet
is terugbetaald 206.

288. Zo heeft het Hof in een arrest van 29 januari 1998 207 geoordeeld dat de autoriteiten van een
lidstaat niet mogen aanvoeren dat zij in de absolute onmogelijkheid verkeren een correcte uitvoering
te geven aan een beschikking van de Commissie waarin hun wordt opgedragen onrechtmatige steun
terug te vorderen, zonder tegen de betrokken ondernemingen enigerlei actie te ondernemen en zonder
de Commissie alternatieven voor de uitvoering van de beschikking voor te stellen, waardoor de
moeilijkheden hadden kunnen worden overwonnen. Al kunnen onoverwinnelijke moeilijkheden een
lidstaat beletten de krachtens het gemeenschapsrecht op hem rustende verplichtingen na te leven, de
enkele vrees voor dergelijke moeilijkheden kan geen rechtvaardiging zijn om dit recht niet correct toe
te passen.

289. Het Gerecht heeft in de zaak T-67/94 208 bevestigd dat niet de betrokken lidstaat maar wel de
steunontvanger in procedures voor de overheidsinstanties of de nationale rechter het bestaan kan
aanvoeren van uitzonderlijke omstandigheden die zijn gewettigd vertrouwen hebben gewekt, teneinde
zich tegen de terugvordering van onrechtmatige steun te verzetten. Bijgevolg kan de Commissie haar
besluit om een beperking in de tijd te stellen aan de verplichting van de autoriteiten van een lidstaat
om onrechtmatig toegekende steun terug te vorderen, niet motiveren door te betogen dat een arrest
van een nationale rechter een zodanige inhoud zou hebben dat het bij de steunontvanger een
gewettigd vertrouwen in de rechtmatigheid van de steun zou bewerkstelligen.

3. Gevolgen van een arrest tot nietigverklaring

290. Tenslotte heeft het Hof in een arrest van 12 november 1998 209 duidelijk gemaakt wat de
gevolgen zijn van een arrest waarin het Hof een eindbeslissing gedeeltelijk had vernietigd, om reden
dat de Commissie ten onrechte verzuimd had de verenigbaarheid van steun in het licht van het
bepaalde in artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag te onderzoeken. Zodra de instructiehandelingen van
de Commissie in het kader van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag een uitputtende
analyse mogelijk maken van de verenigbaarheid van de steun in het licht van artikel 87, lid 3, kan de
procedure die als doel heeft de nietig verklaarde beschikking te vervangen, op dit punt worden hervat
door de instructiehandelingen waarvan de gegrondheid niet in twijfel is getrokken, opnieuw te
analyseren.

4. Toepassing door de nationale rechterlijke instanties van de regels op het gebied van
steunverlening

291. Hoewel de Commissie op het gebied van steunverlening de eerst bevoegde is, kunnen in
verschillende situaties ook de nationale rechterlijke instanties zich over steunkwesties uitspreken. De

205 Zaak C 355/95-P Duitsland en Textilwerke Deggendorf GmbH tegen Commissie [1997] Jurispr., I-2549.
206 Zaak C 44/97 Steun ten behoeve van MAGEFESA, nog niet in het PB gepubliceerd.
207 Arrest van het Hof van 29 januari 1998 in de zaak C-280/95, Commissie/ItalieÈ, Jurispr., 1998 blz. I-259.
208 Arrest van het Gerecht van 27 januari 1998 in de zaak T-67/94, Ladbroke Racing/Commissie, Jurispr., 1998, blz.

II-1.
209 Arrest van het Hof van 12 november 1998 in de zaak C-415/96, Spanje/Commissie (nog niet gepubliceerd).
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Commissie had reeds de aandacht gevestigd op de mogelijkheden om op nationaal niveau actie te
ondernemen, met name als het gaat om onrechtmatige steun 210.

292. De Commissie heeft opdracht gegeven de praktijk van de nationale rechtbanken te
onderzoeken. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek was dat slechts een zeer beperkt aantal
gevallen van staatssteun bij de nationale rechtbanken aanhangig wordt gemaakt. In sommige landen is
dit tot op heden zelfs nog nooit voorgekomen. Voorts gaat het in de meeste (76%) van de 115 gemelde
gevallen niet om door concurrenten ingestelde beroepen en van de beroepen van concurrenten hadden
uiteindelijk slechts 3 het door de concurrent beoogde resultaat. De verklaring voor deze situatie lijkt
vooral te liggen in het gebrek aan doorzichtigheid van de rechtsregels op het gebied van de
steunverlening en bijgevolg in de beperkte kennis die de nationale rechters en de advocaten daarvan
hebben. Het is derhalve van belang ervoor te zorgen dat de juridische instrumenten die er op nationaal
niveau zijn, beter worden gebruikt.

210 Mededeling van de Commissie betreffende samenwerking tussen nationale rechterlijke instanties en de
Commissie op het gebied van staatssteun, PB C 312, 23.11.1995.
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E Ð Statistieken

Grafiek 6
Ontwikkeling van het aantal geregistreerde zaken tussen 1994 en 1998
(in andere sectoren dan de landbouw, de visserij, het vervoer en
de steenkoolindustrie)
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Grafiek 7
Ontwikkeling van het aantal beschikkingen dat door de Commissie tussen
1994 en 1998 is gegeven (in andere sectoren dan de landbouw, de visserij,
het vervoer en de steenkoolindustrie)
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Grafiek 8
Aantal beschikkingen per lidstaat (in de sectoren anders dan de
landbouw, de visserij, het vervoer en de steenkoolindustrie
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IV Ð INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

A Ð Uitbreiding

1. Voorbereiding van de toetreding

1.1. Toepassingsregels

293. Teneinde het wettelijke kader voor betrekkingen op mededingingsgebied tussen de Gemeen-
schap en de tien geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE) verder aan te vullen, is
er met de LMOE over twee series toepassingsregels onderhandeld. De eerste serie betreft de
tenuitvoerlegging van mededingingsbepalingen van de Europa-overeenkomsten die op ondernemin-
gen van toepassing zijn. De tweede serie heeft betrekking op de regels inzake staatssteun.

294. Er zijn reeds voor vijf LMOE toepassingsregels vastgesteld welke betrekking hebben op de
mededingingsbepalingen die van toepassing zijn op ondernemingen, te weten de Republiek
TsjechieÈ, 211 Polen, 212 de Republiek Slowakije, 213 Hongarije 214 en Bulgarije. 215 De Commissie heeft
haar voorstel voor toepassingsregels voor de drie Baltische Staten en RoemenieÈ bij de Raad ingediend.
Deze voorstellen zullen naar verwachting begin 1999 worden goedgekeurd. De tekst van de
toepassingsregels is in hoofdzaak dezelfde voor alle geassocieerde landen. Zij omvatten voornamelijk
procedureregels, dat wil zeggen regels betreffende de bevoegdheid om zaken te behandelen,
procedures voor de kennisgeving van zaken aan de andere partij, overleg en wederzijds respect en
uitwisseling van informatie.

295. Op 24 juni 1998 heeft de Associatieraad van de EU en TsjechieÈ toepassingsregels voor
staatssteun in de Republiek TsjechieÈ goedgekeurd. Het is het eerste geassocieerde land waar
dergelijke regels nu formeel van kracht zijn op het gebied van staatssteun. De toepassingsregels
vormen een tweepijlersysteem van controle op staatssteun. Wat de Gemeenschap betreft beoordeelt
de Commissie de verenigbaarheid van door EU-lidstaten toegekende staatssteun op basis van de
communautaire regels voor staatssteun. Wat de Republiek TsjechieÈ betreft moet de Tsjechische
nationale toezichthoudende autoriteit bestaande en nieuwe door het land toegekende overheidssteun
controleren en evalueren op basis van dezelfde criteria als die welke voortvloeien uit de toepassing van
de communautaire regels voor staatssteun. De toepassingsregels behelzen procedures voor overleg en
probleemoplossing, regels betreffende doorzichtigheid (de Republiek TsjechieÈ moet een overzicht van
haar steunprogramma's en individuele gevallen van steunverlening opstellen en dit vervolgens
regelmatig bijwerken) en regels betreffende de onderlinge uitwisseling van informatie.

296. Algemeen wordt de vaststelling en het correcte gebruik van toepassingsregels voor staatssteun,
afgezien van ruimere beleidsoverwegingen ook gezien als een belangrijke stap in de richting van de
vermindering van eventuele handelsgeschillen tussen de Gemeenschap en het betrokken derde land,
omdat de partijen bij een juiste toepassing niet langer hun toevlucht hoeven te nemen tot bijvoorbeeld

211 Besluit nr. 1/96 van de Associatieraad van 30.1.1996, PB L 31 van 9.2.96, blz. 21.
212 Besluit nr. 1/96 van de Associatieraad van 16.7.1996, PB L 208 van 17.8.96, blz. 24.
213 Besluit nr. 1/96 van de Associatieraad van 15.8.1996, PB L 295 van 20.11.96, blz. 25.
214 Besluit nr. 2/96 van de Associatieraad van 6.11.1996, PB L 295 van 20.11.96, blz. 29.
215 Besluit nr. 2/97 van de Associatieraad van 7.10.1997, PB L 15 van 21.1.98, blz. 37.
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het opleggen van compenserende maatregelen uit hoofde van de WTO-overeenkomst inzake subsidies
en compenserende maatregelen.

1.2. Verbeterde strategie ter voorbereiding van de toetreding

297. Een wezenlijk onderdeel van het uitbreidingsproces is de zogenaamde verbeterde strategie ter
voorbereiding van de toetreding, die is gericht op partnerschappen voor de toetreding en
geõÈntensiveerde bijstand ter voorbereiding van de toetreding. Het partnerschap voor de toetreding
fungeert als een nieuw afzonderlijk kader dat voor elke kandidaat tot in de details aangeeft welke
verworvenheden van de Unie met voorrang moeten worden overgenomen, en tevens welke financieÈ le
middelen daarvoor beschikbaar zijn, met name het PHARE-programma. Aanpassing van de
wetgeving, rechtshandhaving en institutionele opbouw op mededingingsgebied behoren tot de
belangrijkste prioriteiten voor de korte (1998) en middellange termijn, die de Commissie in de
verschillende partnerschappen voor de toetreding heeft vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de
zogenaamde nationale programma's voor de overname van de verworvenheden, die door ieder
geassocieerd land op basis van de partnerschappen voor de toetreding werden goedgekeurd.

1.3. Voortgang in overeenstemming met de mededingingsregels

298. De Commissie stemde ermee in de Europese Raad regelmatig verslag te doen van de stappen
die elk van de kandidaatlanden in de richting van toetreding heeft gezet. De eerste voortgangsver-
slagen voor de tien LMOE, Cyprus en Turkije werden eind 1998 overgelegd. In de verslagen wordt
naar de voortgang gekeken sinds de adviezen die de Commissie in 1997 heeft uitgebracht. 216

299. In het afgelopen jaar hebben de meeste LMOE beslissende stappen ondernomen om nieuwe
wetgeving of wijzigingen van bestaande wetgeving goed te keuren of voor te bereiden, teneinde hun
wetgeving verder aan het Gemeenschapsrecht aan te passen. Dit is zeker het geval op het gebied van
de antitrustwetgeving. Zo traden er in Hongarije, Bulgarije, Estland en Letland nieuwe mededin-
gingswetten in werking. De mededingingsautoriteiten van de LMOE hebben nu ook enige ervaring
opgedaan in het handhaven van het recht. Bij verschillende gelegenheden heeft de Commissie echter
beklemtoond dat het noodzakelijk is de mededingingsautoriteiten van de LMOE verder te versterken,
met name als het gaat om hun bevoegdheden op het gebied van onderzoek en het opleggen van boetes,
hun onafhankelijkheid en hun middelen.

300. De invoering van de controle op staatssteun in de LMOE bleek veel controversieÈ ler en veel
moeilijker te realiseren dan het antitrustbeleid. Hoewel een aantal landen is begonnen regels voor de
controle op staatssteun in te voeren of voor te bereiden, moet er nog veel werk worden verricht. De
meest urgente prioriteit is het doorzichtig maken van de verlening van staatssteun door een overzicht
samen te stellen van alle bestaande directe en indirecte staatssteun. Hoewel in 1998 enkele LMOE
verslagen over hun respectieve staatssteunregelingen aan de Commissie hebben doen toekomen, was
de Commissie in het algemeen kritisch over het ontbreken van een totaalbeeld van de situatie op het
gebied van staatssteun in de meeste LMOE.

301. Een tweede prioriteit is de totstandbrenging of versterking van een onafhankelijke autoriteit
die toezicht houdt op de staatssteun, en van een systeem voor de uitvoering van dit toezicht. De meeste
LMOE hebben nu een dergelijke toezichthoudende autoriteit in het leven geroepen. Het ontbreekt in

216 XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1997), punt 323.
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deze landen echter nog aan wettelijke procedures en de nodige bevoegdheden om een werkelijke
controle van nieuwe en bestaande staatssteun te garanderen.

302. Met betrekking tot de aanpassing van wetgeving tenslotte hebben sommige landen weliswaar
stappen ondernomen om op dit gebied materieÈ le en procedurele voorschriften op te stellen of voor te
bereiden, maar heeft de Commissie opgemerkt dat deze in het algemeen nog niet het niveau hebben
bereikt dat in deze fase van de aanloop tot de toetreding is vereist.

1.4. Technische bijstand

303. Gezien deze resterende tekortkomingen blijft technische bijstand op het gebied van mededin-
ging een essentieel instrument om de kandidaatlanden op toetreding voor te bereiden. Terwijl het aan
de kandidaatlanden zelf is de noodzakelijke middelen vrij te maken voor een gerichte en
kostprijsefficieÈnte tenuitvoerlegging van het mededingingsrecht, fungeert de communautaire bijstand
als een katalysator. Tegelijk met specifieke acties in het kader van de nationale PHARE-programma's
heeft DG IV een proactief beleid gevoerd om zijn contacten met de mededingingsautoriteiten van de
LMOE en de onderlinge contacten tussen deze autoriteiten verder te intensiveren.

304. Er bestaan nieuwe koppelingen van elektronische informatie, waardoor er onderling meer
informatie zal worden uitgewisseld. De samenwerking behelst overleg over nieuwe beleidsontwikke-
lingen. Zo werden de LMOE geconsulteerd omtrent het Groenboek van de Commissie inzake
verticale beperkingen (zowel schriftelijk als tijdens een mondelinge hoorzitting).

305. DG IV bleef PHARE-steun verlenen voor de organisatie van meerlandenprogramma's voor
technische bijstand op mededingingsgebied. Met name vonden in december 1997-januari 1998 en in
november-december 1998 gezamenlijke opleidingssessies plaats voor ervaren en onervaren mededin-
gingsambtenaren uit de kandidaatlanden. Deze programma's omvatten lezingen door deskundigen van
de Commissie en discussies over praktijkgevallen die door de deelnemers worden aangedragen.

306. De meeste kandidaatlanden hebben samen met DG IV een bepaalde werkgroepstructuur
gecreeÈerd waardoor het voor deskundigen eenvoudiger wordt informele en technische besprekingen te
voeren over onderlinge aanpassing, institutionele opbouw en handhaving op mededingingsgebied.
Deze informele bijeenkomsten, maar ook de talrijke persoonlijke contacten tussen ambtenaren,
hebben ertoe bijgedragen dat zowel het wettelijk kader als de handhavingspraktijk van de
mededingingsautoriteiten in de kandidaatlanden zijn verbeterd. Gezien de bovengenoemde
problemen betreffende staatssteun zal de bijstand in de toekomst geconcentreerd worden op de
verwezenlijking van een overzicht van de staatssteun, regionale steunkaarten en een passend kader
voor steun aan gevoelige sectoren, alsmede op de beoordeling van individuele gevallen.

307. De vierde Mededingingsconferentie van de LMOE en de Europese Commissie vond op 25 en
26 mei plaats in Bratislava. De delegaties bestonden uit hoge ambtenaren van de mededingings- en
staatssteunautoriteiten van de LMOE en de Commissie. De jaarlijkse conferentie fungeert als een
platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen op het gebied van de aanpassing van
wetgeving en van handhaving. Tijdens de conferentie werden ook beroepsmatig nieuwe contacten
gelegd en bestaande versterkt tussen ambtenaren die in de Gemeenschap en de LMOE voor het
mededingingsbeleid verantwoordelijk zijn.
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2. Toetredingsonderhandelingen

308. Na de opening van de Intergouvernementele Conferentie op 30 maart 1998 begon op 3 april de
doorlichtingsprocedure met de eerste multilaterale bijeenkomst die door alle kandidaatlanden werd
bijgewoond. Van 9-19 oktober werd het mededingingsbeleid van zes kandidaatlanden onder de loep
genomen, en wel van de Republiek TsjechieÈ, Estland, Hongarije, Polen, SlovenieÈ en Cyprus, hetgeen
inhield dat de verworvenheden op mededingingsgebied aan een analytisch onderzoek werden
onderworpen. Het doel van deze procedure was de kandidaten Ð tijdens een dag van multilaterale
doorlichting Ð volledig over de communautaire verworvenheden te informeren en Ð tijdens latere
bilaterale bijeenkomsten Ð voor ieder kandidaatland afzonderlijk vast te stellen welke wezenlijke
problemen gedurende de eigenlijke toetredingsonderhandelingen een rol zouden kunnen gaan spelen.

309. Op 11 mei vond een multilaterale bijeenkomst plaats met vijf andere landen, te weten Bulgarije,
Letland, Litouwen, RoemenieÈ en Slowakije; ook tijdens deze bijeenkomst werd het mededingings-
beleid doorgelicht. De toepassing van de richtlijnen inzake artikel 86 van het EG-Verdrag, met name
op telecommunicatiegebied, door de eerste zes landen werd van 28 april-7 mei onderzocht en de
toepassing daarvan door de andere vijf landen op 23 juni, als onderdeel van de doorlichting van het
totale telecommunicatiebeleid.

B Ð Bilaterale samenwerking

1. Noord-Amerika

1.1. Verenigde Staten

1.1.1. Tenuitvoerlegging van de Samenwerkingsovereenkomst 1991 217

310. De Commissie stelt ieder jaar een verslag aan de Raad en het EP op over haar
samenwerkingsactiviteiten met de VS krachtens de Overeenkomst van 1991. Tot op heden zijn er
drie van dergelijke verslagen verschenen:

Ð het eerste bestrijkt de periode van 10 april 1995 (datum van inwerkingtreding van de
Overeenkomst van 1991) tot en met 30 juni 1996 218,

Ð het tweede bestrijkt de periode van 1 juli 1996 tot en met 31 december 1996 219, en

Ð het derde bestrijkt de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 1997 220.

Gedurende 1998 heeft de Commissie in een groot aantal zaken met het ministerie van Justitie en de
Federal Trade Commission (FTC) van de VS samengewerkt. Uit deze intensieve samenwerking

217 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika
betreffende de toepassing van hun mededingingsregels (PB L 95, 27.4.1995, blz. 45-50, zoals gewijzigd in PB L
131, blz. 38 van 15.6.1995).

218 Goedgekeurd op 8.10.1996, COM(96)479 def., zie het XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 299-311.
219 Goedgekeurd op 4.7.1997, COM(97)346 def., zie het XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 312-318.
220 Goedgekeurd op 3.9.1998, COM(1998)516 def., zie het XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 317-

327.
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vloeien niet alleen specifieke zaakgerelateerde voordelen voor de desbetreffende mededingingsauto-
riteiten en particuliere partijen voort (in de vorm van een snellere en meer coherente behandeling van
de zaak aan weerszijden van de Atlantische Oceaan); het nauwe dagelijkse contact tussen teams in de
Commissie (DG IV) die zaken behandelen, en het ministerie van Justitie en de FTC van de VS draagt
vooral bij tot een groei van het onderlinge vertrouwen, een grotere kennis van de materieÈ le en
procedurele voorschriften van de partner, convergentie (dankzij voorbeeldfunctie) en ten slotte de
ontwikkeling van `beste praktijken' in alle fasen van de procedure.

311. Een van de interessantste zaken op het gebied van transatlantische samenwerking was tot nu
toe de fusie tussen WorldCom en MCI die in juli 1998 het groene licht kreeg. Het aangemelde
fusieplan leidde niet tot dezelfde acute zorgen over transatlantische kabelcapaciteit als de voorgestelde
fusie tussen BT en MCI (die in 1996 zorgvuldig door de Commissie werd bestudeerd, waarna de
operatie uiteindelijk door de partijen werd afgeblazen), maar riep wel vragen op over de mededinging
tussen aanbieders van Internet-toegang en -aansluitingen. De onderzoekingen door de Commissie en
de pogingen om met de partijen tot een oplossing te komen, vonden plaats op hetzelfde moment dat de
zaak door het ministerie van Justitie van de VS werd onderzocht. Het proces werd gekenmerkt door
een sterke mate van samenwerking tussen de beide autoriteiten, waaronder gedachtenwisselingen over
de te gebruiken analytische methode, de cooÈ rdinatie van informatieverzameling en gezamenlijke
bijeenkomsten en onderhandelingen met de partijen. Afhankelijk van de goedkeuring van het
ministerie van Justitie van de VS en de Commissie bood het tijdschema voor de overdracht de partijen
de gelegenheid tot verkoop te besluiten voordat de fusie realiteit zou zijn; genoemde verkoop zou
echter alleen kunnen plaatsvinden wanneer definitief werd besloten de fusie tot stand te brengen.
Overeenkomstig de door hen gedane toezeggingen verzochten de partijen de beide mededingings-
autoriteiten de beoogde koper van de overgedragen activiteiten te accepteren. De beide autoriteiten
bleven samenwerken totdat de toezeggingen volledig waargemaakt waren en voerden daartoe een
formele briefwisseling in overeenstemming met de Overeenkomst tussen de EG en de VS van 1991.
Als oplossing werd de mogelijkheid aangedragen dat de Commissie, indien de situatie zich daartoe
leent, een trustee aanwijst om erop toe te zien dat de toezeggingen worden nagekomen en, indien
nodig, uiteindelijk zelf tot verkoop over te gaan (dat wil zeggen een koper vinden en een contract
opstellen).

312. Een ander voorbeeld van geslaagde samenwerking tussen de EU en de VS was de fusie tussen
Dresser en Halliburton waarvoor de Commissie in juli 1998 het groene licht gaf. De fusie betrof twee
in de VS gevestigde ondernemingen. Halliburton is een van de grootste dienstverleners ter wereld op
energiegebied. Dresser, die werkzaam is in dezelfde sector, is kleiner van omvang en meer
gespecialiseerd. De partijen hadden elkaar overlappende activiteiten bij de dienstverlening met
betrekking tot olievelden en met name op het gebied van boorspoelingen, directionele boordiensten en
eindproducten en -diensten. Wat de laatste twee segmenten aangaat was het gecombineerde
marktaandeel niet aanzienlijk, terwijl een aantal concurrenten ongeveer even sterk is en een aantal
klanten over een effectieve compenserende afnemersmacht beschikt. Wat de markt voor boor-
spoelingen betreft zou de concentratie daarentegen in een aanzienlijk marktaandeel resulteren. De
partijen hadden reeds met het ministerie van Justitie van de VS over een eventuele afstoting
onderhandeld, als gevolg waarvan de overlapping op de markt zou verdwijnen. Op grond hiervan had
de Commissie verder geen zorgen over de boorspoelingenmarkt. Wat dit betreft vormt deze zaak een
interessant voorbeeld van gecooÈ rdineerde procedures voor de evaluatie van fusies in de EU en de VS
en tot op zekere hoogte ook van de werkverdeling tussen de beide autoriteiten.

313. Andere zaken die werden gekenmerkt door nauwe transatlantische samenwerking, waren Price
Waterhouse/Coopers & Lybrand, Exxon/Shell, Daimler-Benz/Chrysler, Seagram/Polygram, Hercules/
Betz Dearborn, Marsh Mc Lennan/Sedgwick en BP/Amoco. Bijzonderheden over de inhoud van deze
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zaken worden vermeld in deel II van het verslag. (De samenwerking tussen de EG en de VS in
afzonderlijke zaken wordt nader besproken in het 4de Verslag aan de Raad en het Europees Parlement
voor 1998.) 221

1.1.2. Goedkeuring van de Overeenkomst van 1998 tussen de EG en de VS betreffende positieve
internationale courtoisie 222

314. Bij volmacht van de Raad heeft de Commissie met de Verenigde Staten onderhandeld over een
overeenkomst die de relevante bepalingen van de Overeenkomst van 1991 betreffende de regels voor
positieve internationale courtoisie versterkt. De uitkomst van deze onderhandelingen, de EU-US
Positive Comity Agreement 1998, werd in Washington ondertekend en trad op 4 juni 1998 in werking.
Het preciseert de omstandigheden waaronder een verzoek om positieve internationale courtoisie
normaal gesproken zal worden gedaan en de wijze waarop dergelijke verzoeken behandeld moeten
worden. In tegenstelling tot de Overeenkomst van 1991 vallen de regels voor de controle op
concentraties van de EU in beginsel niet binnen de werkingssfeer van de Overeenkomst van 1998,
hetgeen te wijten is aan de wetgeving van de EG en de VS op het gebied van fusies, die een uitstel of
opschorting van maatregelen als genoemd in de Overeenkomst niet toestaat.

1.2. Canada

315. Na onderhandelingen werd de tekst van de ontwerp-samenwerkingsovereenkomst inzake
mededinging tussen de Europese Gemeenschappen en de Canadese regering in mei van dit jaar
definitief vastgesteld. Op 4 juni stelde de Commissie een voorstel vast om de Raad van Ministers en de
Commissie in staat te stellen gezamenlijk te besluiten de overeenkomst aan te gaan. Het Europees
Parlement heeft het voorstel van de Commissie thans goedgekeurd. De overeenkomst zal naar
verwachting binnenkort door de Raad en de Commissie worden goedgekeurd en in 1999 ondertekend
worden en in werking treden. Ondertussen zullen de Commissie en het Canadese Mededingingsbureau
bilaterale besprekingen voeren over de praktische logistiek van de toekomstige samenwerking tussen
de autoriteiten binnen het kader van de overeenkomst.

316. De voorgestelde overeenkomst beoogt het voor de Europese Gemeenschappen en Canada
gemakkelijker te maken intensiever samen te werken op het gebied van de handhaving van hun
respectieve mededingingsregels. Een groeiend aantal gevallen wordt door beide mededingingsauto-
riteiten onderzocht, met als gevolg dat steeds vaker erkend wordt hoe belangrijk het is om enerzijds te
voorkomen dat er tegenstrijdige besluiten worden genomen en anderzijds handhavingsactiviteiten te
cooÈ rdineren voorzover zulks volgens beide partijen wederzijdse voordelen heeft.

317. Samengevat lijkt de voorgestelde overeenkomst zeer sterk op de overeenkomst die de EU en de
VS in 1991 hebben gesloten. De hoofdpunten ervan zijn: (i) de wederzijdse kennisgeving van zaken die
door een van beide autoriteiten worden onderzocht, wanneer deze de gewichtige belangen van de
andere partij kunnen beõÈnvloeden; (ii) de mogelijkheid voor beide autoriteiten hun rechtshandha-
vingsactiviteiten te cooÈ rdineren en om elkaar bijstand te verlenen; (iii) de mogelijkheid de andere
partij te verzoeken rechtshandhavingsactiviteiten te ondernemen (positieve internationale courtoisie)
en rekening te houden met de gewichtige belangen van de andere partij bij het nemen van

221 COM (1998)...def.
222 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika

betreffende de toepassing van de beginselen van positieve internationale courtoisie bij de handhaving van hun
mededingingswetgeving, PB L 173 van 18.6.1998, blz. 26-31.
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rechtshandhavingsmaatregelen (traditionele internationale courtoisie); en (iv) de uitwisseling van
informatie tussen de partijen, waarbij geen afbreuk mag worden gedaan aan de geheimhoudings-
verplichtingen van beide partijen met betrekking tot dergelijke informatie.

2. Overige landen

2.1. Japan

318. De Commissie heeft een nieuwe lijst afgerond met voorstellen voor verdere deregulering in
Japan. De lijst behelst een reeks voorstellen voor deregulering op mededingingsgebied. Het nieuwe
pakket werd op 12 oktober 1998, tijdens een vergadering van de ministers van de EU en Japan in
Tokio, aan Japan overhandigd. De voorstellen werden ook met Japan besproken tijdens het bezoek van
een missie op hoog niveau aan Tokio van 3-6 november 1998.

319. Tijdens de jaarlijkse bilaterale bijeenkomst tussen de Commissie en de Japanese Fair Trade
Commission (JFTC) in Brussel op 24.11.1998 werd erkend dat er sprake was van positieve
ontwikkelingen met betrekking tot de deregulering van het mededingingsbeleid (afschaffing van de
meeste vrijstellingen van en uitzonderingen op de Japanse mededingingsregels, meer begrotings-
middelen dan voorheen en een groter aantal personeelsleden voor de JFTC).

320. De Commissie herhaalde evenwel haar belangrijkste voorstellen aan de Japanse regering:

Ð de JFTC spoort de regering aan mededingingsbevorderende maatregelen te treffen,

Ð de JFTC evalueert bestaande en nieuwe bestuurlijke adviezen,

Ð de JFTC verricht diepgaander onderzoek, met name op het gebied van distributie,

Ð voor schendingen van de antitrustwetgeving worden sancties met een afschrikwekkend effect
opgelegd, en

Ð slachtoffers krijgen betere mogelijkheden om voor de rechter genoegdoening en schadevergoeding
af te dwingen.

321. De OESO-aanbeveling die in 1986 werd opgesteld en voor het laatst in 1995 werd herzien, 223

vormt tot op heden het fundamentele kader voor de samenwerking tussen de Commissie en de JFTC.
In de periode van 1993 tot 1998 verrichte de Commissie 30 kennisgevingen aan de JFTC en ontving ze
op haar beurt 7 kennisgevingen van de JFTC. Dit geeft aan dat de Commissie meer zaken behandelt
waarbij Japanse bedrijven of andere Japanse belangen betrokken zijn dan dat de JFTC zaken
behandelt waarbij Europese bedrijven of andere Europese belangen betrokken zijn. Dit kan weer
verklaard worden uit het feit dat het voor Europese ondernemingen moeilijker is de Japanse markt te
penetreren dan andersom.

In de Nordion-zaak werkte de Commissie samen met de Japanese Fair Trade Commission. Nadat
Nordion had toegezegd de exclusiviteitsclausules in haar verkoopcontracten met Europese klanten te

223 Herziene aanbeveling van de Raad betreffende samenwerking tussen lidstaten inzake mededingingsbeperkende
praktijken die de internationale handel beõÈnvloeden, 27 en 28.7.1995, C(95)130/def.
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schrappen, besloot de Commissie de procedure van artikel 82 van het EG-Verdrag op te schorten die
zij tegen Nordion had ingeleid wegens misbruik van een machtspositie op de markt voor de verkoop en
productie van molybdeen 99 (Mo-99), een basisproduct voor radiofarmaceutica dat in de nucleaire
geneeskunde wordt gebruikt. Het door de JFTC in Japan verrichte onderzoek leidde tot identieke
resultaten voor de Japanse markt. De JFTC deed een aanbeveling waarin Nordion werd verzocht de
exclusiviteitsclausules waaraan Japanse klanten gebonden waren, te laten vervallen. Nordion
accepteerde de aanbeveling van de JFTC en dus gaf de Japanse mededingingsautoriteit in september
1998 de formele beschikking in deze zaak. De eindbeschikking heeft dezelfde inhoud als de
aanbeveling.

2.3. Middellandse-Zeelanden

322. Er zijn reeds overeenkomsten gesloten met Marokko, TunesieÈ, IsraeÈ l, JordanieÈ en de
palestijnsautoriteit. Met Algerije, Libanon, Egypte en SyrieÈ wordt nog onderhandeld. De mededin-
gingsbepalingen bevatten duidelijke toezeggingen van de desbetreffende landen om hun mededin-
gingsbeleid meer af te stemmen op de communautaire regeling. In 1998 werd in Tunis een eerste
conferentie georganiseerd waaraan vertegenwoordigers van de Gemeenschap, de nationale mededin-
gingsautoriteiten van de lidstaten en de Middellandse-Zeelanden deelnamen. Alleen TunesieÈ en
Algerije hebben om technische bijstand verzocht. Wat TunesieÈ betreft werd in september 1998 een
eerste verslag voorbereid over de opstelling van een programma voor technische bijstand. Dit verslag
wordt nu door de Tunesische autoriteiten bestudeerd.

323. In een mededeling van de Commissie betreffende ¹het partnerschap tussen Middellandse-
Zeelanden en de interne markt (COM(1998)538 def. van 23.9.98) wordt onder andere een horizontale
actie op mededingingsgebied voorgesteld, waardoor er vooruitgang geboekt kan worden bij
samenwerking en technische bijstand.

2.4. Latijns-Amerika

324. Sinds er een compleet kader van overeenkomsten met Latijns-Amerikaanse landen bestaat, is
het de strategie van de Commissie de betrekkingen met groepen landen (Mercosur, het Andespact en
de Midden-Amerikaanse landengte) te versterken. Hiertoe zijn gerichte samenwerkingsacties in gang
gezet: een compilatie van de mededingingswetgeving van de landen van Latijns-Amerika en het
Caribisch gebied, de opstelling van een lijst van de mededingingsautoriteiten en ±instellingen om de
contacten tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van het mededingingsbeleid, en
de zakenwereld te vergemakkelijken, en de totstandkoming van het ¹BoletõÂn Latinoamericano de
Competencia dat via Internet wordt verspreid. 224

325. Met Mexico is de Commissie onderhandelingen begonnen om tot een vrijhandelsregeling te
komen. In de interimovereenkomsten van 1997 is vastgelegd dat de Europese Gemeenschap en
Mexico over een samenwerkingsmechanisme zullen beschikken dat zich tot technische bijstand
uitstrekt.

326. De afgelopen jaren werden voorts gekenmerkt door het aanhalen van de betrekkingen tussen
DG IV en de mededingingsautoriteiten van de Mercosur-landen, met name van BrazilieÈ en ArgentinieÈ,
alsmede van Chili dat met Mercosur is geassocieerd. Er kon vergelijkend onderzoek worden verricht

224 Deze documenten zijn op Internet beschikbaar op het volgende adres : http://europa.eu.int/comm/dg04/interna/
other.htm
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naar de wetgeving van Mercosur, Chili en de Europese Gemeenschap, hetgeen zeer nuttig was omdat
op die manier een beter begrip ontstond van de situatie en van de problemen die deze landen zullen
ondervinden bij de ontwikkeling van een compleet juridisch stelsel van mededingingsregels.

327. Het vooruitzicht van eventuele liberaliseringsonderhandelingen die met Mercosur en Chili
zullen worden gevoerd, is een andere belangrijke factor die pleit voor een samenwerkingskader. In
principe moeten de ontwikkeling en de daadwerkelijke toepassing van de mededingingsregels in
Mercosur de ondernemingen die op deze markt opereren, meer rechtszekerheid verschaffen. In haar
recente mededeling aan de Raad is de Commissie van oordeel dat de onderhandelingen ook
betrekking moeten hebben op de mededingingsregels, inclusief de mechanismen van samenwerking en
cooÈ rdinatie tussen de autoriteiten die zijn belast met de tenuitvoerlegging van de mededingingsregels.

2.5. Rusland, OekraõÈne en de overige NOS

328. De Partnerschap- en Samenwerkingsovereenkomsten (PSO) die de EU heeft gesloten met
Rusland, OekraõÈne, MoldavieÈ en de meeste van de andere voormalige Sovjet-republieken bevatten Ð
in meerdere of mindere mate Ð een toezegging van deze landen om hun wetgeving op het gebied van
mededinging en staatssteun aan te passen aan die van de Gemeenschap. Hoewel dit proces slechts
traag vordert, zullen de krachtens de PSO's met Rusland en OekraõÈne ingestelde Gemengde ComiteÂs
naar verwachting gedurende de eerste helft van 1999 subcomiteÂs in het leven roepen die zich gaan
bezighouden met mededinging en staatssteun. Er wordt ook een aantal TACIS-projecten opgezet, met
als doel relevante knowhow te verschaffen.

329. Als gevolg van de economische onrust in Rusland dit jaar werd het antimonopoliecomiteÂ van de
staat in een nieuw ministerie met diverse bevoegdheden geõÈntegreerd. Het is nog niet duidelijk welke
implicaties dit zal hebben voor de handhaving van het mededingingsrecht in de Russische Federatie.

C Ð Multilaterale samenwerking

1. WTO: Handels- en mededingingsbeleid

330. De Europese Gemeenschap heeft het initiatief genomen om mededinging op de internationale
agenda te plaatsen. De mededeling van de Commissie van juni 1996 inspireerde de ministerieÈ le
vergadering in Singapore om een WTO-werkgroep te vormen die zich zou gaan bezighouden met de
wisselwerking tussen het handels- en het mededingingsbeleid.

331. Onder het voorzitterschap van professor Jenny heeft de werkgroep opvallend veel belangstel-
ling en deelnemers getrokken. Dit wordt weerspiegeld in het grote aantal suggesties dat door WTO-
leden werd gedaan, alsmede in de kwaliteit en openheid van de discussies die over de verschillende
agendapunten werden gevoerd. Bijzonder opmerkelijk was de actieve deelname van ontwikkelings-
landen, waarvan vele hun ervaringen met de invoering en handhaving van het mededingingsrecht
hebben doorgegeven. De werkgroep heeft opmerkelijk weinig last gehad van ideologische
controverses of Noord-Zuid-tegenstellingen. Ondanks meningsverschillen over de reikwijdte van het
mandaat van de werkgroep heeft er een fundamentele bespreking plaatsgevonden van de verschillende
punten die door de leden werden aangedragen.
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332. De discussies waren voornamelijk analytisch van aard. Hieronder worden enkele punten
genoemd waarover een sterke mate van consensus blijkt te bestaan:

Ð de noodzaak om de activiteiten van de werkgroep parallel te laten lopen met een liberalisering van
de handel, het schrappen van overbodige regelgeving en een versterking van het mededingings-
recht en ±beleid,

Ð het belang, vanuit het oogpunt van ontwikkeling, van het voeren van een mededingingsbeleid als
onderdeel van het proces van marktgerichte hervormingen,

Ð het groeiende belang van internationale samenwerking voor het waarborgen van een doeltreffende
wisselwerking tussen het handels- en mededingingsbeleid.

333. De werkgroep heeft ook aanzienlijke vooruitgang geboekt in het vaststellen van die onderdelen
van het mededingingsrecht en -beleid, welke van bijzonder belang kunnen zijn voor het multilaterale
handelsstelsel. Deze omvatten: a) het type mededingingsbeperkende praktijken die op grond van het
mededingingsrecht strafbaar zijn, b) de hoeveelheid sectorale of regelgevende bepalingen die een
afwijking van het mededingingsrecht rechtvaardigen en c) handhavingsmechanismen, waaronder de
rol van overheidsdiensten en de rechterlijke macht.

334. Algemeen wordt erkend dat bepaalde typen mededingingsbeperkende praktijken voor
concurrerende bedrijven een belemmering kunnen vormen een markt te betreden of deze anderszins
gelijke mededingingskansen kunnen onthouden. Ook is men het er algemeen over eens dat
mededinging en handel sterk kunnen worden beõÈnvloed door regelgevend beleid, de activiteiten van
ondernemingen met uitsluitende of bijzondere rechten en een breed scala van maatregelen op het
gebied van het handelsbeleid.

335. De activiteiten van de werkgroep hadden uitsluitend een educatief karakter en in 1999 zullen
deze orieÈnterende werkzaamheden worden voortgezet. De WTO moet tevens antwoord geven op de
vraag of onder haar leden de politieke wil aanwezig is om door te gaan en in 1999 onderhandelingen te
beginnen over de vorming van een multilateraal kader voor mededingingsregels.

336. In april 1998 aanvaardde de geschillencommissie van de WTO het eindverslag van het GATT-
panel dat beraadslaagde over de toegang tot de Japanse markt voor film- en fotopapier. Het panel
wees de eisen van de VS af, omdat het geen oorzakelijk verband had vastgesteld tussen maatregelen
van de Japanse regering en de scheefgroei van de concurrentieverhoudingen die tussen binnenlandse
en geõÈmporteerde producten was ontstaan. Het Kodak/Fuji-panel was op verzoek van de Verenigde
Staten ingesteld. Gezien haar economische belang met betrekking tot deze zaak nam de EU als derde
partij daaraan deel.

337. De vraag of mededingingsbeperkende praktijken de handel negatief beõÈnvloeden, valt buiten
het bereik van de huidige WTO-regels. Het panel deed hier derhalve geen uitspraak over en
concentreerde zich uitsluitend op de vraag of er door maatregelen van de Japanse regering
handelsvoordelen teniet waren gedaan; er kwamen echter vele mededingingskwesties aan de orde die
binnen een kader van mededingingsrecht bevredigender hadden kunnen worden behandeld.

338. In dit verband merkten Sir Leon Brittan, vice-voorzitter van de Europese Commissie, en de
heer Karel Van Miert, de met mededingingsaangelegenheden belaste commissaris, op dat uit de
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aanvaarding van het verslag duidelijk bleek dat het noodzakelijk was het huidige kader van WTO-
regels aan te vullen met een WTO-kader van mededingingsregels.

2. OESO, UNCTAD

339. De Commissie was actief betrokken bij de werkzaamheden van het Committee of Competition
Law and Policy van de OESO, met name bij de in 1998 georganiseerde rondetafelbesprekingen
(positieve internationale courtoisie, verzekeringen, aanbestedingsmarkten, de relatie tussen regel-
gevers en mededingingsautoriteiten, boycot, radio- en tv-uitzendingen en koopkracht). De aanbeveling
inzake hardnekkige kartels die dit ComiteÂ in mei 1998 deed, is eveneens van bijzonder belang. Dit
document tracht de handhaving van de wetten van de leden ten aanzien van onverbeterlijke kartels
doeltreffender en efficieÈnter te maken door wettelijke uitzonderingen op het mededingingsrecht te
schrappen of te beperken en door de wettelijke beperkingen af te schaffen die mededingingsbureaus
beletten aan buitenlandse mededingingsbureaus bijstand voor onderzoek te verlenen.

340. De Commissie was ook actief betrokken bij de werkzaamheden van de UNCTAD op het gebied
van het mededingingsbeleid en met name bij de deskundigenbijeenkomst inzake het mededingings-
recht en -beleid van 29 tot 31 juli 1998.
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V Ð VOORUITZICHTEN VOOR 1999

1. Wet- en regelgevende activiteit

341. In het komende jaar zal de Commissie zich nader bezinnen op de activiteiten van haar diensten,
teneinde deze te herorieÈnteren op zaken met een duidelijk communautair belang. Ondanks de
verwachtingen die worden gewekt door de nieuwe bepalingen op het gebied van verticale beperkingen,
zal de Commissie wegens de geringe effecten van de eerste, in 1997 getroffen herorieÈnteringsmaat-
regelen nieuwe stappen zetten om haar juridische instrumenten en middelen beter af te stemmen op de
behoeften van het ogenblik en de uitdagingen in de toekomst.

342. De Commissie heeft als taak de nieuwe voorschriften ten aanzien van de verticale
mededingingsbeperkingen ten uitvoer te leggen. In het jaar 1999 moeten Verordening nr. 19/65 en
artikel 4, lid 2, van Verordening nr. 17 worden gewijzigd. Vervolgens zal de Commissie zich gaan
wijden aan het opstellen van de nieuwe vrijstellingsverordening en van de richtsnoeren inzake verticale
beperkingen, die waarschijnlijk pas in 2000 zullen worden goedgekeurd.

De Commissie moet eveneens haar goedkeuring hechten aan een nieuwe mededeling betreffende
handelsagenten.

343. Het proces van de modernisering van het communautaire mededingingsrecht dient zich nog
verder te verdiepen en de Commissie is van plan een herziening van Verordening nr. 17 voor te stellen,
waarin wordt vastgelegd hoe de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag moeten worden toegepast. Dit
voorstel dient bepalend te zijn voor het moderniseringsproces.

344. Na een jaar met een recordaantal boetes beoogt de Commissie in het licht van de opgedane
ervaring sommige bepalingen van de richtsnoeren inzake de vaststelling van boetes te herzien,
teneinde bepaalde aspecten daarvan te corrigeren die met het oog op de gestelde doelen inadequaat
worden geacht.

345. Wat het toezicht op concentraties betreft is de Commissie voornemens een nieuwe mededeling
betreffende nevenrestricties goed te keuren, aangezien de momenteel geldende mededeling teruggaat
tot 1990 en niet meer volledig is afgestemd op de huidige praktijk. Ook dient volgend jaar een
mededeling te worden goedgekeurd betreffende de verbintenissen die moeten worden aangegaan om
de twijfels van de Commissie over de verenigbaarheid van een aangemelde concentratie met de
gemeenschappelijke markt weg te nemen.

346. De Commissie zal doorgaan met het opstellen van teksten op het gebied van staatssteun, met
name van mededelingen die ten doel hebben de doorzichtigheid te vergroten en het toezicht op minder
belangrijke zaken te vereenvoudigen. Zo is de Commissie van plan twee groepsvrijstellings-
verordeningen goed te keuren, de eÂeÂn betreffende kleine en middelgrote ondernemingen en de
andere betreffende opleidingssteun. De richtsnoeren inzake werkgelegenheidssteun moeten eveneens
in de loop van 1999 worden herzien. Bovendien zal in het jaar 1999 de procedureverordening formeel
worden goedgekeurd naar aanleiding van het politieke akkoord van de Industrieraad op 16 november
1998.
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2. Internationaal

347. Op het internationale vlak zal de Commissie haar beleid van bilaterale en multilaterale
samenwerking met de mededingingsautoriteiten voortzetten.

Met het oog op de uitbreiding van de Unie zal de Commissie voortdurend aandacht schenken aan de
ontwikkeling van een mededingingscultuur in de landen van Midden- en Oost-Europa. Zij zal er met
name scherp op toezien dat de mededingingsregels in deze landen doeltreffend worden toegepast. De
Commissie zal opnieuw blijk geven van haar wil de totstandkoming van een efficieÈnt systeem voor het
toezicht op staatssteun te bespoedigen. In dit verband zal de Commissie doorgaan met het opstellen
van richtsnoeren inzake de problematiek van staatssteun in deze regio's, die rekening houden met de
bijzondere omstandigheden waarin overgangseconomieeÈn verkeren.

In het kader van de bilaterale samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika zal de Commissie
alles in het werk stellen om de Overeenkomst tussen de EU en de VS betreffende de regels voor
positieve internationale courtoisie ten uitvoer te leggen en de goedkeuring van de ontwerp-
samenwerkingsovereenkomst met Canada ondersteunen.

Ten aanzien van de multilaterale samenwerking zal de Commissie actief betrokken blijven bij de
werkzaamheden van de WTO op het gebied van de relatie tussen handel en mededinging.

3. Toezicht

348. De Commissie is voornemens in de loop van het jaar 1999 haar inspanningen om binnen de
Europese Gemeenschap tot een meer dynamische vorm van mededinging te komen, nog te vergroten
teneinde te waarborgen dat de introductie van de euro een succes wordt. Hiertoe wordt met name een
meedogenloze strijd gevoerd tegen de kartelvormingsverschijnselen die zich in bepaalde traditionele
bedrijfssectoren dreigen voor te doen; genoemde sectoren zouden deze kartelvorming kunnen
gebruiken als een middel om de noodzaak van kostenbeperking en herstructurering uit te stellen, die
zeker zal ontstaan door de intensievere mededinging die het gevolg is van de invoering van de euro.
Daarom zal de Commissie bijzonder belang hechten aan de structuur en het functioneren van haar
antikarteleenheid, die reeds meerdere zaken in haar portefeuille heeft. De Commissie is evenwel niet
van plan minder aandacht te schenken aan de andere actiegebieden, waarbij vooral gedacht moet
worden aan misbruik van een machtspositie. Zij beoogt zelfs haar jurisprudentie te ontwikkelen in
nieuwe sectoren als milieu, sport of vrije beroepen waar belangrijke zaken spelen. Er worden
belangrijke beschikkingen verwacht in de financieÈ le sector, de informatica en het luchtvervoer.

349. Ten aanzien van het toezicht op concentraties van ondernemingen verwacht de Commissie geen
stabilisering van het aantal aangemelde zaken, gezien enerzijds de herstructureringsoperaties die zich
wereldwijd in een aantal bedrijfssectoren voordoen en anderzijds de gevolgen van de invoering van
eÂeÂn munteenheid in Europa op 1 januari 1999. Zij verwacht in 1999 230 tot 250 aanmeldingen te
ontvangen.

350. Het succes van het liberaliseringsbeleid zal worden gewaarborgd door een strikte toepassing
van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op mededingingsgebied. De Commissie moet zich
ervan vergewissen dat de liberaliseringsrichtlijnen daadwerkelijk in nationaal recht worden omgezet
en dat de bepalingen daarvan in overeenstemming met artikel 86 van het EG-Verdrag door de
lidstaten worden toegepast. Zij zal er heel in het bijzonder op toezien dat in de telecommunicatiesector
het beginsel van de volledige vrije mededinging wordt ingevoerd, in samenwerking met de nationale
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regelgevende autoriteiten en in voorkomend geval de nationale mededingingsautoriteiten. De
Commissie zal eveneens de toepassing van de richtlijn inzake het postwezen van dichtbij volgen.
Tenslotte zal de Commissie zich na de goedkeuring van de liberaliseringsrichtlijnen voor de
energiesector (de eerste fase in februari 1999 heeft betrekking op de elektriciteitsmarkten) sterk
maken voor de daadwerkelijke toepassing van de mededingingsregels in deze bedrijfstak, die
geleidelijk voor mededinging wordt opengesteld.

351. De liberalisering in de energiesector zal ook gevolgen hebben voor het aantal staatssteunzaken
dat door de Commissie zal worden onderzocht.

352. Een belangrijke fase in het steunbeleid is de tenuitvoerlegging van de procedureverordening.
Deze tekst maakt de procedureregels doorzichtiger en moet zorgen voor een betere naleving ervan.
De verordening introduceert tevens nieuwe actiemiddelen voor de Commissie in haar strijd tegen
onrechtmatige steun en steunmisbruik.

In 1998 daalde het aantal nieuwe steungevallen dat in behandeling werd genomen, hetgeen
waarschijnlijk een tijdelijke tendens is die samenhangt met de omstandigheden van het moment.
Het jaar 1999 zou moeten worden gekenmerkt door vele aanmeldingen van steun die verband houden
met de nieuwe regionale kaarten of met opleidingssteun.

Tenslotte wil de Commissie haar ferme aanpak van onrechtmatige steun voortzetten, die ook in 1998
zichtbaar werd in een recordaantal negatieve beschikkingen.
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BIJLAGE Ð IN HET VERSLAG ONDERZOCHTE ZAKEN

1. De artikelen 81, 82 en 86

Zaak Bekendmaking Paragraafnummer

ACEA 131

Roestvrij staal PB L 100 van 01.04.1998 3, 65, inzet 3

Luchthaven van Brussel PB L 216 van 1995 110

Luchthaven van Keulen/Bonn Inzet 4

Luchthaven van DuÈ sseldorf PB L 173 van 14.01.1998 Inzet 4

Luchthaven van Frankfurt am Main PB L 72 van 11.03.1998 72

Luchthaven van Hamburg 30.10.1998 Inzet 4

Luchthaven van Stuttgart 30.10.1998 Inzet 4

Alpha Flight Service/AeÂroport de
Paris (ADP)

PB L 230 van 18.08.1998 72

Amministrazione Autonoma dei
Monopoli dello Stato (AAMS)

PB L 252 van 12.09.1998 70

Atlas/Global One Inzet 5

Automec 28

British Interactive Broadcasting
(BIB)

PB C 322 van 21.10.1998 96, 98, 99

British Airways en American Airli-
nes

PB L 239 van 30.07.1998 101-103

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

PB L 284 van 19.10.1998 Inzet 3

Karton Riqaudro 3

Cement 165

Buizen voor stadsverwarming PB L 24 van 30.01.1999 Riqaudro 3

EACEM 103

EUCAR JO C 185 du 18.05.1997 132

Inmarsat 90

IRE/Nordion 74

KLM en Northwest 104

Kodak 336

Lufthansa, SAS en United Airlines PB L C 239 van 30.07.1998 101

P&I Clubs 116-119

Balken Inzet 3

Kortingen op loodstarieven PB L 301 van 1997 110

REIMS II PB C 371 van 01.12.1998 93

Sabena/Austrian Airlines/Swissair
en Delta Air Lines

104

SNCF/CeÂgeÂtel PB C 293 van 22.9.1998 88

TeÂ leÂvision Par Satellite (TPS) 96

Trans-Atlantic Conference Agree-
ment (TACA)

73, 105

Veerdiensten tussen Griekenland
en ItalieÈ

65
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Uniworld Inzet 5

Valpak 133

Van den Bergh Foods PB L 246 van 04.09.1998 74

VerbaÈndevereinigung 127

Volkswagen PB L 124 van 23.04.1998 69

2. Controle op concentraties

Zaak Bekendmaking Paragraafnummer

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

Allianz/AGF IP/98/419 146

Anglo American Corporation/
Lonrho

Inzet 5

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

Boeing/MDD Inzet 5

BP/Amoco IP/98/1106 313

BT/AT&T 138

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

Daimler-Benz/Chrysler IP/98/696 313

Deutsche Telekom en BetaRese-
arch

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 Inzet 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/
NOM

Inzet 5

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

Seagram/Polygram IP/98/824 313

Skanska/Scancem IP/98/982 165

Telia/Telenor/Schibsted Inzet 7

Unichem/Unifarma IP/98/742 170
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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. Steunmaatregelen van de Staten

Zaak Bekendmaking Paragraafnummer

Steun voor de bouw van een water-
stofperoxidefabriek

PB L 171 van 17.05.1998 221

Air Belgium 258

Air France 256

Alitalia 254

Intrekking van een eindbeschik-
king, Spanje

Nog niet gepubliceerd 237

AutoEuropa PB C 208 van 04.07.1998 243

Autosnelweg Tauern in Oostenrijk PB C 198 van 24.06.1998 261

Banco di Napoli Nog niet gepubliceerd 271

BIOTEC Biologische Naturverpac-
kungen GmbH.

PB C 219 van 15.07.1998 214

BrileÂn S.A. PB C 199 van 25.05.1998 248

Brittany Ferries 259

British Airways Nog niet gepubliceerd 256

BP Chemicals 201

Case di Cura Riunite PB C 149 van 15.05.1998 197

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

280

Channel Tunnel Rail Link 3, 260

Chantiers de l'Atlantique to Re-
naissance Financial

234

Cityflyer Express 201

Kolenindustrie in Duitsland (1997) PB L 324 van 02.12.1998 240, 241

Kolenindustrie in Duitsland (1998) Nog niet gepubliceerd 240, 241

Kolenindustrie in Spanje PB L 303 van 03.06.1998 236

ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ
francàaise de production e.a.

283

COMMEND 216

CoopeÂ rative d'Exportation du
Livre Francàais (CELF)

275

Cordex S.A. PB C 207 van3.07.1998 247

CreÂdit Lyonnais PB L 221 van 08.08.1998 3, 270

CTRL 260

Nederlandse tankstations nabij de
Duitse grens

PB C 307 van 07.10.1998 276

EDF Nog niet gepubliceerd 204
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English Partnership scheme 200

Fiat Mezzogiorno PB L 117 van 13.05.1993 245

Franse en Nederlandse filmindu-
strie

Nog niet gepubliceerd 274

FSE Feralpi Nog niet gepubliceerd 235

Gasindustrie in Denemarken Nog niet gepubliceerd 205

Duitse ontwikkelingssteun aan In-
donesieÈ

Nog niet gepubliceerd 233

Duitsland en Textilwerke Deggen-
dorf GmbH.

287

Gestevision Telecinco SA Nog niet gepubliceerd 272

Green Electricity Nog niet gepubliceerd 222

Instituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

Nog niet gepubliceerd 196

Intermills 284

Ierse vennootschapsbelasting PB C 395 van 18.12.1998 192, 210

Italiaanse regionale steunregeling 266

Kiener Deponie Bachmanning,
Oostenrijk

PB C 201 van 27.06.1998 199

KNP Leykam PB C 296 van 24.09.1998 80, 214

Kvaerner Warnow Werft Nog niet gepubliceerd 231

Ladbroke Racing Ltd. 208

LDV Ltd. Nog niet gepubliceerd 244

Lenzing Lyocell PB C 009 van 13.01.1999 198

Lift GmbH. Nog niet gepubliceerd 229

MAGEFESA Nog niet gepubliceerd 209

Martinair 257

MTW-Schiffswerft en Volkswerft
Stralsund

SEC(1998) 71 def. en SEC (1998)
1313 def.

231-233

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

Nog niet gepubliceerd 212

OceÂ N.V. PB C 270 van 29.08.1998 214

Olympic Airways 255

Ponsal Nog niet gepubliceerd 202

Preussag Stahl AG Nog niet gepubliceerd 203

Openbare scheepswerven in Spanje 231

Terugvordering van steun 189, 287

Spaanse regeling voor steun bij de
aanschaf van bedrijfswagens

262

Vlaams Gewest 211

Inwoners van de Canarische Ei-
landen en de Balearen

257

RTVE Nog niet gepubliceerd 272

Ryanair Ltd. Nog niet gepubliceerd 202

Saarbergwerke GmbH en Preussag
Anthrazit GmbH door Ruhrkohle
AG

Nog niet gepubliceerd 240

Santana Motor SA PB L 6 van 10.01.1997 245
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Saxonylon Textil GmbH. Nog niet gepubliceerd 249

SEAT SA PB L 88 van 09.14.1996 245

Sican PB C 307 van 7.10.1998 215

SNIACE S.A. Nog niet gepubliceerd 250

Sunair 258

Italiaans wegvervoer en intermo-
daal vervoer

PB C 211 van 07.07.1998 261

Trasmediterranean 259

Viscido et al V Ente Poste Italiane 206
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Deel twee

Verslag over de toepassing van de
mededingingsregels
in de Europese Unie

(Verslag samengesteld onder de
verantwoordelijkheid van DG IV, in samenhang
met het XXVIIIe Verslag van de Commissie over
het Mededingingsbeleid 1998 -
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Inhoud

I Ð Mededingingsbeperkende afspraken: artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag Ð artikelen 65 en 66 van het EGKS-Verdrag 155

A Ð Samenvatting van zaken 155
1. Verboden 155
2. Goedkeuringen 166
3. Afwijzing van klachten 183
4. Afwijzing van verzoek om voorlopige maatregelen 190
5. Schikking 192

B Ð Nieuwe regelgevende teksten en bekendmakingen die door de Commissie zijn vastge-
steld of ingediend 194

C Ð Formele beschikkingen op grond van de artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag 194
1. Gepubliceerde beschikkingen 194
2. Andere formele besluiten 195

D Ð Bij administratieve brief in 1998 beeÈ indigde zaken 196

E Ð Bekendmakingen op grond van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag 201
1. Bekendmaking op grond van artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de Raad 201
2. Bekendmakingen waarin belanghebbenden wordt verzocht hun opmerkingen over

de voorgenomen transacties kenbaar te maken 201
3. ¹Carlsbergº - bekendmakingen inzake structurele cooÈ peratieve gemeenschappelijke

ondernemingen 202

F Ð Persberichten 202

G Ð Arresten en beschikkingen van de communautaire rechtscolleges 204
1. Gerecht van Eerste Aanleg 204
2. Hof van Justitie 205

II Ð Concentratiecontrole: Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad
en artikel 66 van het EGKS-Verdrag 207

A Ð Beknopt overzicht van beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van Ver-
ordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad 207
1. Concentratiezaken waarin de betrokken ondernemingen verbintenissen hebben aan-

gegaan 207

B Ð Beknopt overzicht van beschikkingen op grond van artikel 8 van Verordening (EEG)
nr. 4064/89 van de Raad 213
1. Concentratiezaken waarin de betrokken ondernemingen overeenkomstig artikel 8,

lid 2, van de concentratieverordening verbintenissen hebben aangegaan 213
2. Zonder verbintenissen goedgekeurde concentraties 217
3. Op grond van artikel 8, lid 3, van de concentratieverordening onverenigbaar met

de gemeenschappelijke markt verklaarde concentratievoornemens 219

C Ð Beschikkingen op grond van artikel 2, lid 4, van de concentratieverordening (gemeen-
schappelijke ondernemingen) 220

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998



D Ð Beschikkingen van de Commissie 222
1. Beschikkingen op grond van de artikelen 6 en 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/

89 van de Raad 222
2. Beschikkingen op grond van artikel 66 van het EGKS-Verdrag 228

E Ð PerscommuniqueÂs 229
1. Beschikkingen op grond van de artikelen 6 en 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/

89 van de Raad 229

F Ð Beslissingen van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap 237
1. Gerecht van eerste aanleg 237
2. Hof van justicie 237

III Ð Steunmaatregelen van de Staten 239

A Ð Samenvatting van zaken 239
1. Regionale steun 239
2. Sectorsteun 245
3. Horizontale steun 282

B Ð Nieuwe wetgevende bepalingen en bekendmakingen goedgekeurd of voorgesteld door
de Commissie 304

C Ð Lijst van steunmaatregelen van de Staten in andere sectoren dan de landbouw, de vis-
serij, het vervoer en de steenkoolindustrie 305
1. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt

heeft verklaard zonder de onderzoeksprocedure van art. 88, lid 2, van het EG-Ver-
drag of artikel 6, lid 5, van Beschikking 2496/96/EGKS in te leiden 305

2. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie geen steun in de zin van artikel 87, lid
1, van het EG-Verdrag of in de zin van artikel 1, lid 2, van Beschikking 2496/96/
EGKS heeft geconstateerd, zonder de formele onderzoeksprocedure te hebben in-
geleid. 316

3. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van
het EG-Verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel ervan 317

4. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 5, van
Beschikking 496/96/EGKS heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel
ervan 319

5. Maatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 84 van het EGKS-
Verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel ervan 320

6. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88(2) heeft in-
geleid of voortgezet voor de volledige maatregel of een deel ervan 320

7. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand de door de Com-
missie gevraagde inlichtingen te verstrekken 320

8. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag met een positieve eindbeschikking heeft beeÈ indigd en de steun ver-
enigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard 321

9. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 5, van Be-
schikking 2496/96/EGKS met een positieve eindbeschikking heeft beeÈ indigd en de
steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard 322

10. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag met een voorwaardelijke eindbeschikking heeft beeÈ indigd en de steun

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

150 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE



op bepaalde voorwaarden verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft
verklaard. 322

11. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag met een negatieve of gedeeltelijk negatieve eindbeschikking heeft be-
eÈ indigd en de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft ver-
klaard 323

12. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4, van
Beschikking 3855/91/EGKS heeft beeÈ indigd met een negatieve beschikking en de
steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard 324

13. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag heeft beeÈ indigd, wegens het intrekken door de lidstaat van de voorge-
nomen maatregelen 325

14. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 5, van Be-
schikking 2496/96/EGKS heeft beeÈ indigd, wegens het intrekken door de lidstaat
van de voorgenomen maatregelen 325

15. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie dienstige maatregelen heeft voorgesteld
in de zin van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag 325

16. Gevallen waarin de lidstaat bereid was bestaande maatregelen aan te passen inge-
volge een voorstel voor dienstige maatregelen in de zin van artikel 88, lid 1, van
het EG-Verdrag 326

17. Maatregelen waarvoor de Commissie zicht tot het Hof van Justitie heeft gewend
op grond van artikel 88, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 326

18. Overige beschikkingen van de Commissie 326

D Ð Lijst van steunmaatregelen van de Staten in andere sectoren 327
1. In de landbouwsector 327
2. In de visserijsector 335
3. In de transportsector 337

E Ð Arresten van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap 338
1. Gerecht van eerste aanleg 338
2. Hof van Justitie 338

F Ð Tenuitvoerlegging van beschikkingen van de Commissie betreffende de terugvordering
van steun 340
1. Nog niet uitgevoerde beschikking van de Commissie (DG IV) betreffende de terug-

vordering van steun (1983-1997) 340
2. Beschikkingen van de Commissie (DG IV) uit 1998 betreffende de terugvordering

van steun 344

IV Ð Internationale activiteiten 347

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing
van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Regering van de
Verenigde Staten van Amerika betreffende de toepassing van hun mededingingsregels,
1 januari 1998 tot en met 31 december 1998 347

1. Inleiding 347
2. Samenwerking tussen de EG en de VS: stand van zaken 347
3. De overeenkomst betreffende positive comity tussen de EG en de VS van 1998 350

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

INHOUD 151



4. Samenwerking in de afzonderlijke gevallen gedurende 1998 352
5. Conclusies 357

V Ð De toepassing van de mededingingsvoorschriften in de lidstaten 365

A Ð Ontwikkelingen inzake wetgeving 365

B Ð Toepassing van de nationale mededingingsvoorschriften door de nationale autoriteiten 374

C Ð Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften door de nationale rech-
terlijke instanties 388

D Ð Toepassing van de bekendmaking van 1993 betreffende de samenwerking tussen de
Commissie en de nationale rechterlijke instanties 397

Bijlage Stand van de toepassing van de artikelen 81 en 82 door de nationale mededingings-
autoriteiten 401

VI Ð Statistieken 403

A Ð Artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag + artikel 65 van het EGKS-Verdrag 403
1. Werkzaamheden in 1998 403
2. Overzicht van de voorbije vier jaar 403

B Ð Concentratieverordening 404
1. Ontvangen aanmeldingen 404
2. Beschikkingen ex artikel 6 404
3. Beschikkingen ex artikel 8 405
4. Verwijzingsbeschikkingen 405
5. Procedurebeschikkingen 405

C Ð Steunmaatregelen van de staten 406
1. In 1998 geregistreerde nieuwe zaken 406
2. Zaken in behandeling op 31.12.1998 406
3. In 1998 behandelde gevallen volgens het register waarin zij zijn ingedeeld 407
4. Besluiten van de Commissie in 1998 407
5. Ontwikkeling over de periode 1989-1998 408
6. Samenvatting: besluiten per lidstaat 408

VII Ð Studies 409

VIII Ð Reacties op het XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid 413

A Ð Het Europees Parlement 413
1. Resolutie over het XXVIIe verslag van de Commissie over het mededingingsbe-

leid Ð 1997 (SEC(98)0636 C4-0379/98) 413
2. Verslag over het XXVIIe verslag van de Commissie over het Mededingingsbeleid 420

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

152 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE



B Ð Economisch en Sociaal ComiteÂ 432
1. Advies van het Economisch en Sociaal ComiteÂ over het XXVIIe Verslag over het

mededingingsbeleid 1997 (doc. SEC (1998) 636 def.) 432
2. Antwoord van de Commissie op het advies van het Economisch en Sociaal ComiteÂ

over het 26e Verslag over het mededingingsbeleid 440

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

INHOUD 153





I Ð MEDEDINGINGSBEPERKENDE AFSPRAKEN: ARTIKELEN 81
EN 82 VAN HET EG-VERDRAG Ð ARTIKELEN 65 EN 66 VAN HET
EGKS-VERDRAG

A Ð Samenvatting van zaken

1. Verboden

1.1. Horizontale overeenkomsten

Prijskartel in de sector roestvrij staal

Op 21 januari 1998 1 heeft de Commissie in een verbodsbeschikking boeten opgelegd aan zes
producenten van platte producten van roestvrij staal: Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni
SpA, Avesta Sheffield AB, Krupp Thyssen Nirosta GmbH en Usinor SA. Deze ondernemingen nemen
meer dan 80% van de Europese productie van afgewerkte producten van roestvrij staal voor hun
rekening.

In december 1993 hebben de ondernemingen in Madrid een bijeenkomst belegd, waarbij zij een
akkoord bereikten over een identieke en gelijktijdige verhoging van de prijzen voor roestvrij staal.
Deze werd gerealiseerd door een onderling afgestemde wijziging van de berekeningsformule voor de
legeringstoeslag, een prijssupplement dat wordt vastgesteld op grond van de koers van de
legeringselementen in roestvrij staal.

Een aantal van de ondernemingen betoogde dat de doorzichtigheidsvoorschriften van artikel 60 van
het EGKS-Verdrag de producenten ertoe verplichten algemene informatie over hun prijsvoornemens
bekend te maken. Het is juist dat artikel 60 van het EGKS-Verdrag voorschrijft dat `de prijsschalen en
verkoopvoorwaarden, welke door de ondernemingen op de gemeenschappelijke markt worden
toegepast, openbaar worden gemaakt', maar deze prijzen en voorwaarden moeten door elke
onderneming autonoom worden vastgesteld. Zij mogen in geen geval aan de belanghebbenden worden
bekendgemaakt voordat zij aan de Commissie zijn medegedeeld.

De Commissie was van oordeel dat deze prijsafspraak een zware inbreuk vormde op artikel 65 van het
EGKS-Verdrag en heeft de ondernemingen geldboeten opgelegd voor een totaalbedrag van 27,3
miljoen ECU.

Deze beschikking is, net als de `balken'-beschikking 2 uit 1994, gegeven in het kader van de strijd tegen
onrechtmatige mededingingsregelingen in de staalsector.

In deze beschikking heeft de Commissie voor de eerste maal de richtsnoeren voor de berekening van
geldboeten 3 toegepast, evenals haar mededeling betreffende het niet opleggen of verminderen van
geldboeten in zaken betreffende mededingingsregelingen. 4

1 PB L 100 van 1.4.1998, blz. 55.
2 PB L 116 van 6.5.1994, blz. 1.
3 PB C 9 van 14.1.1998, blz. 3.
4 PB C 207 van 18.7.1996, blz. 4.
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Bij de berekening van de boeten is dan ook uitgegaan van een absoluut bedrag dat is vastgesteld op
basis van de ernst van de inbreuk en de duur van de deelname van de afzonderlijke ondernemingen.
Dit basisbedrag is vervolgens verhoogd dan wel verlaagd op grond van de voor de afzonderlijke
ondernemingen geldende verzwarende of verzachtende omstandigheden. Tot slot is de boven-
genoemde mededeling betreffende het niet opleggen van geldboeten toegepast.

Deze beschikking toont aan hoe de in de richtsnoeren beschreven doorzichtigheid kan worden bereikt,
met name wat de medewerking van de ondernemingen betreft. In het onderhavige geval hebben alle
ondernemingen zich op de mededeling betreffende de medewerking beroepen, maar er waren er
slechts twee die daadwerkelijk hebben meegewerkt, de eÂeÂn door de inbreuk te beeÈindigen en de ander
door de Commissie tijdens de verificatie belangrijke informatie te verstrekken. Dankzij de
gedetailleerde berekening in de gepubliceerde beschikking konden de ondernemingen zelf nagaan
in hoeverre de Commissie bij de behandeling van de zaak rekening heeft gehouden met de vraag of zij
hadden meegewerkt of zich hadden beperkt tot een intentieverklaring.

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

Op 14 oktober 1998 heeft de Commissie een beschikking gegeven waarin zij de suikerproducenten
British Sugar en Tate & Lyle alsmede de suikerhandelaren Napier Brown en James Budgett een
geldboete heeft opgelegd wegens overtreding van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. De Commissie
was van oordeel dat de ondernemingen hadden getracht de mededinging te beperken door onderlinge
afstemming van hun prijsbeleid op de Britse markt voor witte kristalsuiker. De Commissie heeft
hiervoor een boete van 39,6 miljoen ECU opgelegd aan British Sugar, van 7 miljoen ECU aan Tate &
Lyle, van 1,8 miljoen ECU aan Napier Brown en van 1,8 miljoen ECU aan James Budgett.

De beschikking heeft betrekking op de onderling afgestemde prijsverhoging die British Sugar, Tate &
Lyle, Napier Brown en James Budgett hebben doorgevoerd op de Britse markt voor witte kristalsuiker
voor industrieel gebruik, evenals op een soortgelijke strategie die British Sugar en Tate & Lyle hebben
gevolgd op de Britse markt voor witte kristalsuiker voor de kleinhandel.

Deze inbreuken vonden wat British Sugar en Tate & Lyle betreft plaats in de periode van 20 juni 1986
tot 2 juli 1990 en wat Napier Brown en James Budgett betreft van eind 1986 tot 2 juli 1990. In deze
periode hadden de vier ondernemingen samen een aandeel van circa 90% op de totale Britse markt
voor witte kristalsuiker.

De Commissie vond bewijzen waaruit bleek dat de partijen gedurende deze periode geregeld bijeen
waren gekomen. Tijdens een eerste bijeenkomst van British Sugar en Tate & Lyle, op 20 juni 1986,
werden de beginselen van de latere concurrentiebeperkende handelwijze vastgesteld. De handelaren
Napier Brown en James Budgett sloten zich hier nog voor het eind van 1986 bij aan.

Wat de suiker voor industrieel gebruik betreft, kwamen de vier partijen nog achttien maal bijeen.
Tijdens deze bijeenkomsten deelde British Sugar aan Tate & Lyle, Napier Brown en James Budgett
mede welke prijzen zij voor deze suiker voor ogen had. Over de suiker voor de kleinhandel belegden
British Sugar en Napier Brown nog acht bijeenkomsten, waarbij British Sugar haar prijsbeleid voor
Tate & Lyle uiteen zette en de beide ondernemingen hun respectieve beleid inzake kortingen voor
grote kleinhandelaren bespraken.

5 IV/33.708/F3, IV/33.709/F3, IV/33.710/F3, IV/33.711/F3.
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Hoewel de Commissie over onvoldoende bewijzen beschikte om aan te tonen dat de aan de individuele
kopers van industriesuiker of suiker voor de kleinhandel berekende prijzen gezamenlijk werden
vastgesteld, werd duidelijk dat de systematische deelname van de vier partijen aan bijeenkomsten over
suiker voor de industrie en de deelname van British Sugar en Tate & Lyle aan bijeenkomsten over
suiker voor de kleinhandel een sfeer creeÈerde waarin de partijen zeker waren van elkaars voornemens
ten aanzien van hun toekomstige prijsbeleid. De ondernemingen wisten misschien niet exact welke
prijzen de andere deelnemers zouden berekenen, maar konden er toch in elk geval op vertrouwen dat
de overige deelnemers de gezamenlijk overeengekomen prijsopdrijvingsstrategie zouden volgen.

Voor alle deelnemers was deze wederzijdse zekerheid van belang, met name Ð zij het niet
uitsluitend Ð in de prijsklasse boven het break-evenpunt, waarin enige prijsconcurrentie mogelijk was
zonder de winst in gevaar te brengen.

De boeten werden berekend op basis van de richtsnoeren van de Commissie voor de berekening van
geldboeten. 6 De Commissie hield rekening met het feit dat de inbreuken ernstig en van middellange
duur waren. Tussen de vier partijen werd, naargelang hun individuele bijdrage, aanmerkelijk verschil
gemaakt:

Ð British Sugar was, gelet op haar grote aandeel op de relevante markt voor suiker voor industrieel
gebruik en suiker voor de kleinhandel en haar positie als prijsleider op deze markten, een
essentieel lid van het kartel;

Ð Tate & Lyle was, gelet op haar aandeel op de relevante markten, het op eÂeÂn na belangrijkste lid van
het kartel;

Ð de handelaren Napier Brown en James Budgett hebben geen deel genomen aan de eerste
bijeenkomst van 20 juni 1986. Zij sloten zich pas enkele maanden later bij het kartel aan en hebben
sindsdien alleen een aandeel gehad in de inbreuken op het gebied van suiker voor industrieel
gebruik.

Aangezien zij voor een groot deel van de suiker die zij verhandelden afhankelijk waren van de beide
binnenlandse suikerproducenten Ð British Sugar en Tate & Lyle Ð waren hun invloed op de relevante
markt en hun mogelijkheden om macht op die markt uit te oefenen beperkt.

Met betrekking tot British Sugar werden bovendien diverse verzwarende omstandigheden vastgesteld:

Ð British Sugar was the aanstichter van de inbreuk en bleef gedurende de gehele periode in kwestie
de drijvende kracht erachter. British Sugar was de onderneming die, nadat zij een prijzenoorlog had
gevoerd tegen haar concurrenten, door de bijeenkomst van 20 juni 1986 te organiseren het initiatief
nam om de prijzenoorlog te beeÈ indigen en een prijsstrategie overeen te komen met haar
concurrenten;

Ð de handelwijze van British Sugar was strijdig met de heldere bewoordingen van haar uitvoerige
programma ter naleving van de regels, dat zij in oktober 1986 tijdens een procedure tegen Napier

6 PB C 9 van 14.1.1998, blz. 3.
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Brown aan de Commissie heeft overgelegd en dat de Commissie als verzachtende omstandigheid in
aanmerking heeft genomen bij het vaststellen van de boete in de zaak tegen Napier Brown; 7

Ð al in juli 1988 heeft de Commissie, in haar beschikking inzake Napier Brown, British Sugar beboet
omdat zij had getracht een handelaar van de Britse markt voor suiker voor de kleinhandel te
verdrijven. Op dezelfde markt heeft British Sugar de hier besproken gezamenlijke strategie van
prijsopdrijving gedurende twee jaar parallel aan de procedure gevolgd die in de Napier Brown-
beschikking resulteerde .

Wat Tate & Lyle aangaat heeft de Commissie de boete op grond van de mededeling betreffende het
niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken betreffende mededingingsregelingen (de
`clementiemededeling') 8 aanmerkelijk verlaagd omdat de onderneming met de Commissie heeft
meegewerkt, met name door twee brieven over te leggen die voor het bedrijf zelf belastend waren.
Deze beide brieven leverden het doorslaggevende bewijs van het bestaan van een kartel en stelden de
Commissie in staat in dit geval in te grijpen.

Griekse veerboten

In haar beschikking van 9 december 1998 heeft de Commissie zeven veerdienstmaatschappijen een
boete opgelegd vanwege prijsafspraken voor roll-on-roll-off-diensten op routes tussen Griekenland en
ItalieÈ.

Zes van deze ondernemingen Ð Minoan, Anek, Strintzis, Ventouris, Karageorgis en Marlines Ð zijn
gevestigd in Griekenland. De zevende onderneming Ð Adriatica Ð is gevestigd in ItalieÈ.

Naar aanleiding van een brief van een particulier heeft de Commissie in juli 1994 zonder voorafgaande
waarschuwing verificaties verricht in de kantoren van zes veerdienstmaatschappijen, waarvan er vijf
zijn gevestigd in Griekenland en eÂeÂn in ItalieÈ. Hierbij werden harde bewijzen gevonden voor een
inbreuk op artikel 81 van het EG-Verdrag. De Commissie concludeerde hieruit dat de veerdienst-
maatschappijen al jarenlang hadden deelgenomen aan een prijskartel. Deze lopende overeenkomst
werd door de maatschappijen betiteld als `de normale praktijk'. Geregeld vonden er bijeenkomsten en
briefwisselingen plaats met als doel collectief tarieven vast te stellen voor het vervoer van personen en
voertuigen.

De relevante markt is beperkt in geografisch opzicht en in omvang. Het gaat om drie van de vijf routes
over de Adriatische Zee. Deze vormen, in vergelijking met andere markten in de EU, een relatief
kleine, seizoensgebonden markt.

Normaliter zou de Commissie een dergelijke inbreuk als zeer ernstig beschouwen. De gevolgen van de
inbreuk voor de markt waren echter relatief beperkt. De partijen hebben de specifieke prijsafspraken
niet volledig ten uitvoer gelegd en de tarieven op de desbetreffende routes laag gehouden in
vergelijking met de tarieven op andere routes binnen de gemeenschappelijke markt voor zeevervoer
tussen lidstaten. Derhalve besloot de Commissie de inbreuk als zwaar aan te merken.

De Commissie heeft geldboeten opgelegd ten belope van in totaal 9,1 miljoen ECU.

7 PB L 284 van 19.10.1998, blz. 41.
8 PB C 207 van 18.7.1997, blz. 4.
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Bijna alle betrokken maatschappijen hebben met de Commissie meegewerkt en een vermindering van
hun boete gekregen. De Commissie is van oordeel dat na haar interventie de voorwaarden voor
onvervalste concurrentie op deze markt zijn hersteld.

Prijsafspraken, marktverdeling en manipulatie van inschrijvingsprocedures,
marktverdeling en manipulatie van inschrijvingsprocedures in de markt van
voorgeõÈsoleerde buizen.

Op 21 oktober 1998 9 stelde de Commissie een beschikking vast waarbij in totaal voor meer dan
92 miljoen ECU geldboeten werden opgelegd aan tien ondernemingen die hadden deelgenomen aan
een kartel dat zich bezighield met geheime marktverdeling, manipulatie van inschrijvingsprocedures
en prijsafspraken dat de gehele Europese markt van voorgeõÈsoleerde buizen voor afstandsverwarming
bestreek. De leider van het kartel, ABB Asea Brown Boveri N.V., een Zwitsers Zweeds engineering-
concern kreeg een geldboete van 70 miljoen ECU.

De verificaties van de Commissie vonden in juni 1995 plaats ingevolge een klacht van het Zweedse
Powerpipe, de enige producent die niet bij het kartel betrokken was. Het bedrijf had zich erover
beklaagd het slachtoffer te zijn van systematische represailles van de andere bedrijven omdat het
weigerde toe te treden tot een onrechtmatige constructie. Bij nagenoeg alle producenten werd
aanzienlijk bewijsmateriaal van het kartel ontdekt en negen maanden later gaven de meeste van hen
aan de Commissie toe dat zij de mededingingsvoorschriften hadden geschonden.

Het kartel begon eind 1990 in Denemarken Ð waar de meeste van de producenten gevestigd zijn of
hun hoofdkantoren hebben Ð en werd geleidelijk aan uitgebreid tot andere markten, inzonderheid
Duitsland dat de grootste individuele nationale markt voor afstandverwarming is. Vanaf 1994 bestreek
het kartel de volledige West-Europese markt die jaarlijks meer dan 400 miljoen ECU waard is. De
meeste hooggeplaatste directeuren op voorzitter- of algemeen directeurniveau stelden het gezamen-
lijke beleid vast en kenden marktquota's toe aan elke deelnemer terwijl contactgroepen van
verkoopdirecteuren in de onderscheiden nationale markten hun besluiten tot uitvoering brachten en
toezicht hielden op de tenuitvoerlegging van het kartel. De meeste afstandverwarmingscontracten
worden gegund via een openbare aanbesteding en voor de grotere projecten gelden de communautaire
voorschriften inzake overheidsopdrachten. In Duitsland en Denemarken waar de regelingen het meest
geavanceerd waren werd elk nieuw aangekondigd project in het geheim door het kartel toegewezen
aan een uitgekozen deelnemer die de prijs kon vaststellen die hij zou bieden. De andere producenten
dienden vervolgens hogere offertes in teneinde te garanderen dat het contract aan de begunstigde
deelnemer werd gegund.

Toen Powerpipe in Duitsland een groot contract werd gegund tegen het kartel, besloten de andere
producent Powerpipe uit de markt te werken door het bedrijf te boycotten en ervoor te zorgen dat de
bevoorrading ervan werd afgesneden.

Het feit dat de tien betrokken producenten het kartel gedurende bijna een jaar na het onderzoek
opzettelijk voortzetten is een bijzonder verzwarende omstandigheid van de inbreuk. Bij de vaststelling
van de geldboeten heeft de Commissie haar richtsnoeren toegepast die voorzien in een minimum
geldboete van 20 miljoen ECU voor zeer ernstige inbreuken. Ondanks de voortzetting van de inbreuk
heeft de Commissie in de meeste gevallen de geldboete verlaagd welke normaliter zou zijn opgelegd,
teneinde rekening te houden met de medewerking van de bedrijven.

9 PB L 24 van 30.1.1999, blz. 1.
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Wat ABB betreft, geeft de geldboete de betrokkenheid in het kartel van zeer hoog geplaatste
bestuurders weer.

1.2. Verticale overeenkomsten

Volkswagen Ð Audi

De Commissie heeft een geldboete ten belope van 102 miljoen ECU opgelegd aan Volkswagen AG Ð
het grootste Europese automobielconcern Ð vanwege een inbreuk op artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag. De Commissie heeft vastgesteld dat de onderneming haar Italiaanse dealers systematisch
heeft gedwongen om buitenlandse (met name Duitse of Oostenrijkse) klanten te weigeren een
motorvoertuig van het merk Volkswagen of Audi te verkopen. Sinds 1995 hebben tal van consumenten
zich bij de Commissie beklaagd over de moeilijkheden die zij ondervonden bij de aankoop van een
nieuw motorvoertuig in ItalieÈ. In haar beschikking van 28 januari 1998 10 kwam de Commissie tot de
slotsom dat Volkswagen AG, haar Italiaanse dochteronderneming Autogerma S.p.A. en haar
dochteronderneming Audi AG met hun Italiaanse dealers een strategie overeen zijn gekomen die
erop is gericht de uitvoer uit ItalieÈ naar andere lidstaten, met name Oostenrijk en Duitsland, te
verhinderen en/of aanzienlijk te beperken. Volkwagen kreeg twee maanden de tijd om de door de
Commissie opgelegde maatregelen te nemen en een einde te maken aan de vastgestelde gedragingen.

Met de beschikking van de Commissie eindigde een procedure die was ingeleid naar aanleiding van
een groot aantal klachten van consumenten over de problemen die zij in ItalieÈ ondervonden bij de
aankoop van een nieuw motorvoertuig van het merk Volkswagen of Audi.

In oktober 1995 heeft de Commissie verificaties verricht in de kantoren van Volkswagen AG in
Wolfsburg, Audi AG in Ingolstadt en Autogerma S.p.A. in Verona (een volledige dochteronderneming
van Volkswagen en de officieÈ le importeur voor ItalieÈ van de beide merken), alsmede bij een aantal
VAG-dealers in Noord-ItalieÈ. De bij deze verificaties aangetroffen documenten leverden duidelijke
bewijzen voor het door Volkswagen, Audi en Autogerma gevoerde beleid van afscherming van de
markt.

De Commissie stelde in haar beschikking dat de gedragingen van Volkswagen de werking van de
gemeenschappelijke markt bedreigen en een zeer zware inbreuk vormen op de mededingingsregels
van het Gemeenschapsrecht. Volkswagen beoogde met haar maatregelen een exportverbod of -
beperking tot stand te brengen en is hierin ook geslaagd. Deze maatregelen waren, zowel afzonderlijk
als in combinatie, van dien aard dat ze tot een aanmerkelijke beperking van de mededinging hebben
geleid. Ze hebben de handel tussen de lidstaten ongunstig beõÈnvloed, omdat het door Volkswagen
opgelegde uitvoerverbod c.q. de beperking het grensoverschrijdende verkeer heeft belemmerd. De
handel tussen de lidstaten is hierdoor in aanmerkelijke mate ongunstig beõÈnvloed.

Bij de vaststelling van de geldboete heeft de Commissie rekening gehouden met de duur van de
inbreuk Ð meer dan tien jaar Ð en onder meer met het feit dat de ondernemingen van het
Volkswagen-concern de economische afhankelijkheid van hun netwerk van dealers in ItalieÈ hebben
aangewend om mededingingsbeperkende praktijken tot stand te brengen. Bovendien heeft de
Commissie als verzwarende omstandigheid mee laten wegen dat Volkswagen niet naar behoren heeft
gereageerd op haar verzoeken om een einde te maken aan deze zware inbreuk.

10 Beschikking 98/273/EG van de Commissie van 28 januari 1998 (IV/35.733 Ð VW), PB L 124 van 23.4.98, blz. 60.
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Deze beschikking vormt een belangrijke stap in de beschikkingspraktijk van de Commissie, omdat ze
de hoogste boete behelst die ooit aan een onderneming is opgelegd. De hoogte van de boete geeft aan
dat de Commissie dergelijke praktijken niet wenst te tolereren en tegen andere fabrikanten die de
gemeenschappelijke markt willen afschermen even streng zal optreden. Deze zaak dient ook te
worden bezien in de context van het toezicht op de toepassing van de verordening betreffende de
groepsvrijstelling voor de afzet van motorvoertuigen. 11 Artikel 11 van de verordening verplicht de
Commissie ertoe de toepassing van de verordening te evalueren, met name wat de gevolgen van het
vrijgestelde distributiesysteem voor de prijsverschillen tussen de lidstaten en de dienstverlening aan de
eindgebruiker betreft.

Deze verordening biedt autofabrikanten de mogelijkheid om een aantal mededingingsbeperkende
bepalingen en praktijken toe te passen binnen de contractuele betrekkingen met hun dealers. In ruil
daarvoor moeten de fabrikanten zich aan een aantal in de verordening uiteengezette regels houden,
zoals de regel dat zij de vrijheid van eindgebruikers en andere van het distributienet deel uitmakende
dealers om in elke willekeurige lidstaat een motorvoertuig te kopen niet mogen beperken. Niet-
naleving van deze voorwaarde wordt door de Commissie als een zeer zware inbreuk op de
mededingingsregels beschouwd en dienovereenkomstig bestraft. De Commissie heeft echter gemerkt
dat de parallelhandel in bepaalde lidstaten nog altijd wordt belemmerd en zal niet aarzelen om
maatregelen te treffen tegen fabrikanten die zich niet aan de regels houden.

Van den Bergh Foods

Op 11 maart 1998 heeft de Commissie naar aanleiding van een onderzoek uit hoofde van artikel 81 en
82 van het EG-Verdrag, een beschikking gegeven waarin zij de `vrieskistexclusiviteitspraktijk' van
Unilever heeft veroordeeld teneinde de markt van impulsijs beter toegankelijk te maken voor andere
leveranciers. Een dochteronderneming van Unilever, Van den Bergh Foods Limited, is met een
marktaandeel van meer dan 85% de voornaamste leverancier van consumptie-ijs in Ierland. De
onderneming heeft een uitgebreid netwerk van vrieskisten die zonder directe vergoeding ter
beschikking worden gesteld aan kleinhandelaren, op voorwaarde dat de vrieskisten exclusief worden
gebruikt voor de opslag van Unilever-producten.

De Commissie was van oordeel dat het op exclusieve voorwaarden beschikbaar stellen van vrieskisten
er, gelet op de omstandigheden op de Ierse markt, toe leidt dat veel verkooppunten alleen de
ijsproducten van Unilever ter verkoop kunnen aanbieden. De marktonderzoeken waarop de
Commissie haar oordeel baseerde toonden aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat winkeliers de
aanwezige vrieskisten, met name die van Unilever, vervangen of er een extra kist bij plaatsen, naast die
van Unilever. De concurrenten van Unilever wordt daarmee de toegang tot deze verkooppunten
ontzegd, met als gevolg dat hun producten in circa 40% van de verkooppunten in Ierland niet ter
verkoop worden aangeboden. Het aandeel van deze verkooppunten in de totale afzet op de relevante
markt bedraagt ongeveer eenzelfde percentage.

De Commissie was dan ook van oordeel dat de exclusiviteitsclausule, zoals deze werd toegepast met
betrekking tot verkooppunten die enkel over door Unilever verstrekte vrieskisten voor consumptie-ijs
beschikken, in strijd is met artikel 81 van het EG-Verdrag. Bovendien was zij van mening dat Unilever
inbreuk maakte op artikel 82 van het EG-Verdrag en misbruik maakte van haar machtspositie op de
Ierse markt door winkeliers ertoe aan te zetten dit soort exclusiviteitsovereenkomsten aan te gaan.

11 Verordening (EG) Nr. 1475/95 van de Commissie van 28 juni 1995, PB L 145 van 29.6.1995, blz. 25.
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De mogelijke gevolgen van de praktijk inzake de distributie van consumptie-ijsproducten voor de
mededinging werden in 1991 voor het eerst onder de aandacht van de Commissie gebracht in een
klacht van Mars. In 1992 gaf de Commissie een beschikking waarin zij de toepassing van de
zogenoemde `verkooppuntexclusiviteit' door de twee marktleiders op de Duitse consumptie-ijsmarkt
veroordeelde, waarna zij zich over het wijder verbreide probleem van de `vrieskistexclusiviteit' boog.
Naar aanleiding van de bezwaren die de Commissie in 1993 heeft gemaakt heeft Unilever haar
distributieregelingen in Ierland op een aantal punten gewijzigd. In het bijzonder heeft de onderneming
in 1995 als alternatief voor de traditionele methode waarbij vrieskisten in bruikleen worden gegeven
een huurkoopregeling ingevoerd om kleinhandelaren de mogelijkheid te bieden bij Unilever een eigen
vrieskist aan te schaffen. De verwachting was dat de distributieregelingen van Unilever dankzij deze
wijzigingen verenigbaar zouden worden met de mededingingsregels, doordat meer kleinhandelaren op
deze manier over een eigen vrieskist zouden gaan beschikken. De kleinhandelaren zouden dan
producten van willekeurig welke leverancier ten verkoop kunnen aanbieden, zodat de Ierse
impulsijsmarkt opengesteld zou worden. Deze verwachtingen werden echter niet waargemaakt, zoals
ook bleek uit een uitgebreid marktonderzoek dat in de zomer van 1996 in opdracht van de Commissie
is uitgevoerd. Derhalve werd Unilever in 1997 een nieuwe reeks punten van bezwaar toegezonden.

Unilever heeft tegen de beschikking van de Commissie beroep aangetekend bij het Gerecht van eerste
aanleg. Hangende de uitspraak heeft de president van het gerecht op verzoek van Unilever besloten de
effecten van de beschikking van de Commissie op te schorten. De voornaamste reden dat de president
aan het verzoek heeft voldaan, was de overweging dat er bij het Ierse Hooggerechtshof eveneens een
zaak in behandeling was over de toepassing van vrieskistexclusiviteit door Unilever. Met de
opschorting wordt beoogd juridische onzekerheid ten gevolge van eventuele tegenstrijdige oordelen
van de beide rechtbanken te voorkomen.

1.3. Misbruik van een machtspositie

Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS)

Op 17 juni 1998 constateerde de Commissie in een beschikking 12 dat de Amministrazione Autonoma
dei Monopoli dello Stato (AAMS), die een machtspositie heeft in de Italiaanse groothandel in
sigaretten, inbreuk had gemaakt op artikel 82 van het EG-Verdrag door misbruik te maken van haar
machtspositie om haar eigen sigarettenmerken ten koste van buitenlandse merken te beschermen. De
Commissie heeft de AAMS derhalve een boete van 6 miljoen ECU opgelegd.

De AAMS is een orgaan dat rechtstreeks onder het Italiaanse ministerie van FinancieÈn ressorteert en
enerzijds zakelijke activiteiten ontplooit (productie, invoer, uitvoer en groothandel in tabaksfabri-
katen) en anderzijds overheidstaken verricht (toezicht op de naleving van de Italiaanse regelgeving
inzake tabaksfabrikaten). De AAMS heeft op het Italiaanse grondgebied het uitsluitende recht op de
productie van tabaksfabrikaten en neemt in de Italiaanse groothandel in tabaksfabrikaten feitelijk een
monopoliepositie in, aangezien zij thans de enige onderneming in ItalieÈ is die deze activiteit ontplooit.

In haar beschikking constateerde de Commissie dat de AAMS in de Italiaanse groothandel in
sigaretten een machtspositie bezit en dat zij deze machtspositie heeft misbruikt door buitenlandse
producenten (d.w.z. producenten die in een andere lidstaat sigaretten fabriceren) sinds jaar en dag te
dwingen tot het sluiten van distributieovereenkomsten waarin tal van mededingingsbeperkende
bepalingen zijn opgenomen die de toegang tot de Italiaanse markt voor buitenlandse sigarettenmerken

12 Beschikking 98/538/EG van de Commissie van 17 juni 1998, PB L 252 van 12.9.98, blz. 47.
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sterk beperken. Ten eerste beperken deze overeenkomsten de mogelijkheden om nieuwe buitenlandse
sigarettenmerken op de Italiaanse markt te brengen. Voorts beperken ze de mogelijkheden om de
ingevoerde hoeveelheden sigaretten van reeds op deze markt geõÈntroduceerde merken te verhogen.
Tot slot stellen ze met betrekking tot de presentatie van en controle op buitenlandse sigaretten
ongerechtvaardigde eisen.

Bovendien heeft de AAMS haar machtspositie misbruikt door eenzijdige maatregelen te nemen om
haar eigen sigarettenmerken ten koste van buitenlandse merken te begunstigen. Zowel buitenlandse
producenten als Italiaanse kleinhandelaren hebben nadelige gevolgen van deze eenzijdige maatregelen
ondervonden.

In haar beschikking heeft de Commissie de AAMS gelast onmiddellijk een einde te maken aan de nog
bestaande inbreuken en zich verder te onthouden van voortzetting of herhaling van deze
ongeoorloofde gedragingen. Bovendien is de AAMS een boete opgelegd van 6 miljoen ECU. Bij de
vaststelling van dit bedrag is rekening gehouden met het feit dat de desbetreffende gedragingen van de
AAMS een zware inbreuk vormden en gedurende een lange periode hebben plaatsgevonden.

AFS/ADP

Deze zaak betreft een klacht die het cateringbedrijf AFS (Alpha Flight Services) heeft ingediend tegen
een systeem van commercieÈ le vergoedingen dat werd toegepast op de Parijse luchthavens Orly en
Roissy Charles-de-Gaulle. AFS en OAT, een dochteronderneming van de Groupe Air France, zijn
concurrerende ondernemingen die cateringdiensten verrichten op Orly. De exploitant van de
luchthavens, ADP, brengt verrichters van grondafhandelingsdiensten zowel commercieÈ le als vast-
goedvergoedingen in rekening. Zouden AFS dezelfde tarieven worden aangerekend als OAT, dan
zouden de door AFS verschuldigde vergoedingen ongeveer 3,5 miljoen franc lager uitvallen. Het tarief
dat wordt aangerekend aan luchtvaartmaatschappijen die zelf hun catering verzorgen, is ofwel nul,
ofwel lager dan het tarief voor verrichters van gronddiensten ten behoeve van derden. Dergelijke
verschillen zijn objectief niet te rechtvaardigen en hebben een discriminerende weerslag op de
kostprijs van de diensten van de diverse verrichters. Hierdoor wordt niet alleen de concurrentie tussen
verrichters van gronddiensten, maar ook de concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen vervalst,
omdat sommige maatschappijen kostenvoordelen genieten ten opzichte van andere, ofwel vanwege
verstoorde concurrentieverhoudingen tussen verrichters van gronddiensten ten behoeve van derden,
ofwel vanwege de onrechtmatige begunstiging van zelfafhandelingsdiensten.

In artikel 82 is bepaald dat een onderneming die op een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke
markt een machtspositie inneemt ten aanzien van haar handelspartners bij gelijkwaardige prestaties
geen ongelijke voorwaarden mag toepassen, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging.
In de beschikking van 11 juni 1998 constateert de Commissie dat ADP inbreuk heeft gemaakt op de
bepalingen van artikel 82 van het EG-Verdrag door van haar machtspositie als exploitant van de
Parijse luchthavens gebruik te maken om de dienstverrichters of de gebruikers die gronddiensten of
zelfafhandelingsactiviteiten verrichten op het gebied van catering (met inbegrip van het inladen in en
het uitladen uit het vliegtuig van voedsel en dranken), het schoonmaken van de vliegtuigen en de
vrachtafhandeling, op de Parijse luchthavens Orly en Roissy-Charles de Gaulle discriminerende
commercieÈ le vergoedingen aan te rekenen.

Het gewraakte vergoedingsstelsel bevoordeelt maatschappijen die op de luchthaven de meeste
luchtvervoeractiviteiten ontwikkelen. Vervoerders die minder activiteiten op de luchthaven ontplooien
worden door de in een machtspositie verkerende beheerder van de luchthaven op discriminerende
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wijze benadeeld. De beschikking beoogde een einde te maken aan dit vergoedingsstelsel, dat de
werking van de interne markt op het gebied van de luchtvaart belemmert.

Grondafhandelingsdiensten op de luchthaven van Frankfurt/Main

Op 14 januari 1998 heeft de Commissie ingevolge artikel 82 van het EG-Verdrag een beschikking
gegeven waarin zij constateerde dat de exploitant van de luchthaven van Frankfurt/Main (Flughafen
Frankfurt AG Ð FAG) misbruik van haar machtspositie had gemaakt om de markt voor de levering
van platformafhandelingsdiensten voor zichzelf te behouden, en waarin de onderneming werd gelast
hier een einde aan te maken. 13

FAG heeft haar positie als luchthavenexploitant gebruikt om onafhankelijke afhandelingsbedrijven
toegang tot het platform te weigeren en luchtvaartmaatschappijen die van de luchthaven gebruik-
maken het recht te ontzeggen om zelf hun afhandelingsdiensten te verrichten. Na de door FAG
aangevoerde technische argumenten (met name het argument dat er onvoldoende ruimte zou zijn) te
hebben verworpen, kwam de Commissie tot de slotsom dat FAG met haar inspanningen om haar
monopolie met betrekking tot de activiteiten in kwestie in stand te houden misbruik had gemaakt van
haar machtspositie. De Commissie heeft de onderneming daarom verzocht een gedetailleerd plan over
te leggen om de markt open te stellen.

Deze beschikking van de Commissie dreigde echter zonder gevolgen te blijven omdat FAG besloot
haar beste klanten langetermijnovereenkomsten aan te bieden waarmee zij zich voor een periode van
drie tot tien jaar zouden hebben gebonden. Hierdoor zou de markt voor grondafhandelingsdiensten
worden `afgegrendeld' en zou FAG haar monopolie in wezen behouden. Derhalve heeft de Commissie
FAG nog tijdens de formele procedure tegen de onderneming medegedeeld dat zij de betrokken
overeenkomsten in strijd met het Gemeenschapsrecht achtte.

FAG heeft uiteindelijk besloten zich bij het standpunt van de Commissie neer te leggen. De
onderneming heeft geen beroep tegen de beschikking van de Commissie aangetekend, een plan
overgelegd om de markt per 1 januari 1999 open te stellen en aangekondigd dat zij haar beleid inzake
de langetermijnovereenkomsten wezenlijk zou aanpassen. Op 28 juni 1998 heeft de Commissie FAG te
kennen gegeven dat deze maatregelen een einde maakten aan de vastgestelde inbreuk.

Trans-Atlantic Conference Agreement

Op 5 juli 1994 dienden de partijen bij de Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA) bij de
Commissie een verzoek in om vrijstelling krachtens artikel 81, lid 3 van het EG-Verdrag. TACA is een
gewijzigde versie van de Trans-Atlantic Agreement (TAA) welke overeenkomst oorspronkelijk op
28 augustus 1992 bij de Commissie werd aangemeld. Op 19 oktober 1994 verbood de Commissie de
TAA bij beschikking. De lijnvaartconferences die deel uitmaakten van de TAA, waren alle partij bij de
TACA alsook Hanjin Shipping Co Ltd en Hyundai Merchant Marine Co Ltd, twee Koreaanse
scheepvaartlijnen die eerder niet werkzaam waren in de transatlantische vaart.

Op 16 september 1998 keurde de Commissie een beschikking goed waarin is bepaald dat de TACA de
volgende bestanddelen bevat die erop gericht zijn om of tot gevolg hebben dat de mededinging wordt

13 Beschikking 98/190/EG van 14 januari 1998, PB L 72 van 11 maart 1998, blz. 30.
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verhinderd, beperkt of vervalst in de zin van artikel 81, lid 1 van het EG-Verdrag en artikel 53, lid 1
van de EER-Overeenkomst:

a) de prijsovereenkomst tussen de TACA-partijen met betrekking tot zeevervoer;

b) de prijsovereenkomst tussen de TACA-partijen met betrekking tot inlandvervoerdiensten die
op het grondgebied van de Gemeenschap ten behoeve van verladers worden verstrekt in
combinatie met andere diensten als onderdeel van een multimodale transportoperatie voor het
vervoer van containervracht (¹carrier haulage dienstenº) tussen Noord-Europa en de
Verenigde Staten van Amerika;

c) de overeenkomst tussen de TACA-partijen met betrekking tot de voorwaarden waaronder zij
dienstencontracten met rederijen kunnen sluiten; en

d) de overeenkomst tussen de TACA-partijen met betrekking tot de vaststelling van maximum
vergoedingen van expediteurs.

Alleen de eerste van deze overeenkomsten valt binnen de werkingssfeer van de groepsvrijstelling voor
lijnvaartconferences in artikel 3 van Verordening nr. 4056/86 en in de beschikking weigert de
Commissie een individuele vrijstelling voor de overige drie overeenkomsten.

In de beschikking is de Commissie tevens van mening dat de TACA-partijen gezamenlijk een
machtspositie innemen en dat zij daarvan op twee manieren misbruik hebben gemaakt. In de eerste
plaats door de beschikbaarheid van dienstencontracten op twee wijzen te beperken. Individuele
dienstencontracten werden in 1975 door de TACA-partijen openlijk geweerd en zelfs na 1995 waren
alle dienstencontracten slechts op grond van zeer beperkende voorwaarden beschikbaar.

In de tweede plaats hebben de TACA-partijen van hun gezamenlijke machtspositie misbruik gemaakt
door potentieÈ le concurrenten ertoe aan te zetten zich bij de TACA aan te sluiten en aldus de
mededingingsstructuur van de markt te wijzigen. De TACA-partijen deden dit op verschillende
manieren en inzonderheid door overeen te komen dat scheepvaartmaatschappijen die traditioneel
geen lid waren van de conference de toestemming kregen om een lagere prijs in dienstencontracten
aan te rekenen dan de prijs die door de traditionele conferenceleden werd aangerekend. De TACA-
overeenkomst was erop gericht en had tot gevolg dat dienstencontracten met een dubbel tarief werden
gesloten teneinde de concurrentie van de onafhankelijke reders te beperken door ze in de conference
op te nemen.

Bovendien dongen traditionele conferenceleden niet mee naar bepaalde contracten waarbij zij dit deel
van de markt overlieten aan scheepvaartmaatschappijen die geen traditionele conferenceleden waren.
In totaal werden geldboeten voor een bedrag van 273 miljoen ECU opgelegd aan de TACA-partijen
wegens twee inbreuken op artikel 82. De ernst van de tweede inbreuk blijkt gedeeltelijk uit het belang
van de potentieÈ le concurrentie in de lijnvaartmarkten. De geldboeten zijn berekend op grond van de
door de Commissie gepubliceerde richtsnoeren inzake het opleggen van geldboeten.

Op 26 november 1996 besloot de Commissie de immuniteit met betrekking tot geldboeten op te heffen
ten aanzien van het vaststellen van het inlands tarief, die de TACA-partijen op grond van de formele
aanmelding van de overeenkomst genoten. Zij kan op een latere datum besluiten om geldboeten op te
leggen met betrekking tot deze inbreuk.
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2. Goedkeuringen

2.1. Horizontale overeenkomsten

a) Strategische allianties

Finnair/Maersk Air

De Europese Commissie heeft besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen de gemeenschappelijke
onderneming die de Finse luchtvaartmaatschappij Finnair en de in Denemarken gevestigde
maatschappij Maersk Air hadden opgericht voor het verzorgen van luchtvervoerdiensten tussen
Stockholm en Kopenhagen. In de praktijk betekent dit dat de Commissie Finnair en Maersk Air
toestemming heeft gegeven om hun samenwerking op de route tussen de Deense en de Zweedse
hoofdstad gedurende een periode van zes jaar voort te zetten. Met deze gemeenschappelijke
onderneming werd ingestemd omdat zij de concurrentie op deze route, waarop voorheen eÂeÂn
luchtvaartmaatschappij een machtspositie had, vergroot.

Finnair en Maersk Air verzorgen sinds april 1997 lijnvluchten tussen Kopenhagen en Stockholm.
Indertijd was er op deze markt onvoldoende concurrentie: hoewel er op deze route jaarlijks meer dan
een miljoen passagiers werden vervoerd, nam in de praktijk eÂeÂn luchtvaartmaatschappij vrijwel een
monopoliepositie in en waren de prijzen hoog.

De Commissie erkende dat de samenwerking tussen Finnair en Maersk een einde maakt aan het
monopolie op de route Stockholm-Kopenhagen. De Commissie was van oordeel dat dit positieve
effect van de overeenkomst tussen Finnair en Maersk de beperkende effecten van sommige bepalingen
ervan (zoals code-sharing en onderlinge afstemming van tarieven) ruimschoots compenseert en dat de
consument baat zal vinden bij de nieuwe situatie op de markt. In dit verband merkt de Commissie op
dat de prijzen sinds de komst van deze tweede onderneming aanmerkelijk zijn gedaald.

b) Gemeenschappelijke ondernemingen en andere samenwerkingsvormen

Canon / Kodak

Deze zaak betreft een samenwerkingsverband tussen vijf fabrikanten van fotografische materialen
voor het in licentie ontwikkelen en exploiteren van een nieuw, geavanceerd fotografisch systeem, het
zogenoemde Advanced Photographic System (APS), dat een alternatief vormt voor de oude systemen
en de beeldtechnologie. Het project behelst zowel de productie van nieuwe typen camera's en films als
de vervaardiging van materialen voor de ontwikkeling van deze films.

Reeds in 1991 hebben Kodak (samen met Fuji een van de grootste filmfabrikanten ter wereld), Canon,
Minolta en Nikon een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een dergelijk systeem.
Vanwege de bij de werkzaamheden ondervonden problemen bleek het nodig het samenwerkingsver-
band uit te breiden met Fuji.

In 1993 hebben de betrokken partijen de overeenkomsten aangemeld bij de Commissie. Hoewel de
overeenkomsten nog niet helemaal rond waren, bleven de ondernemingen samenwerken, zowel op
technisch gebied als aan het opstellen van juridische teksten waarin hun betrekkingen werden
geregeld.
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Na een lang proces van onderhandelingen hebben de betrokken partijen begin 1997 hun aanmelding
voltooid, rekening houdend met de wens van de Commissie dat bepaalde, vanuit het oogpunt van de
mededingingsregels onaanvaardbaar geachte elementen zouden worden geschrapt.

Vervolgens heeft de Commissie ingevolge artikel 19, lid 3, in het PB een mededeling 14 gepubliceerd,
die niet tot reacties van derden heeft geleid. De procedure werd, na raadpleging van het AdviescomiteÂ

dan ook afgerond middels de verzending van een administratieve ¹vrijstellingsbrief van 24 maart 1998.

Wat de kern van de zaak betreft, was het de betrokken partijen van het begin af aan duidelijk dat APS
alleen kans van slagen had en misschien zelfs een nieuwe norm zou kunnen worden als zij ervoor
konden zorgen dat het systeem ook zou worden verspreid, niet alleen door henzelf, maar ook via
licentieovereenkomsten met concurrenten.

De vijf partners hebben daarom met informatiebijeenkomsten en seminars aanmerkelijke inspannin-
gen geleverd om licentieovereenkomsten te sluiten met concurrerende ondernemingen. Als gevolg
hiervan werd ruim voordat het nieuwe APS op de markt zou komen Ð in Europa in april 1996 Ð al
een belangrijk aantal licentiecontracten gesloten.

Het doel van de interventie van de Commissie was, toen de licentieovereenkomsten eenmaal waren
gesloten, ervoor te zorgen dat derden bijtijds met in licentie vervaardigde producten op de markt
zouden kunnen komen om de concurrentie met de vijf partners aan te gaan.

Na de interventie van de Commissie is het licentiebeleid enigszins versoepeld. De licentiehouders
wordt, op grotere schaal dan oorspronkelijk de bedoeling was, tegen een vergoeding of gratis
technische know-how en ondersteuning geboden. Bovendien is er ten aanzien van de bepalingen die de
industrieÈ le vrijheid van de licentiehouders beperken een degressief systeem ingevoerd, zodat de
samenwerking tussen de licentiehouders op zijn laatst in 2004 volledig zal zijn opengesteld.

De Commissie was dan ook van oordeel dat de vijf partners na tal van technische bijeenkomsten met
haar diensten hadden aangetoond dat zij tijdig alle noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om de
licentiehouders de mogelijkheid te bieden te zijner tijd op vanuit het oogpunt van de mededinging
aanvaardbare voorwaarden toe te treden tot de markt.

Pripps/Tuborg

Op 26 juni 1998 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een licentieovereenkomst tussen Tuborg
International A/S (¹Tuborgº) en AB Pripps Bryggerier (¹Prippsº) voor Tuborg-bier in Zweden, echter
slechts nadat de licentie niet-exclusief was gemaakt en er een tweede licentiehouder was aangewezen.

Pripps behoort tot de Noorse Orkla-groep en is de belangrijkste brouwerij in Zweden. Tuborg maakt
deel uit van de Deense Carlsberg-groep, de grootste brouwerij in Denemarken, die tevens op de
Zweedse markt opereert via haar participaties in Falcon Bryggerier AB (¹Falcon). De toonaangevende
merken van de Carlsberg-groep zijn Carlsberg en Tuborg. Pripps heeft sinds 1975 een exclusieve
licentie voor Tuborg-bier in Zweden, terwijl de licentie voor Carlsberg-bier in handen is van Falcon.

14 PB C 330 van 1.11.1997, blz. 10.
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De Tuborg-licentieovereenkomst werd bij de Commissie aangemeld na de toetreding van Zweden tot
de EU. De Commissie deelde de partijen mee dat een dergelijke langdurige exclusieve samenwerking
tussen concurrenten met de daarmee gepaard gaande uitsluiting van anderen aanleiding gaf tot
ernstige bezorgdheid inzake de verenigbaarheid ervan met artikel 81 van het EG-Verdrag. Enkele
andere beperkingen voor Pripps (waaronder het verbod om samen te werken met sommige
buitenlandse brouwerijen en de garantie dat Tuborg het grootste buitenlandse merk in de portefeuille
van Pripps zou zijn) waren door de partijen reeds tenietgedaan na hun eerste besprekingen met de
diensten van de Commissie.

Vervolgens hebben de partijen de afspraken met betrekking tot het Tuborg-merk in Zweden
geherstructureerd. Hun samenwerking wordt voortgezet op basis van een niet-exclusief recht (van
1998 tot 2002) van Pripps om Tuborg-bier in Zweden te produceren, verkopen en distribueren. Om te
voorkomen dat de bezettingsgraad, van de productiecapaciteit van Pripps abrupt negatief wordt
beõÈnvloed, heeft Tuborg er onder bepaalde voorwaarden mee ingestemd een gestaag afnemende
hoeveelheid Tuborg-bier klasse III van Pripps te kopen, mocht Pripps er niet in slagen deze minimale
hoeveelheid op de markt te verkopen.

Nadat deze wijzigingen in de overeenkomst waren aangebracht en er een tweede licentiehouder
(Falcon) was aangewezen, hebben de partijen een administratieve verklaring van geen bezwaar
ontvangen.

P&O Stena Line

Op 26 januari 1999 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan de gemeenschappelijke onderneming
van P&O en Stena die ferrydiensten in het Kanaal exploiteert. P&O en Stena hebben hun
respectievelijke ferry-activiteiten op de korte Franse en Belgische routes samengebracht in een
gemeenschappelijke onderneming, P&O Stena Line. Bij de beschikking van de Commissie wordt aan
de gemeenschappelijke onderneming tot 9 maart 2001 vrijstelling verleend op grond van artikel 81, lid 3
van het EG-Verdrag.

Op 31 oktober 1996 meldden P&O en Stena hun voornemen bij de Commissie aan teneinde vrijstelling
op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag te verkrijgen. Na publicatie van de samenvatting van het
voorstel in het Publicatieblad op 13 maart 1997, deed de Commissie op 10 juni 1997 de partijen een
brief toekomen waarin zij uiting gaf aan haar ernstige twijfels over het voorstel en de redenen aangaf
waarom zij het onderzoek van het voorstel voortzette. Op 6 februari 1998 publiceerde de Commissie
een bekendmaking in het Publicatieblad waarin zij te kennen gaf dat zij voornemens was een
vrijstelling te verlenen aan de gemeenschappelijke onderneming. De gemeenschappelijke onderne-
ming startte haar activiteiten op 10 maart 1998.

In de brief waarin zij uiting gaf aan haar ernstige twijfels verschafte de Commissie toelichting bij haar
bedenking dat de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming zou kunnen leiden tot een
duopolide marktstructuur die gunstig is voor parallel gedrag tussen de gemeenschappelijke
onderneming en Eurotunnel op de korte kanaalroutes in de toeristenmarkt. Na onderzoek
concludeerde de Commissie dat de kenmerken van de markt dusdanig zijn dat mag worden
aangenomen dat de gemeenschappelijke onderneming en Eurotunnel elkaar eerder zullen
beconcurreren dan gezamenlijk zullen optreden om de prijzen op te drijven.

De zaak gaf tevens aanleiding tot problemen omdat er onzekerheid is over de toekomstige
ontwikkelingen in de markt van de veerdiensten over het kanaal, inclusief de gevolgen van de
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beeÈ indiging van de taksvrije concessies medio 1999. In het licht van deze onzekerheden heeft de
Commissie op voorstel van de heer Van Miert besloten de duur van de vrijstelling te beperken tot drie
jaar vanaf de datum van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst, dit wil zeggen tot 9 maart 2001.
Dit zal de Commissie in staat stellen de gevolgen van de gemeenschappelijke onderneming voor de
markt van het ferryverkeer over het kanaal opnieuw te onderzoeken na het zomerseizoen van het
jaar 2000.

De gemeenschappelijke onderneming is eveneens goedgekeurd op grond van een toetsing aan de
nationale concentratievoorschriften in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

British Digital Broadcasting (BDB)

BDB dat thans actief is onder de handelsnaam ON Digital, is een gemeenschappelijke onderneming
van Granada en Carlton, twee omroeporganisaties uit het Verenigd Koninkrijk. De gemeenschappe-
lijke onderneming heeft een platform voor digitale terrestrische televisie in het Verenigd Koninkrijk
opgericht dat door haar wordt geeÈxploiteerd.

BDB werd, na openbare aanbesteding, een vergunning gegund om gedurende twaalf jaar drie digitale
terrestrische betaaltelevisiemultiplexen te exploiteren waarbij het een minimumcapaciteit van 15
kanalen of, eventueel, interactieve diensten werd toegekend. Alle bestaande ongecodeerde
terrestrische omroepen in het Verenigd Koninkrijk hebben hun eigen multiplexen. De ontvangst
van die kanalen en die van BDB geschiedt via een decoder. De kosten ervan werden gesubsidieerd ten
einde een snelle groei van het klantenbestand te bevorderen en te concurreren met de digitale
satellietdecoder van BSkyB die eveneens werd gesubsidieerd.

Aanvankelijk exploiteerden de partijen het platform in een partnerschap met BSkyB, de voornaamste
concurrent van de gemeenschappelijke onderneming. Maatregelen van de nationale toezichthoudende
instantie hadden tot gevolg dat BSkyB zijn belang verkocht en een zevenjarige overeenkomst sloot
met BDB voor het leveren van programma's. Van de 16 kanalen die aanvankelijk door BDB werden
aangeboden, zou BSkyB de levering van minstens drie hoogwaardige en eÂeÂn basiskanaal garanderen.
Die overeenkomsten werden bij de Commissie aangemeld.

Gezien de positie van BDB en BSkyB in de betaaltelevisiemarkt, werd de programmaovereenkomst
zeer nauwgezet onderzocht en werden verschillende wijzigingen aangebracht. Die omvatten de
inkorting van de overeenkomst tot vijf jaar. Tevens werd aandacht besteed aan het feit dat Granada
een belang had in BSkyB. Er waren waarborgen noodzakelijk om te verzekeren dat dit BDB niet zou
verhinderen BSkyB te beconcurreren op de digitale platformmarkt en bij de verwerving van
programmarechten om nieuwe concurrerende kanalen op te richten.

De programmaovereenkomst met BSkyB was het voorwerp van een klacht van DTN, een
concurrerende gemeenschappelijke onderneming die bij de openbare aanbesteding van de vergunning
het pleit verloor aan BDB. De klacht werd verworpen bij beschikking van de Commissie van
30 april 1998 15. Daarop volgde een vrijstelling van de overeenkomsten van de gemeenschappelijke
onderneming welke bij administratieve brief van 25 mei werd verleend.

15 De beschikking werd niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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c) Andere horizontale overeenkomsten

EUCAR 16

Op 17 september 1998 heeft de Commissie zich in een administratieve brief van haar diensten
voorstander getoond van overeenkomsten inzake onderzoek en ontwikkeling in de Europese
automobielsector.

In het onderhavige geval ging het om de EUCAR-overeenkomst Ð European Council for Automotive
Research and Development Ð die is gesloten door de grote automobielconcerns in Europa, namelijk
Fiat, Peugeot SA, Renault, VW, BMW, Mercedes, Porsche, Volvo, Opel en Ford.

Het doel van EUCAR is een versterking van de onderzoeksinspanningen van de partijen (de
gezamenlijke Europese automobielindustrie) op het gebied van economie, technologie en milieu door
middel van projecten die erop gericht zijn het concurrentievermogen van de industrie te verbeteren en
een duurzame bescherming van het milieu te bevorderen.

De overeenkomst betreft de selectie van projecten voor activiteiten op automobielgebied, evenals de
voorwaarden waarop en middelen waarmee deze worden uitgevoerd. Bij het merendeel van deze
projecten gaat het om experimenteel onderzoek en niet om de ontwikkeling van een specifiek type
product. Het onderzoek betreft een preconcurrentieel stadium, hetgeen inhoudt dat de ontwikkelde
producten niet direct in een bepaald type motorvoertuig toepasbaar zijn. Voorbeelden zijn onderzoek
naar het gebruik van keramische materialen in motoren, naar de beperking van de geluidshinder in
motorvoertuigen of naar de milieu-effecten van de uitstoot van motorvoertuigen.

Een project wordt alleen door EUCAR goedgekeurd als er ten minste twee leden uit verschillende
Europese lidstaten aan deelnemen. Het staat de individuele leden overigens vrij om daarnaast ook
eigen onderzoeksprogramma's uit te voeren.

De EUCAR-overeenkomst sluit aan op een onderzoeksplan van EUCAR (Master Plan) waaraan
wordt samengewerkt door automobielfabrikanten, producenten van onderdelen, laboratoria en
universiteiten. In dit plan worden met betrekking tot motorvoertuigen voor het jaar 2000 en daarna
drie gebieden voor technologische samenwerking aangewezen:

i. product: bijvoorbeeld elektromotoren, voertuigen met hybride aandrijving, de milieu-effecten van
motorvoertuigen en het belang van de consument;

ii. bouw van het voertuig: de fabricageproceÂdeÂs, de organisatie van het werk, de efficieÈntie en het
verloop van de voorraden en de sociale omstandigheden van de werknemers; en

iii. vervoer in het algemeen: de acceptatie van de personenauto, openbaar vervoer, multimodaal
vervoer etc.

EUCAR heeft toegezegd de Commissie geregeld op de hoogte te zullen houden van het lopende
onderzoeksprogramma.

16 Bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 3, in PB C 185 van 18.6.1997, blz.12 en IP/98/832.
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Het standpunt van de Commissie in deze zaak bevestigt haar gunstige houding ten aanzien van
samenwerking tussen ondernemingen op onderzoeksgebied, binnen de door de communautaire
mededingingsregels gestelde grenzen.

ACEA 17

Op 11 september 1998 heeft de Association of European Automobile Manufacturers (ACEA) namens
haar leden bij de Commissie een verbintenis aangemeld tot reductie van de uitstoot van kooldioxide
(CO2) van personenauto's. De collectieve inspanningen van de Europese automobielindustrie moeten
leiden tot een significante daling van de CO2-uitstoot, overeenkomstig de doelstelling van de Europese
Unie. In een mededeling van 29 juli 1998 aan de Raad en het Europees Parlement, getiteld
`Tenuitvoerlegging van de communautaire strategie ter reductie van de CO2-uitstoot van
motorvoertuigen: een milieu-overeenkomst met de Europese automobielindustrie', merkte de
Commissie op dat de ACEA-verbintenis aansloot op de communautaire strategie inzake de CO2-
uitstoot van auto's.

In de verbintenis belooft ACEA de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's die in de EU worden
verkocht significant te zullen terugdringen. Namens haar leden noemt ACEA een streefcijfer van
gemiddeld 140 g CO2/km voor nieuwe personenauto's tegen het jaar 2008. Dit betekent een
vermindering met 25% in vergelijking met 1995. De lidstaten en de Commissie zullen gezamenlijk
toezien op de naleving van deze verbintenis. De lidstaten overleggen aan de Commissie [openbare]
gegevens over de ontwikkeling van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's. Op grond
van deze gegevens kan de Commissie nagaan of het beoogde gemiddelde is bereikt. De Commissie
heeft aangekondigd dat zij overweegt bindende wetgeving te introduceren voor het geval het
streefcijfer niet wordt bereikt.

In de verbintenis worden geen streefcijfers genoemd voor individuele autofabrikanten, maar alleen
een gemiddeld streefcijfer voor alle ACEA-leden. Het staat de individuele ACEA-leden vrij om een
strenger of minder streng CO2-beleid te voeren, zolang het gemiddelde streefcijfer maar wordt
gehaald. In de verbintenis is bepaald dat de autofabrikanten afzonderlijk en in onderlinge concurrentie
nieuwe CO2-efficieÈnte technologieeÈn zullen ontwikkelen en introduceren.

De Commissie was van oordeel dat deze verbintenis de mededinging niet beperkt in de zin van artikel
81, lid 1, van het EG-Verdrag en stuurde de ACEA op 1 oktober dan ook een administratieve brief met
een negatieve verklaring.

EACEM

Zestien belangrijke producenten van televisies en videorecorders, verenigd in de European
Association of Electronics Manufacturers (EACEM), hebben zich er vrijwillig toe verbonden het
stroomverbruik van televisies en videorecorders in de `stand-by'-stand terug te dringen.

Achtergrond: tegenwoordig wordt het overgrote merendeel van de televisies en videorecorders met de
afstandsbediening bediend. Doorgaans worden ze ook met de afstandbediening uitgeschakeld, zonder
dat de stroomtoevoer volledig wordt onderbroken. Als een televisie of videorecorder aldus met de
afstandbediening op stand-by wordt gezet, blijft het apparaat stroom verbruiken, tot meer dan 10 W.
De consumentenelektronica-industrie was zich ervan bewust dat televisies en videorecorders vaak

17 IP/98/865.
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langdurig op stand-by staan en dat het stroomverbruik in de stand-by-stand door verbeteringen in het
ontwerp zou kunnen worden teruggedrongen. In een voor DG XVII (Energie) van de Commissie
opgesteld verslag is dit stroomverbruik gekwantificeerd. Geconcludeerd werd dat een reductie van het
gemiddelde stroomverbruik in de stand-by-stand tot 6 W al tot een totale stroombesparing van 3,2
TWh 18 per jaar kon leiden tegen het jaar 2005 en van 4,9 TWh per jaar tegen 2010. De maximale
kosten per eenheid voor reductie van het stand-by-stroomverbruik van een televisie of videorecorder
werden geraamd op 3 ECU.

De ondernemingen uit de industrie achtten zich geen van alle in een positie om afzonderlijk producten
met een laag stroomverbruik te introduceren. De winstmarges in de industrie zijn gering en de
ondernemingen vreesden dat de consument niet bereid zou zijn om vooraf te betalen voor een lager
stroomverbruik, hoewel hiermee op den duur geld wordt bespaard. De consumentenelektronica-
industrie is daarom in overleg met de diensten van de Commissie tot deze vrijwillige regeling gekomen.
De deelnemende fabrikanten Ð en ook andere ondernemingen kunnen nog tot de regeling
toetreden Ð hebben zich vastgelegd op bepaalde streefcijfers voor het stroomverbruik. Om te
voorkomen dat er tussen de deelnemende ondernemingen vertrouwelijke informatie wordt uit-
gewisseld, hetgeen negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de concurrentie, zal een onafhankelijk
adviseur de gegevens over de omzet en het stroomverbruik van de verkochte eenheden per
onderneming inventariseren en enkel aangeven welke fabrikanten niet aan hun verplichtingen
voldoen.

Volgens de regeling zullen de televisies en videorecorders die de deelnemende fabrikanten per 1
januari 2000 verkopen in de stand-by-stand ten hoogste 10 W stroom verbruiken, terwijl het
gemiddelde stroomverbruik van alle televisies en videorecorders die zij verkopen in de stand-by-stand
de 6 W niet zal overschrijden.

Beoordeling: een dergelijke overeenkomst tot onderlinge afstemming van de handelwijze leidt tot
beperking van de mededinging en valt dan ook onder het verbod van artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag. De Commissie was echter van oordeel dat de energiebesparing en de milieuvoordelen van
deze regeling duidelijk technische en economische vooruitgang betekenen en vanwege hun aard ten
goede zullen komen aan de consument; bovendien was zij van mening dat de concurrentie op de
betrokken markten niet zal verdwijnen en dat het beperkende effect van de regeling van essentieel
belang is om genoemde voordelen te kunnen realiseren. Derhalve werd de zaak beeÈ indigd door middel
van een administratieve brief.

Valpak

Op 26 januari 1998 hechtte de Commissie bij administratief schrijven haar goedkeuring aan de
lidmaatschapsovereenkomsten van Valpak, een door de industrie geleide, niet winstgerichte regeling in
het Verenigd Koninkrijk die was opgezet met als doel de verpakkingsafvalinzameling Ð en ±
recyclingverplichtingen van de leden voor haar rekening te nemen. Deze verplichtingen werden in
maart 1997 ingevoerd door overheidsmaatregelen houdende tenuitvoerlegging van de vereisten van de
communautaire Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Het rechtskader dat in het Verenigd Koninkrijk is ingevoerd om de richtlijn ten uitvoer te leggen
voorziet in ruimte voor concurrentie in de markt van de betrokken regeling die erop is gericht namens
de industrie te voldoen aan de inzameling Ð en recyclingverplichtingen. Hoewel Valpak momenteel de

18 TWh = terawattuur = 1.000.000.000.000 watt/uur.
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grootste dergelijke regeling in het Verenigd Koninkrijk is, bestaan er concurrerende regelingen die bij
de Commissie zijn aangemeld.

Na onderzoek van de lidmaatschapsovereenkomsten van Valpak concludeerde de Commissie dat de
overeenkomsten de mededinging beperkten in de zin van artikel 81, lid 1 omdat zij bedrijven die tot
regeling wensten toe te treden, ertoe verplichtte al hun verplichtingen inzake verpakkingsmateriaal
aan de regeling over te dragen. Een dergelijke ¹alles of niets-aanpak die een wettelijk voorschrift
omzet, beperkt de mate waarin Valpak en andere regelingen in staat zullen zijn met elkaar te
concurreren op materiaalspecifieke basis. De Commissie onderzocht of de aangemelde regelingen in
aanmerking kwamen voor een vrijstelling op grond van artikel 81, lid 3. Aangezien het een opkomende
markt betreft en het waarschijnlijk is dat Valpak en andere regelingen ertoe zullen worden verplicht
om te investeren in ophalings- en/of verwerkingsinfrastructuur in het Verenigd Koninkrijk om in de
toekomst aan de verplichting van hun leden te kunnen voldoen, concludeerde de Commissie dat een
¹alles of niets-aanpak althans op korte termijn noodzakelijk was om regelingen zoals Valpak aan de
nodige middelen te helpen om de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren.

Om die reden kon de Commissie Valpak bij administratief schrijven ervan in kennis stellen dat aan de
voorwaarden van artikel 81, lid 3, was voldaan. Aangezien de beperkende gevolgen van de ¹alles of
niets-aanpak op middellange tot lange termijn belangrijker kunnen zijn dan de voordelen ervan, liet de
Commissie Valpak terzelfder tijd echter weten dat zij zich het recht voorbehield om de zaak na het
verstrijken van een periode van drie jaar opnieuw te bekijken.

STACK

Een aantal Europese, Noord-Amerikaanse en Japanse ondernemingen in de informatietechnologie-
sector heeft in het Verenigd Koninkrijk een non-profitonderneming opgericht onder de naam Stack
International, of heeft zich daarbij aangesloten. Deze onderneming houdt zich bezig met de volgende
activiteiten:

Ð vaststelling van generieke specificaties voor onderdelen zoals geõÈntegreerde geheugenschakelingen,
geheugenmodulen, logische schakelingen en dergelijke, die in de hele wereld feitelijk als standaard
worden erkend;

Ð certificering van individuele producten aan de hand van die specificaties;

Ð vaststelling van een standaard, `S/0001', voor producenten van dergelijke onderdelen;

Ð certificering van individuele fabrikanten aan de hand van die standaard, door middel van controles
met het accent op kwaliteits- en betrouwbaarheidstoetsing; en

Ð controle op de prijzen die aangesloten ondernemingen voor dergelijke onderdelen betalen en
informatieverstrekking aan deze ondernemingen over de resulterende referentieprijzen.

De leden van Stack zijn belangrijke afnemers van de betrokken producten, die zij verwerken in een
breed scala van IT- of telecomproducten die zij verkopen. Het doel van deze onderneming is de
kwaliteit, betrouwbaarheid en prijsdoorzichtigheid te bevorderen en de transactiekosten terug te
dringen op de markt voor deze veel gebruikte onderdelen.
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Een eerdere versie van deze overeenkomst werd in 1976 bij de Commissie aangemeld. In 1997 werd
een bijgewerkte versie aangemeld, samen met een uitgebreide ledenlijst.

Opvallende kenmerken van dit systeem zijn:

Ð het legt de aangesloten ondernemingen geen beperkingen op bij de keuze van onderdelen of van
leveranciers; de leveranciers kunnen op hun beurt zelf beslissen of zij voor certificering in
aanmerking willen komen en hoeven Stack-leden niet te bevoorrechten;

Ð het behelst geen uitwisseling van commercieel gevoelige informatie (een punt waaraan de diensten
van de Commissie bijzondere aandacht hebben geschonken bij het onderzoeken van de zaak);
enerzijds hebben de activiteiten van Stack alleen betrekking op basiscomponenten, waaruit weinig
kan worden afgeleid over de productplannen van de leden die ze kopen;
anderzijds is in de overeenkomst bepaald dat prijsinformatie van individuele leden door Stack
strikt vertrouwelijk zal worden behandeld;

Ð het systeem is niet exclusief: iedere belangstellende onderneming die instemt met de gestelde
regels kan zich aansluiten bij Stack en bovendien kunnen ook niet-leden profiteren van het feit dat
er generieke specificaties en gecertificeerde leveranciers zijn.

Het oordeel van Directoraat-generaal IV was dat de Stack-organisatie de productie en distributie van
goederen die een essentieÈ le rol spelen op de huidige markten waarschijnlijk zal verbeteren, zonder dat
de mededinging hierdoor wordt beperkt. In het bijzonder behelst de overeenkomst geen uitwisseling
van commercieel gevoelige informatie tussen concurrenten. De zaak werd derhalve beeÈ indigd door
middel van een administratieve brief met een negatieve verklaring.

INMARSAT

De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de herstructureringsvoorstellen van Inmarsat.
Inmarsat, de grootste internationale exploitant van een mobiel satellietcommunicatiesysteem, is
momenteel een intergouvernementele verdragsorganisatie. Bij de herstructurering zullen de bedrijfs-
onderdelen van Inmarsat worden ondergebracht in een naamloze vennootschap. In het kader van de
herstructurering heeft Inmarsat een openbare emissie van aandelen voorgenomen. De Commissie acht
deze openbare emissie van groot belang en heeft Inmarsat te kennen gegeven dat deze binnen drie jaar
dient plaats te vinden. De goedkeuring van dit model van omzetting in een naamloze vennootschap,
kort daarna gevolgd door een openbare emissie, dient te worden bezien in het licht van de huidige
herstructuringsplannen van de andere intergouvernementele satellietorganisaties.

Inmarsat, in 1979 opgericht, telt meer dan 80 lidstaten (partijen). Ieder land heeft een ondertekenaar
(normaal gesproken de nationale telecomaanbieder) die een aandeel in de organisatie heeft dat
evenredig is aan de mate waarin zij van het Inmarsat-systeem gebruik maakt. De ondertekenaars zijn
tevens verantwoordelijk voor de distributie van de Inmarsat-diensten onder gebruikers of sub-
distributeurs. Na de herstructurering wordt Inmarsat een naamloze vennootschap, terwijl de
ondertekenaars aandeelhouders van de nieuwe onderneming worden. De bedoeling is dat de aandelen
binnen twee jaar na de herstructurering worden uitgegeven. Door de openbare emissie verwatert het
aandelenbezit van de ondertekenaars en daalt het risico op belangenverstrengeling dat het gevolg is
van hun dubbele rol als aandeelhouder en als distributeur van de diensten van Inmarsat.
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De Commissie heeft het dossier gesloten door middel van een administratieve brief met een negatieve
verklaring. In de brief stelt zij echter dat haar standpunt in deze zaak is gebaseerd op de
veronderstelling dat er binnen drie jaar een openbare emissie zal plaatsvinden. Indien dat niet
geschiedt, kan de zaak worden heropend.

Volgens de Commissie staat deze zaak model voor de hervorming van de andere intergouvernementele
satellietorganisaties. In het bijzonder behoren de organisaties geen bevoorrechte positie in te nemen
op de markt en de eenvoudigste manier om dat te bereiken is door de oprichting van een naamloze
vennootschap, waarbij vanzelfsprekend aan alle mededingingsregels moet worden voldaan. De positie
van de huidige ondertekenaars in de andere intergouvernementele organisaties dient niet langer dan
absoluut noodzakelijk in stand te worden gehouden en derhalve dient het aandelenbezit zo snel
mogelijk te worden verwaterd, bijvoorbeeld via een openbare emissie.

DHLI

Deze zaak betrof een aanvraag om de vrijstelling te verlengen die in 1990 door de Commissie was
verleend voor de afspraken tussen Lufthansa, Japan Airlines en Nissho Iwai met betrekking tot de
internationale koeriersmaatschappij DHL International. Krachtens die afspraken hadden Lufthansa,
Japan Airlines en Nissho Iwai elk deelnemingen in DHLI verworven van de Amerikaanse
moedermaatschappij van DHLI, DHL.

De nieuwe en de oorspronkelijke aandeelhouders van DHLI zijn, voor maximaal tien jaar en zonder
afbreuk te doen aan hun bestaande activiteiten, overeengekomen zich te onthouden van deelname of
het nemen van een participatie in enige organisatie die over de gehele wereld documenten en
pakketten aan huis afhaalt en bezorgt en daarbij gebruikmaakt van haar eigen grondtransport- en
koeriersnetwerk. Lufthansa en JAL zijn overeengekomen DHLI de status van meest bevoorrechte
klant toe te kennen en vice-versa.

Op 19 september 1996 vroegen de partijen de verlenging van de vrijstelling bij de Commissie aan. Op
30 oktober 1997 publiceerde de Commissie een mededeling 19 overeenkomstig de procedure van
artikel 5, lid 2, van Verordening nr. 3975/87 en artikel 12, lid 2, van Verordening nr. 1017/68 waarin de
aanvraag tot verlenging van de vrijstelling werd samengevat en belanghebbenden werden uitgenodigd
binnen dertig dagen na de datum van publicatie ervan hun opmerkingen kenbaar te maken. Er werden
binnen de gestelde termijn van dertig dagen geen opmerkingen van derden ontvangen.

Op 21 januari 1998 deelde de Commissie de partijen mee dat zij besloten had geen bezwaar te maken
tegen de verdere vrijstelling van de afspraken, die derhalve voor een periode van zes jaar zijn
vrijgesteld voor zover het activiteiten betreft die vallen onder Verordening nr. 3975/87 en voor een
periode van drie jaar voor zover het activiteiten betreft die vallen onder Verordening nr. 1017/68.
Genoemde perioden zijn ingegaan op 30 oktober 1997.

De Commissie oordeelde dat de redenen waarom de Commissie in 1990 had besloten zich niet tegen
de vrijstelling te verzetten, nog steeds geldig waren en dat uit verscheidene factoren bleek dat de
concurrentie op de markt op dit moment even groot was als in 1990, zo niet groter.

In de eerste plaats is de expressepostmarkt de laatste twee decennia snel gegroeid en zijn er maar
weinig tekenen dat deze ontwikkeling in de nabije toekomst zal stagneren. DHLI heeft te maken met

19 PB C 328 van 30.10.97, blz. 18.
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concurrentie van drie grote wereldwijd opererende exploitanten: TNT, Federal Express en United
Parcel Service (UPS). Er is ook concurrentie van lokale koeriersmaatschappijen, die in veel landen een
belangrijke rol blijven vervullen. Er is een groeiende vraag naar expressediensten dankzij de
toenemende mondialisering van productieactiviteiten in de gehele wereld en de steeds strakkere
bezorgingstijden, waardoor er in de toekomst nog meer concurrentie van andere expressepostex-
ploitanten is te verwachten.

Voorts is door de afschaffing van douanerechten op intracommunautair vrachtverkeer het
concurrentievermogen van het wegvervoer op het gebied van de pakketbezorging gegroeid, zelfs als
het gaat om bezorging op de eerstvolgende dag. Dankzij technische verbeteringen in het faxen en
elektronische post en de grotere beschikbaarheid daarvan is de concurrentiepositie van deze
communicatievormen als alternatieven voor de bezorging van documenten per koerier versterkt.

Bovendien wordt de markt waarop DHLI opereert, dat wil zeggen de markt voor expressepostdien-
sten, steeds meer gedefinieerd als internationaal, zo niet mondiaal. In zaak nr. IV/M.843 PTT Post/
TNT/GD Express Worldwide 20 was de Commissie van mening dat internationale expressepost,
internationale expressevracht, binnenlandse expressepost en binnenlandse expressevracht en logistiek,
die voorheen als afzonderlijke markten werden beschouwd, nu grotendeels zijn geõÈntegreerd 21. Voorts
zijn de markten voor deze vorm van dienstverlening internationaal geworden als gevolg van de
totstandkoming van de interne markt en van het feit dat de klanten van koeriersmaatschappijen vaak
over de gehele wereld verspreid zijn.

VerbaÈ ndevereinbarung

De wet die de elektriciteitsrichtlijn in Duits recht omzet, voorziet in de volledige en onmiddellijke
openstelling van de elektriciteitsmarkt. Daartoe zal een systeem van vrij bedongen toegang tot
vervoers- en distributienetwerken in het leven worden geroepen, waarbij de regering indien nodig
regels voor deze toegang kan opstellen.

Vanuit haar keuze voor een vrij bedongen toegang tot netwerken in een staat als Duitsland, waarin
verscheidene honderden netwerkeigenaren naast elkaar bestaan, heeft de regering de organisaties die
de voornaamste belanghebbenden vertegenwoordigen, ertoe aangespoord een kaderovereenkomst te
sluiten waarin de gemeenschappelijke tariferingsbeginselen worden gedefinieerd. Het Directoraat-
generaal Concurrentie heeft deze overeenkomst (VerbaÈndevereinbarung, afgekort ¹VV) in 1998 in het
kader van een ambtshalve ingeleide procedure onderzocht, met als gevolg dat de partijen een brief
ontvingen waarvan de grote lijnen hieronder worden weergegeven.

Inhoud van de VerbaÈndevereinbarung

De VV werd op 22 mei 1998 gesloten tussen de vertegenwoordigers van de elektriciteitsindustrie
(Vereinigung Deutscher ElektrizitaÈ twerke e.V. Ð VDEW) en de vertegenwoordigers van de
elektriciteit verbruikende en/of producerende industrie (Verband der Industriellen Energie- und
Kraftwirtschaft e.V. Ð VIK en Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Ð BDI) en duurt tot
uiterlijk 30 september 1999.

20 Beschikking van 8 november 1996.
21 Zie punt 25.
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In de overeenkomst worden de verschillende tariferingsposten gedefinieerd al naar gelang de
kenmerken die eigen zijn aan elke transmissie. Tot deze posten behoren onder andere de kosten van
het gebruik van het netwerk per spanningsniveau, de kosten van transformatie van het ene
spanningsniveau naar het andere alsmede de kosten van de zogenaamde diensten van ¹systeemonder-
houd (regeling van de spanning, frequentie, enz.). Deze posten worden afgestemd op de duur van het
gebruik van de installaties en vervolgens voor een vast bedrag gefactureerd (het ¹postzegelbeginsel).

De prijzen voor de vaste tariferingsposten worden niet gemeenschappelijk vastgesteld, maar moeten
door iedere netwerkeigenaar zelf worden bepaald aan de hand van zijn eigen kosten, waarbij hij zich
wel aan gemeenschappelijke criteria moet houden. Er dient op gewezen te worden dat indien een
transmissie over meerdere netwerken van verschillende eigenaren plaatsvindt 22, de facturering voor
iedere post beperkt wordt tot een gemiddelde prijs en de prijzen van ieder netwerk derhalve niet bij
elkaar worden opgeteld.

De VV stelt eveneens de prijs vast van een aanvullende, op afstand geõÈndexeerde component, die
gefactureerd wordt in geval van hoogspanningstransmissie over een afstand van meer dan 100 km. In
dat geval moeten de transmissiekosten worden verhoogd met 12,50 DEM/kW/100 km.

Analyse van DG IV

De VV vormt een overeenkomst tussen organisaties van ondernemingen op grond waarvan
tariferingsbeginselen en Ð voor hoogspanning over een afstand van meer dan 100 km Ð een
gemeenschappelijke prijs worden vastgesteld. De overeenkomst heeft zowel een horizontale
component (de verkopers van de transmissiedienst binnen de VDEW) als een verticale component
(de verkopers en sommige kopers).

In zijn analyse was het Directoraat-generaal van mening dat de verkopers van de transmissiedienst
elkaar beconcurreerden en dat eventuele mededingingsbeperkingen de handel tussen lidstaten
negatief zouden kunnen beõÈnvloeden, zodra genoemde beperkingen in geheel Duitsland zouden
worden ingevoerd.

In navolging van het Bundeskartellamt dat eveneens de VV heeft onderzocht, heeft het Directoraat-
generaal Concurrentie de partijen laten weten dat het de overeenkomst a priori positief beoordeelt,
waarbij het echter wel enkele voorbehouden maakt voor bepaalde elementen die verderop zullen
worden onderzocht. Er dient op gewezen te worden dat het onderzoek plaatsvond zonder dat de VV in
de praktijk is toegepast en dat een voorzichtig taalgebruik gerechtvaardigd is, gezien de complexiteit
van de in de overeenkomst vastgestelde regels alsmede gezien het feit dat het niet te voorspellen is hoe
de toepassing van deze regels op een volledig voor mededinging opengestelde markt uitpakt.
Overigens lijkt de korte duur van de VV aan te geven dat de partijen zelf hun overeenkomst eerder als
een tussenstap dan als een definitief akkoord beschouwen.

Een positieve overeenkomst ...

In de eerste plaats vormt de overeenkomst een concrete stap voorwaarts, omdat de netwerkeigenaren
en bepaalde gebruikers samen de praktische voorwaarden voor toegang vaststellen, waarbij als
uitgangspunt wordt genomen dat de elektriciteitstransmissie een dienst vormt die geleverd wordt op

22 Hierbij wordt uitsluitend rekening gehouden met de (twee) ingangs- en uitgangsnetwerken; eventuele
tussenliggende netwerken (transito) worden derhalve niet in aanmerking genomen.
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een markt als alle andere. Dit is op zichzelf een belangrijke vooruitgang in vergelijking met de
vroegere situatie, toen er geschillen ontstonden over de toegang van derden tot het netwerk.

Voorts zouden de gebruikers er baat bij moeten hebben dat de netwerkeigenaren samenwerken om
gemeenschappelijke tariferingsbeginselen te ontwikkelen. De gekozen beginselen behelzen namelijk
het volgende:

Ð een beperking van het aantal onderhandelingen tussen gebruikers en netwerkeigenaren, waarbij de
laatsten onderling de problemen oplossen die verband houden met de elektriciteitstransmissie via
meer dan eÂeÂn netwerk. Zo wordt voorkomen dat gebruikers met meerdere netwerkeigenaren
moeten onderhandelen, hetgeen een gunstige factor vormt die bepalend is voor de ontwikkeling
van de mededinging.

Ð de verdeling van de vaste tarifering tussen ingangsnetwerk en uitgangsnetwerk voor transmissies
die via meer dan eÂeÂn netwerk verlopen. Hierdoor wordt voorkomen dat de afzonderlijke kosten
van ieder netwerk dat bij een transmissie betrokken is, worden opgeteld.

Ð het in aanmerking nemen van tariferingsposten die uitsluitend op het moment van afname worden
toegepast. Ook deze methode voorkomt een opeenstapeling van kosten.

Tenslotte is het de verdienste van de door de organisaties gekozen tariferingsbeginselen dat zij helder
gebaseerd op de kosten, en volkomen herkenbaar zijn.

...die aanleiding geeft tot enige bedenkingen

Deze bedenkingen hebben betrekking op drie grote categorieeÈn:

a) het vaststellen van een gemeenschappelijke prijs onder concurrenten (component: afstand van
meer dan 100 km)

Prijsovereenkomsten vormen een van de beperkingen die uitdrukkelijk in artikel 81, lid 1, worden
bedoeld, en komen in beginsel niet in aanmerking voor vrijstelling op grond van artikel 81, lid 3. In het
onderhavige geval heeft het Directoraat-generaal Concurrentie evenwel naar de voor de zaak
kenmerkende feiten gekeken, en in het bijzonder naar:

Ð de uitzonderlijk hoge transactiekosten die het gevolg zouden zijn van afzonderlijke onder-
handelingen tussen een koper van de transmissiedienst en elk van de verkopers tot wie hij zich bij
afwezigheid van de VV zou moeten wenden.

Ð de elektriciteitsrichtlijn zelf, die uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid dat de Duitse regering
regels voor de transmissietarieven opstelt, hetgeen tot een soortgelijke situatie zou leiden Ð dat wil
zeggen een uniforme tariferingsmethode voor het gehele land Ð als met de VV wordt bereikt.
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b) de tariferingsbeginselen zelf

De volgende aspecten zouden aanleiding kunnen geven tot twijfels over hun verenigbaarheid met de
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag:

Ð de tarifering geõÈndexeerd op de transmissie van hoogspanning over een afstand van meer dan
100 km zou transmissie over lange afstanden kunnen ontmoedigen. Deze tarifering zou derhalve
niet slechts een negatieve uitwerking kunnen hebben op de Duitse elektriciteitsmarkt, maar ook op
het grensoverschrijdend verkeer.

Ð het uitgaan van een gewogen minimale afstand ingeval het netwerk meerdere ingangs- of
uitgangspunten heeft. Dit zou voordeel kunnen opleveren voor de elektriciteitsproducenten die
over een belangrijk en geografisch uitgestrekt netwerk beschikken (bijvoorbeeld de grote
producenten die reeds op de markt opereren). Voorts zou een op afstand gebaseerde weging
kunnen leiden tot een verdeling van de markt in geografische zones, waarbij de deelname van een
verre producent niet rendabel zou zijn. Tevens zouden ook ¹elektriciteitshandelaars voordeel uit
deze weging kunnen behalen; zodra zij een gediversifieerde portefeuille van productiecontracten
hebben samengesteld, kunnen zij van genoemde methode profiteren om hun transmissiekosten te
beperken.

Deze beide aspecten moeten in de Duitse context worden geplaatst waar de meeste netwerkeigenaren
tevens elektriciteitsproducenten zijn en derhalve potentieel gevoelig zijn voor de ontwikkelingen die
op de laatstgenoemde markt worden verwacht.

c) het prijsniveau na toepassing van deze beginselen

De door de partijen gepresenteerde simulaties laten a priori hogere prijsniveaus zien dan voor
vergelijkbare transmissies in andere lidstaten. Dit zou te wijten zijn aan de gekozen methode voor de
kostenbepaling.

Conclusie

Het Directoraat-generaal Concurrentie heeft de partijen op de hoogte gesteld van zijn bedenkingen
ten aanzien van de VV, zonder evenwel een procedure in te stellen die tot een verbod van de
overeenkomst zou leiden. Het Directoraat-generaal heeft besloten eerst te bezien wat de praktische
effecten van de overeenkomst zijn om na te gaan of zijn bedenkingen Ð die momenteel nog op een
theoretisch onderzoek berusten Ð bevestigd worden en derhalve een actie rechtvaardigen.

TUÈ V / Cenelec

CENELEC (ComiteÂ EuropeÂen de Normalisation EÂ lectrotechnique Ð Europees ComiteÂ voor
Elektrotechnische Normen) is een particuliere organisatie die zich bezighoudt met de harmonisering
van technische normen voor elektrische apparatuur binnen de Gemeenschap. CENELEC heeft een
gemeenschappelijk overeengekomen conformiteitsmerk voor huishoudelijke en soortgelijke elektri-
sche apparaten ontworpen (het ¹keurmerkº). Volgens de voorschriften werd slechts eÂeÂn lid per land
toegelaten, waardoor de klager, TUÈ V (Technischer UÈ berwachungsverein), een instantie die door de
Duitse autoriteiten met de afgifte van conformiteitscertificaten is belast, van het lidmaatschap was
uitgesloten. Na een reeks onderhandelingen en een briefwisseling werd met CENELEC overeen-
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gekomen het keurmerk open te stellen voor alle gekwalificeerde certificatie-instanties die een
aanvraag zouden indienen, en hun aanvragen op een open en doorzichtige wijze te behandelen. Deze
eerlijke gang van zaken zal als model dienen voor aanvraagprocedures op daarmee samenhangende
gebieden. TUÈ V heeft haar klacht ingetrokken.

2.2. Verticale overeenkomsten

SONY

Net als in voorgaande jaren heeft de Commissie zorgvuldig aandacht geschonken aan de
licentieregelingen en distributiesystemen op het gebied van videospellen. In 1998 voltooide de
Commissie haar onderzoek naar de licentieovereenkomsten die gebruikt worden door Sony Computer
Entertainment Europe, een toonaangevende leverancier van spelcomputers en compatibele spellen.

Om onafhankelijke softwareondernemingen de mogelijkheid te bieden spellen te ontwikkelen en op
de markt te brengen die compatibel zijn met haar spelcomputers, heeft Sony een licentieregeling
opgezet die onafhankelijke softwareondernemingen toegang verleent tot bepaalde intellectuele-
eigendomsrechten van Sony. Krachtens de oorspronkelijke overeenkomsten waren ontwikkelaars en
uitgevers verplicht te wachten op goedkeuring van het spellenproject door Sony alvorens zij hun
spellen mochten ontwikkelen of in de handel brengen. Ontwikkelaars en uitgevers met licentie
mochten hun spellen niet laten ontwikkelen of uitgeven door een niet door Sony erkende
onderneming. De licentiehouders van Sony waren tevens verplicht hun spellen door Sony te laten
vervaardigen.

De Commissie oordeelde dat de overeenkomsten mededingingsbeperkend waren en een merkbaar
effect hadden op de handel tussen lidstaten. De Commissie maakte haar bezwaren derhalve aan Sony
kenbaar. Na overleg met de diensten van de Commissie besloot Sony zijn licentieovereenkomsten te
wijzigen.

Het nieuwe licentiebeleid van Sony legt geen beperkingen op aan de ontwikkelings-, marketing- en
productieactiviteiten van de licentiehouders. De goedkeuring die aan uitgevers moet worden verleend
alvorens deze het product op de markt mogen brengen, is niet-beperkend en alle spellensoftware zal
worden getest door een onafhankelijke testinstantie of door de testafdeling van Sony, en wel
uitsluitend om na te gaan of de software voldoet aan heldere, niet-bezwaarlijke specificaties en
duidelijk omschreven criteria.

Op grond van het bovenstaande heeft de Commissie de procedure beeÈ indigd.

Met de beeÈ indiging van deze zaak en van eerdere zaken met betrekking tot Sega en Nintendo 23 kan de
Commissie tevreden constateren dat alle drie grote spelcomputerleveranciers in overeenstemming met
de mededingingsregels licenties verstrekken voor de toepassing van hun technologie. Hierdoor zijn de
mededingingsstructuren op de gehele markt aanzienlijk verbeterd, hetgeen onafhankelijke ontwikke-
laars van videospellen en de Europese consument ten goede komt.

23 XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1997, punt 80.
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Deense Tennisfederatie (FDT)

De Commissie heeft goedkeuring verleend voor de sponsoringcontracten tussen de Deense
Tennisfederatie en haar tennisballenleveranciers.

Op 26 maart 1998 deelde de Commissie de FDT mee dat sponsoringovereenkomsten van FDT met
haar tennisballenleveranciers uit het mededingingsoogpunt geen problemen meer opleverden 24. Het is
de eerste maal dat de Commissie zich formeel uitspreekt over de inhoud van een sponsoringcontract
op het gebied van sportartikelen.

De goedkeuring vond plaats nadat de FDT ermee had ingestemd haar contracten overeenkomstig de
opmerkingen van de Commissie te wijzigen. Een bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 3, werd
gepubliceerd in het Publicatieblad van 9 mei 1996 (PB C 138) waarin de Commissie aankondigde dat
zij overwoog een negatieve verklaring te geven.

Concreet heeft de FDT zich ertoe verbonden om de twee jaar een aanbesteding te organiseren
teneinde een sponsor te kiezen. De selectie zal op doorzichtige, open en niet-discriminerende wijze
plaatsvinden. De aldus gekozen sponsor zal de vermelding ¹sponsor van de FDT krijgen (echter
zonder de vermelding ¹officieÈ le) en zal voor een periode van twee jaar de enige leverancier van FDT
worden. Als tegenprestatie levert de sponsor een hoeveelheid ballen tegen gunstige prijzen.

Vroeger verleende de Deense Tennisfederatie op unilaterale wijze exclusiviteitscontracten en ballen
die buiten het officieÈ le netwerk waren ingekocht, meer bepaald via parallelle invoer, konden niet
worden gebruikt. Dit is niet langer het geval. Bovendien zijn benamingen zoals officieÈ le tennisballen of
¹officieÈ le leveranciersº welke bij de consument tot vergissingen kunnen leiden, afgeschaft.

SICASOV

Op 14 december 1998 stelde de Commissie een beschikking 25 vast houdende vrijstelling krachtens
artikel 81, lid 3 van het EG-Verdrag ten aanzien van standaardovereenkomsten voor de productie en
de verkoop van zaden die in Frankrijk beschermd zijn door kwekersrechten. Die overeenkomsten zijn
gesloten tussen SICASOV (SocieÂ teÂ CoopeÂrative d'InteÂreÃ t Collectif Agricole Anonyme aÁ Capital
Variable te Parijs) en de vermeerderingsbedrijven. SICASOV verenigt de kwekers van plantenrassen
die in Frankrijk beschermd zijn, en heeft als opdracht de plantenrassen die haar zijn toevertrouwd door
de kwekers (of hun rechthebbenden) te beheren. Dit beheer omvat meer bepaald het sluiten van
productieovereenkomsten met vermeerderingsbedrijven die zorgen voor de vermeerdering van de
zaden om te voldoen aan de behoeften van de landbouwers.

De betrokken producten zijn zaden die door kwekersrechten zijn beschermd (krachtens het Franse
recht of krachtens de terzake toepasselijke communautaire verordening). De communautaire en

24 Zie persbericht IP/98/355 gepubliceerd op 15.4.1998.
25 PB L 4 van 8.1.1999, blz. 27.
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nationale voorschriften voeren uitvoerige regels in met betrekking tot de productie en de verkoop van
zaden. Op grond van die voorschriften kunnen zaden worden onderverdeeld in:

Ð basiszaad: is niet bestemd om als zaaigoed aan landbouwers te worden verkocht maar is uitsluitend
bestemd voor de productie van andere zaden. In zekere zin kunnen die zaden worden vergeleken
met een industrieel tussenproduct;

Ð gecertificeerd zaad: het betreft zaad dat in het algemeen bestemd is om als zaaigoed aan
landbouwers te worden verkocht. Die zaden kunnen in zekere zin vergeleken worden met
industrieÈ le eindproducten die bij octrooi zijn beschermd;

Ð technisch zaad: het betreft gecertificeerd zaad dat in bepaalde lidstaten mag worden gebruikt voor
de productie van andere gecertificeerde zaden (en dat derhalve de functie van basiszaad vervult)
terwijl dit zaad in andere lidstaten alleen kan worden verkocht aan landbouwers (en derhalve de
functie van gecertificeerd zaad vervult).

Om op rechtmatige wijze in de handel te worden gebracht moet zaad behoren tot een varieÈ teit die
voorafgaandelijk is vermeld in een nationale rassenlijst volgens de in de onderscheiden lidstaten
geldende voorschriften. Na gedurende bepaalde perioden te zijn vermeld in een nationale rassenlijst,
wordt de varieÈ teit opgenomen in de gemeenschappelijke rassenlijst hetgeen het vrij verkeer van zaden
van die varieÈ teit zonder enige handelsbeperking in de Europese Gemeenschap mogelijk maakt.

SICASOV heeft bij de Commissie 26 standaardovereenkomsten aangemeld krachtens dewelke zij aan
vermeerderingsbedrijven (hierna de ¹licentiehoudersº) een exclusieve productie en verkooplicentie
verstrekt met betrekking tot zaden op het Franse grondgebied (of in de gehele Europese
Gemeenschap in zover de zaden beschermd zijn door een communautair kwekersrecht).

De standaardovereenkomsten bevatten in de eerste plaats clausules die basiszaden en technische
zaden onderwerpen aan de controle van SICASOV. Aldus verbieden de akkoorden aan de
licentiehouders de uitvoer (rechtstreeks en onrechtstreeks) van basiszaad en verplichten zij hen ertoe
om de technische zaden te ¹declasserenº 27 voor de export ervan. In de beschikking is erop gewezen
dat die clausules deel uitmaken van het kwekersrecht zelf en dat zij derhalve buiten de werkingssfeer
van artikel 81, lid 1 van het Verdrag vallen (zie het arrest van het Hof van Justitie in zaak 27/87, Erauw
Jacquery/La Hesbignonne van 19.4.1988, Jurispr. 1988, blz. 1919).

In de tweede plaats bevatten de standaardovereenkomst clausules die de uitvoer van gecertificeerde
zaden naar landen buiten de Europese Gemeenschap of landen die geen rechtsbescherming van
kweekproducten kennen, verbieden. In de beschikking is geoordeeld dat die verplichting buiten het
verbod van artikel 81, lid 1 van het EG-Verdrag valt.

Tenslotte bevatten de standaardovereenkomsten een clausule volgens dewelke de licentiehouder
gecertificeerde zaden niet rechtstreeks naar andere lidstaten dan Frankrijk mag uitvoeren wanneer het
ras waartoe die zaden behoren nog geen volle vier jaar is vermeld in de gemeenschappelijke rassenlijst.
In de beschikking is geoordeeld dat die verplichting gericht is op het beperken van de mededinging en
dat zij derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 81, lid 1 van het EG-Verdrag valt. Voorts is

26 PB C 95 van 19.4.1995, blz.
27 Declassering is erop gericht te beletten dat de uitgevoerde zaden kunnen worden gebruikt voor reproductie

(buiten de controle van de kwekers) in het land van bestemming.
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geoordeeld dat de overeenkomsten geen integrerend deel uitmaken van de nationale marktordening
noch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling van artikel 33 van het EG-Verdrag.
Derhalve is in de beschikking bepaald dat de uitzondering van artikel 2 van Verordening nr. 26/62 niet
van toepassing is en dat derhalve artikel 81, lid 1 van het EG-Verdrag op die verplichting toepasselijk
is. De verplichting kan evenwel worden vrijgesteld krachtens artikel 81, lid 3 van het EG-Verdrag
omdat zij de verspreiding van nieuwe rassen in andere lidstaten dan Frankrijk bevordert. Immers de in
die lidstaten gevestigde bedrijven zullen worden aangespoord om licentie- en distributieovereen-
komsten te sluiten met betrekking tot nieuwe rassen aangezien zij de zekerheid zullen hebben dat zij
gedurende vier jaar niet te kampen zullen hebben met rechtstreekse uitvoer van Franse licentie-
houders. Hoewel een dergelijke verplichting de uitvoer beperkt, dient zij niettemin toch te worden
vrijgesteld omdat zij bijdraagt tot de bevordering van de technische vooruitgang en de verspreiding van
nieuwe producten hetgeen de gebruikers ten goede komt.

Op grond van de bovenstaande overwegingen heeft de Commissie besloten een vrijstelling krachtens
artikel 81, lid 3 van het EG-Verdrag toe te kennen tot 26 oktober 2004.

3. Afwijzing van klachten

NALOO, SWSMA, JW Soils Suppliers

Op 22 april 1998 en 28 juli 1998 gaf de Commissie beschikkingen om geen actie te ondernemen naar
aanleiding van klachten over vermeende schendingen in het verleden van het EGKS-Verdrag.

De klachten

VoÂ oÂ r 1990 nam de British Coal Corporation (BCC), een staatsbedrijf, circa 95% van de
steenkoolproductie in het Verenigd Koninkrijk voor haar rekening. De resterende 5% werd
geproduceerd door particuliere mijnen die volgens de Coal Industry Nationalisation Act 1946 aan
BCC per geproduceerde ton een royalty moesten betalen. Met de privatisering van de Central
Electricity Generating Board 28 (CEGB) werden er nieuwe leveringscontracten voor het kopen van
steenkool afgesloten tussen de geprivatiseerde elektriciteitsproducenten, BCC en de mijnen in het
Verenigd Koninkrijk. Deze nieuwe contracten traden op 1 april 1990 in werking.

De dag ervoor had de National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) bij de
Commissie een klacht ingediend waarin zij aanvoerde dat de aan haar leden betaalde prijs te laag en de
door BCC vastgestelde royalty buitensporig hoog was. Soortgelijke klachten werden ingediend door de
South Wales Small Mines Association (SWSMA) en JW Soils Suppliers, een steenkoolproducent.

De klagers beriepen zich onder andere op:

Ð artikel 63 van het EGKS-Verdrag, dat stelselmatige prijsdiscriminatie verbiedt. De partijen
voerden aan dat de elektriciteitsproducenten in strijd met artikel 63 van het EGKS-Verdrag
handelden doordat zij BCC betere voorwaarden boden dan alle andere kolenmijnen.

28 CEGB had in het VK een monopoliepositie voor de stroomproductie. Haar activa zijn verdeeld tussen onder
andere National Power en PowerGen.
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Ð artikel 66, lid 7, van het EGKS-Verdrag of artikel 82 van het EG-Verdrag, die misbruik van een
machtspositie verbieden. NALOO stelde dat BCC in strijd met artikel 66, lid 7, van het EGKS-
Verdrag had gehandeld door een buitensporig hoge royalty van particuliere mijnen te eisen.

Ð artikel 65 van het EGKS-Verdrag of artikel 81 van het EG-Verdrag, die mededingingsbeperkende
overeenkomsten verbieden. NALOO stelde dat de contracten tussen BCC en de particuliere
mijnen tot mededingingsbeperking leidden omdat het in die contracten vastgestelde royaltytarief
buitensporig hoog was.

De Commissie nam de klachten van de particuliere mijnen over en bereikte dat in de toekomst (dat wil
zeggen vanaf 1 april 1990) de particuliere mijnen een betere prijs zouden ontvangen en dat de door
BCC opgelegde royalty zou worden verlaagd. Op 23 mei 1991 wees de Commissie de klachten af die
betrekking hadden op de situatie na 1 april 1990 29.

NALOO was niet tevreden met de verlaging van de door BCC vastgestelde royalty en tekende beroep
aan tegen de beschikking van de Commissie 30. Voorts startten twee van de NALOO- en SWSMA-
leden een procedure bij Britse rechtbanken om compensatie te krijgen voor onrecht dat hun naar eigen
zeggen voÂ oÂ r 1 april 1990 was aangedaan. Dit leidde tot twee prejudicieÈ le beslissingen, namelijk
Banks 31 in 1994 en Hopkins 32 in 1996; in beide gevallen werden de eisen afgewezen.

Nadat het arrest in Banks was gewezen, diende NALOO bij de Commissie een nieuwe klacht in over
de vermeende schendingen voÂ oÂ r 1 april 1990 (buitensporig hoge royalty en discriminerende prijzen).
Als reactie op de nieuwe klacht van NALOO riep BCC de Commissie op zich krachtens artikel 35 van
het EGKS-Verdrag onbevoegd te verklaren om de klacht van NALOO te onderzoeken of anders de
klacht op formeel-juridische gronden af te wijzen, zonder enig inhoudelijk onderzoek. Toen de
Commissie de klacht van NALOO niet afwees binnen de periode van twee maanden als vermeld in
artikel 35 van het EGKS-Verdrag, stelde BCC bij het Gerecht van eerste aanleg een beroep in tot
nietigverklaring van de stilzwijgende weigering die afgeleid kon worden uit het feit dat de Commissie
de klacht van NALOO niet onmiddellijk afwees. De eis van BCC werd evenwel op 29 april 1998 bij
beschikking van het Gerecht verworpen 33.

Vervolgens besloot de Commissie op 22 april 1998 en 28 juli 1998 geen actie te ondernemen naar
aanleiding van de klachten van NALOO en SWSMA. NALOO en SWSMA bestrijden deze
beschikkingen van de Commissie via twee beroepsprocedures die respectievelijk op 8 juni 1998 34 en 6
oktober 1998 zijn ingesteld.

29 XXIe Verslag over het mededingsbeleid 1991, punt 98, §107.
30 Zaak T-57/91 NALOO/Commissie, Jurispr. 1996, blz. II-1019.
31 Zaak C-128/92 HJ Banks and Co Ltd en anderen/BCC, Jurispr. 1994, blz. I-1209, zie het XXIVe Verslag over het

mededingingsbeleid 1994, blz. 239.
32 Zaak C-18/94 B Hopkins en anderen/National Power, PowerGen, Jurispr. 1996, blz. I-2281.
33 Zaak T-367/94 BCC/Commissie, beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 29 April 1998.
34 Mededeling gepubliceerd in PB 1998, C 234, blz. 36.
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Vereist toekomstgericht effect

De Commissie heeft de beschikking om geen actie te ondernemen naar aanleiding van de door
NALOO in 1994 ingediende klachten niet gepubliceerd. De Commissie was van mening dat:

Ð het opleggen van de vermeende buitensporig hoge royalty's geen schending betekende van artikel
65 van het EGKS-Verdrag;

Ð zij niet bevoegd was schendingen in het verleden op grond van de artikelen 63, lid 1, en 66, lid 7,
van het EGKS-Verdrag te behandelen;

Ð NALOO haar klacht met onvoldoende bewijzen had onderbouwd.

Het ¹bewijsvraagstukº is niet specifiek voor het EGKS-Verdrag en zal niet verder worden uitgewerkt.

Toepassing van artikel 65

De Commissie was het niet eens met de bewering van NALOO dat de licentieovereenkomsten van
BCC met artikel 65 in strijd waren omdat de in deze overeenkomsten vastgestelde royalty buitensporig
hoog was. De Commissie trok een vergelijking tussen de mededingingsregels van het EG-Verdrag en
het EGKS-Verdrag. Zij beriep zich daarbij op de jurisprudentie van het Hof van Justitie met
betrekking tot het opleggen van buitensporig hoge prijzen, die uitsluitend is gebaseerd op artikel 82
van het EG-Verdrag.

Toepassing van de artikelen 63, lid 1, en 66, lid 7, op inbreuken die in het verleden plaatsvonden.

Het Hopkins-arrest van het Hof van Justitie verwijst naar de toekomstgerichte bewoordingen van
artikel 63, lid 1, die de Commissie de bevoegdheid verlenen om de nodige aanbevelingen te doen
wanneer zij vaststelt dat ¹kopers stelselmatig discriminaties toepassen. De bewoordingen van artikel
66, lid 7 zijn ook toekomstgericht in zoverre dat de Commissie aanbevelingen aan ondernemingen in
een machtspositie kan doen teneinde te bereiken dat ¹deze positie niet gebruikt wordt voor die
doeleinden [= doeleinden welke strijdig zijn met de doelstellingen van het Verdrag]
(rechtsoverweging 17).

In rechtsoverweging 19 gaat het Hof uitdrukkelijk in op de toepassing van artikel 63, lid 1 op
mededingingsbeperkende praktijken in het verleden:

¹Teneinde het nuttig effect van het verbod van artikel 4, sub b, te verzekeren, moet worden aangenomen,
dat de Commissie krachtens de haar bij artikel 63, lid 1, verleende bevoegdheden de autoriteiten van de
lidstaten ertoe kan verplichten niet enkel de door haar vastgestelde stelselmatige discriminaties voor de
toekomst te doen ophouden, maar ook aan die vaststelling van de Commissie alle consequenties te
verbinden met betrekking tot de gevolgen welke die discriminaties ook voÂoÂr het ingrijpen van de
Commissie mogelijk hebben gehad voor de betrekkingen tussen kopers en producenten in de zin van
artikel 4, sub b. Op die vaststelling kan door de belanghebbenden tevens een beroep worden gedaan voor
de nationale rechter.º
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De Commissie interpreteerde deze woorden als volgt:

Ð zij kan lidstaten aanbevelen de door haar vastgestelde stelselmatige discriminaties voor de
toekomst te doen ophouden. Dit bevestigt eenvoudigweg de toekomstgerichte interpretatie van
artikel 63, lid 1;

Ð zij kan zich slechts bezighouden met discriminatie in het verleden, indien dit noodzakelijk is om het
nuttig effect van het verbod van artikel 4, sub b, te verzekeren.

In de klacht van NALOO bijvoorbeeld werd de Commissie in 1994 opgeroepen zich uit te spreken
over vermeende schendingen tussen 1973 en 31 maart 1990. De Commissie oordeelde dat zij niet
bevoegd was deze schendingen op grond van artikel 63, lid 1, te behandelen, omdat dat niet
noodzakelijk was om het nuttig effect van artikel 4, sub b, te verzekeren. Dezelfde redenering ligt
mutatis mutandis ten grondslag aan haar beschikking om geen actie te ondernemen krachtens artikel
66, lid 7.

Uiteraard betekent dit niet dat de Commissie nooit bevoegd zou kunnen zijn om schendingen in het
verleden van de artikelen 63, lid 1, en 66, lid 7, te behandelen. De enige voorwaarde voor tussenkomst
van de Commissie is dat er een noodzaak moet zijn om het nuttig effect van artikel 4 te verzekeren,
een voorwaarde waaraan niet werd voldaan in de zaken waarop de beschikkingen betrekking hadden.

IFCO

De Commissie heeft het groene licht gegeven voor het verpakkingssysteem van IFCO (International
Fruit Container Organisation). Het IFCO-systeem behelst het verpakken van groente en fruit in
gestandaardiseerde opvouwbare en herbruikbare kunststof kratten. De kratten worden vervaardigd
door dochterondernemingen van de firma Schoeller Plast Holding GmbH en gebruikt voor het vervoer
van goederen tussen producenten, groothandels en winkels door twaalf grote Duitse ondernemingen
die zich bezighouden met de handel in levensmiddelen. De kratten werden eind 1992 geõÈntroduceerd,
toen de handelsketens hun leveranciers meedeelden dat zij graag wilden dat de goederen in kunststof
kratten zouden worden verpakt. Twee leden stelden het gebruik van deze kratten verplicht.

Na klachten van enkele handelaars en fruitproducenten toetste de Commissie het IFCO-systeem aan
de mededingingsregels van het EG-Verdrag. Tijdens de procedure eiste de Commissie dat er
belangrijke wijzigingen in het systeem zouden worden aangebracht. Bijgevolg werd het verplichte
gebruik van de kratten afgeschaft, evenals andere zaken zoals het opstellen van standaardcontracten,
betalingen ineens aan IFCO, een arbitragesysteem voor gebruikers en de verplichting voor handelaars
in levensmiddelen om gedetailleerde informatie over handelsstromen uit te wisselen.

In een persmededeling van 3 juni 1993 (IP(93)430) en in brieven aan handelaars in levensmiddelen
stelde de Commissie het publiek van deze wijzigingen op de hoogte.

De Commissie hield nauwkeurig toezicht op de ontwikkelingen in de betrokken sectoren en verrichtte
een uitvoerig marktonderzoek. Op grond van die analyse en gezien de voornoemde wijzigingen kon de
Commissie concluderen dat het IFCO-systeem niet mededingingsbeperkend is in de zin van artikel 81,
lid 1, van het EG-Verdrag, met name omdat het gebruik van de kratten unilateraal wordt
georganiseerd door IFCO/Schoeller, die hun producten op bilaterale contractbasis van gebruikers
ter beschikking stellen. Het IFCO-systeem concurreert derhalve rechtstreeks met andere verpak-
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kingssystemen, dat wil zeggen systemen die gebaseerd zijn op kunststof, hout of karton, en artikel 81,
lid 1, is niet van toepassing.

Bovendien kon de Commissie een machtspositie van de IFCO-leden uitsluiten wat hun marktaandeel
betreft.

Op basis van bovengenoemde overwegingen werden de klachten van twee organisaties afgewezen.

EUDIM

Op 17 september 1998 werd het onderzoek naar de in november 1995 door EUDIM (European
Distributors of Installation Materials) aangemelde overeenkomsten afgerond middels het verzenden
van een administratieve brief. EUDIM, die haar zetel heeft in Zwitserland, vormt een samen-
werkingsverband van groothandelaars op het gebied van sanitair materiaal (badkamers), loodgieters-
artikelen en verwarmingsproducten. Aangesloten is in het algemeen telkens eÂeÂn groothandelaar per
land, die nationaal marktleider is.

De aanmelding van de overeenkomsten was feitelijk een stap in een procedure die in februari 1991
door de Commissie was ingeleid naar aanleiding van een klacht van de onderneming Van Marcke NV.
In februari 1995 had de Commissie EUDIM een mededeling van punten van bezwaar gezonden,
waarin het bestaan van een herenakkoord in combinatie met een uitwisseling van informatie aan de
kaak werd gesteld; op grond van genoemd herenakkoord mocht geen enkel EUDIM-lid zonder
toestemming vooraf de markt van de andere aangeslotenen betreden. Hoewel EUDIM ontkende dat
er een marktverdelingsovereenkomst bestond, zegde zij toe haar overeenkomsten door middel van
aanvullingen en verduidelijkingen in overeenstemming met de mededingingsregels te brengen. De
Commissie heeft derhalve positief op de aangemelde overeenkomsten gereageerd en de belangrijkste
onderdelen ervan gepubliceerd 35.

In haar beschikking tot afwijzing van de klacht geeft de Commissie een diepgaande beoordeling van de
mededingingsvoorwaarden op de relevante markt en concludeert zij dat de eventuele door EUDIM
veroorzaakte mededingingsbeperkingen niet merkbaar zijn. De Commissie bevestigt tevens de lijn die
zij normaliter volgt: zij geeft geen formele beschikking waarin een negatieve verklaring met betrekking
tot aangemelde overeenkomsten wordt opgenomen, indien het belang van de Gemeenschap dat niet
vereist. Behalve op de niet-merkbare aard van de eventuele beperkingen werd er in het onderhavige
geval gewezen op het bestaan van beleidslijnen op het gebied van samenwerking tussen groot-
handelaars zoals deze binnen EUDIM met het oog op het mededingingsrecht in de praktijk wordt
gebracht, de publicatie krachtens artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 en het herstel van een
gezonde concurrentie door tussenkomst van de Commissie, waarbij ook nog eens komt dat de
Commissie geen gevolg hoeft te geven aan klachten over praktijken die niet langer plaatsvinden.

Micro Leader/Microsoft

Op 15 oktober 1998 stelde de Commissie een beschikking vast waarbij de door de Franse onderneming
Micro Leader Business ingediende klacht tegen Microsoft Corporation en haar dochteronderneming
Microsoft France werd verworpen.

35 PB C 111 van 17.4.96, blz. 8.
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Micro Leader is een Franse onderneming die actief is in de distributie van software en
informaticamateriaal. Zij betrok in Canada Microsoft softwareproducten in het Frans en verkocht
die vervolgens in Frankrijk. De in Canada gedistribueerde software werd verkocht met een licentie
voor uitsluitend gebruik in Canada. Microsoft heeft samen met de Franse douaneautoriteiten
maatregelen getroffen om de wederverkoop in Europa te beletten en om zijn auteursrechten te
beschermen. Micro Leader diende op 24 september 1996 klacht in bij DG IV en betoogde dat de
maatregelen van Microsoft om parallelle invoer van zijn software in Europa uit Canada te verhinderen
een inbreuk vormden op de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Volgens Micro Leader zijn de
maatregelen van de dochterondernemingen van Microsoft en hun distributeurs in Canada en Frankrijk
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die erop gericht zijn de invoer van
producten in de EER op onrechtmatige wijze te verhinderen teneinde de wederverkoopprijs ervan in
de EER vast te stellen. Tevens zouden zij een misbruik van machtspositie behelzen.

De Commissie heeft geoordeeld dat de maatregelen van Microsoft die erop gericht zijn de invoer van
kopieeÈn van zijn producten uit Canada te beletten, niet kunnen worden beschouwd als het resultaat
van een overeenkomst of een onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen Microsoft en zijn
wederverkopers om de wederverkoopprijs van de producten vast te stellen. De computerprogramma's
zijn in de Europese Unie auteursrechtelijk beschermd zoals gedefinieerd in de richtlijn betreffende de
rechtsbescherming van computerprogramma's (Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991,
PB L 122, blz. 42 van 17 mei 1991). In die richtlijn is bepaald dat de eerste verkoop van een kopie van
een computerprogramma in de Gemeenschap door de rechthebbende of met zijn instemming het
distributierecht van die kopie in de Gemeenschap uitput. De aanschaf van een kopie van een
computerprogramma in Canada put de rechtsbescherming van de richtlijn niet uit. Aldus behelst elke
poging om een dergelijke kopie in de Gemeenschap te gebruiken of te verkopen een schending van de
auteursrechten en elke maatregel van Microsoft ter voorkoming van de invoer van dergelijke kopieeÈn
is een poging om zijn rechtmatige rechten te doen eerbiedigen eerder dan een overeenkomst of een
onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen Microsoft en zijn wederverkopers ongeacht of zij in
Canada dan wel in de Gemeenschap zijn gevestigd. Bovendien is er geen enkel materieel bewijs
voorhanden op grond waarvan kan worden vastgesteld dat Microsoft ernaar streefde de prijzen
waartegen zijn producten door zijn distributeurs worden verkocht, te beõÈnvloeden.

Tevens heeft de Commissie geoordeeld dat de maatregelen van Microsoft om de invoer van kopieeÈn
van zijn software waarvoor in de Gemeenschap geen gebruikslicentie is toegekend en die derhalve in
de Gemeenschap rechtsbescherming genieten, een rechtmatige uitoefening van zijn auteursrechten
behelsden en niet konden worden beschouwd als een misbruik in de zin van artikel 82 van het EG-
Verdrag. De Commissie achtte het niet aangewezen om een uitspraak te doen over een eventuele
machtspositie van Microsoft op de betrokken markt.

Greene King/Roberts

Mijnheer en mevrouw Roberts exploiteren een pub genaamd Greene King. In mei 1997 klaagden zij
bij de Commissie erover dat de bierafnameverplichting (de verplichting om het bier dat zij verkopen,
voornamelijk uitsluitend bij Greene King, hun eigenaar-brouwer, te betrekken) in hun huurovereen-
komst in strijd zou zijn met artikel 81. Een dergelijke conclusie zou de Roberts de gelegenheid bieden
om hun bier bij andere leveranciers van hun eigen keuze te betrekken om aldus in aanmerking te
komen voor de aanzienlijke kortingen die die leveranciers bieden.
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De beoordeling in deze zaak is een toepassing van twee proeven welke zijn uiteengezet in het
Delimitis-arrest om na te gaan of het cumulatieve netwerk van overeenkomsten van een individuele
brouwer binnen de werkingssfeer van de communautaire mededingingsvoorschriften valt.

In de eerste test wordt nagegaan in hoeverre de betrokken markt afgeschermd is. De Commissie is van
mening dat de markt voor de verkoop van bier via drankgelegenheden in het Verenigd Koninkrijk in
het licht van de huidige gegevens nog steeds afgeschermd is. In 1997 viel 50% aÁ 58% van de afzet op de
markt voor bierverkoop via drankgelegenheden in het Verenigd Koninkrijk in de werkingssfeer van
beperkende overeenkomsten.

In de tweede test wordt nagegaan in hoeverre het netwerk van overeenkomsten van een individuele
brouwer op aanzienlijke wijze bijdraagt tot die afscherming van de markt. Hier concludeert de
Commissie dat Greene King te klein is om op aanzienlijke wijze bij te dragen tot de afscherming van
de markt voor bierverkoop via drankgelegenheden in het Verenigd Koninkrijk aangezien de afzet van
Greene King in zijn in eigen beheer geeÈxploiteerde drankgelegenheden, verhuurde drankgelegen-
heden en via een lening aan Green King gebonden drankgelegenheden slechts 1,3% van de markt voor
bierverkoop via drankgelegenheden in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt. Dit is aanzienlijk
minder dan 5% (of meer) dat elke grote brouwerij in het Verenigd Koninkrijk (Scottish & Newcastle,
Bass, Whitbread en Carlsberg-Tetley) haalt in hun netwerk van aan hen gebonden drankgelegenheden
(inclusief de beperkende overeenkomsten met pubketens die geen brouwerijactiviteiten uitoefenen).

De argumentatie in de Greene King-zaak geldt eveneens voor de huurovereenkomsten van andere
kleine en regionale Britse brouwerijen en voor de huurovereenkomsten van pubketens die geen
brouwerijactiviteiten verrichten en worden bevoorraad door meer dan eÂeÂn brouwer. De beschikking
van 6.11.1998 36 om deze klacht te verwerpen kan derhalve worden beschouwd als een duidelijk
precedent voor die ondernemingen en de drankgelegenheden die zij aan zich binden.

TAMBUE

Op 21 september 1998 stelde de Commissie een beschikking vast waarin een klacht en voorlopige
maatregelen tegen de orde van advocaten van BelgieÈ werden verworpen.

De Commissie heeft geoordeeld dat de klacht van onvoldoende communautair belang was omdat de
betwiste maatregelen Ð het reglement van de orde van advocaten inzake de stage en de
beroepsopleiding waarin de stagiairs ertoe worden verplicht om voÂ oÂ r het eind van het tweede
stagejaar te slagen voor een examen met het oog op de afgifte van een geschiktheidscertificaat voor de
uitoefening van het beroep van advocaat en de door de lokale ordes ingevoerde beperkingen inzake
het aantal stagiaires per stagemeester en inzake de voorwaarden om stagemeester te worden Ð
voornamelijk gevolgen sorteren binnen eÂeÂn lidstaat, en dat de mogelijkheden die de klager heeft om
zich te richten tot de nationale mededingingsautoriteiten en/of nationale rechtbanken, niet zijn
uitgeput. De weigering om voorlopige maatregelen toe te kennen is gebaseerd op het feit dat de
Commissie slechts over de bevoegdheid beschikt om dergelijke maatregelen toe te kennen voor zover
zij onontbeerlijk zijn om te vermijden dat de uitoefening van het in artikel 3 neergelegde recht om
besluiten te nemen, door het optreden van bepaalde ondernemingen ondoeltreffend of illusorisch
wordt.

36 SG(98) D/9557. Gepubliceerd op de homepage van DG IV: http://europa.eu.int/Comm/dg04/entente/closed/en/
1998.htm#563.
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Kortom de Commissie heeft geoordeeld dat haar beschikkingspraktijk inzake vrije beroepen, welke
recentelijk is bevestigd in het arrest van het Hof van Justitie van 8 juni 1998 in zaak C-35/96,
Commissie tegen ItalieÈ (nog niet gepubliceerd) voldoende duidelijk was zodat de nationale
mededingingsautoriteiten en/of nationale rechterlijke instanties niet kunnen twijfelen aan de
toepasselijkheid van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag op de vrije beroepen, welke artikelen
die autoriteiten rechtstreeks kunnen toepassen. De door de klager uiteengezette moeilijkheden om het
Belgische mededingingsrecht te doen toepassen op de vrije beroepen worden niet automatisch geacht
onder de rechtstreekse toepassing van die twee verdragsbepalingen te vallen.

4. Afwijzing van verzoek om voorlopige maatregelen

Vickers/Rolls-Royce

Deze zaak betreft de relatie die er bestaat tussen handelsmerkrechten en communautaire mededin-
gingsregels. Door een verzoek om voorlopige maatregelen af te wijzen, gaf de Commissie aan dat er in
de fase van het voorlopige onderzoek uit het oogpunt van de mededinging geen verschil leek te zijn
tussen een clausule die de handelsmerkeigenaar de bevoegdheid geeft een handelsmerklicentie te
beeÈ indigen bij een wijziging in de zeggenschap bij de licentiehouder en een bepaling die voorkomt dat
de licentiehouder het voordeel dat uit de overeenkomst voortvloeit, aan derden toewijst of in
sublicentie geeft. De Commissie acht laatstgenoemde bepaling normaal gesproken niet mededin-
gingsbeperkend, maar erkent dat deze bedoeld is om de handelsmerkeigenaar de middelen te
verschaffen om te waarborgen dat de met het merk geassocieerde kwaliteit gehandhaafd blijft.

In januari 1998 diende Vickers PLC, de uiteindelijke moedermaatschappij van Rolls-Royce Motors
Group, een klacht in waarin zij stelde dat de overeenkomsten tussen Rolls-Royce Motors Group en
Rolls-Royce PLC betreffende het gebruik krachtens een licentie door eerstgenoemde van de naam
Rolls-Royce en de relevante handelsmerken, een schending van artikel 81, lid 1 vormde.

In dit verband moet erop gewezen worden dat Rolls-Royce Motors Group, die luxueuze
motorvoertuigen vervaardigt en verkoopt onder de namen en handelsmerken ¹Rolls-Royceº en
¹Bentleyº, en Rolls-Royce PLC, die met name vliegtuigmotoren met gasturbine en kernaandrijving
fabriceert, twee afzonderlijke en los van elkaar staande ondernemingen vormen, ook al gebruiken
beide de aanduiding ¹Rolls-Royceº in hun bedrijfsnaam. Rolls-Royce (1971) Limited Ð nu Rolls-
Royce PLC Ð waaraan het eigendom van de naam Rolls-Royce en bijbehorende handelsmerken was
overgedragen via toewijzingen als gevolg van het feit dat het voormalige Rolls-Royce Limited onder
het beheer van een curator was geplaatst, en Rolls-Royce Motors Group hadden in maart 1973 bij de
Commissie een aantal overeenkomsten aangemeld, krachtens welke Rolls-Royce (1971) Limited
Rolls-Royce Motors Group het recht verleende de Rolls-Royce-handelsmerken te gebruiken voor
motorvoertuigen en motoren die door laatstgenoemde waren vervaardigd. Destijds werd de
aanmeldingsprocedure afgerond door een administratieve brief van de Commissie waarin zij aangaf
dat zij bezig was het dossier te sluiten omdat de overeenkomsten niet mededingingsbeperkend waren.

In de onderhavige klacht maakte Vickers bezwaar tegen een clausule in de licentieovereenkomsten op
grond waarvan Rolls-Royce PLC het recht had Rolls-Royce Motors Group eenzijdig te verbieden de
naam en het handelsmerk Rolls-Royce te gebruiken ingeval het motorvoertuigenbedrijf in handen zou
komen van een niet-ingezetene van het VK, waaronder een onderneming of een particuliere
ingezetene in een ander EER-land (de ingezeteneclausule).

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

190 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE



Aangezien Vickers voornemens was Rolls-Royce Motors Group van de hand te doen, verzocht zij de
Commissie ook om voorlopige maatregelen te nemen omdat er sprake zou zijn van een urgente
situatie: zij verlangde dat het Rolls-Royce PLC zou worden verboden de ingezeteneclausule toe te
passen of daartoe een poging te ondernemen. Vickers voerde daarbij aan dat een dreigende toepassing
van de ingezeteneclausule door Rolls-Royce PLC een belemmering zou vormen voor een open en
eerlijke concurrerende biedingsprocedure voor Rolls-Royce Motors Group en dat Vickers niet in staat
zou zijn er een goede prijs voor te krijgen.

Bij beschikking van 6 april 1998 wees de Commissie het verzoek van Vickers om voorlopige
maatregelen af, omdat zij afgaande op het geleverde bewijs van mening was dat niet was voldaan aan
de criteria voor de toepassing van dergelijke maatregelen.

Om de bovengenoemde redenen trok de Commissie de conclusie dat de bepaling in kwestie op het
eerste gezicht waarschijnlijk niet in strijd was met communautaire mededingingsregels. Daarbij komt
dat het zelfs op de door Vickers aangeduide relevante markt, namelijk de luxeautosector, niet duidelijk
was dat de clausule waartegen bezwaar was gemaakt, de mededingingsvoorwaarden belangrijk
beõÈnvloedde door het voor een niet-ingezetene van het VK onmogelijk te maken Rolls-Royce Motors
Group te kopen. Met name toonde Vickers niet aan dat de aankoop van een bestaande
marktdeelnemer de enige manier vormde om haar aandeel in die markt te vergroten of deze te
betreden.

Tenslotte leek het er niet op dat in het onderhavige geval de ingezeteneclausule een zo belangrijke rol
zou hebben gespeeld als Vickers beweerde, gezien het feit dat Rolls-Royce PLC haar steun betuigde
aan de verkoop van Rolls-Royce Motors Group aan een niet-ingezetene van het VK.

Ook moest de Commissie erop wijzen dat, voor zover Vickers het eigendom van de naam en het
handelsmerk Rolls-Royce betwistte, een dergelijk geschil onder de bevoegdheid van de nationale
rechtbanken en niet van de Commissie viel.

Ten aanzien van het risico van ernstige en onherstelbare schade dat de voorlopige maatregelen zo
urgent maakte, oordeelde de Commissie dat aan deze voorwaarde evenmin was voldaan. Vickers heeft
niets gesteld over de noodzaak om haar belangen in Rolls-Royce Motors Group te verkopen of over
haar onvermogen het Rolls-Roycebedrijf te kunnen blijven exploiteren. De urgente situatie bleek
volkomen door Vickers zelf te zijn veroorzaakt gezien haar besluit om Rolls-Royce Motors Group van
de hand te doen. Daaraan lag derhalve eerder een subjectieve dan een objectieve basis ten grondslag.

Uiteindelijk kocht Volkswagen op 3 juli 1998 Rolls-Royce Motors Group van Vickers. Deze transactie
werd bij de Commissie aangemeld ingevolge artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de
Raad. BMW AG verkreeg vervolgens van Rolls-Royce PLC de rechten om de naam en het
handelsmerk Rolls-Royce voor motorvoertuigen te gebruiken, en verleende een licentie aan Rolls-
Royce Motors Group, nu in handen van Volkswagen, om tot 31 december 2002 de naam en het
handelsmerk Rolls-Royce te gebruiken.

Volgend op deze aankoop werd de klacht in september 1998 ingetrokken en werd de zaak beeÈ indigd.
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5. Schikking

IRE/Nordion

De Commissie heeft de procedure van artikel 82 van het EG-Verdrag die tegen Nordion was ingeleid
wegens misbruik van een machtspositie, beeÈ indigd. Nordion is een Canadese onderneming die op de
wereldmarkt opereert met de productie en verkoop van molybdeen (Mo-99), een product op
radiofarmaceutische basis dat in de nucleaire geneeskunde wordt gebruikt. Dit product dient vooral
om kanker, hart- en vaatproblemen en aids in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en daarvoor
een diagnose te stellen.

De beschikking van de Commissie volgde op de toezegging van Nordion de exclusiviteitsclausules in
haar verkoopovereenkomsten met Europese klanten formeel te laten vervallen. De Commissie
oordeelde dat het schrappen van de exclusiviteitsclausules noodzakelijk was om de mededinging in
deze sector te herstellen en te waarborgen. Deze openstelling van de markt moet onmiddellijk een
positief effect sorteren, omdat de Europese kopers voortaan geheel vrij zijn om het Mo-99 van iedere
andere leverancier te kopen.

In 1996 had de Commissie een klacht ontvangen van een Belgische onderneming, IRE (Nationaal
Instituut voor Radio-elementen), de belangrijkste concurrent van Nordion, die met name betrekking
had op het afsluiten van exclusieve en langlopende overeenkomsten voor de levering van Mo-99 tussen
Nordion en haar belangrijkste klanten wereldwijd. Naar aanleiding van deze klacht had de Commissie
in februari 1997 de procedure van artikel 82 ingeleid en aan de Canadese producent een mededeling
van punten van bezwaar gezonden, waarin zij betoogde dat de onderneming misbruik maakte van haar
machtspositie door deze exclusieve overeenkomsten te sluiten, met als gevolg dat de enige Europese
concurrent, IRE, zich niet kon ontwikkelen en mogelijk op termijn van de markt zou verdwijnen en
dat het bovendien voor nieuwe potentieÈ le concurrenten onmogelijk werd zich op deze markt te
begeven.

Nadat de Commissie haar punten van bezwaar kenbaar had gemaakt, heeft Nordion besloten niet
langer gebruik te maken van haar exclusieve rechten zoals vermeld in haar overeenkomsten met haar
Europese klanten.

Naar aanleiding hiervan heeft IRE de klacht ingetrokken die aan deze procedure ten grondslag lag.

Voorts heeft de Commissie akte genomen van het door de Japanese Fair Trade Commission (JFTC)
verrichte onderzoek, dat ertoe heeft geleid dat deze instantie op 24 juni 1998 een aanbeveling deed om
een einde te maken aan het alleenverkooprecht dat Nordion van haar Japanse klanten bedongen had.

De Commissie is van plan zeer zorgvuldig na te gaan of Nordion concreet en rigoureus afstand doet
van haar exclusieve rechten en of er geen concurrentievervalsing optreedt in deze sector die van groot
belang is voor de volksgezondheid.
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SPEGNN

In 1992 diende SPEGNN 37 een klacht in waarin zij stelde dat Gaz de France (¹GDFº) misbruik
maakte van haar machtspositie. De klacht betrof de vermeende pogingen van GDF om te voorkomen
dat onafhankelijke gemeentelijke distributiebedrijven hun gasdistributieactiviteiten zouden uitbreiden
naar delen van Frankrijk die niet door GDF van gas werden voorzien. De rechtsvraag die hier aan de
orde was, had te maken met de toepassing van de Franse Nationalisatiewet van 1946 waarin aan GDF
het monopolie werd verleend voor de gasdistributie in Frankrijk. Hierbij werd een uitzondering
gemaakt voor enkele gemeentelijke distributiebedrijven die in 1946 niet genationaliseerd waren.
Sommige van die gemeentelijke distributiebedrijven opereren vandaag nog steeds zelfstandig. Deze
onafhankelijke ondernemingen stuitten echter op moeilijkheden toen zij trachtten uit te breiden
teneinde te voorzien in de vraag naar gasdistributie in naburige gemeenten. GDF voerde aan dat het
de onafhankelijke gemeentelijke exploitanten verboden was hun activiteiten uit te breiden op grond
van het distributiemonopolie dat de Franse Nationalisatiewet haar had verleend.

De Commissie stelde een beschikking op waarin zij constateerde dat Frankrijk had gehandeld in strijd
met artikel 86, lid 1, en artikel 82 van het EG-Verdrag. Door het GDF mogelijk te maken zich op de
bepalingen van de Franse Nationalisatiewet te beroepen om te voorkomen dat onafhankelijke
gemeentelijke distributiebedrijven in een vraag zouden voorzien waaraan GDF zelf niet kon voldoen,
had het land GDF de gelegenheid gegeven misbruik te maken van haar machtspositie. Op 9 juli 1997
keurde de Commissie het beginsel van die beschikking goed, maar stelde zij de toepassing ervan uit.
Op 3 juni 1998 nam het Franse parlement een nieuwe wet aan om een einde te maken aan de door de
Commissie vastgestelde overtreding. De nieuwe wet bepaalt het volgende:

Ð De gemeenten die willen dat GDF op hun grondgebied een gasdistributienetwerk aanlegt en
exploiteert, moeten daartoe binnen drie maanden na de publicatie van het uitvoeringsbesluit van
de wet bij de lokale autoriteit een verzoek indienen.

Ð De met energiezaken belaste minister zal een definitieve lijst opstellen van gemeenten waarin GDF
binnen drie jaar na de goedkeuring van de lijst een gasdistributienetwerk moet aanleggen en
exploiteren. De minister zal daartoe een bedrijfsplan en een onderzoek naar de mogelijke effecten
van de beoogde distributie op andere energiebronnen bestuderen.

Ð Gemeenten die niet hebben verzocht om opname in het GDF-distributienetwerk en gemeenten die
niet op de definitieve lijst worden geplaatst, zijn vrij om een concessieovereenkomst af te sluiten
met een gasdistributienetwerkexploitant naar keuze, teneinde zelfstandig of samen met naburige
gemeenten een gasdistributienetwerk te exploiteren. Dit geldt ook voor gemeenten die wel om
opname in het GDF-netwerk hebben verzocht, maar waar GDF niet binnen de vastgestelde termijn
van drie jaar met de aanleg van het netwerk is begonnen.

Ð Alle nieuwe exploitanten, dat wil zeggen anders dan GDF of de bestaande onafhankelijke
gemeentelijke distributiebedrijven, dienen van de met energiezaken belaste minister een
vergunning te ontvangen. Ten minste 30% van de aandelen van dergelijke exploitanten moet in
handen zijn van de staat of een overheidsonderneming.

Deze bepalingen moeten het iedere gemeente zonder gasdistributienetwerk mogelijk maken een
concessieovereenkomst met een exploitant naar keuze aan te gaan of zelf een gasdistributiedienst te

37 Syndicat Professionnel des Entreprises GazieÁres Non NationaliseÂes.
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exploiteren. De nieuwe wet blijkt een oplossing te verschaffen voor de kwesties die de klager aan de
orde heeft gesteld. De Commissie besloot de zaak te beeÈ indigen na de publicatie van het besluit
houdende tenuitvoerlegging van de wet 38.

B Ð Nieuwe regelgevende teksten en bekendmakingen die door de
Commissie zijn vastgesteld of ingediend

Titel Datum Publicatie

Mededeling overeenkomstig artikel 5 van Verordening
(EEG) nr. 3976/87 van 14 december 1987 betreffende
de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op
bepaalde groepen overeenkomsten en onderling afge-
stemde feitelijke gedragingen in de sector van het
luchtvervoer

PB C 369 van 28.11.1998

Verordening (EG) nr. 2843/98 van de Commissie van
22 december 1998 betreffende de vorm, inhoud en
overige bijzonderheden van verzoeken en aanmeldin-
gen uit hoofde van de Verordeningen (EEG) nr. 1017/
68, (EEG) nr. 4056/86 en (EEG) nr. 3975/87 van de
Raad houdende toepassing van de mededingingsregels
op de vervoersector

22.12.1998 PB L 354 van 30.12.1998

Mededeling van de Commissie betreffende de toepas-
sing van de communautaire mededingingsregels op
verticale afspraken

30.09.1998 PB C 365/03 van 26.11.1998

Voorstel voor verordeningen van de Raad tot wijziging
van Verordening nr. 19/65/EEG van de Raad van 2
maart 1965 en Verordening nr. 17 van de Raad van
6 feburari 1962

PB C 365/05
PB C 365/07

Bekendmaking betreffende de toepassing van de
mededingingsregels op overeenkomsten inzake toe-
gang in de telecommunicatiesector

31.03.1998 PB C 265 van 22.08.1998

Mededeling betreffende het statuut van spraakverbin-
dingen via het Internet

07.01.1998 PB C 95 van 30.03.1998

C Ð Formele beschikkingen op grond van de artikelen 81, 82 en 86 van
het EG-Verdrag

1. Gepubliceerde beschikkingen

Gepubliceerde beschikkingen Datum van de
beschikking

Publicatie

FAG-Flughafen, Frankfurt/Main AG (IV/34801) 14.1.1998 PB L 72 van 11.3.1998

Procedure op grond van artikel 65 van het EGKS-
Verdrag (IV/35814 Ð Extra d'alliage)

21.1.1998 PB L 100 van 1.4.1998, blz. 55

Beschikking van de Commissie van 28 januari 1998
betreffende een procedure op grond van artikel 85 van
het EG-Verdrag (IV/35733 Ð VW-Audi)

28.1.1998 PB L 124 van 25.04.1998, blz.60

Beschikking van de Commissie van 11 maart 1998
inzake een procedure op grond van de artikelen 85 en
86 van het EG-Verdrag (IV/34 073, IV/34 395 and IV/
35 436 Ð Van Den Bergh Foods)

11.3.1998 PB L 246 van 04.09.1998, blz.1

38 Persbericht IP/99/291.
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Alpha Flight Services/ADP (IV/35613) 11.6.1998 PB L230 van 18.8.1998

Beschikking van de Commissie van 17 juni 1998 inzake
een procedure op grond van artikel 86 van het EG-
Verdrag (IV/36010 Ð AAMS)

17.6.1998 PB L 252 van 12.9.1998, blz.47

Transatlantic Conference Agreement (TACA) (IV/
35134)

16.9.1998 PB L 95 van 9.4.1999, blz. 1-112

Beschikking van de Commissie van 14 oktober 1998
inzake een procedure op grond van artikel 85 van het
EG-Verdrag (IV/33708 Ð British Sugar, IV/33709 Ð
Tate & Lyle, IV/33710 Ð Napier Brown, IV/33711 Ð
James Budgett & Son)

14.10.1998

Beschikking van de Commissie inzake een procedure
op grond van artikel 85 van het EG-Verdrag (IV/35
691 Ð Kartel voor voorgeõÈsoleerde buizen)

21.10.1998 PB L 24 van 30.01.1999, blz. 1

Griekse veerdienstmaatschappijen (IV/34466) 9.12.1998 PB L 109 van 24.04.1999, blz. 24

Beschikking van de Commissie van 14 december 1998
inzake een procedure op grond van artikel 85 van het
EG-Verdrag (IV/35 280 Ð Sicasov)

14.12.1998 PB L 4 van 8.1.99, blz. 27

2. Andere formele besluiten 39

2.1. Beschikkingen houdende de afwijzing van klachten

Zaak nr. IV/ Naam Datum van de beschikking

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

39 Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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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. Weigering om voorlopige maatregelen toe te staan

Zaak nr. IV/ Naam Datum van de beschikking

36859 Vickers / Rolls-Royce 4.6.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

D Ð Bij administratieve brief in 1998 beeÈ indigde zaken

Zaak nr. Titel Datum van
beeÈ indiging

Soort van
adminis-
tratieve
brief 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

40 1 = Negatieve verklaring ex artikel 81, lid 1, of artikel 82.
2 = Individuele vrijstelling ex artikel 81, lid 3.
3 = Verenigbaar met mededeling/groepsvrijstelling.
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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

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
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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

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
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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 ¹NDXº 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

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
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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

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
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37177 Papierfabriken Cham Tenero+Consolidated Papers 21/12/1998 1

36014 Delifrance+5 21/12/1998 2

E Ð Bekendmakingen op grond van de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag

1. Bekendmaking op grond van artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de Raad

Zaak nr. IV/ Naam Publicatie

35992 Scottish & Newcastle PB C 8 van 13.1.1998, blz.4

36081 Bass PB C 36 van 3.2.1998, blz.5

36492 Spring Inns PB C 61 van 26.2.1998, blz.3

PB C 133 van 30.4.1998, blz.23

36533 Yves Saint Laurent PB C 120 van 18.4.1998, blz.2

36456 Inntrepreneur PB C 133 van 30.4.1998, blz.23

36147 Gedragscode IMA PB C 155 van 20.5.98, blz.3

36172 ZVEI + Arge Bat PB C 172 van 6.6.1998, blz.13

36949 KGS+3 PB C 247 van 7.8.1998, blz.10

30373 P & I Clubs 14.8.1998

36581 TeÂ leÂcom DeÂveloppement PB C293 van 22.9.1998, blz. 4

36759 NSAA PB C 293 van 22.9.1998, blz.3

36539 BIB PB C322 van 21.10.98, blz. 6

36213 General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney PB C 339 van 07.11.1998, blz. 3

36748 REIMS II PB C371 van 1.12.98, blz. 7

36718 CECED PB C382 van 09.12.1998, blz. 6

2. Bekendmakingen waarin belanghebbenden wordt verzocht hun opmerkingen over de
voorgenomen transacties kenbaar te maken

Zaak nr. IV/ Naam Publicatie

36858 ACMA PB C37 van 4.2.1998, blz. 6

36748 REIMS II PB C53 van 20.2.98, blz. 3

36896 TNN Network PB C111 van 9.4.98, blz. 8

37067 Belgacom PB C171 van 5.6.98, blz. 2

37130 Farland PB C233 van 25.7.98, blz. 17

36076,
36201
36078

Lufthansa, SAS, United Airlines PB C239 van 30.7.1998

36089 British Airways, American Airlines PB C239 van 30.7.1998

37161 Financial Times/Goldman Sachs PB C329/5 van 27.10.1998
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3. ¹Carlsbergº - bekendmakingen inzake structurele cooÈ peratieve gemeenschappelijke
ondernemingen

Zaak nr. IV/ Naam Publicatie

36836 Yoplait + Valio PB C 16 van 20.1.1998, blz.4

36530 IPSO PB C 18 van 21.1.1998, blz.7

36212 Pratt & Whitney + General Electric Aircraft PB C 25 van 24.1.1998, blz. 17

36848 RVI + ZF + STV PB C 37 van 4.2.1998, blz. 5

36409 DBKom II PB C40 van 7.2.98, blz. 11

36 831 Exxon + UCC + 3 PB C 44 van 10.2.1998, blz.7

36 949 KGS + 3 PB C 81 van 17.3.1998, blz.4

36 966 Bayer + GEC + 4 PB C 97 van 31.3.1998, blz.7

37031 BST (Siemens / Breed) PB C 162 van 28.5.1998, blz.3

37018 Tamrock + Caterpillar PB C 179 van 11.6.1998, blz.7

37065 Pilkington-Glaverbel PB C 186 van 16.6.1998, blz.6

36 079 Chevron + Exxon PB C 188 van 17.6.1998, blz.3

37078 Du Pont + Pioneer PB C 219 van 15.7.1998, blz.8

37123 Metro Holdings PB C232 van 24.7.98, blz. 2

37207 Searle + Pfizer PB C 311 van 10.10.1998, blz.3

37239 Ballard Power Systems, Daimler Benz AG & Ford
Motor Company

PB C 322 van 21.10.1998, blz.3

37156 Pfizer + Draxis PB C 336 van 4.11.1998, blz.12

F Ð Persberichten

Referentie Datum Onderwerp

IP/98/25 13.1.1998 Commissie is voornemens haar goedkeuring te hechten aan
standaardhuurcontracten van Schottish and Newcastle voor pubs

IP/98/27 14.1.1998 Luchthaven van Frankfurt

IP/98/30 14.1.1998 Overeenkomst inzake boekenprijs tussen uitgevers en boekenverkopers in
Duitsland en Oostenrijk: Commissie leidt mededingingsprocedure in

IP/98/39 15.1.1998 Commissie neemt standpunt in over Internet-telefonie in het kader van de
liberalisering van de telecommunicatiemarkten in de EU

IP/98/70 21.1.1998 Commissie legt een kartel van producenten van roestvrij staal boeten op

IP/98/94 28.1.1998 Commissie legt Volkswagen boete van 102 miljoen ECU op als gevolg van
verbruikersklacht

IP/98/141 10.2.1998 Commissie stelt onderzoek in naar prijzen van mobiele en vaste telefonie
in de Europese Unie

IP/98/147 11.2.1998 Commissie doet voorstel betreffende gecooÈ rdineerde invoering van
volgende generale mobiele communicatie in de Europese Unie (UMTS)

IP/98/154 13.2.1998 Autoprijzen in de Europese Unie per 1 november 1997

IP/98/165 18.2.1998 Derde verslag over de tenuitvoerlegging van het pakket
telecommunicatieregelgeving in de EU

IP/98/197 26.2.1998 Standpunt van de Commissie inzake de ¹nieuwe huurcontracten van
Spring voor pubs

IP/98/228 10.3.1998 Commissie hecht goedkeuring aan overeenkomst tussen Europese en
Koreaanse halfgeleiderindustrie om anti-dumpingconflicten te vermijden
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IP/98/242 11.3.1998 Beschikking van de Commissie tegen Unilever in verband met de
exclusiviteit inzake de levering van vrieskisten in de markt voor
consumptie-ijs in Ierland

IP/98/264 20.3.1998 Oprichting van gemeenschappelijke onderneming van Sanofi en Bristol-
Myers Squibb

IP/98/309 31.3.1998 Commissie neemt mededeling aan betreffende de toepassing van de
mededingingsregels op overeenkomsten inzake toegang in de
telecommunicatiesector

IP/98/346 15.4.1998 Europese Commissie ontheft industrieproject van mededingingsregels
wegens gunstig effect op het milieu

IP/98/353 15.4.1998 Canon Ð Kodak; Commissie hecht goedkeuring aan samenwerking tussen
producenten van fotografisch materiaal

IP/98/355 15.4.1998 Commissie hecht voorwaardelijke goedkeuring aan sponsoringcontracten
tussen Deense tennisfederatie en haar tennisballeveranciers

IP/98/430 13.5.1998 Commissie beeÈ indigt procedure tegen tarieven van Deutsche Telekom
voor preselectie en nummerportabiliteit en verwijst de zaak naar nationale
autoriteiten

IP/98/476 28.5.1998 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming voor
het verstrekken van Internet-diensten in Zweden

IP/98/536 17.6.1998 Commissie legt Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato boete
van 6 miljoen ecu op

IP/98/546 18.6.1998 Alpha Flight Services (AFS)-ADP

IP/98/547 18.6.1998 Overeenkomst tussen Tuborg International A/S en AB Pripps Bryggerier
voor Tuborg in Zweden

IP/98/556 23.6.1998 Lombard Club

IP/98/557 23.6.1998 Commissie zet het licht op groen voor gemeenschappelijke onderneming
in telecommunicatiesector in ItalieÈ

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 Commissie schort procedure op die tegen Nordion was ingeleid wegens
misbruik van een machtspositie

IP/98/652 10.7.1998 Autoprijzen in de Europese Unie per 1 mei 1998

IP/98/656 13.7.1998 Commissie hecht goedkeuring aan operatie tussen aandeelhouders van
Spaanse mobilofoonexploitant

IP/98/663 14.7.1998 Commissie geeft Finnair en Maersk Air toestemming om gezamenlijke
exploitatie tussen Kopenhagen en Stockholm voort te zetten

IP/98/731 29.7.1998 Dalende kosten van de vaste telecommunicatienetten in Europa

IP/98/763 13.8.1998 Commissie besluit haar onderzoek toe te spitsen op internationale
telefoonprijzen in 7 zaken

IP/98/794 8.9.1998 Luchthaven van Frankfurt

IP/98/811 16.9.1998 TACA wordt boete opgelegd

IP/98/827 23.9.1998 Commissie reageert gunstig op overeenkomsten SNCF-CeÂgeÂ tel

IP/98/832 25.9.1998 EUCAR Ð O&O-overeenkomsten in de motorindustrie

IP/98/865 6.10.1998 ACEA-verbintenissen inzake CO2-uitstoot

IP/98/898 14.10.1998 British Sugar Ð Commissie legt boeten op wegens schending van de
Europese concurrentieregels op Britse suikermarkt

IP/98/896 15.10.1998 Commissie hecht goedkeuring aan overeenkomst tussen Europese en
Japanse bedrijven in sector halfgeleiders om anti-dumpingconflicten te
vermijden

IP/98/917 21.10.1998 Commissie legt kartel van producenten van stadsgasbuizen hoge boeten op
wegens prijsbinding en manipulatie van aanbestedingsprocedures

IP/98/923 22.10.1998 Commissie zet licht op groen voor herstructurering van Inmarsat
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IP/98/927 23.10.1998 Commissie bereikt voorlopige overeenkomst met British Interactive
Broadcasting (BiB)

IP/98/967 6.11.1998 Huurcontracten voor drankgelegenheden met afnameverplichting van
kleine, regionale Britse brouwers vallen buiten het toepassingsgebied van
Europese mededingingsregels

IP/98/1034 25.11.1998 Vierde verslag over de tenuitvoerlegging van het pakket telecom-
municatieregelgeving in de EU

IP/98/1036 26.11.1998 Commissie beeÈ indigt zaken betreffende mobiele telecommunicatie na
prijsdalingen

IP/98/1046 1.12.1998 Commissie neemt voorlopig gunstig standpunt in over herziene
overeenkomst tussen exploitanten van postdiensten betreffende
grensoverschrijdende post

IP/98/1060 03.12.1998 Europese Commissie voert strijd tegen kartels op

IP/98/1065 04.12.1998 Commissie opent diepgaand onderzoek naar voorgenomen
gemeenschappelijke onderneming van BT en AT&T

IP/98/1069 08.12.1998 Commissie hecht goedkeuring aan licentieovereenkomsten van Sony voor
videospellen

IP/98/1091 09.12.1998 Commissie legt boete op wegens prijskartel voor veerbootdiensten op de
routes Griekenland-ItalieÈ

IP/98/1128 17.12.1998 Commissie verleent vrijstelling voor standaardovereenkomsten voor de
productie en verkoop van door plantenveredelingsrechten beschermde
zaden

IP/98/1155 18.12.1998 Commissie keurt programma voor de toepassing van de norm MPEG-2
goed

G Ð Arresten en beschikkingen van de communautaire rechtscolleges

1. Gerecht van Eerste Aanleg

Zaak Partijen Datum Publicatie

T-275/97 Commissie tegen SocieÂ teÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 Jurispr. 1998 II-0253

T-276/97 Commissie tegen SocieÂ teÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 Jurispr. 1998 II-0261

T-235/95 Commissie tegen A.J. Goldstein 16.3.98 C 151 van 16.5.98, blz.8

T-367/94 Commissie tegen British Coal Corporation 29.4.98 C209 van 4.7.98, blz.39

T-262/97 Commissie tegen A.J. Goldstein 14.5.98 C 234 van 25.7.98, blz.27

T-304/94 Commissie tegen Europe Carton 14.5.98 C 209 van 4.7.98, blz.30

T-308/94 Commissie tegen Cascades SA 14.5.98 C 209 van 4.7.98, blz.30

T-309/94 Commissie tegen NV Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek de (KNP)

14.5.98 C 209 van 4.7.98, blz.30

T-311/94 Commissie tegen Kartonfabriek de Eendracht NV 14.5.98 C 209 van 4.7.98, blz. 31

T-317/94 Commissie tegen Moritz J. Weig GmbH 14.5.98 C 209 van 4.7.98, blz.32

T-319/94 Commissie tegen Fiskeby Board AB 14.5.98 C 209 van 4.7.98, blz.33

T-334/94 Commissie tegen SarrioÁ S.A. 14.5.98 C 209 van 4.7.98, blz.33

T-338/94 Commissie tegen Finnish Board Mills 14.5.98 C 209 van 4.7.98, blz.34

T-339/94 Commissie tegen MetsaÈ -Serla Oy 14.5.98 C 209 van 4.7.98, blz.35

T-340/94 Commissie tegen United Papermills Ltd 14.5.98 C209 van 4.7.98, blz.35

T-341/94 Commissie tegen Tampella Corporation 14.5.98 C209 van 4.7.98, blz.35

T-342/94 Commissie tegen Oy Kyro AB 14.5.98 C386 van 4.7.98, blz.35
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T-347/94 Commissie tegen Mayr-Melnhof Kartongesellschaft
mbH

14.5.98 C209 van 4.7.98, blz.35

T-348/94 Commissie tegen Enso EspanoÄ la, S.A. 14.5.98 C209 van 4.7.98, blz.36

T-352/94 Commissie tegen Mo och DomsjoÈ AB 14.5.98 C209 van 4.7.98, blz.37

T-354/94 Commissie tegen Stora Kopparbergs AB 14.5.98

T-375/94 Commissie tegen European Passenger Service Ltd 15.5.98

T-596/97 Commissie tegen DalmineSPA 24.6.98 C 312 van 10.10.98, blz.12

T-262/97 Commissie tegen A.J. Goldstein 26.6.98. C 258 van 15.8.9, blz.36

T-286/97R Commissie tegen Anthony Goldstein 15.7.98 C 312 van 10.10.98, blz.12

T-111/96 Commissie tegen ITT Promedia NV 17.7.98 C 299 van 26.9.98, blz.31

T-374/94 Commissie tegen European Night Services Ltd 15.9.98

T-375/94 Commissie tegen European Passenger Service Ltd 15.9.98

T-384/94 Commissie tegen L'Union Internationale des
Chemins de fer (UIC), N.V. Nederlandse
Spooorwegen

15.9.98

T-388/94 Commissie tegen SocieÂteÂ Nationale des Chemins de
Fer Francàais (SNCF)

15.9.98

T-28/95 Commissie tegen International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327 van 24.10.98, blz.19

T-110/95 Commissie tegen International Express Carriers
Conference

16.9.98 C 327 van 24.10.19, blz.19

T-116/95 Commissie tegen CEMENTIR Cementerie del
Tirreno SpA

16.9.98 C 258 van 15.8.98, blz.31

T-204/95 Commissie tegen International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C327 van 24.10.98, blz.20

T-133/95 Commissie tegen International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327 van 24.10.98, blz.20

T-100/98R Commissie tegen Anthony Goldstein 23.10.98

T-100/98 Commissie tegen Anthony Goldstein 28.10.98

2. Hof van Justitie

Zaak Partijen Datum Publicatie

C-196/97 P Commissie tegen Intertronic F. Cornelis GmbH 15.01.98 Jurispr. 1998, I-0199

C-306/96 SocieÂ teÂ Javico Internationale en SocieÂ teÂ Javico AG
tegen SocieÂteÂ Yves Saint Laurent Parfums

28.04.98 Jurispr. 1998, I-1983

C-230/96 S.A. Cabour en SA Nord Distribution Automobile
tegen SARL Afnor ¹SOCOº

30.4.98 Jurispr. 1998, I-2055

C-401/96P Commissie tegen Somaco SARL 07.05.98 Jurispr. 1998, I-2587

C-7/95P Commissie tegen John Deere 28.5.98 Jurispr. 1998, I-3111

C-8/95P Commissie tegen Fiatagri U.K. Ltd en New Holland
Ford Ltd

28.5.98 Jurispr. 1998, I-3175

C-279/95P Commissie tegen Langanese-Iglo GmbH 15.06.98 C 286 van 28.10.95, blz. 3

C-35/96 Commissie tegen de Republiek ItalieÈ (douane-
expediteurs)

18.06.98 Jurispr. I-3851

C-266/96 Corsica Ferries France S.A. tegen Gruppo Antichi
ormeggiatori del Golfo di La Spezia et Ministero
dei Trasporti e della Navigazione

18.06.98 Jurispr. I-3949
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C-38/97 Autotrasporti Librandi s.n.C. di Librandi F & C.
tegen Cuttica Spedizioni e Servizi Internazionali
s.r.l.

01.10.98 C 94 van 22.3.97, blz.10

C-279/95P Commissie tegen Langnese-Iglo GmbH 01.10.98

C-70/97P Commissie tegen Kruidvat B.V.B.A. 17.11.98

Arrest
C-7/97

OSCAR Bronner Gessellschaft mbH & Co KG
tegen 1. Mediaprint Zitungs und Zeitschriftenverlag
Gesselschaft mbH & Co KG
2. Mediaprint ZeitungsvertriebsgeselmbH & Co
KG
3. Mediaprint AnzeigengesellschaftmbH & Co KG

26.11.98
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II Ð CONCENTRATIECONTROLE: VERORDENING (EEG) NR. 4064/89
VAN DE RAAD EN ARTIKEL 66 VAN HET EGKS-VERDRAG

A Ð Beknopt overzicht van beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1,
onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

1. Concentratiezaken waarin de betrokken ondernemingen verbintenissen hebben
aangegaan

ABB/Elsag Bailey 41

ABB Transport Participations (ABB TP), die tot het engineering- en technologieconcern ABB
behoort, houdt zich bezig met een hele reeks activiteiten op het gebied van engineering, waaronder
procesbesturing. De overgenomen onderneming, Elsag Bailey, is een dochteronderneming van
Finmeccanica SpA en is uitsluitend werkzaam op het gebied van de automatisering van procesbestu-
ring.

Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat eÂeÂn bepaald type van product, namelijk de als on-line-
gaschromatograaf bekendstaande procesanalysator moest worden geacht een afzonderlijke product-
markt te vormen. Aangenomen werd dat de relevante geografische markten ten minste een Europese
dimensie hadden, gezien de wettelijke harmonisatie van normen en codes in geheel Europa, de
verplichtingen inzake openbare aanbestedingen, de lage transportkosten en de sterke positie van de
klanten.

Twee elementen waren voor de Commissie aanleiding om te concluderen dat er een ernstig risico
bestond dat de partijen een machtspositie zouden verwerven. Ten eerste zou de nieuwe entiteit door de
overname een zeer sterke positie verkrijgen, ongeacht van welke geografische marktomschrijving werd
uitgegaan. De gecombineerde marktaandelen van de partijen zouden ten minste drie keer zo groot zijn
als die van hun naaste concurrent en ten hoogste twee derde van de markt bedragen. Ten tweede was
nagenoeg geen enkele concurrent in staat producten te leveren voor alle technische toepassingen
waarvoor de relevante producten van ABB TP en Elsag Bailey konden worden gebruikt.

Om deze bezwaren te verhelpen, diende ABB TP overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de
concentratieverordening een voorstel tot wijziging van de operatie in. Dit voorstel omvatte een
verbintenis tot afstoting van de divisie analyses van Applied Automation Inc. (AAI), een
dochteronderneming van Elsag Bailey die hoofdzakelijk in de Verenigde Staten maar ten dele ook
in Europa en AzieÈ werkzaam is. Het gaat bij de af te stoten bedrijfsactiviteiten van AAI hoofdzakelijk
om activiteiten in de Verenigde Staten, waartoe de activiteiten van Elsag Bailey op het gebied van de
productie van gaschromatografen en de ontwikkeling van een massaspectrometer behoren.

Johnson & Johnson/ Depuy 42

De activiteiten van Johnson & Johnson's (¹J & Jº) omvatten de productie van een hele reeks
hygieÈnische producten, geneesmiddelen en professionele medische hightech-producten die door

41 16.12.1998.
42 28.10.1998.
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ziekenhuizen en artsen worden gebruikt. De overgenomen onderneming DePuy is een dochteronder-
neming van Roche en is werkzaam op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van
orthopedische producten.

De Commissie kwam tot de bevinding dat er sprake was van aanzienlijke overlappingen in eÂeÂn
segment van de markt voor spinale implantaten, namelijk het segment van reconstructieve heup- en
knie-implantaten.

Volgens de partijen bestreek de geografische markt de gehele EER, gezien de wettelijke harmonisatie
die aan de gang was en het feit dat de prijzen in steeds sneller tempo naar elkaar toe groeiden. Volgens
de Commissie echter waren de markten nationaal; zij oordeelde dat de klanten onder meer behoefte
haar aan opleiding en bijstand, zodat het noodzakelijk was dat de ondernemingen in elk land over
vertegenwoordigers beschikten. Bovendien constateerde de Commissie dat de openbare terugbeta-
lingsstelsels in een aantal landen op een verdeling in verschillende markten waren gebaseerd.

De Commissie concludeerde dat de operatie belangrijke gevolgen zou hebben in Ierland.
Verschillende omstandigheden waren voor de Commissie aanleiding om uiting te geven aan ernstige
twijfel omtrent de verenigbaarheid van de operatie met de gemeenschappelijke markt. Ten eerste is de
Ierse markt een kleine markt waar de openbare aanbestedingsprocedures nog niet ten volle
ontwikkeld zijn. Ten tweede zou de nieuwe entiteit zeer hoge gecombineerde marktaandelen
verkrijgen en zou zij een aanzienlijke voorsprong hebben op haar naaste concurrenten, die slechts een
marginale positie zouden innemen. Bovendien zal de nieuwe entiteit zowel voor heup- als voor knie-
implantaten de marktleider worden en zal het marktleiderschap haar moeilijk kunnen worden betwist.

Om deze bezwaren uit het oogpunt van de mededinging te verhelpen, verbond J & J zich ertoe haar
activiteiten op het gebied van de verkoop en distributie van orthopedische producten in Ierland te
verkopen aan een van de partijen onafhankelijke concurrent in de sector van heup- en knie-
implantaten. De verkoop zal omvatten: de inventaris, alle contracten in Ierland, de knowhow, de
technische en commercieÈ le informatie en alle andere activa die de koper ter bevordering van de
marketing en verkoop van de producten in Ierland nodig heeft.

Akzo Nobel/Courtaulds 43

Akzo Nobel, een Nederlandse onderneming, is een internationale producent van dekmiddelen, vezels,
chemicalieÈn en producten voor gezondheidszorg. De overgenomen onderneming Courtaulds
produceert dekmiddelen, afdichtmiddelen, chemicalieÈn, vezels en polymeerproducten.

De activiteiten van Akzo en Courtaulds zijn grotendeels complementair. Er bleken echter ten gevolge
van de operatie bezwaren uit het oogpunt van de mededinging te rijzen op de markten voor
dekmiddelen en afdichtmiddelen voor de lucht- en ruimtevaart. Dekmiddelen voor de lucht- en
ruimtevaart zijn zeer speciale dekmiddelen die onder meer aan vliegtuigfabrikanten, onderhouds-
ondernemingen en luchtvaartmaatschappijen worden geleverd. Afdichtmiddelen voor de lucht- en
ruimtevaart worden gebruikt voor het afdichten van verbindingen in vliegtuigen, meer bepaald in
benzinetanks.

De partijen voerden aan dat de geografische markten voor dekmiddelen en afdichtmiddelen voor de
lucht- en ruimtevaart ten minste de EER bestrijken. De Commissie ging niet tot een definitieve

43 30.6.1998.
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marktafbakening over. Zij bevestigde dat de markten voor dekmiddelen en afdichtmiddelen voor de
lucht- en ruimtevaart ten minste de EER bestrijken, maar kwam tot de bevinding dat er aanwijzingen
waren dat beide markten misschien wereldmarkten zijn.

De door de Commissie aangevoerde bezwaren uit het oogpunt van de mededinging waren gebaseerd
op de hoge marktaandelen voÂ oÂ r de concentratie en op het feit dat ze door de concentratie nog zouden
toenemen. Wat dekmiddelen voor de lucht- en ruimtevaart betreft, zijn Courtaulds en Akzo Nobel,
deze laatste via haar gemeenschappelijke onderneming ADAF met de Amerikaanse onderneming
Dexter, de twee leidende leveranciers in Europa. In de EER zou hun gecombineerd marktaandeel
meer dan 3/4 van de totale omzet bedragen. Op het gebied van afdichtmiddelen voor de lucht- en
ruimtevaart is Courtaulds de wereldleider; zij heeft meer dan 2/3 van de markt in handen. Bovendien
zijn de betrokken markten zeer moeilijk toegankelijk. Een ander bezwaar had betrekking op de
deelneming van ADAF aan een O&O-project dat er onder meer op gericht is afdichtmiddelen te
ontwikkelen die met de bestaande producten van Courtaulds zouden kunnen concurreren.

Na onderhandelingen met de Commissie verbond Akzo Nobel zich ertoe om, met goedkeuring van de
Commissie, alle activiteiten van Courtaulds op het gebied van dekmiddelen en afdichtmiddelen voor
de lucht- en ruimtevaart in de gehele wereld aan een onafhankelijke koper te verkopen. Een
alternatief bestond erin dat Akzo Nobel zou voorstellen haar belang in ADAF volledig aan haar
huidige partner Dexter te verkopen. De Commissie zal zich er, ongeacht voor welk alternatief Akzo
kiest en vooraleer daaraan haar goedkeuring te hechten, van moeten vergewissen dat er op de
betrokken markten ten voordele van de klanten concurrenten blijft bestaan.

Alcatel/Thomson-CSF/SCS 44

Alcatel staat aan het hoofd van een groep van ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van
allerlei soorten telecommunicatie-uitrusting. Thomson-CSF produceert elektronische apparatuur voor
zowel burgerlijke als militaire toepassingen. Alcatel en Thomson meldden een concentratie aan die
erin bestond dat de Franse ondernemingen Alcatel, Thomson-CSF en AeÂrospatiale hun activiteiten op
het gebied van de productie van satellieten in een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming,
SCS, zouden samenbrengen. SCS zal werkzaam zijn op het gebied van de productie van satellieten.

De partijen hadden aanzienlijke marktaandelen op de wereldmarkt voor ¹Travelling Waves Tubes
(TWT's). De concentratiegraad op de markt voor elektronenbuizen voor satellieten is zeer hoog. Uit
het onderzoek van de Commissie bleek dat vanwege de groeiende vraag naar telecommunicatiesatel-
lieten de capaciteit vrij beperkt is. Er bestaan belangrijke toetredingsdrempels.

De Commissie kwam tot de bevinding dat Thomson Tube Electronique (TTE), een dochteronder-
neming van Thomson, veruit de meest invloedrijke leverancier was en reeds een machtspositie op de
wereldmarkt voor satellieten innam. Concurrenten gaven uiting aan hun bezorgdheid dat TTE van
haar marktmacht gebruik zou maken om ten aanzien van concurrenten discriminerende prijzen toe te
passen en de concurrentie op de downstream-markt voor satellieten te vervalsen.

Om deze bezwaren te verhelpen, stelden de partijen voor in de algemene verkoopvoorwaarden van
hun gemeenschappelijke onderneming een arbitrageclausule op te nemen. Deze clausule houdt in dat
een onafhankelijke derde (de Europese Ruimtevaartorganisatie) als arbiter zal optreden. Deze arbiter
zal elk geschil beslechten dat tussen TTE en een van haar klanten met betrekking tot de verkoop of

44 4.6.1998.
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levering van TWT's zou kunnen rijzen. De arbiter zal op verzoek van de betrokken klant tussenbeide
komen. De arbiter zal bevoegd zijn om binnen een maand een vonnis te wijzen. Naar Frans civiel recht
zal een dergelijk vonnis zowel voor Thomson als voor de verzoeker verbindend zijn. De arbiter kan in
zijn vonnis injuncties, zoals een bevel tot levering van de bestelde TWT's, geven en schadevergoeding
toekennen. De arbiter zal ook bevoegd zijn om tot een onderzoek of tegenonderzoek over te gaan,
wanneer hij zulks voor het vervullen van zijn taak noodzakelijk acht.

Thyssen/Krupp 45

Zowel de Duitse onderneming Thyssen AG (Thyssen) als Krupp zijn hoofdzakelijk actief op het
gebied van de productie en verwerking van staal en andere materialen en de productie van roltrappen
en liften. Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat de concentratie enkel op de markt voor
roltrappen een ernstig concurrentieprobleem zou doen rijzen. De Europese Unie werd als de
geografische markt beschouwd, omdat alle grote leveranciers van roltrappen in de gehele Gemeen-
schap werkzaam zijn en de concurrentievoorwaarden niet noemenswaardig verschillen.

De concentratiegraad op de markt voor roltrappen is hoog. Er zijn naast Thyssen slechts drie andere
grote leveranciers in Europa, namelijk de ondernemingen Kone, Otis en Schindler, die nagenoeg
gelijke marktaandelen hebben. Sinds zij haar afdeling roltrappen aan Kone heeft verkocht, is Krupp
zelf niet langer op deze markt werkzaam. Er bestonden echter bepaalde banden tussen Thyssen/Krupp
en Kone die een probleem konden vormen: Krupp had een participatie van 10% in Kone, zij genoot
voorrechten met betrekking tot de verwerving van verdere aandelen van Kone en zij had het recht om
een lid van de raad van bestuur van Kone te benoemen. Bovendien waren de twee ondernemingen
concurrentieverboden overeengekomen. De Commissie was dan ook van oordeel dat de concentratie,
zoals oorspronkelijk aangemeld, ertoe zou leiden dat twee elementen werden samengevoegd, namelijk
de activiteiten van Thyssen op het gebied van de productie van roltrappen en de banden tussen Krupp
en Kone.

In de loop van de procedure stelde Krupp voor definitief afstand te doen van haar recht om een lid van
de raad van bestuur van Kone te benoemen. Krupp verbond zich er voorts toe met Kone in
onderhandeling te treden om de concurrentieverboden teniet te doen, en haar voorrechten met
betrekking tot de verwerving van verdere aandelen van Kone op te geven. Er zullen dus in de toekomst
vier onafhankelijke concurrenten op de betrokken markt aanwezig zijn.

Neste/IVO 46

Neste YhtymaÈ Oy (Neste) meldde de verkrijging van uitsluitende zeggenschap over Imatran Voima Oy
(IVO) aan. Neste is werkzaam in de sectoren olie, energie (aardgas) en chemische producten. De
belangrijkste bedrijfsactiviteiten van IVO zijn kracht- en warmteopwekking en electriciteitshandel en -
distributie. Beide ondernemingen worden door de Finse staat gecontroleerd.

De betrokken productmarkten waren de markten voor aardgas en electriciteit. In overeenstemming
met de opvatting van de partijen kwam de Commissie tot de conclusie dat de geografische markt door
de ligging van de gaspijpleidingen in Finland wordt bepaald.

45 2.6.1998.
46 2.6.1998.
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De Commissie constateerde dat er tussen IVO en Neste op het gebied van de stroomopwekking
verticale betrekkingen bestonden die uit het oogpunt van de mededinging problematisch waren. Neste
is via haar dochteronderneming Gasum Oy (Gasum) de enige importeur, leverancier en verkoper van
aardgas voor stroomopwekking. Gasum, dat door Neste wordt gecontroleerd, had reeds voÂ oÂ r de
concentratie een de facto monopolie op de verkoop van aardgas in Finland. IVO is werkzaam op de
markt voor de opwekking, verkoop in het groot en distributie van electriciteit. De operatie, zoals
aangemeld, zou het risico met zich hebben gebracht dat Neste IVO een machtspositie op de markt
voor de verkoop in het groot van electriciteit in Finland verwierven of dat hun machtspositie op die
markt sterker werd. De Commissie was van oordeel dat Neste IVO na de concentratie dankzij hun
sterke positie op zowel de electriciteits- als de aardgasmarkt in staat zouden zijn geweest zowel de
electriciteits- als de gasprijzen in Finland te bepalen of althans in aanzienlijke mate te beõÈnvloeden.

Om deze bezwaren te verhelpen, verbonden Neste IVO zich ertoe hun zeggenschap over Gasum op te
geven en hun participatie tot een minderheidsparticipatie te verminderen. De aandelen zullen worden
verkocht aan Finse en Europese ondernemingen die onafhankelijk van Neste IVO zijn; de staat zal de
mogelijkheid worden geboden om ten hoogste 24% van de aandelen te verwerven. Door deze
verbintenissen zullen Neste IVO niet langer uitsluitende zeggenschap over Gasum hebben maar een
minderheidsaandeelhouder van de onderneming zijn.

Allianz/AGF 47

Het Duitse Allianz is de leider van een groep van verzekeringsmaatschappijen en een van de grootste
aanbieders van verzekeringen voor bedrijven in Europa. De overgenomen onderneming, Assurances
GeÂneÂrales de France (AGF), is een Franse verzekeringsmaatschappij die zich in de EER en in de rest
van de wereld bezighoudt met levensverzekering, schadeverzekering en herverzekering.

De productmarkt waarvoor de concentratie vooral gevolgen had, was de markt voor kredietverzeke-
ring, meer bepaald ¹delcredere-verzekering (kredietverzekeringsmarkt binnenland, export en kapi-
taal). De Commissie moest de operatie zowel op Europees als op nationaal niveau beoordelen.

Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat het samengaan van de nummer eÂeÂn en de nummer
twee onder de kredietverzekeraars in Europa tot vrij hoge marktaandelen zou leiden, en dit op een
zeer speciale nichemarkt waarop wereldwijd slechts enkele actoren werkzaam zijn. Op Europees
niveau zal de nieuwe entiteit op de kredietverzekeringsmarkt een marktaandeel hebben dat meer dan
twee keer zo groot is als dat van haar naaste concurrent en meer dan drie keer zo groot als dat van de
daaropvolgende concurrent. Een gelijkaardige situatie doet zich voor in ItalieÈ, waar de partijen reeds
een machtspositie innemen en qua marktaandeel een grote voorsprong op hun naaste concurrent
hebben. Deze elementen waren echter op zich niet voldoende om ernstige twijfel te doen rijzen, gezien
de aanwezigheid van verschillende wereldwijd werkzame concurrenten, een aantal recente
toetredingen tot de markt en het feit dat de toename van de marktaandelen in ItalieÈ ten gevolge
van de concentratie verwaarloosbaar is. Er rezen echter wel ernstige bezwaren in verband met het
bestaan van bepaalde banden tussen AGF en Coface, de belangrijkste concurrent op het gebied van
delcredereverzekering, en de impact daarvan op de mededinging.

De partijen stelden bijgevolg voor verbintenissen aan te gaan waardoor de structurele banden tussen
AGF en Coface zodanig zouden worden veranderd dat de twee ondernemingen als onafhankelijke
entiteiten met elkaar op de delcrederemarkt zouden concurreren. Volgens deze verbintenissen zou

47 8.5.1998.
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AGF na goedkeuring van de concentratie een bepaald percentage van haar aandelen in Coface
verkopen aan kopers die niet tot de groep AGF Allianz behoren. Voorts zou een einde worden
gemaakt aan alle persoonlijke banden tussen ondernemingen die eigendom zijn van/worden
gecontroleerd door een van de partijen, en ondernemingen die aan Coface toebehoren.

Owen-Illinois/BTR Packaging 48

Owens-Illinois, een Amerikaanse onderneming, is een internationale producent van glazen verpak-
kingsmiddelen, machines en plastic verpakkingsproducten; zij verleent ook wereldwijd licenties op
glastechnologie. De overgenomen onderneming BTR is een internationaal engineeringbedrijf, dat via
zijn dochteronderneming BTR Packaging in het Verenigd Koninkrijk glazen verpakkingsmiddelen
produceert.

In de lijn van haar eerdere conclusies in de zaken IV/M.603 Ð Crown Cork & Seal/CarnaudMetalBox
en IV/M.081 Ð VIAG/Continental Can kwam de Commissie in deze zaak tot de constatering dat,
omdat de verschillende verpakkingsmaterialen niet onderling verwisselbaar waren, de relevante
productmarkt de markt voor glazen verpakkingsmiddelen voor levensmiddelen, bier, frisdrank, wijn en
sterkedrank was. De relevante geografische markten waren volgens de Commissie nationaal wegens
het ontbreken van grensoverschrijdende concurrentie, de lokale leveringsstructuren en belangrijke
prijsverschillen van land tot land.

De Commissie kwam tot de conclusie dat de operatie, zoals oorspronkelijk aangemeld, Owens-Illinois
een machtspositie op de markt voor glazen verpakkingsmiddelen in het Verenigd Koninkrijk en
Ierland zou hebben bezorgd of haar machtspositie op die markt zou hebben versterkt. Deze conclusie
berustte op de hoge marktaandelen van de partijen, de lage marktaandelen van de resterende
concurrenten en het ontbreken van concurrentiedruk van buiten het Verenigd Koninkrijk door de
hoge transportkosten.

Om deze bezwaren te verhelpen, verbond Owen-Illinois zich tot volledige afstoting van de productie
van glazen verpakkingsmiddelen door BTR Packaging via haar dochteronderneming Rockware Group
Limited (Rockware) in haar vier fabrieken in het Verenigd Koninkrijk. Owens-Illinois verbond zich
ook tot verkoop van de participatie van 50% van Rockware in British Glass Recycling Company Ltd.,
een gemeenschappelijke onderneming voor glasrecycling van Rockware en Owens-Illinois. Door deze
verbintenissen wordt de overlapping tussen Owens-Illinois en BTR Packaging op de Britse markt voor
glazen verpakkingsmiddelen volledig weggewerkt.

RAG/Saarbergwerke 49

Na een grondig onderzoek overeenkomstig artikel 66 van het EGKS-Verdrag, op grond waarvan de
Commissie toezicht houdt op concentraties in de kolen- en staalindustrie, heeft de Commissie onder
bepaalde voorwaarden goedkeuring verleend voor de overname van Saarbergwerke AG (Saarberg-
werke) en Preussag Anthrazit GmbH (Preussag) door RAG Aktiengesellschaft (RAG). De drie
ondernemingen zijn de enige drie overblijvende kolenproducenten in Duitsland. Zowel RAG als
Saarbergwerke houden zich daarnaast bezig met de invoer van kolen. De ondernemingen oefenen ook
andere activiteiten uit die niet onder toepassing van het EGKS-Verdrag vallen. Wat deze laatste
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aspecten van de voorgenomen operatie betreft, is reeds de goedkeuring van het Bundeskartellamt
verkregen.

Volgens de Commissie rezen ten gevolge van de voorgenomen operatie bezwaren uit het oogpunt van
de mededinging, inzonderheid met betrekking tot de invoer van kolen in Duitsland. Na discussies met
de Commissie heeft RAG echter verbintenissen aangegaan om deze bezwaren te verhelpen. Deze
verbintenissen houden in dat alle activiteiten van Saarbergwerke op het gebied van de invoer van
kolen aan een onafhankelijke derde worden verkocht en dat de verkoop van binnenlandse kolen
volledig van de verkoop van ingevoerde kolen wordt gescheiden.

Deze verbintenissen zullen ervoor zorgen dat de positie van RAG als importeur van kolen uit derde
landen niet sterker wordt. Doordat de verkoop van Duitse kolen en de verkoop van ingevoerde kolen
volledig van elkaar worden gescheiden, zal zich waarschijnlijk geen distorsie van de concurrentie
tussen RAG en haar concurrenten met betrekking tot de verkoop van in Duitsland ingevoerde kolen
voordoen en zal de transparantie van de Duitse markt worden verbeterd. Tenslotte zullen als
onderdeel van de afstoting van de importactiviteiten van Saarbergwerke bepaalde overslag-, opslag- en
transportfaciliteiten worden verkocht, hetgeen de positie van de toekomstige koper op het gebied van
de invoer van steenkool verder zal versterken.

B Ð Beknopt overzicht van beschikkingen op grond van artikel 8 van
Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

1. Concentratiezaken waarin de betrokken ondernemingen overeenkomstig artikel 8, lid 2,
van de concentratieverordening verbintenissen hebben aangegaan

Skanska/Scancem 50

Skanska is werkzaam in de bouwnijverheid, op het gebied van de productie en distributie van
bouwmaterialen en op het gebied van het beheer van vastgoed. De overgenomen onderneming
Scancem is werkzaam op het gebied van de productie en distributie van bouwmaterialen, voornamelijk
cement en andere materialen op basis van mineralen.

De relevante productmarkten waren volgens de Commissie de markten voor cement, aggregaten,
stortklaar en droog beton en geprefabriceerde betonproducten en de markt van de bouwnijverheid.
Wat stortklaar beton en aggregaten betreft, beoordeelde de Commissie de operatie op grond van de
activiteiten van de partijen op nationaal niveau. Zij onderzocht ook de impact van de operatie op de
concurrentie op regionaal en lokaal niveau.

De Commissie kwam tot de bevinding dat de aangemelde operatie zou leiden tot het versterken van de
machtspositie van de partijen op de Zweedse markt voor cement, en mogelijk ook in Finland en
Noorwegen. Bovendien zou daardoor een machtspositie in het leven worden geroepen op de Zweedse
markten voor stortklaar beton, droog beton en geprefabriceerde betonproducten. De nieuwe entiteit
zou meer dan 4/5 van de markt voor cement en tussen 2/5 en 3/5 van de andere markten in handen
hebben. Op al deze markten zouden negatieve effecten optreden, ten dele als gevolg van de grote
marktmacht van de nieuwe entiteit, zoals aangetoond door haar hoge marktaandelen in verhouding tot
haar kleinere en zwakkere concurrenten. Deze effecten zouden echter aanzienlijk worden versterkt
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door de verticale effecten van de samenvoeging van de activiteiten van Skanska en Scancem op de
markt voor grondstoffen (cement en aggregaten), de markt voor bouwmaterialen (beton en andere
bouwproducten) en tenslotte op de markt van de bouwnijverheid zelf. De grote verscheidenheid van
de activiteiten van de nieuwe entiteit zou ook op alle niveaus een belangrijke toetredingsdrempel
vormen.

Om de door de Commissie met betrekking tot Scancem aangevoerde bezwaren te verhelpen, zegde
Skanska toe de activiteiten van Scancem op het gebied van cement in Finland af te stoten en de
participatie van Skanska in Scancem volledig te verkopen. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat
de markt wordt opengesteld doordat een bijkomende onafhankelijke bevoorradingsbron wordt
gecreeÈerd waar cement van hoge kwaliteit kan worden verkregen. Bovendien zal de verbintenis van
Skanska om haar participatie in Scancem te verkopen de bezwaren in verband met de verticale
integratie tussen de ondernemingen verhelpen.

Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 51

Hoffmann-La Roche (Roche) is een Zwitserse onderneming die voornamelijk werkzaam is op het
gebied van de productie en distributie van geneesmiddelen, diagnostica en geur- en smaakstoffen.
Boehringer Mannheim (BM) is een producent en distributeur van diagnostica, geneesmiddelen en
biochemicalieÈn. DePuy is een producent en distributeur van orthopedische producten en apparaten.

De markten waar een daadwerkelijke mededinging mogelijk kon worden aangetast, waren de markt
voor in vitro-diagnostica (afgekort IVD; tests om stoffen in weefsel-, bloed- of urinemonsters aan te
tonen en te meten) en de markt voor DNA-sondes. De partijen stelden in hun aanmelding dat de
markt voor in vitro-diagnostica een wereldmarkt is of ten minste de EER bestrijkt. Omdat de
leveranciers ter plaatse aanwezig moeten zijn, de producten voor de consument niet met andere
producten verwisselbaar zijn en de belangrijkste concurrenten nationale distributiestelsels hebben
opgezet, was de Commissie echter van oordeel dat de markten voor in vitro-diagnostica en DNA-
sondes nog steeds grotendeels nationaal zijn.

De Commissie kwam tot de conclusie dat de concentratie, in de vorm waarin ze was aangemeld, op een
aantal nationale markten tot het in het leven roepen of versterken van een machtspositie op het gebied
van diagnostica voor de klassieke klinische chemie en de immunochemie en op het gebied van DNA-
sondes zou leiden.

Wat diagnostica voor de klassieke klinische chemie en de immunochemie betreft, zou de samenvoe-
ging van de geõÈnstalleerde bestanden (d.w.z. de aantallen geplaatste testapparaten) van Roche en BM
in sommige landen de machtspositie van BM versterken en in andere landen de verwerving van een
machtspositie vergemakkelijken. Roche en BM zouden na de concentratie het grootste geõÈnstalleerde
bestand hebben, hetgeen voor hen een groot voordeel zou betekenen.

Voorts zou Roche door de concentratie als concurrent van de markt verdwijnen. Op sommige markten
zou Roche tot de belangrijkste concurrenten van BM hebben behoord. De gevestigde concurrenten in
de verschillende landen zijn alleen al vanwege hun kleiner marktaandeel en geõÈnstalleerd bestand niet
in staat Roche/BM daadwerkelijk hun leiderschap te betwisten. Er was ook geen sprake van voldoende
tegenmacht aan de vraagzijde, omdat zelfs bij de grootste klant van de partijen de afgenomen
hoeveelheden slechts een gering percentage van hun omzet uitmaken. Op de markt voor DNA-sondes
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dankt Roche haar zeer sterke positie vooral aan haar uitgebreide octrooiportefeuille met betrekking
tot de belangrijkste technologie op dit gebied, de ¹Polymerase Chain Reaction- of PCR-technologie.
De door Roche verleende onderzoekslicenties geven de licentiehouders niet het recht om producten of
apparatuur waarvoor van de geoctrooieerde PCR-technologie gebruik wordt gemaakt, op de markt te
brengen.

Om de door de Commissie aangevoerde bezwaren uit het oogpunt van de mededinging te verhelpen,
heeft Roche zich ertoe verbonden het belangrijkste geõÈnstalleerde bestand (de testapparaten van het
type ¹Cobas Mira) in de verschillende landen te verkopen, en wel aan eÂeÂn enkele koper die een
levensvatbare concurrent op het gebied van de klinische chemie is. Roche heeft zich er voorts toe
verbonden geõÈnteresseerde marktdeelnemers onder niet-discriminerende voorwaarden (clausule van
de meest-begunstigde klant) voor alle toepassingen op het gebied van in vitro-diagnostica toegang tot
de PCR-technologie te verlenen. De verbintenis heeft tot gevolg dat het in mindere mate tot een
samenvoeging van geõÈnstalleerde bestanden en marktaandelen op het gebied van de klinische chemie
komt, en zal de koper in staat stellen onmiddellijk als leverancier van een volledig gamma op te treden.
De verbintenis zal er ook voor zorgen dat verschillende grote IVD-producenten tot de markt voor
DNA-sondes toetreden.

Agfa-Gevaert/Dupont 52

Zowel Agfa als DuPont zijn wereldwijd werkzaam op het gebied van de productie van grafische film en
offsetplaten.

Bij het afbakenen van de productmarkten maakte de Commissie onderscheid tussen de sector van de
grafische film en de sector van de offsetplaten. Deze laatste sector werd in vier verschillende
productmarkten ingedeeld, namelijk de markten voor positieve platen, negatieve platen, platen voor
de ¹Computer-to-Plate- of CtP-techniek en elektrostatische platen. Gezien de belangrijke handels-
stromen en de afwezigheid van wettelijke belemmeringen, werd de EER als de geografische markt
beschouwd.

De Commissie was van oordeel dat de voorgenomen operatie, in de vorm waarin ze was aangemeld,
tot het in het leven roepen of versterken van een machtspositie van de partijen op de markt voor
negatieve offsetplaten zou leiden. Deze offsetplaten worden hetzij direct aan uitgeverijen en
drukkerijen zoals krantendrukkerijen of drukkerijen van verpakkingsmateriaal verkocht, hetzij aan
distributeurs en detailhandelaren geleverd. Dat een machtspositie zou ontstaan, was behalve aan de
hoge marktaandelen in de EER ook aan een aantal andere factoren toe te schrijven.

De meeste concurrenten die negatieve offsetplaten aanbieden, sluiten gewoonlijk package deals met
hun klanten, waarbij de leverancier zich ertoe verbindt gratis apparatuur ter beschikking van de klant
te stellen, en de klant zich ertoe verbindt zijn consumables gedurende een bepaalde tijd van de
leverancier af te nemen. Agfa had echter met leveranciers van apparatuur relaties tot stand gebracht
die inhielden dat zij bepaalde apparatuur uitsluitend aan Agfa mochten verkopen. Deze exclusivi-
teitscontracten maakten het voor de meeste concurrenten moeilijker om hun klanten gelijkaardige
package deals aan te bieden, omdat de meesten van hen niet zelf apparatuur produceren. De nieuwe
entiteit zou bijgevolg veel gemakkelijker toegang tot klanten hebben dan haar belangrijkste
concurrenten.
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Bovendien hadden Agfa en DuPont met een aantal belangrijke handelaren exclusiviteitsregelingen
getroffen die inhielden dat deze handelaren uitsluitend producten van Agfa of DuPont mochten
aanbieden.

Om de door de Commissie aangevoerde bezwaren uit het oogpunt van de mededinging te verhelpen,
verbond Agfa zich ertoe haar exclusiviteitsregelingen met handelaren en leveranciers te beeÈ indigen.
Agfa-Gevaert zou al haar OEM-leveranciers van ontwikkelapparatuur voor negatieve platen
ontheffen van alle contractbepalingen die eraan in de weg konden staan dat deze leveranciers van
Agfa-Gevaert die ontwikkelapparatuur aan andere afnemers van hun keuze verkochten. Wat
negatieve platen betreft, zou Agfa-Gevaert alle exclusieve handelaren en distributeurs van DuPont
hun vrijheid van handelen teruggeven. Deze verbintenis zal ertoe leiden dat handelaren producten van
concurrenten kunnen verkopen, hetgeen de interbrand-concurrentie zal bevorderen.

WorldCom/MCI II 53

WorldCom en MCI zijn beursgenoteerde telecommunicatieondernemingen die het normale gamma
van telecommunicatiediensten aanbieden. Zij zijn beide ook werkzaam op het gebied van de verlening
van Internet-diensten.

Toegang tot Internet wordt, wat ook de configuratie van het systeem van de eindgebruiker is,
gewoonlijk verkregen door een abonnement op de door een ¹Internet Service Provider (ISP)
verleende toegangsdiensten te nemen. De ISP's bieden op commercieÈ le grondslag Internet-toegangs-
diensten aan betalende abonnees aan.

De Commissie kwam tot de bevinding dat binnen de Internet-sector verschillende soorten van
dienstverrichting kunnen worden onderscheiden: zo zijn er kleine bedrijven die weinig meer doen dan
de gebruikers inbeldiensten verlenen, grotere bedrijven die lokale netwerken exploiteren, en nog
grotere bedrijven die de internationale langeafstandsnetwerken exploiteren die de overkoepelende
structuur van Internet vormen. De enige organisaties die in staat zijn geheel zelfstandig complete
Internet-connectiviteit te leveren, zijn de ¹top level-ISP's. Indien de ¹top level-netwerken de prijs van
hun Internet-connectiviteitsdiensten zouden verhogen, zouden de kosten van de wederverkopers in
dezelfde mate stijgen en zou die stijging op de klant moeten worden afgewenteld. ¹Secondary peering-
ISP's zijn niet volledig van de door de ¹top level-netwerken aangerekende prijzen afhankelijk. Indien
zij complete connectiviteit willen aanbieden, zijn zij echter gedwongen in zekere mate transit van de
¹top level-netwerken te blijven kopen 54. Bijgevolg kunnen noch zuivere wederverkopers, noch
¹secondary peering-ISP's concurrentiedruk op de door de ¹top level-netwerken aangerekende prijzen
uitoefenen. De relevante markt waarop de partijen bij de concentratie werkzaam zijn, werd derhalve
omschreven als de markt voor de verschaffing van ¹top level- of ¹universele Internet-connectiviteit.

De partijen behoren tot een kleine groep van ISP's die in staat zijn om uitsluitend op grond van hun
eigen ¹peering-overeenkomsten en zonder van andere ISP's transitdiensten te moeten kopen, overal
op Internet connectiviteit te verschaffen. WorldCom is op het ogenblik de marktleider en MCI is een
van haar belangrijkste concurrenten. Na de concentratie zou de nieuwe entiteit een marktaandeel van
ongeveer 50% op de relevante markt hebben. MCI/WorldCom zouden de toegang tot de markt

53 8.7.1998.
54 Onder de aankoop van een transitdienst wordt verstaan: het recht van een ISP dat zijn verkeer met het oog op

uitwisseling via een ¹peering interface op gelijke voet met het verkeer van het netwerk van de verschaffer van
transit wordt behandeld.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

216 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE



kunnen controleren door nieuwe verzoeken om ¹peering af te wijzen, bedrijven van ¹peering-
overeenkomsten uit te sluiten of met uitsluiting te bedreigen en/of die overeenkomsten door betaalde
interconnectie te vervangen. Bovendien zou door de samenvoeging van de Internet-ruggengraatnet-
werken van WorldCom en MCI een netwerk van een zodanige absolute en relatieve omvang ontstaan
dat de nieuwe entiteit zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten en klanten zou
kunnen gedragen. De Commissie concludeerde bijgevolg dat de operatie, in de vorm waarin ze was
aangemeld, tot het in het leven roepen of versterken van een machtspositie van de partijen zou leiden.

Om deze bezwaren uit het oogpunt van de mededinging te verhelpen, stelden de partijen een aantal
maatregelen voor, waaronder de afstoting van een pakket dat alle belangen van MCI op het gebied van
Internet omvatte. Deze verbintenis werd toereikend geacht om de koper in staat te stellen de positie
van MCI als actor op de betrokken markt over te nemen.

2. Zonder verbintenissen goedgekeurde concentraties

Price Waterhouse/Coopers & Lybrand 55

Price Waterhouse (PW) en Coopers & Lybrand (C & L) behoren beide tot de zogenoemde ¹Big Six,
zes wereldwijd werkzame audit- en accountantsbedrijven (de andere vier zijn Arthur Andersen (AA),
Deloitte Touche Tohmatsui International (DTTI), KPMG, en Ernst & Young (EY)). Beide groepen
verlenen audit- en boekhouddiensten, diensten met betrekking tot de vervulling van de belastingplicht
en adviesdiensten.

De Commissie spitste haar onderzoek toe op de verlening van audit- en boekhouddiensten aan grote
ondernemingen. Dergelijke ondernemingen zijn voor die diensten op de ¹Big Six aangewezen, omdat
alleen zij over de noodzakelijke middelen, kennis en ervaring, de vereiste geografische spreiding en
een voldoende sterke reputatie op de financieÈ le markten beschikken. De Commissie kwam tot de
bevinding dat deze markt in geografisch opzicht een nationale dimensie had, omdat in de verschillende
landen overheidsregelingen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven accountantscontroles en
de vereiste beroepskwalificaties gelden en omdat het noodzakelijk is dat de dienstverrichter ter plaatse
aanwezig is.

De Commissie constateerde dat de betrokken markt een aantal kenmerken vertoonde die tot het
ontstaan van een collectieve machtspositie zouden bijdragen, zoals een traag groeiende vraag,
homogene producten en het feit dat er tussen de betrokken dienstverrichters onderlinge banden in de
vorm van zelfregulerende brancheorganisaties bestaan. Ondanks deze kenmerken van de markt vond
de Commissie geen afdoend bewijs dat een machtspositie in het leven zou worden geroepen of zou
worden versterkt, omdat de vijf betrokken dienstverrichters waarschijnlijk aan aanbestedingen zouden
blijven deelnemen en omdat een collectieve machtspositie met vijf dienstverrichters waarschijnlijk op
termijn niet houdbaar zou zijn.

TKS/ITW Signode/Titan 56

De Commissie moest zich uitspreken over de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming
door TKS (zelf een gemeenschappelijke onderneming van Thyssen Stahl en Krupp-Hoesch Stahl) en
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de in de Verenigde Staten gevestigde onderneming Signode System GmbH (Signode). TKS produceert
en distribueert platte staalproducten van hoge kwaliteit. Titan, een dochteronderneming van Krupp-
Hoesch, is werkzaam op het gebied van stalen verpakkingsband, band voor katoenbalen en sluitingen.
De voornaamste bedrijfsactiviteit van Signode is de productie en distributie van verpakkingsband van
staal en plastic.

De Commissie kwam tot de conclusie dat de relevante geografische markt voor verpakkingsband van
staal en plastic slechts de EER en Zwitserland (¹West-Europa) omvat, omdat de concurrentievoor-
waarden in dit gebied voldoende homogeen zijn en van die in aangrenzende gebieden kunnen worden
onderscheiden en omdat de transportkosten en de invoerrechten er tezamen voor zorgen dat invoer
veel duurder uitvalt dan de productie in de EER.

Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat ITW Signode en de gemeenschappelijke onderneming
in West-Europa tezamen een marktaandeel van 35 tot 40% op de gecombineerde markt voor
verpakkingsband van staal en plastic zouden hebben. De Commissie kwam tot de conclusie dat de
operatie niet tot het in het leven roepen of versterken van een machtspositie zou leiden. Zij hield
daartoe rekening met een aantal factoren, waaronder het feit dat de totale vraag naar verpakkingsband
toeneemt en dat de partijen een betrekkelijk zwakke positie innemen op de markt voor plastic
verpakkingsband, die snel groeit, terwijl zij een sterkere positie innemen op de markt voor stalen
verpakkingsband, die op termijn achteruitgaat. Er bestaat een groot aantal actieve concurrenten en de
toetredingsdrempels in de groeiende plasticsector zijn laag.

De Commissie besloot op deze basis geen bezwaar tegen de aangemelde oprichting van een
gemeenschappelijke onderneming te maken en de operatie verenigbaar met de gemeenschappelijke
markt en met de werking van de EER-Overeenkomst te verklaren.

Enso/Stora 57

Enso is een internationaal industrieconcern dat voornamelijk werkzaam is op het gebied van
houtwinning en papierhandel. Stora produceert pulp, papier en karton.

De drie productmarkten waarop het onderzoek vooral betrekking had, waren de markt voor
krantenpapier, de markt voor tijdschriftenpapier en de markt voor drankverpakkingskarton. De
partijen stelden dat al deze markten wereldmarkten waren. De Commissie erkende dat sommige
factoren, zoals de geleidelijke afschaffing van invoerrechten, konden wijzen op een geleidelijke
verschuiving naar een markt die ruimer dan de EER is. De Commissie achtte deze factoren echter
ontoereikend om hiervan het afdoende bewijs te leveren.

Voor krantenpapier en tijdschriftenpapier zou de operatie ertoe leiden dat de vijf belangrijkste
leveranciers het grootste gedeelte van de markt in handen hadden. De Commissie kwam echter tot de
bevinding dat, wat belangrijke factoren als leveringen en prijzen betrof, geen van beide markten
transparant was. Er moest ook van worden uitgegaan dat de grootste afnemers een zekere tegenmacht
konden uitoefenen. De Commissie leidde hieruit af dat de vermindering van het aantal leden van het
oligopolie van zes tot vijf niet voldoende belangrijk was om tot het in het leven roepen of versterken
van een oligopolide machtspositie te leiden.
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Op de markt voor drankverpakkingskarton zou de nieuwe entiteit de leidende producent in de EER
zijn, met een zeer hoog marktaandeel en slechts een beperkte potentieÈ le concurrentie. De vraagzijde is
echter even sterk geconcentreerd als de aanbodzijde en de tegenmacht van de belangrijkste kopers,
inzonderheid Tetra Pak, zorgde ervoor dat de operatie niet tot het in het leven roepen of versterken
van een machtspositie op de markt voor drankverpakkingskarton zou leiden.

De concentratie werd op grond van artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt verklaard zonder dat voorwaarden of verplichtingen werden opgelegd. Als
reactie op de mededeling van punten van bezwaar van de Commissie verbonden de partijen zich er
echter toe ten behoeve van de kleinere klanten een prijsbeschermingsregeling in te voeren. Een
prijsverhoging voor de grootste klant zou procentueel niet minder bedragen dan een prijsverhoging
voor de kleinere klanten. Evenzo zou een procentuele prijsverlaging voor de grootste klant niet meer
bedragen dan een procentuele prijsverlaging voor de kleinere klanten. De partijen verbonden zich er
ook toe zich in te spannen om de instelling van een belastingvrij quotum voor de invoer van
drankverpakkingskarton te vergemakkelijken, indien een of meer verwerkers of producenten in de
Gemeenschap daarom zouden verzoeken. Ten derde zegde Enso toe haar belang in deze activiteiten
volledig aan Elopak te verkopen. Door deze verkoop zou het bezwaar worden verholpen dat deze
band de tegenmacht van Elopak als afnemer zou verminderen. De Commissie nam nota van deze
verbintenissen.

3. Op grond van artikel 8, lid 3, van de concentratieverordening onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt verklaarde concentratievoornemens

Bertelsmann/Kirch/Premiere 58

De partijen bij de voorgenomen concentratie waren CLT-UFA, een gemeenschappelijke onderneming
van Bertelsmann AG en Audiofina SA, en Kirch, de leidende leverancier van speelfilms en tv-
amusementsprogramma's in Duitsland. Zij zouden gezamenlijk zeggenschap over de Duitse aanbieder
van betaaltelevisie Premiere en de Duitse onderneming BetaDigital hebben verkregen. In een tweede
fase van de operatie zouden CLT-UFA, Kirch en Deutsche Telekom de Duitse onderneming
BetaResearch hebben overgenomen. De concentraties werden afzonderlijk aangemeld maar werden
naderhand tegelijk behandeld omdat ze tezamen het kader voor digitale betaaltelevisie in Duitsland
zouden hebben bepaald.

De Commissie kwam na een eerste onderzoek tot de conclusie dat de voorgestelde operaties tot het in
het leven roepen of versterken van machtsposities op de markten voor betaaltelevisie, technische
diensten voor betaaltelevisie en kabelnetten zouden leiden.

Premiere en DF1 zijn op het ogenblik de enige aanbieders van betaaltelevisie in Duitsland. Door de
concentratie zou Premiere een machtspositie op de markt voor betaaltelevisie in Duitsland en in het
Duitstalige gebied hebben verworven. Op de markt voor technische diensten voor betaaltelevisie zou
BetaDigital een duurzame machtspositie in de satellietsector hebben verworven. Op de markt voor
kabelnetten behoudt Deutsche Telekom een machtspositie, omdat zij het leeuwendeel van het
kabelnet op netniveau 3 controleert. De doorgifte van televisieprogramma's via de kabel vindt plaats
op netniveau 3 en netniveau 4 van het kabelnet. Op netniveau 3 levert Deutsche Telekom aan
16,5 miljoen van de in totaal 18,5 miljoen huishoudens met een kabelaansluiting.
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In een zeer laat stadium van de procedure stelden de partijen een aantal verbintenissen met betrekking
tot betaaltelevisieprogramma's, decodertechnologie en de mogelijke marketing van Premiere Ð
¹bouquetsº door kabelexploitanten voor. De partijen stelden echter de mogelijke marketing van
Premiere -¹bouquetsº van zodanig verreikende restrictieve voorwaarden afhankelijk dat er geen reeÈ le
kans op de ontwikkeling van een alternatief programma- en afzetplatform via het kabelnet zou hebben
bestaan. Deze verbintenissen waren niet toereikend om de twee operaties te kunnen goedkeuren.

Na een grondig onderzoek van de voorgenomen concentraties besloot de Commissie beide operaties te
verbieden.

C Ð Beschikkingen op grond van artikel 2, lid 4, van de
concentratieverordening (gemeenschappelijke ondernemingen)

Telia/Telenor/Schibsted 59

Telia, een Zweedse telecommunicatieorganisatie, Telenor, een Noorse telecommunicatieorganisatie,
en Schibsted, een Noorse uitgeverij en omroepmaatschappij, richtten een gemeenschappelijke
onderneming op voor het verrichten van Internet-¹gateway-diensten en diensten op het gebied van het
bouwen van websites. Internet-¹gateway-diensten stellen de gebruikers in staat gemakkelijker toegang
tot inhoud te verkrijgen. Die inhoud wordt ofwel door de verlener van de ¹gateway-dienst ofwel door
derden geleverd, hetzij zonder kosten voor de gebruiker, hetzij tegen betaling door de gebruiker.

Er moesten twee markten aan artikel 2, lid 4, worden getoetst: de markt voor het bouwen van websites,
waarop zowel de gemeenschappelijke onderneming als twee van de moedermaatschappijen werkzaam
waren, en de markt voor de verlening van Internet-inbeldiensten, waarop zowel Telia als Telenor (deze
laatste via haar participatie in de Zweedse telecommunicatiemaatschappij Telenordia) aanwezig
waren.

Wat de markt voor het bouwen van websites betreft, leidde de Commissie uit de zeer lage
gecombineerde marktaandelen van de moedermaatschappijen en de gemeenschappelijke onderne-
ming af dat, zelfs indien de moedermaatschappijen hun activiteiten zouden cooÈ rdineren, dit niet tot
een merkbare beperking van de daadwerkelijke mededinging zou leiden.

Wat de markt voor Internet-inbeldiensten in Zweden betreft, constateerde de Commissie dat deze
markt door snelle groei, lage toetredingsdrempels en lage overstapkosten werd gekenmerkt. Hoewel
de gecombineerde marktaandelen van Telia en Telenordia betrekkelijk hoog waren, bleek uit het
onderzoek van de Commissie dat dit op een snel groeiende markt niet veel te betekenen had en dat de
marktstructuur niet tot cooÈ rdinatie van het concurrentiegedrag aanzette. De Commissie kwam
derhalve tot de slotsom dat het niet waarschijnlijk was dat de moedermaatschappijen op deze markt
hun concurrentiegedrag zouden cooÈ rdineren.

Exante/Canal+/Numericable 60

BankAmerica Investment Corporation (BankAmerica), gecontroleerd door BankAmerica Corpora-
tion, en Capital Communications CDPQ Inc. (CDPQ), een dochteronderneming van Caisse de depoÃ t

59 27.5.1998.
60 3.12.1998.
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et placement du Quebec, waren voornemens om via een speciaal daartoe opgerichte vennootschap
(Exante) tezamen met Canal+ zeggenschap over Numericable Holding (NCH) te verwerven. NCH
exploiteert kabeltelevisienetten in Frankrijk.

De operatie bleek geen negatief effect op de concurrentie in Frankrijk te hebben, omdat noch
BankAmerica noch CDPQ op die markt werkzaam waren. De Commissie constateerde tijdens haar
onderzoek echter dat ten gevolge van de operatie een risico van cooÈ rdinatie op de markt voor
betaaltelevisie in Spanje zou rijzen, omdat de moedermaatschappijen belangen op die markt hadden.

In Spanje controleert Canal+ (tezamen met Prisa) Sogecable, die een zeer sterke positie op de markt
voor betaaltelevisie inneemt en tegelijk een zeer belangrijke distributeur van inhoud is (zij bezit
exclusieve rechten op de meeste ¹Hollywood Majors en de belangrijkste ¹pay-per-view-voetbal-
rechten). Anderzijds zijn ook BankAmerica en CDPQ op de markt voor betaaltelevisie aanwezig met
de gemeenschappelijke onderneming Cableuropa, een over de vereiste vergunningen beschikkende
exploitant van kabelbetaaltelevisie en telecommunicatiediensten in 14 regio's in Spanje.

Volgens de Commissie kon er geen sprake zijn van horizontale cooÈ rdinatie tussen Sogecable en
Cableuropa, omdat deze laatste als nieuwkomer op de markt voor betaaltelevisie in Spanje in een
stadium verkeerde waarin zij zoveel mogelijk abonnees moest aantrekken, zodat er voor haar een
sterke prikkel bestond om prijsconcurrentie te voeren. Bovendien verschilt het door Cableuropa
aangeboden product van dat wat door Sogecable wordt aangeboden, aangezien het uit een niet-
gebundeld pakket van diensten (Internet, telefonie en betaaltelevisie) bestaat. De Commissie kwam
echter tot de conclusie dat ten gevolge van de operatie ernstige bezwaren uit het oogpunt van de
mededinging zouden rijzen met betrekking tot de verticale relatie tussen Cableuropa en Sogecable,
meer bepaald met betrekking tot de levering van inhoud en de mogelijke voorkeursbehandeling voor
Cableuropa.

Om deze bezwaren te verhelpen, verbonden Canal + en Sogecable zich ertoe ervoor te zorgen dat
eventuele onderhandelingen met Spaanse kabelexploitanten over thema- of andere televisieprogram-
ma's waarvan zij de distributierechten bezitten, op eerlijke en niet-discriminerende wijze en in
overeenstemming met de communautaire en nationale mededingingsregels zouden worden gevoerd.
Dezelfde beginselen zouden van toepassing zijn op de mogelijke verlening van exclusieve rechten.
Deze verbintenissen zouden van kracht blijven zolang er niets wezenlijks zou veranderen aan de
omstandigheden op de Spaanse markt en aan de participaties van de aanmeldende partijen in
Sogecable, Cableuropa en Numericable. De Commissie was van oordeel dat deze verbintenissen een
krachtige prikkel voor Canal + en haar dochterondernemingen vormden om het niet tot discriminatie
te laten komen en om kabeltelevisie-exploitanten die in verschillende mate de inhoud waarvan Canal +
eigenaar is nodig hebben om met succes op de markt voor betaaltelevisie te kunnen opereren, op
eerlijke en gelijke wijze te behandelen.

BT/AT&T 61

British Telecommunications (BT) en AT&T, twee van de grootste telecommunicatieorganisaties ter
wereld, waren voornemens een gemeenschappelijke onderneming op te richten die een brede waaier
van telecommunicatiediensten aan multinationals en internationale carrierdiensten aan andere carriers
zou aanbieden. De Commissie heeft besloten een grondig onderzoek in te stellen naar de effecten van

61 Na de toezegging van de betrokken partijen werd de fusie goedgekeurd op 30 maart 1999, overeenkomstig artikel
8(2) van het Fusie-reglement en artikel 81(3) van het VEG.
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de operatie op verschillende wereldwijde telecommunicatiemarkten en op sommige markten in het
Verenigd Koninkrijk.

De Commissie heeft na een eerste onderzoek bezwaren uit het oogpunt van de mededinging
geformuleerd met betrekking tot de gecombineerde marktaandelen van de partijen op de markten
voor wereldwijde telecommunicatiediensten ten behoeve van grote multinationals en voor
internationale carrierdiensten. Voorts heeft de Commissie geconstateerd dat de operatie tot het in
het leven roepen of versterken van een machtspositie op het gebied van bepaalde telecommunica-
tiediensten in het Verenigd Koninkrijk zou kunnen leiden.

Wat de aan artikel 2, lid 4, te toetsen samenwerkingsaspecten betreft, onderzoekt de Commissie of het
in het Verenigd Koninkrijk tot cooÈ rdinatie zou kunnen komen tussen ACC, een volle dochteronder-
neming van AT&T en BT, en Telewest, waarin AT&T via TCI een zeggenschapsdeelneming zal
hebben. Het onderzoek van de Commissie is nog niet afgerond.

D Ð Beschikkingen van de Commissie

1. Beschikkingen op grond van de artikelen 6 en 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van
de Raad

1.1. Beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

Zaak nr. Naam Datum van
de beschik-
king

Verschenen in

IV/M.1047 WIENERBERGER/CREMER & BREUER 15/01/98 PB C 18/9, 21.1.98

IV/M.1005 M'RSK DATA / DEN DANSKE BANK Ð DM
DATA

15/01/98 PB C 46/4, 11.2.98

IV/M.1025 MANNESMANN / OLIVETTI / INFOSTRADA 15/01/98 PB C 83/4, 18.3.98

IV/M.1042 EASTMAN KODAK / SUN CHEMICAL 15/01/98 PB C 32/5, 30.1.98

IV/M.1070 SPAR / PFANNKUCH 15/01/98 PB C 49/14, 14.2.98

IV/M.1071 SPAR / PRO 15/01/98 PB C 49/13, 14.2.98

IV/M.1076 ACERALIA / ARISTRAIN (zie EGKS.1264) 15/01/98 PB C 46/4, 11.2.98

IV/M.1075 NORDIC CAPITAL / MOÈ LNLYCKE CLINICAL
/ KOLMI

20/01/98 PB C 39/19, 6.2.98

IV/M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

21/01/98

IV/M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 22/01/98 PB C 32/6, 30.1.98

IV/M.1061 ING / BBL 22/01/98 PB C 40/10, 7.2.98

IV/M.1081 DOW JONES / NBC Ð CNBC EUROPE 22/01/98 PB C 83/4, 18.3.98

IV/M.1089 PARIBAS BELGIQUE / PARIBAS
NEDERLAND

26/01/98 PB C 136/19, 1.5.98

IV/M.945 MATRA BAE DYNAMICS / DASA / LFK 27/01/98 PB C 149/4, 15.5.98

IV/M.1022 CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (CTC) 28/01/98 PB C 101/31, 3.4.98

IV/M.1091 CABLEUROPA / SPAINCO / CTC 28/01/98 PB C 97/8, 31.3.98

IV/M.1093 ECIA / BERTRAND FAURE 28/01/98 PB C 48/5, 13.2.98

IV/M.1045 DFO / SCANDLINES 29/01/98 PB C 92/16, 27.3.98

IV/M.1064 BOMBARDIER / DEUTSCHE WAGGONBAU 29/01/98 PB C 49/13, 14.2.98
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IV/M.1072 BERTELSMANN / BURDA / FUTUREKIDS 29/01/98 PB C 116/2, 16.4.98

IV/M.1073 METALLGESELLSCHAFT / KLOÈ CKNER
CHEMIEHANDEL

29/01/98 PB C 53/7, 20.2.98

IV/M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 29/01/98 PB C 37/4, 4.2.98

IV/M.1056 STINNES / BTL 4/02/98 PB C 58/6, 24.2.98

IV/M.1062 ALPITOUR / FRANCOROSSO 4/02/98 PB C 188/4, 17.6.98

IV/M.1088 THOMSON CORPORATION / FRITIDSRESOR 4/02/98 PB C 92/16, 27.3.98

IV/M.1044 KPMG / ERNST & YOUNG 4/02/98

IV/M.1085 PROMODES / CATTEAU 6/02/98 PB C 65/11, 28.2.98

IV/M.1087 PROMODES / SIMAGO 6/02/98 PB C 70/14, 6.3.98

IV/M.1096 SOCIEÂ TEÂ GEÂ NEÂ RALE / HAMBROS BANK 6/02/98 PB C 97/8, 31.3.98

IV/M.1053 MANNESMANN / PHILIPS 12/02/98 PB C 144/4, 9.5.98

IV/M.1078 BP / HUÈ LS 13/02/98 PB C 71/26, 7.3.98

IV/M.1043 BAT / ZUÈ RICH 16/02/98 PB C 92/17, 27.3.98

IV/M.1065 NESTLE / SAN PELLEGRINO 16/02/98 PB C 81/5, 17.3.98

IV/M.1090 GRE / PPP 16/02/98 PB C 168/12, 3.6.98

IV/M.1100 CGEA / LINJEBUSS 16/02/98 PB C 208/2, 4.7.98

IV/M.1094 CATERPILLAR / PERKINS ENGINES 23/02/98 PB C 93/23, 28.3.98

IV/M.1014 BRITISH STEEL / EUROPIPE (Zie ook M.501) 26/02/98 PB C 181/3, 12.6.98

IV/M.1099 OTTO VERSAND / ACTEBIS 26/02/98 PB C 79/3, 14.3.98

IV/M.999 CLT-UFA / HAVAS INTERMEÂ DIATION 26/02/98 PB C 85/2, 20.3.98

IV/M.1069 WORLDCOM / MCI (II) 3/03/98

IV/M.1106 BAYERISCHE VEREINSBANK / FGH BANK 4/03/98 PB C 116/3, 16.4.98

IV/M.1108 SBG / SBV 4/03/98 PB C 149/4, 15.5.98

IV/M.987 ADTRANZ / SIEMENS / THYSSEN ±
TRANSRAPID INT

9/03/98 PB C 92/17, 27.3.98

IV/M.1009 GEORG FISCHER / DISA 10/03/98 PB C 125/7, 23.4.98

IV/M.1086 PROMODES / S21 / GRUPPO GS 10/03/98 PB C 205/3, 1.7.98

IV/M.1105 TENGELMANN / GRUPPO PAM 10/03/98 PB C 219/9, 15.7.98

IV/M.1117 PINAULT / GUILBERT 10/03/98 PB C 85/2, 20.3.98

IV/M.1125 CEREOL / SOFIPROTEOL Ð SAIPOL 10/03/98 PB C 97/9, 31.3.98

IV/M.1107 EDFI / ESTAG 17/03/98 PB C 142/15, 7.5.98

IV/M.1113 NORTEL / NORWEB 18/03/98 PB C 123/3, 22.4.98

IV/M.1120 COMPAQ / DIGITAL 23/03/98 PB C 128/21, 25.4.98

IV/M.1133 BASS PLC / SAISON HOLDINGS B.V. 23/03/98 PB C 156/11, 21.5.98

IV/M.1112 ADVENT INTERNATIONAL / EMI / WH
SMITH

24/03/98 PB C 172/17, 6.6.98

IV/M.1134 TARMAC / BOVIS 24/03/98 PB C 154/5, 19.5.98

IV/M.1127 NESTLE / DALGETY 2/04/98

IV/M.1138 ROYAL BANK OF CANADA / BANK OF
MONTREAL

2/04/98 PB C 144/4, 9.5.98

IV/M.1144 WINTERTHUR / ARAG 14/04/98 PB C 150/2, 16.5.98

IV/M.1083 RHONE-POULENC / NOVALIS / NYLTECH 15/04/98 PB C 225/3, 18.7.98

IV/M.1109 OWENS-ILLINOIS / BTR PACKAGING 21/04/98 PB C 165/7, 30.5.98

IV/M.1098 GENERALI / AMB / ATHENA 23/04/98 PB C 175/5, 9.6.98
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IV/M.1131 AGF / ROYAL 23/04/98 PB C 205/3, 1.7.98

IV/M.1155 CENDANT CORPORATION / NPC 24/04/98 PB C 154/5, 19.5.98

IV/M.1020 GE CAPITAL / SEA CONTAINERS 28/04/98 PB C 162/4, 28.5.98

IV/M.1139 DLJ / FM HOLDINGS 28/04/98 PB C 272/5, 1.9.98

IV/M.1102 BBL / AMERICAN EXPRESS 29/04/98 PB C 188/4, 17.6.98

IV/M.1167 ICI / WILLIAMS 29/04/98 PB C 218/5, 14.7.98

IV/M.1142 COMMERCIAL UNION / GENERAL
ACCIDENT

6/05/98 PB C 211/3, 7.7.98

IV/M.1143 DSM / KONINKLIJKE GIST-BROCADES 7/05/98 PB C 353/9, 19.11.98

IV/M.1082 ALLIANZ / AGF 8/05/98 PB C 246/4, 6.8.98

IV/M.1178 KOCH / EURO SPLITTER & J ARON 14/05/98 PB C 212/5, 8.7.98

IV/M.1164 GEC ALSTHOM / CEGELEC 15/05/98 PB C 181/3, 12.6.98

IV/M.1122 KREDIETBANK / CERA BANK 18/05/98 PB C 212/5, 8.7.98

IV/M.1101 HERMES / SAMPO / FGB Ð FCIC 19/05/98 PB C 212/6, 8.7.98

IV/M.1110 VAW / REYNOLDS METALS 19/05/98 PB C 211/17, 7.7.98

IV/M.1132 BT / ESB 19/05/98 PB C 307/5, 7.10.98

IV/M.1146 SHV ENERGY / THYSSEN KLOÈ CKNER
RECYCLING (Zie EGKS 12)

19/05/98 PB C 208/2, 4.7.98

IV/M.1177 BELGACOM / TELE DANMARK / TULIP 19/05/98 PB C 213/3, 9.7.98

IV/M.1121 ALCATEL / THOMSON SA Ð THOMSON CSF 25/05/98 PB C 272/6, 1.9.98

IV/M.1158 ELF ATOCHEM / ATOHAAS 25/05/98 PB C 225/3, 18.7.98

IV/M.1169 EDFI / GRANINGE 25/05/98 PB C 186/6, 16.6.98

IV/M.1170 DAN TRANSPORT / INTER FORWARD 25/05/98 PB C 192/4, 19.6.98

IV/M.1060 VENDEX / BIJENKORF 26/05/98 PB C 280/5, 9.9.98

IV/M.1160 GKN / BRAMBLES / SKP 26/05/98 PB C 177/14, 10.6.98

IV/M.1148 STET / GET / MADRID CABLE 28/05/98 PB C 218/5, 14.7.98

IV/M.1161 ALCOA / ALUMAX 28/05/98 PB C 307/5, 7.10.98

IV/M.1175 MAGNA / STEYR 28/05/98 PB C 268/8, 27.8.98

IV/M.1080 THYSSEN / KRUPP 2/06/98 PB C 252/7, 11.8.98

IV/M.931 NESTE / IVO 2/06/98 PB C 218/4, 14.7.98

IV/M.1179 TECH DATA / COMPUTER 2000 3/06/98

IV/M.1154 MC DERMOTT / ETPM (DECONCENTRATIE) 4/06/98 PB C 218/3, 14.7.98

IV/M.1185 ALCATEL / THOMSON CSF Ð SCS 4/06/98 PB C 272/5, 1.9.98

IV/M.1006 UPM-KYMMENE / APRIL 11/06/98 PB C 219/9, 15.7.98

IV/M.1162 GE / BAYER 11/06/98 PB C 218/6, 14.7.98

IV/M.1174 RWE Ð DEA / HUÈ LS 11/06/98

IV/M.1195 SIEBE / EUROTHERM 11/06/98 PB C 212/6, 8.7.98

IV/M.1193 AXA / ROYALE BELGE 12/06/98 PB C 239/17, 30.7.98

IV/M.1200 ARCO / UNION TEXAS 15/06/98 PB C 16/8, 21.1.99

IV/M.1004 BLOHM + VOSS / LISNAVE 18/06/98 PB C 239/18, 30.7.98

IV/M.1159 SNECMA / MESSIER DOWTY 18/06/98 PB C 213/3, 9.7.98

IV/M.1186 GEAL / CREA / CGE 18/06/98 PB C 218/4, 14.7.98

IV/M.1188 KINGFISHER / WEGERT / PROMARKT 18/06/98 PB C 342/3, 10.11.98

IV/M.1153 KRAUSS-MAFFEI / WEGMANN 19/06/98 PB C 217/8, 11.7.98

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

224 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE



IV/M.1206 DRUM HOLDINGS / NATWEST EQUITY /
CVC

19/06/98 PB C 239/17, 30.7.98

IV/M.1184 TRAVELERS / CITICORP 23/06/98 PB C 394/20, 17.12.98

IV/M.1192 CHS ELECTRONICS / METROLOGIE
INTERNATIONAL

23/06/98

IV/M.1201 DUPONT / MERCK 23/06/98 PB C 222/14, 16.7.98

IV/M.1172 FORTIS AG / GENERALE BANK 24/06/98 PB C 253/3, 12.8.98

IV/M.1194 SGB / FORTIS AG 24/06/98 PB C 336/11, 4.11.98

IV/M.1196 JOHNSON CONTROLS / BECKER 24/06/98 PB C 267/18, 26.8.98

IV/M.1150 SCHWEIZER RUÈ CK / NCM 26/06/98 PB C 280/5, 9.9.98

IV/M.1168 DHL / DEUTSCHE POST 26/06/98 PB C 307/3, 7.10.98

IV/M.1129 COMMERCIAL UNION / BERLINISCHE
LEBENSVERSICHERUNG AG

30/06/98 PB C 236/9, 28.7.98

IV/M.1165 LUFTHANSA / MENZIES / LCC 30/06/98 PB C 238/8, 29.7.98

IV/M.1182 AKZO NOBEL / COURTAULDS 30/06/98 PB C 265/28, 22.8.98

IV/M.1211 MAGNETI MARELLI / TELESPAZIO 2/07/98 PB C 286/5, 15.9.98

IV/M.1198 BAE / SAAB 3/07/98 PB C 41/3, 16.2.99

IV/M.1218 PACKAGING INTERNATIONAL BV / NV
KONINKLIJKE KNP BT

3/07/98

IV/M.1124 MAERSK AIR / LFV HOLDINGS 6/07/98 PB C 253/4, 12.8.98

IV/M.1140 HALLIBURTON / DRESSER 6/07/98 PB C 239/16, 30.7.98

IV/M.1207 DANA / ECHLIN 6/07/98 PB C 267/18, 26.8.98

IV/M.1137 EXXON / SHELL 8/07/98 PB C 252/9, 11.8.98

IV/M.1208 JEFFERSON SMURFIT / STONE
CONTAINERS

8/07/98 PB C 252/8, 11.8.98

IV/M.308 KALI + SALZ / MDK / TREUHAND 9/07/98 PB C 275/3, 3.9.98

IV/M.1199 UTA TELEKOM AG / SWISSCOM 13/07/98 PB C 288/4, 16.9.98

IV/M.1157 SKANSKA / SCANCEM (Zie IV/M.695) 14/07/98 PB C 228/4, 21.7.98

IV/M.1189 TEKSID / NORSK HYDRO PRODUKSJON /
MERIDIAN

17/07/98 PB C 252/7, 11.8.98

IV/M.1232 INGRAM / MACROTRON 17/07/98 PB C 252/9, 11.8.98

IV/M.1126 CARGILL / VANDEMOORTELE 20/07/98 PB C 253/4, 12.8.98

IV/M.1224 TPM / WOOD GROUP 20/07/98 PB C 280/4, 9.9.98

IV/M.1227 CARGILL / VANDEMOORTELE Ð JV 20/07/98

IV/M.1204 DAIMLER Ð BENZ / CHRYSLER 22/07/98 PB C 252/8, 11.8.98

IV/M.1163 BOREALIS / IPIC / OMV / PCD 24/07/98 PB C 280/3, 9.9.98

IV/M.1226 GEC / GPTH 27/07/98 PB C 252/10, 11.8.98

IV/M.1243 ALLIANCE UNICHEM PLC / SAFA
GALENICA SA

27/07/98 PB C 280/4, 9.9.98

IV/M.1245 VALEO / ITT INDUSTRIES 30/07/98 PB C 288/5, 16.9.98

IV/M.1251 PARTICITEL INTERNATIONAL /
CABLEUROPA

30/07/98 PB C 268/8, 27.8.98

IV/M.1225 *** ENSO / STORA 31/07/98

IV/M.1097 WACKER / AIR PRODUCTS 4/08/98 PB C 324/5, 22.10.98

IV/M.1231 IVO / STOCKHOLM ENERGI 5/08/98 PB C 288/4, 16.9.98

IV/M.1223 TYCO INTERNATIONAL / US SURGICAL
CORP.

7/08/98 PB C 282/5, 11.9.98
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IV/M.1230 GLAVERBEL / PPG 7/08/98 PB C 282/2, 11.9.98

IV/M.1190 AMOCO / REPSOL / IBERDROLA / ENTE
VASCO DE LA ENERGI

11/08/98 PB C 288/3, 16.9.98

IV/M.1239 RWE-DEA / FUCHS PETROLUB 11/08/98 PB C 282/2, 11.9.98

IV/M.1273 CREDIT SUISSE / NIKKO / MSA 14/08/98 PB C 306/11, 6.10.98

IV/M.1135 ELF / TEXACO / ANTIFREZE JV 18/08/98 PB C 16/8, 21.1.99

IV/M.1257 CHS ELECTRONICS / CHS FAR EAST 18/08/98 PB C 289/10, 17.9.98

IV/M.1244 BANK AMERICA / NATIONSBANK 21/08/98 PB C 392/10, 16.12.98

IV/M.1248 KINGFISHER / BUT 21/08/98 PB C 403/3, 23.12.98

IV/M.1263 NORTEL / BAY 21/08/98 PB C 281/8, 10.9.98

IV/M.1265 CHS / VOBIS 21/08/98 PB C 289/10, 17.9.98

IV/M.1260 EDON / ROVA / RECO 24/08/98 PB C 369/9, 28.11.98

IV/M.1280 KKR / WILLIS CORROON 24/08/98 PB C 385/4, 11.12.98

IV/M.1283 VOLKSWAGEN / ROLLS-ROYCE /
COSWORTH

24/08/98 PB C 286/5, 15.9.98

IV/M.1253 PARIBAS / JDC / GERFLOR 27/08/98 PB C 288/3, 16.9.98

IV/M.1275 HAVAS / BERTELSMANN / DOYMA 27/08/98

IV/M.1258 GEC MARCONI / ALENIA 28/08/98 PB C 306/12, 6.10.98

IV/M.1242 PARIBAS / ECUREUIL-VIE / ICD 31/08/98 PB C 288/5, 16.9.98

IV/M.1289 HARBERT MANAGEMENT / DB / BANKERS
TRUST / SPP / OÈ HMA

31/08/98

IV/M.1270 KNP BT / ALLIUM 3/09/98

IV/M.1276 NEC / PBN 3/09/98 PB C 307/3, 7.10.98

IV/M.1279 CDE / LA HENIN 3/09/98 PB C 344/7, 12.11.98

IV/M.1291 BOSCH / ZF FRIEDRICHSHAFEN 14/09/98 PB C 309/8, 9.10.98

IV/M.1296 NORSKE SKOG / ABITIBI / HANSOL 14/09/98 PB C 306/11, 6.10.98

IV/M.1292 CONTINENTAL / ITT 18/09/98 PB C 385/4, 11.12.98

IV/M.1300 ALLIED SIGNAL / AMP 18/09/98 PB C 309/7, 9.10.98

IV/M.1306 BERKSHIRE HATHAWAY / GENERAL RE 18/09/98 PB C 338/10, 6.11.98

IV/M.1219 SEAGRAM / POLYGRAM 21/09/98 PB C 308/9, 9.10.98

IV/M.1262 CEBECO / PLUKON 24/09/98

IV/M.1229 AMERICAN HOME PRODUCTS /
MONSANTO

28/09/98

IV/M.1297 LA RINASCENTE / COLMARK 28/09/98

IV/M.1221 REWE / MEINL 28/09/98 PB C 303/8, 2.10.98

IV/M.1203 USINOR / FINARVEDI (Zie EGKS.1282) 29/09/98

IV/M.1271 PIRELLI / SIEMENS 30/09/98 PB C 336/11, 4.11.98

IV/M.1308 WOLSELEY / HALL 30/09/98

IV/M.1304 HERCULES / BETZDEARBORN 5/10/98 PB C 336/10, 4.11.98

IV/M.1259 VOEST ALPINE STAHL / VOSSLOH: VAE 6/10/98 PB C 394/20, 17.12.98

IV/M.1314 FRAMATOME / BERG ELECTRONICS 8/10/98 PB C 336/10, 4.11.98

IV/M.1202 RENAULT / IVECO 22/10/98 PB C 384/9, 10.12.98

IV/M.1246 LHZ / CARL ZEISS 23/10/98 PB C 331/21, 29.10.98

IV/M.1298 KODAK / IMATION 23/10/98 PB C 17/2, 22.1.99

IV/M.1307 MARSH & McLENNAN / SEDGWICK 23/10/98 PB C 372/10, 2.12.98
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IV/M.1319 SMURFIT CONDAT / CVC 23/10/98 PB C 361/15, 24.11.98

IV/M.1254 DEXIA / ARGENTARIA / CREDITO LOCAL 28/10/98 PB C 4/8, 7.1.99

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 PB C 385/5, 11.12.98

IV/M.1313 DANISH CROWN / VESTJYSKE SLAGTERIER 6/11/98 PB C 345/3, 13.11.98

IV/M.1326 TOYOTA / DAIHATSU 6/11/98 PB C 355/32, 20.11.98

IV/M.1269 LSG / ONEXCORP / SKY CHEFS / CATERAIR 9/11/98

IV/M.1303 ADEG / EDEKA 9/11/98 PB C 385/5, 11.12.98

IV/M.1331 ING / BHF 16/11/98

IV/M.1325 BAYER / CHIRON DIAGNOSTICS 17/11/98 PB C 19/22, 23.1.99

IV/M.1334 VOLVO AERO / ABB / TURBOGEN 17/11/98 PB C 24/25, 29.1.99

IV/M.1114 SAP / HEIDELBERGER 23/11/98

IV/M.1287 ELENAC / HOECHST 24/11/98 PB C 405/15, 24.12.98

IV/M.1337 KOCH INDUSTRIES / SABA / HOECHST 24/11/98 PB C 400/6, 22.12.98

IV/M.1359 ROYALE BELGE / ANHYP 27/11/98 PB C 34/6, 9.2.99

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 Ð UND TANKSTAÈ TTEN AG 7/12/98 PB C 11/4, 15.1.99

IV/M.1305 EUROSTAR 9/12/98

IV/M.1336 DEUTSCHE BANK / VIANOVA 9/12/98 PB C 29/22, 4.2.99

IV/M.1356 METSAÈ -SERLA / UK PAPER 9/12/98 PB C 32/5, 6.2.99

IV/M.1293 BP / AMOCO 11/12/98

IV/M.1335 DANA / GLACIER VANDERVELL 11/12/98 PB C 25/18, 30.1.99

IV/M.1342 KNORR-BREMSE / BOSCH 14/12/98

IV/M.1171 PTA / TELECOM ITALIA / TELEKOM
AUSTRIA

16/12/98 PB C 32/6, 6.2.99

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

IV/M.1256 OK EKONOMISK FOÈ RENING / KUWAIT
PETROLEUM SVERIGE AB

21/12/98 PB C 17/2, 22.1.99

IV/M.1332 THOMSON / LUCAS 21/12/98

IV/M.1340 BNP / DRESDNER BANK Ð AUSTRIAN JV 21/12/98 PB C 36/16, 10.2.99

IV/M.1354 SAIR GROUP / LTU 21/12/98

IV/M.1368 FORD / ZF 21/12/98 PB C 32/5, 6.2.99

IV/M.1370 PEUGEOT / CREDIPAR 22/12/98 art. 6, lid 1, onder (b) zonder

JV.2 ENEL / FT / DT 26/05/98

JV.1 TELIA / TELENOR / SCHIBSTED 27/05/98
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JV.2 ENEL / FT / DT 22/06/98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

3/07/98

JV.3 BT / AIRTEL 8/07/98

JV.5 CEGETEL / CANAL + / AOL / BERTELSMANN 4/08/98

JV.6 ERICSSON / NOKIA / PSION 11/08/98

JV.4 VIAG / ORANGE UK 11/08/98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

14/08/98

JV.9 TELIA / SONERA / MOTOROLA / OMNITEL 18/08/98

JV.11 @ HOME BENELUX B.V. 15/09/98

JV.8 DEUTSCHE TELEKOM / SPRINGER /
HOLTZBRINK / INFOSEEK / WEBSEEK

28/09/98

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. Beschikkingen op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

Zaak nr. Naam Datum van de
beschik-
king

Verschenen in

M.950 HOFFMANN Ð LA ROCHE / BOEHRINGER
MANNHEIM

4/02/98

M.986 AGFA-GEVAERT / DU PONT 11/02/98

M.970 TKS / ITW SIGNODE / TITAN 6/05/98

M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

20/05/98

M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 27/05/98

M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 27/05/98

M.1069 WORLDCOM /MCI (II) 8/07/98

M.969 A. P. MOLLER (procedure art. 14) 12/10/98

M.1157 SKANSKA / SCANCEM ( Zie IV/M.695) 11/11/98

M.1225 ENSO / STORA 25/11/98

2. Beschikkingen op grond van artikel 66 van het EGKS-Verdrag

Zaak nr. Naam Datum van de
beschikking

EGKS.1260 USINOR / FAFER 19/01/98

EGKS.1262 MAYER PARRY / ROBINSON GROUP 9/02/98

EGKS.1264 ACERALIA / ARISTRAIN (zie M.1076) 20/02/98

EGKS.1278 THYSSEN / KRUPP (Zie IV/M.1080) 2/06/98

EGKS.1269 SOLLAC / ACERALIA / SOLMED 10/06/98

EGKS.1252 RAG / SAARBERGWERKE / PREUSSAG ANTHRAZIT 29/07/98
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EGKS.1286 EWS / KRUPP HOESCH ROHSTOFF + RECYCLING 18/09/98

EGKS.1282 USINOR / FINARVEDI (Zie IV/M.1203) 29/09/98

EGKS.1289 BS / LAYDE 7/12/98

EGKS.1272 BRITISH STEEL / EUROPIPE (Zie IV/M.1014) 14/12/98

E Ð PerscommuniqueÂ s

1. Beschikkingen op grond van de artikelen 6 en 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van
de Raad

1.1. Beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

Referentie Datum Onderwerp

IP/98/38 15.01.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname Aristrain Steel-groep door
ARBED /ACERALLA

IP/98/46 19.01.98 Commissie hecht goedkeuring aan verwerving delen PRO-groep door
SPAR Handels AG/ITM-groep

IP/98/47 19.01.98 Commissie keurt overname PFANNKUCH-groep door SPAR Handels
AG/ITM-groep goed

IP/98/48/ 19.01.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij Mannesman
controleaandeel verwerft in Italiaans telecommunicatiebedrijf Infostrada

IP/98/49 19.01.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting gemeenschappelijke
onderneming door Eastman Kodak en Sun Chemical in grafische sector

IP/98/50 19.01.98 Commissie keurt concentratie in de Deense sector van informatie-
technologie goed

IP/98/51 19.01.98 Commissie besluit tot diepgaand onderzoek in verband met oprichting
gemeenschappelijke onderneming door Weinberger en Cremer & Breuer

IP/98/57 20.01.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij Usinor de zeggenschap
verwerft over Fabrique de Fer de Charleroi

IP/98/73 22.01.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting van gemeenschappelijke
onderneming in klinische sector

IP/98/74 22.01.98 Commissie voert diepgaand onderzoek uit naar voorgenomen fusie van
Price Waterhouse en Coopers & Lybrand

IP/98/77 22.01.98 Commissie opent diepgaand onderzoek in de zaak-Bertelsmann / Kirch /
Premiere

IP/98/78 23.01.98 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Dow Jones en
NBC goed

IP/98/83 26.01.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij ING-groep
uitsluitende zeggenschap verwerft over Bank Brussel Lambert

IP/98/97 28.01.98 Commissie keurt twee concentraties goed die invloed hebben op
zeggenschap in Cable i Televisio de Catalunya (een Catalaanse
onderneming voor kabeldistributie)

IP/98/98 29.01.98 Commissie hecht goedkeuring aan verwerving door Matra Bae Dynamics
van belang van 30% in divisie ¹rakettenº van Daimler Benz Aerospace

IP/98/101 30.01.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting van gemeenschappelijke
onderneming door DFO en Scadlines met oog op fusie van hun
veerdiensten op Baltische Zee

IP/98/102 30.01.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij Paribas Bank BelgieÈ
uitsluitende zeggenschap verwerft over Paribas Bank Nederland

IP/98/104 30.01.98 Commissie keurt overname Bertrand Faure door Ecia goed
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IP/98/105 30.01.98 Commissie keurt oprichting goed van Futurekids Deutschland, de
gemeenschappelijke onderneming van Burda en Bertelsmann op gebied
van computeropleidingen.

IP/98/106 30.01.98 Commissie keurt overname KloÈ ckner Chemiehandel GmbH door
Metallgesellschaft AG goed

IP/98/107 30.01.98 Commissie keurt overname Deutsche Waggonbau AG door Bombardier
goed

IP/98/129 05.02.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname van Fritidsresor door
Thomson

IP/98/130 05.02.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname Francorosso door Alpitour
dat onder gezamenlijke zeggenschap staat van IFIL en familie Isoardi

IP/98/131 05.02.98 Commissie keurt operatie goed waarbij Stinnes BTL overneemt van
Finnlines

IP/98/132 05.02.98 Commissie besluit tot diepgaand onderzoek naar voorgenomen fusie
KPMG en Ernst & Young

IP/98/137 09.02.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname Catteau door PromodeÁs in
sector detailhandel

IP/98/138 09.02.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname Simago SA door PromodeÁs
in Spaanse detailhandelssector

IP/98/139 09.02.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij SocieÂ teÂ GeÂneÂrale
uitsluitende zeggenschap verwerft over Hambros Bank

IP/98/152 12.02.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door Mannesman van de
divisie automobielonderdelen van Philips

IP/98/155 16.02.98 Commissie keurt overname HuÈ ls Styrene Business door BP goed

IP/98/156 17.02.98 Commissie keurt fusie in sector particuliere ziektekostenverzekering goed

IP/98/157 17.02.98 Commissie hecht goedkeuring aan fusie tussen ZuÈ rich en de activiteiten
van B.A.T. Industries op gebied van financieÈ le diensten

IP/98/158 17.02.98 Commissie hecht goedkeuring aan concentratie op gebied van lokaal en
regionaal passagiersvervoer

IP/98/159 17.02.98 Commissie zet licht op groen voor overname San Pellegrino door NestleÂ

IP/98/166 18.02.98 Commissie legt Samsung boete op voor laattijdige aanmelding van
concentratie

IP/98/181 24.02.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door Caterpillar van divisie
dieselmotoren van Perkins

IP/98/201 27.02.98 Commissie hecht goedkeuring aan verwerving door British Steel van deel
aandelen Europipe

IP/98/202 27.02.98 Commissie keurt overname Actebis Holding GmbH door OTTO Versand
goed

IP/98/205 02.03.98 Afvalbeheer: Britse groep Shanks & McEwan betreedt Belgische markt
door overname aantal activiteiten van Suez-Lyonnaise des Eaux-groep

IP/98/206 02.03.98 Commissie keurt overname Havas IntermeÂdiation door CLT-UFA-groep
goed

IP/98/213 04.03.98 Commissie voert diepgaand onderzoek uit naar de voorgenomen fusie van
WorldCom en MCI

IP/98/215 04.03.98 Commissie keurt overname Nederlandse vastgoedbank door Duitse
Bayerische Vereinsbank goed

IP/98/216 05.03.98 Commissie keurt fusie Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) en
Schweizerischer Bankverein (SBV) goed

IP/98/226 10.03.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting van Transrapid, een
gemeenschappelijke onderneming waarin Thyssen, Adtranz en Siemens
hun activiteiten inzake magnetische zweeftreinen hebben ondergebracht

IP/98/230 10.03.98 Wolter Kluwer en Reed Elsevier maken Ð nadat de Commissie bezwaar
had geuit Ð bekend dat zij voorgenomen fusie opgeven
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IP/98/243 11.03.98 Commissie keurt overname Guilbert door groep Pinault-Printemps-
Redoute goed

IP/98/244 11.03.98 Commissie besluit om de voorgenomen overname van GS door PromodeÁs
en Schemaventuno voor nader onderzoek ten dele door te verwijzen naar
de Italiaanse autoriteiten. Daarnaast keurde de Commissie de rest van de
operatie goed.

IP/98/248 12.03.98 Commissie keurt fusie goed in sector uitrusting voor gieterijen

IP/98/249 12.03.98 Commissie keurt oprichting gemeenschappelijke onderneming goed in de
Italiaanse moderne detailhandel (scherpe kortingen)

IP/98/252 13.03.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting van gemeenschappelijke
onderneming door CEREOL/EBS en SOFIPROTEOL in de sector
fijnstampen oliehoudende zaden en olieproductie

IP/98/261 18.03.98 Commissie keurt participatie van EDF in ESTAG goed

IP/98/264 19.03.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting van gemeenschappelijke
onderneming door Sanofi en Bristol Myers Squibb voor twee nieuwe
farmaceutische producten

IP/98/265 19.03.98 Commissie keurt in telecommunicatiesector concentratie van Nortel en
Norweb goed

IP/98/268 24.03.98 Commissie keurt overname Digital door Compaq goed

IP/98/269 24.03.98 Commissie keurt fusie in hotelsector goed

IP/98/293 26.03.98 Commissie hecht goedkeuring aan Britse gemeenschappelijke
onderneming van Tarmac en Bovis op gebied van verhuring fabrieken

IP/98/294 26.03.98 Commissie keurt Britse gemeenschappelijke onderneming in sector
muziek- en boekhandel goed

IP/98/318 03.04.98 Commissie keurt fusie goed tussen Royal Bank of Canada (RBC) en Bank
of Montreal (BMO)

IP/98/326 03.04.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij NestleÂ de divisie
huisdiervoeding van Spillers overneemt van Dalgety

IP/98/332 06.04.98 Commissie komt tot bevinding dat asfaltfabriek, een gemeenschappelijke
onderneming van Deutag en Ilbau, geen concentratie vormt

IP/98/362 17.04.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting gemeenschappelijke
onderneming van Arag en Winterthur in Zwitserland

IP/98/363 17.04.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname Novalis en Nyltech door
Rhodianyl, een dochteronderneming van RhoÃ ne-Poulenc

IP/98/366 21.04.98 Wienerberger en Cremer & Breuer trekken hun aanmelding van
oprichting van een gemeenschappelijke onderneming in

IP/98/369 23.04.98 Commissie keurt overname BTR Packaging door Owens-Illinois goed, na
toezeggingen vanwege Owens-Illinois

IP/98/370 24.04.98 Commissie keurt overname van Royal Nederland Verzekeringsgroep door
Assurances GeÂneÂrales de France goed

IP/98/371 24.04.98 Commissie keurt overname van AMB, GPA en Proxima door
Assicurazioni Generali SpA goed

IP/98/389 29.04.98 Commissie keurt GE SEACO goed, de gemeenschappelijke onderneming
van GE Capital Services en Sea Containers Ltd

IP/98/390 29.04.98 Commissie hecht goedkeuring aan buy-out Formica-divisie van BTR door
drie investeringsbanken

IP/98/391 30.04.98 Commissie hecht goedkeuring aan de oprichting van een
gemeenschappelijke onderneming van Bank Brussel Lambert en
American Express op gebied van zakenreizen in BelgieÈ en Luxemburg

IP/98/414 07.05.98 Commissie keurt fusie van Commercial Union en General Accident goed

IP/98/419 11.05.98 Commissie keurt overname van Assurances GeÂneÂrales de France door
Allianz goed, mits toezeggingen worden nagekomen

IP/98/420 11.05.98 Commissie keurt overname Gist Brocades door DSM NV goed op grond
van Concentratieverordening
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IP/98/439 15.05.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door Koch van divisie
aardolieraffinage van Eurosplitter

IP/98/448 19.05.98 Commissie keurt overname CEGELEC door GEC Alstholm goed

IP/98/464 26.05.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij Alcatel en Thomson
SA uitsluitende zeggenschap verwerven over Thomson CSF

IP/98/465 28.05.98 Commissie keurt in Belgisch bank- en verzekeringsbedrijf fusie van
Kredietbank/Cera/Fidelitas/ABB goed

IP/98/466 28.05.98 Commissie hecht goedkeuring aan nieuwe onderneming in de Nederlandse
sector mobiele telecommunicatie

IP/98/467 28.05.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door VAW Aluminium van
de activiteiten van Reynolds in de aluminiumsector

IP/98/468 28.05.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij SHV Holdings NV
uitsluitende zeggenschap verwerft over schrootactiviteiten van Thyssen
KloÈ ckner Recycling GmbH

IP/98/476 28.05.98 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming goed voor de levering
van Internet-diensten in Zweden

IP/98/478 28.05.98 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming van
BT, ESB en AIG voor levering van telecommunicatiediensten in Ierland

IP/98/479 28.05.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting van gemeenschappelijke
onderneming in Finse sector kredietverzekeringen

IP/98/480 28.05.98 Commissie keurt concentratie in de Zweedse elektriciteitssector goed

IP/98/481 28.05.98 Commissie keurt overname van Atohaas door Atochem goed

IP/98/483 29.05.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname van Steyr-groep door
automobieltoeleverancier Magna

IP/98/484 02.06.98 Commissie keurt overname van Telecommunications Madrid (CYC) door
Telecom Italia, Endesa en Union Electrica Fenosa goed

IP/98/491 02.06.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname van Zweedse Inter Forward
door Deens Dan Transport

IP/98/493 02.06.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname Alumax door wereldleider
voor aluminium Alcoa

IP/98/494 02.06.98 Commissie verwijst beschikking betreffende fusie van Vendex en KBB
door naar Nederlandse mededingingsautoriteiten

IP/98/503 03.06.98 Commissie keurt concentratie van IVO en NESTE goed

IP/98/504 03.06.98 Commissie keurt fusie THYSSEN / KRUPP goed

IP/98/508 04.06.98 Commissie keurt overname Computer 2000 door Tech Data goed

IP/98/509 05.06.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting gemeenschappelijke
onderneming van Alcatel en Thomson in satellietsector

IP/98/511 08.06.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij ETPM de activa
verwerft van haar gemeenschappelijke onderneming met J. Ray

IP/98/528 12.06.98 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Bayer AG en
General Electric in siliconensector goed

IP/98/529 12.06.98 Commissie keurt twee gemeenschappelijke onderneming in de sector
fijnpapier goed

IP/98/527 12.06.98 Commissie keurt fusie goed in sector uitrusting voor procesbewaking

IP/98/533 16.06.98 Commissie keurt overname van Union Texas door Arco goed

IP/98/526 12.06.98 Commissie hecht goedkeuring aan verwerving door RWE-DEA van de
divisie tensioactieve producten en smeermiddelen van HuÈ ls AG

IP/98/541 18.06.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij AXA-UAP-groep
uitsluitende zeggenschap verwerft over verzekeringsonderneming Royale
Belge

IP/98/549 19.06.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door SNECAM van
onderhoudsdiensten Messier Dowty en IT Group
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IP/98/550 19.06.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door Kingfischer van Wegert
en ProMarkt, twee Duitse detailhandelaren voor elektrische toestellen

IP/98/552 22.06.98 Commissie keurt investering van CVC in Drum Holdings goed

IP/98/555 23.06.98 Commissie verwijst zaak-Krauss-Maffei/Wegmann ten dele door naar het
Bundeskartellamt, en keurt rest voorgenomen concentratie goed

IP/98/557 23.06.98 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming in Italiaanse
telecommunicatiesector goed

IP/98/566 24.06.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij DuPont uitsluitende
zeggenschap verwerft over DMPC

IP/98/567 25.06.98 Commissie keurt overname van Metrologie door CHS goed

IP/98/568 24.06.98 Commissie keurt fusie van Citigroup goed

IP/98/571 25.06.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting gemeenschappelijke
onderneming door Gemeente Lucca, CREA en CGE in de sector
watervoorziening

IP/98/572 26.06.98 Commissie keurt verhoging van belang van SocieÂteÂ GeÂneÂrale in Fortis AG
goed

IP/98/573 26.06.98 Commissie keurt overname G-Bank door Fortis goed

IP/98/576 26.06.98 Commissie keurt overname Becker door Johnson Controls goed

IP/98/583 30.06.98 Commissie keurt participatie Deutsche Post in DHL goed

IP/98/584 30.06.98 Commissie keurt overname Nederlandse verzekeringsonderneming NCM
door Schweizerische RuÈ ck goed

IP/98/601 01.07.98 Co mm iss ie keur t gem een sch ap pe l i jk e o nder nemin g vo or
vrachtbehandeling in luchthaven van Londen goed

IP/98/608 02.07.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname van COURTAULDS door
AKZO NOBEL

IP/98/609 02.07.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname van Berlinische
Lebensversicherung AG door Commercial Union

IP/98/624 03.07.98 Commissie keurt belang van Magneti Marelli in Comnet goed

IP/98/633 06.07.98 Commissie keurt investeringen van CVC en CINVEN in KNP BT goed

IP/98/636 07.07.98 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming van
MAERSK AIR en LUFTFARTSVERKET

IP/98/642 08.07.98 Commissie geeft groen licht voor oprichting gemeenschappelijke
onderneming door MAERSK AIR en LUFTFARTSVERKET in de
sector gronddiensten op luchthavens

IP/98/643 08.07.98 Commissie hecht goedkeuring aan fusie tussen Halliburton en Dresser in
de sector aardolie-exploratie

IP/98/644 08.07.98 Commissie keurt de overname van Echlin Inc. door Dana Corp. goed

IP/98/648 09.07.98 Commissie geeft voorwaardelijke goedkeuring voor gemeenschappelijke
onderneming van Exxon Shell

IP/98/655 13.07.98 Commissie hecht goedkeuring aan concentratie van Kali+Salz/MdK/
Treuhand, na nieuw onderzoek

IP/98/662 14.07.98 Commissie keurt de overname van UTA Telekom door VTOÈ B en
Swisscom goed

IP/98/668 15.07.98 De Commissie opent diepgaand onderzoek naar overname van Scancem
door Skanska

IP/98/674 17.07.98 Commissie keurt de overname van Macrotron door Ingram Micro Inc.
goed

IP/98/696 23.07.98 Commissie hecht goedkeuring aan fusie tussen Daimler-Benz en Crysler

IP/98/697 23.07.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij Teksid en Norsk
Hydro gezamenlijke zeggenschap krijgen over Meridian

IP/98/699 24.07.98 De Commissie keurt de oprichting goed van een gemeenschappelijke
onderneming door TPM en TES in de sector industrieÈ le gasturbines
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IP/98/700 24.07.98 De Commissie keurt operatie tussen CARGILL Inc. en n.v.
VANDEMOORTELE International goed, in de sector eetbare olie

IP/98/712 28.07.98 Commissie keurt fusie in de sector olefinen en polyolefinen goed

IP/98/735 29.07.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij Alliance Unichem
zeggenschap krijgt over SAFA

IP/98/742 30.07.98 Commissie verwijst de operatie waarbij Alliance Unichem gezamenlijke
zeggenschap verwerft over Unifarma Distribuzione door naar de Italiaanse
autoriteiten

IP/98/747 31.07.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door Valeo van deel van ITT
Industries

IP/98/748 31.07.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij Caisse de DeÂpoÃ t et
Placement de Quebec gezamenlijke zeggenschap verwerft in Cableuropa

IP/98/749 03.08.98 Commissie opent diepgaand onderzoek naar de fusie tussen Enso en Stora

IP/98/754 05.08.98 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming van
Wacker en Air Products op het gebied van dispersie en poeders

IP/98/756 06.08.98 Commissie keurt fusie in Zweedse elektriciteitssector goed

IP/98/758 10.08.98 Commissie keurt overname van United States surgical Corp. door Tyco
LTD goed

IP/98/759 11.08.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door Glaverbel van de
Europese activiteiten van PPG in de sector vlakglas

IP/98/764 14.08.98 Commissie keurt de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming
door Fuchs Petrolub en DEA goed

IP/98/765 14.08.98 Europese commissie keurt de oprichting van twee gemeenschappelijke
ondernemingen door Amoco, Repsol, Iberdrola en Ente Vasco de la
Energia goed

IP/98/766 14.08.98 Commissie zet licht op groen voor wijziging van zeggenschap over MSA
Acquisitions Co Ltd, eigenaar van de in het VK gevestigde
wegrestaurantketen `Roadchef'

IP/98/769 18.08.98 Commissie hecht goedkeuring aan de oprichting van een
gemeenschappelijke onderneming door ELF en TEXACO in de sector
motorkoelmiddelen

IP/98/773 21.08.98 Commissie keurt overname van de Franse detailhandel BUT door
Kingfisher goed

IP/98/775 24.08.98 Commissie hecht goedkeuring aan de overname van Bay Networks door
Northern Telecom

IP/98/776 25.08.98 Commissie hecht goedkeuring aan de overname van de groep Willis
Corroon door KKR Associates

IP/98/777 25.08.98 Commissie hecht goedkeuring aan de oprichting van een
gemeenschappelijke onderneming voor de recyclering van kunststoffen
door Rova, Reko en Hanze

IP/98/779 25.08.98 Commissie verleent toestemming voor de overname van Rolls-Royce/
Bentley en Cosworth door Volkswagen

IP/98/780 27.08.98 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming
¹Doyma van Havas en Bertelsmann

IP/98/782 28.08.98 Commissie keurt investeringen van Paribas en JDC in de Gerflor-groep
goed

IP/98/785 01.09.98 Commissie keurt investeringen van Parisbas en Ecureuil-Vie in de
gemeenschappelijke onderneming ICD goed

IP/98/791 04.09.98 Commissie keurt overname van Allium door KNP BT goed

IP/98/793 08.09.98 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming in de
Zweedse vastgoedsector

IP/98/800 15.08.98 Commissie hecht goedkeuring aan een gemeenschappelijke onderneming
van ABITIBI CONSOLIDATED, NORSKE SKOG en HANSOL
PAPER
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IP/98/801 15.09.98 Commissie keurt een gemeenschappelijke onderneming door Bosch en ZF
Friedrichshafen goed

IP/98/821 21.09.98 Commissie keurt openbaar overnamebod van Allied Signal op AMP goed

IP/98/822 21.09.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname van GENERAL RE door
BERKSHIRE HATHAWAY

IP/98/824 22.09.98 Commissie keurt de overname van POLYGRAM door SEAGRAM goed

IP/98/829 24.09.98 Commissie keurt overname door Continental van activiteiten van ITT op
het gebied van ¹remmen & onderstellen goed

IP/98/838 29.09.98 Commissie opent diepgaand onderzoek naar de voorgenomen overname
van Julius Meinl AG door de groep Rewe

IP/98/839 29.09.98 Commissie keurt fusie tussen de Italiaanse detailhandelsconcerns La
Rinascente en Colmark goed

IP/98/840 29.09.98 Commissie hecht goedkeuring aan fusie in de pluimveesector in Nederland

IP/98/841 28.09.98 Commissie hecht goedkeuring aan fusie tussen American Home Products
en Montsanto na toezeggingen van de partijen

IP/98/856 01.10.98 Commissie keurt participatie van Usinor in Finarvedi goed

IP/98/862 02.10.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door WOLESELEY van
HALL & Co. in de sector verkoop van bouwmateriaal in het Verenigd
Koninkrijk

IP/98/863 02.10.98 Commissie zet het licht op groen voor overname door Pirelli van
activiteiten van Siemens op het gebied van energiekabels

IP/98/869 07.10.98 Commissie hecht goedkeuring aan de verwerving van gezamenlijke
zeggenschap over VAE door VOEST ALPINE en VOSSLOH

IP/98/870 07.10.98 Commissie zet het licht op groen voor overname door HERCULES van
BETZDEARBORN

IP/98/880 09.10.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname van Berg Electronics door
Framatome in de sector elektronische connectoren

IP/98/929 23.10.98 Commissie hecht goedkeuring aan samenvoeging door IVECO en
RENAULT van hun respectieve activiteiten op het gebied van autocars
et autobussen

IP/98/931 26.10.98 Commissie hecht goedkeuring aan fusie tussen Marsh McLennan en
Sedgwick

IP/98/932 26.10.98 Commissie zet het licht op groen voor overname door KODAK van
bepaalde IMATION beeldactiviteiten

IP/98/933 26.10.98 Commissie zet diepgaand onderzoek in naar door LHZ voorgenomen
gemeenschappelijke onderneming betreffende aardse informatiesystemen

IP/98/944 29.10.98 Commissie keurt de overname van Banco CreÂdito Local (Spanje) door
Dexia (Frankrijk/BelgieÈ) en Argentaria (Spanje) goed

IP/98/945 29.10.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door Johnson & Johnson van
DePuy

IP/98/956 03.11.98 Commissie keurt fusie tussen Constructor group S.A. (Noorwegen) en
Dexion Group Ltd (VK) goed

IP/98/961 04.11.98 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Texaco en
Chevron (USA) goed

IP/98/962 05.11.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting van derde Spaanse
exploitant van mobiel netwerk: Retevision Movil S.A.

IP/98/968 06.11.98 De Commissie opent diepgaand onderzoek naar fusie tussen de twee
grootste Deense slachthuizen

IP/98/978 10.11.98 Commissie keurt de verwerving door Edeka van gezamenlijke
zeggenschap over ADEG Austria goed

IP/98/979 10.11.98 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming
Arlington (USA)/Lufthansa (Duitsland) om zeggenschap over
¹European Kitchens te verwerven
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IP/98/997 17.11.98 Commissie hecht goedkeuring aan verwerving van zeggenschap over BHF
(Duitsland) door ING (Nederland)

IP/98/1005 18.11.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname van TurboGen Aktiebolag
(Zweden)

IP/98/1006 17.11.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door Bayer van ¹in vitro-
activiteiten van Chiron Diagnostic

IP/98/1015 24.11.98 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van SAP en
Heidelberger goed

IP/98/1029 25.11.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname van polythyleenactiviteiten
van Hoechst door Elenac

IP/98/1030 25.11.98 Commissie hecht goedkeuring aan operatie waarbij Koch Industries (VS)
en Saba (Mexico) delen van de polyesteractiviteiten van Hoechst
(Duitsland) overnemen

IP/98/1041 30.11.98 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van DG Bank
(Duitsland) en PanAgora (VK) goed

IP/98/1042 30.11.98 Commissie keurt overname van Anhyp Bank (BelgieÈ) door Royale Belge
(BelgieÈ) goed

IP/98/1062 04.12.98 Commissie keurt overname van Numericable (Frankrijk) door Exante
(VS/Canada) en Canal+ (Frankrijk) goed

IP/98/1066 07.12.98 Commissie hecht goedkeuring aan fusie tussen AT&T (VS) en TCI (VS)

IP/98/1070 08.12.98 Commissie keurt overname van Kohap Emtec Holding GmbH (Duitsland)
door Legal & general Group plc (VK) goed

IP/98/1072 08.12.98 Commissie keurt overname van Tank & Rast Ag door Lufthansa en
Allianz goed

IP/98/1097 11.12.98 Commissie hecht goedkeuring aan de oprichting van een
gemeenschappelijke onderneming om EUROSTAR (UK) Ltd. te beheren

IP/98/1098 10.12.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door MetsaÈ-Serla (Finland)
van activiteiten op het gebied van papierproductie van UK Paper Ltd
(Verenigd Koninkrijk)

IP/98/1099 11.12.98 Operatie Paribas/CDC/Beaufour/Schwabe is geen concentratie

IP/98/1106 11.12.98 Commissie hecht goedkeuring aan fusie tussen BP en Amoco

IP/98/1112 14.12.98 Commissie keurt overname van Glacier Vandervell (VS) door Dana
Corporation (VS) goed

IP/98/1118 15.12.98 Commissie keurt de gemeenschappelijke onderneming van Knorr-Bremse
(Duitsland) en Robert Bosch (Duitsland) goed

IP/98/1142 16.12.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door ABB van Elsag Bailey

IP/98/1143 17.12.98 Commissie keurt de participatie van de Italiaanse TI-groep in TELEKOM
AUSTRIA goed

IP/98/1176 23.12.98 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming van
Lucas Varity (VK) en Thomson (Frankrijk)

IP/98/1178 23.12.98 Commissie keurt overname van Orenstein & Koppel (Duitsland) door
New Holland (ItalieÈ) goed

IP/98/1179 23.12.98 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting van gemeenschappelijke
onderneming tussen Kingfisher (GB) en Castorama (FR)

IP/98/1180 23.12.98 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming van
Hugh Baird & sons (VK), Scottish & Newcastle plc en Bairds Malt Ltd.
(VK)
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1.2. Beschikkingen op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

Referentie Datum Onderwerp

IP/98/103 30.01.98 Commissie opent diepgaand onderzoek in de zaak- Deutsche Telekom /
Beta Research

IP/98/121 04.02.98 Commissie keurt overname Boehringer Mannheim door Hofmann-La
Roche goed, onder bepaalde voorwaarden en verplichtingen

IP/98/148 11.02.98 Commissie hecht goedkeuring aan overname door AGFA van activiteiten
van Dupont in grafische sector, onder bepaalde voorwaarden

IP/98/407 06.05.98 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming van
Thyssen Krupp Stahl en ITW Signode voor productie van omsnoering voor
verpakkingen

IP/98/454 20.05.98 Commissie keurt fusie van Price Waterhouse en Coopers & Lybrand goed

IP/98/477 27.05.98 Commissie verbiedt fusie van Bertelsmann/Kirch/Premiere en van
Deutsche Telekom/Betaresearch

IP/98/639 08.07.98 Op bepaalde voorwaarden hecht Commissie goedkeuring aan fusie tussen
WorldCom en MCI

IP/98/982 11.11.98 Na toezeggingen keurt Commissie overname door Skanska van Scancem
goed

IP/98/1022 25.11.98 Commissie keurt fusie tussen Enso en Stora goed

F Ð Beslissingen van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap

1. Gerecht van eerste aanleg

Zaak Datum Partijen Sector

T-133/95 Arrest 1998-09-16 IECC tegen Commissie Mededinging

T-204/95 T-133/95 Arrest 1998-09-16 IECC tegen Commissie Mededinging

T-327/94 Arrest 1998-05-14 SCA Holding tegen
Commissie

Mededinging

2. Hof van justicie

Zaak Datum Partijen Sector

C-68/94 Arrest 1998-03-31 Frankrijk tegen Commissie Mededinging
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III Ð STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN

A Ð Samenvatting van zaken

1. Regionale steun

Duitsland

a) Telewerken 62

Op 25 februari heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van de
intensiteit van de uit hoofde van het 26ste kaderplan van de bondsregering en deelstaten voor
verbetering van regionale economische structuur verleende steun voor het telewerken. Dit plan
voorzag in steun voor de schepping van arbeidsplaatsen voor telewerkers. De intensiteit van de steun
was afhankelijk gesteld van de regio waarin de onderneming gevestigd was, ook als de woonplaats van
de telewerker in een steungebied lag waarvoor een lager steunplafond gold. De Commissie achtte dit
onverenigbaar met de doelstellingen van steun voor regionale ontwikkeling. De maximale
steunintensiteit voor investeringen in de schepping van arbeidsplaatsen voor telewerkers dient te
worden vastgesteld op basis van het steunplafond voor de regio waarin de telewerker zijn
werkzaamheden verricht, ook al heeft hij bepaalde technologische en economische banden met een
werkgever in een regio die voor een hogere steunintensiteit in aanmerking komt.

b) Wijziging van paragraaf 52, lid 8, van de Duitse wet op de inkomstenbelasting
(Einkommensteuergesetz) 63

Op 21 januari heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van de
invoering van paragraaf 52, lid 8, in de Duitse wet op de inkomstenbelasting ter wijziging van paragraaf
6, lid b, van deze wet. Deze bepaling voorziet voor de jaren 1996 tot en met 1998 in een speciale
belastingvermindering wanneer winsten, waarover anders inkomstenbelasting zou worden geheven,
opnieuw worden geõÈnvesteerd in het eigen vermogen van ondernemingen die hun zetel en directie in
de nieuwe deelstaten of in West-Berlijn hebben en niet meer dan 250 werknemers in dienst hebben. De
Commissie was van oordeel dat deze maatregel staatssteun behelst ten gunste van ondernemingen in
Oost-Duitsland en Berlijn, aangezien zij dankzij deze bepaling gemakkelijker eigen vermogen kunnen
aantrekken. Investeerders kunnen in deze ondernemingen deelnemingen verwerven tegen voorwaar-
den die voor deze ondernemingen gunstiger zijn dan zij zouden zijn geweest zo de wetswijziging niet
was ingevoerd. Aangezien de verwerving van deelnemingen in deze bedrijven niet noodzakelijkerwijs
gepaard gaat met nieuwe investeringen moet de steun worden gezien als exploitatiesteun, waarvoor
West-Berlijn als steungebied in de zin van artikel 87, lid 3, sub c, van het EG-Verdrag niet in
aanmerking komt. Bovendien is de maatregel in strijd met artikel 43 en 48 van het EG-Verdrag
(vrijheid van vestiging), aangezien hij alleen geldt voor ondernemingen in bovengenoemde regio's.

62 C 52/97 (ex N 123/97).
63 C 16/97 (ex NN 9/96, ex N 881/95), PB L 212 van 30.07.98; Competition Newsletters 2/1998, blz. 88; voor het

inleiden van de procedure zie het XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid.
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c) Zachte leningen van de KfW voor de verwerving van deelnemingen in ondernemingen in de
deelstaten Noordrijn-Westfalen en Saarland 64

Op 18 februari heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een regeling ter compensatie van het
tekort aan risicodragend kapitaal op de financieÈ le markt van de deelstaten Noordrijn-Westfalen en
Saarland, waar de steenkoolsubsidies aanmerkelijk zijn verlaagd. Volgens de regeling kan de
staatsbank Kreditanstalt fuÈ r Wiederaufbau (KfW) zachte leningen verstrekken aan iedere particuliere
tussenpersoon (onderneming of natuurlijke persoon) die wil investeren in het eigen vermogen van
ondernemingen in de bovengenoemde regio's. De Commissie was van oordeel dat deze regeling
staatssteun behelst in de vorm van eigen vermogen voor de ondernemingen in de betrokken regio's.
Deze steun kon als regionale steun op grond van artikel 87, lid 3, sub c, van het EG-Verdrag echter
worden goedgekeurd, omdat de steun gebonden is aan investeringen en de voor deze regio's geldende
steunplafonds niet overschrijdt. Met betrekking tot de particuliere tussenpersonen nam de Commissie
nota van het feit dat ieder type onderneming en iedere natuurlijke persoon die in de betrokken regio's
wil investeren, van de regeling gebruik kan maken.

d) Verruiming van de toelaatbaarheid van regionale steun voor de aanschaffingskosten van
immaterieÈle goederen voor grote ondernemingen 65

Op 6 mei heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van het voornemen
om in het licht van het 25ste Kaderplan van de Gemeinschaftsaufgabe de clausule te schrappen waarin
is bepaald dat immaterieÈ le goederen, voor zover zij meer dan 25% van de totale investering kosten,
niet voor steun in aanmerking komen. Anders dan bij de regelingen voor het MKB is deze verruiming
van de grondslag niet verenigbaar met de gemeenschappelijke markt, omdat zij zou leiden tot
aanzienlijke verhoging van het toelaatbare steunvolume voor grote ondernemingen en aldus de
effecten van de door de Commissie beoogde vermindering van de steunintensiteit teniet zou doen.
Deze beschikking strookt met de nieuwe richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen. 66

e) ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds 67

Bij beschikking van 27 juli 1994 heeft de Commissie onder bepaalde voorwaarden goedkeuring
verleend voor de toepassing van een steunregeling van het ThuÈ ringer Industriebeteiligings-Fonds,
gericht op het verwerven van deelnemingen in ondernemingen, met inbegrip van ondernemingen in
moeilijkheden. Daar de jaarverslagen over de toepassing van deze regeling deden vermoeden dat van
de regeling misbruik was gemaakt, heeft de Commissie op 9 december besloten de Duitse overheid te
gelasten haar alle noodzakelijke informatie te overleggen, zodat zij kan controleren of de steun is
verleend volgens de in 1994 bij de goedkeuring gestelde voorwaarden. Bij deze beschikking heeft de
Commissie zich gebaseerd op het arrest van het Europese Hof van Justitie van 5 oktober 1994 in zaak
C-47/91, het zogenaamde `Italgrani'-arrest.

64 N 320/B/97, PB C 111 van 09.04.98.
65 C 37/96 (ex N 186/96), PB C 316 van 25.11.98.
66 PB C 74/9 van 10.03.98, punt 4.6.
67 NN 120/98.
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f) Fiscale premie 1999 ten gunste van de nieuwe Duitse deelstaten, inclusief Berlijn 68

Op 9 december heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in
te leiden ten aanzien van een onderdeel van de wet inzake de fiscale premie 1999 ten gunste van de
nieuwe Duitse deelstaten, inclusief Berlijn, die zes jaar van kracht blijft en waarvoor een bedrag is
uitgetrokken van ongeveer 15.000 miljoen ECU. De Commissie twijfelde sterk aan de verenigbaarheid
van sommige bepalingen van deze wet met de gemeenschappelijke markt, met name de bepalingen
inzake (1) exploitatiesteun (steun voor vervangingsinvesteringen) die niet stroken met het beginsel van
degressie, (2) steun voor aanloopinvesteringen, voor zover verleend vanaf 2000, ten gunste van
ondernemingen die zich vestigen in Berlijn, (3) steun die niet in overeenstemming is met de
multisectorale kaderregeling of de bepalingen voor gevoelige sectoren, en (4) het achteraf verhogen
van de steunintensiteit. Anderzijds heeft de Commissie tegen de toepassing van de andere bepalingen
van de regeling geen bezwaar gemaakt, maar ermee volstaan dienstige maatregelen voor te stellen
teneinde te waarborgen dat deze verenigbaar blijven met de gemeenschappelijke markt.

g) 27ste Kaderplan van de Gemeinschaftsaufgabe inzake `Verbetering van de regionale economische
structuur' 69

Op 22 december heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de inwerkingtreding van
de steunregeling met regionale strekking zoals gewijzigd bij het 27ste Kaderplan van de
Gemeinschaftsaufgabe inzake `verbetering van de regionale economische structuur', met uitzondering
van een nieuwe bepaling betreffende de toewijzing van investeringspremies in de context van een `sell
and rent back'-operatie, waartegen zij de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag heeft
ingeleid. Zij is van mening dat deze bepaling exploitatiesteun kan behelzen, die onverenigbaar zou zijn
met de gemeenschappelijke markt. De begroting voor deze regeling voor de periode 1998-2002
beloopt 12.754,4 miljoen ECU.

h) Consolidatieprogramma van 20.07.93 70 en kredietprogramma van 24.01.96 71

Het `Consolidatieprogramma' van 20 juli 1993 en het `Kredietprogramma' van 24 januari 1996 van de
deelstaat ThuÈ ringen vallen niet, zoals de Duitse autoriteiten ten onrechte dachten, onder de de
minimis-regel, aangezien het totaalbedrag aan te verlenen steun het vastgestelde plafond overschrijdt
en gevoelige sectoren niet van steun zijn uitgesloten. Het betreft daarom steunmaatregelen waarop de
bepalingen van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag van toepassing zijn. De Commissie betwijfelt of
deze maatregelen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. Beide programma's voorzien
ten behoeve van ondernemingen in moeilijkheden in steunmaatregelen die niet in overeenstemming
zijn met de daarvoor geldende regels, terwijl het programma van 1996 bovendien steunmaatregelen ten
gunste van gezonde ondernemingen omvat die exploitatiesteun behelzen, hetgeen niet strookt met de
bepalingen op dit gebied. De Commissie heeft derhalve op 22 december besloten ten aanzien van
beide programma's de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

68 C 72/98 (ex N 702/97).
69 C 84/98 (ex N 100/98).
70 C 85/98 (ex NN 106/98).
71 C 87/98 (ex NN 137/98).
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Griekenland

Wet 2601/98 inzake regionale ontwikkeling 72

Op 22 december heeft de Commissie besloten haar goedkeuring te hechten aan de Griekse wet inzake
regionale ontwikkeling, waarin is bepaald welke vorm van steun tegen welke intensiteit mag worden
verleend aan ondernemingen, naargelang de regio waarin deze gevestigd zijn. Het huidige
steunplafond (75%) blijft tot eind 1999 van kracht, maar voor de periode daarna voorziet de nieuwe
wet in een aanmerkelijke daling van de maximale steunintensiteit en een ingrijpende aanpassing van
de regio-indeling. De Commissie heeft met de toepassing van deze wet ingestemd nadat zij had
vastgesteld dat deze strookt met de nieuwe richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen. 73

Spanje

a) Castilla-La Mancha 74

Op 21 januari heeft de Commissie ingestemd met de wijziging van een regionale regeling voor
investeringssteun, steun ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling en steun voor KMO's in
Castilla-La Mancha. De begroting bedraagt ongeveer 21,06 miljoen ECU per jaar.

b) Mijnactiviteiten Ð AndalusieÈ 75

Op 7 april heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een regeling voor regionale steun voor
de ontwikkeling van mijnactiviteiten in AndalusieÈ. De regeling voorziet in investeringssteun, alsmede
in steun voor onderzoek en ontwikkeling. De begroting voor de jaren 1998-1999 bedraagt 32,08
miljoen ECU.

Nederland

Steun voor de bouw van een waterstofperoxidefabriek in Delfzijl 76

Op 21 januari heeft de Commissie besloten de procedure te beeÈ indigen die zij in 1996 uit hoofde van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van het gedeelte van de aan de
onderneming FMC voor de bouw van een peroxidefabriek in Delfzijl verleende regionale steun dat
uitging boven het goedgekeurde regionale steunplafond van 20% van de investeringskosten. Tijdens de
procedure had de Commissie vastgesteld dat dit plafond was overschreden toen er steun was verleend
in de vorm van subsidies en een terrein tegen een lagere prijs dan de marktwaarde was verkocht,
waarmee in totaal een bedrag was gemoeid van 2,85 miljoen ECU. De Commissie achtte deze steun
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en heeft dan ook terugvordering ervan gelast.

72 NN 59/A/98, nog niet verschenen in het PB.
73 PB C 74 van 10.03.98.
74 N 266/97, PB C 103 van 04.04.98.
75 N 191/97, PB C 198 van 24.06.98.
76 C 41/96 (ex NN 182/95), PB L 171 van 17.06.98, blz. 36; Competition Newsletters 2/1998, blz. 89; voor de inleiding

van de procedure zie het XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 260.
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Oostenrijk

Regionale steunkaarten voor 1999 77

Op 28 oktober heeft de Commissie besloten de regionale steunkaarten, waarvan alleen de intensiteit in
enkele gevallen is gewijzigd, met een jaar (1999) te verlengen. Overeenkomstig punt 6 van de nieuwe
richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 78 was de Oostenrijkse kaart een van de laatste
kaarten die is beoordeeld volgens de oude methode betreffende regionale steunmaatregelen, die is
beschreven in de mededeling van de Commissie uit 1988. 79

Finland

Versnelde afschrijving op investeringen in `ontwikkelingsgebieden' 80

Op 29 juli heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van de toepassing van een Finse regeling om het versneld afschrijven van
investeringen in `ontwikkelingsgebieden' te stimuleren. De procedure beperkt zich tot de overheids-
steun aan ondernemingen in sectoren waarvoor bijzondere communautaire regels en kaderregelingen
gelden en de onder de multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten vallende investeringen. De Finse autoriteiten hadden toegezegd individuele
steungevallen in de desbetreffende sectoren aan te melden. De regeling is echter gebaseerd op een
door het Parlement aangenomen wet die rechtstreeks en in principe automatisch van toepassing is en
niet de mogelijkheid biedt uitzonderingen te maken voor individuele gevallen. De belastingdienst kan
onvoldoende garanderen dat de regels inzake overheidssteun worden nageleefd, zodat de Commissie
niet kan concluderen dat de regeling, wat de gevoelige sectoren betreft, verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt. De Commissie is dan ook van oordeel dat een wijziging van de betreffende
wet nodig is om uit te sluiten dat deze op gevoelige sectoren wordt toegepast.

Zweden

a) Kaart met `structurele-veranderingsgebieden' 81

Op 21 januari heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de kaart voor regionale
steunverlening aan `structurele-veranderingsgebieden' in Zweden voor de periode 1998-1999. Tot
deze gebieden behoren 26 gemeenten en twee districten, waar in totaal 4,5% van de Zweedse
bevolking woont. De intensiteit van de investeringssteun is vastgesteld op maximaal 25% bruto (18%
netto) voor grote ondernemingen en maximaal 35% bruto (25,2% netto) voor KMO's. In de
gemeenten Hagfors, HaÈllefors, Ludvika, Ljusnarsberg en Smedjebacken mag de investeringssteun voor
grote bedrijven maximaal 30% bruto (21,6% netto) bedragen.

77 N 482/98, PB C 396 van 19.12.98.
78 PB C 74 van 10.03.98.
79 PB C 212 van 12.08.88.
80 C 55/98 (ex NN 20/98), PB C 377 van 05.12.98.
81 N 65/97, PB C 89 van 25.03.98.
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b) Regionale steunregeling voor `structurele-veranderingsgebieden' 82

Op 16 juli heeft de Commissie ingestemd met de voor de periode 1998-1999 ingestelde regeling voor de
`structurele-veranderingsgebieden'. Wel werd de regeling op enkele punten gewijzigd overeenkomstig
de kaderregeling inzake overheidssteun voor KMO's 83 en de kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling. 84 Aan de toewijzing van opleidingssteun werden enige voorwaarden
gesteld. De begroting voor regionale ontwikkelingssteun aan de `structurele-veranderingsgebieden'
voor de betreffende periode bedraagt naar schatting circa 50 miljoen ECU (400 miljoen SKR).

Verenigd Koninkrijk

English Partnerships (EP) 85

Op 1 juli heeft de Commissie op grond van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag dienstige maatregelen
geformuleerd ten aanzien van de activiteiten van EP in het kader van het Partnership Investment
Programme. Deze regeling voorziet in steun voor projecten op het gebied van projectontwikkeling,
waaronder grondverbetering, ontginning, en voorbereiding en bouw van fabrieken, kantoren en
woningen en bijbehorende terreinen. Bouwplannen en financieÈ le aanvragen van projectontwikkelaars
worden door interne taxateurs van EP beoordeeld. Zoals de regeling thans wordt toegepast behelst de
voor dergelijke projecten verleende subsidie of andersoortige steun geen staatssteun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. In de huidige situatie is het echter mogelijk dat de
steunbegunstigden (grondeigenaren, projectontwikkelaars, eindgebruikers) ondernemingen zijn die in
de intracommunautaire handel en mogelijk in gevoelige sectoren actief zijn. Bovendien ondersteunt
EP in de regel projectontwikkelaars die, als initieÈ le eigenaar of eindgebruiker, permanente
belangstelling hebben voor het bouwterrein. Dit maakt de regeling voor de Commissie ondoorzichtig,
omdat moeilijk is vast te stellen wie de werkelijke begunstigde van de steun van EP is en hoeveel steun
hij feitelijk ontvangt. In haar dienstige maatregelen stelt de Commissie voor dat de steun van EP
rechtstreeks wordt toegewezen aan degene die daadwerkelijk in het bouwterrein investeert (de
eigenaar/projectontwikkelaar in het geval van speculatiebouw, of de eindgebruiker in het geval van in
opdracht uitgevoerde bouwprojecten) en voldoet aan de regels voor regionale overheidssteun en
overheidssteun aan KMO's. De Britse autoriteiten is gevraagd een gewijzigde regeling aan de
Commissie voor te leggen.

82 N 110/98, PB C 300 van 29.09.98.
83 PB C 213 van 23.07.96.
84 PB C 45 van 17.02.96
85 E 2/97.
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2. Sectorsteun

2.1. Staalindustrie

Toezicht op gevallen van steunverlening uit hoofde van artikel 95 van het EGKS-Verdrag

De Commissie heeft verder toezicht uitgeoefend op de tenuitvoerlegging van haar beschikkingen in
bovengenoemde sectoren in Spanje, ItalieÈ, Ierland, Portugal, Duitsland en Oostenrijk. In mei
verscheen het negende verslag over dit onderwerp 86 en in november het tiende. 87

Duitsland

a) Eisen- und Stahlwalzwerke RoÈ tzel 88

Op 14 juli heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van de steun die is
verleend in de vorm van een garantie van 80% voor een lening van 7,6 miljoen ECU voor de
herstructurering van Eisen- und Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH. De Commissie achtte deze garantie
onrechtmatig, daar zij was toegewezen zonder voorafgaande goedkeuring en niet verenigbaar was met
de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal ingevolge artikel 4, lid c, van het EGKS-Verdrag. De
nationale autoriteiten is gelast het volledige gegarandeerde bedrag plus de rente vanaf de datum van
toewijzing tot de dag van terugbetaling van de steun terug te vorderen.

b) ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH 89

Op 11 november heeft de Commissie met een negatieve eindbeschikking de procedure beeÈ indigd die
zij uit hoofde van artikel 6, lid 5, van de Staalsteuncode had ingeleid ten aanzien van diverse
steunmaatregelen in de vorm van premies en kredietgaranties ten behoeve van de staalonderneming
ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH (ESF). In maart 1993 en januari 1995 had de Commissie haar
goedkeuring gehecht aan investeringssteun ten behoeve van deze onderneming. Een deel hiervan Ð
kredietgaranties ten bedrage van 6,14 miljoen ECU Ð werd echter abusievelijk aangewend ter
dekking van exploitatiekosten, terwijl exploitatiesteun bij het EGKS-Verdrag verboden is. De
Commissie kwam dan ook tot de slotsom dat dit deel van de eerder goedgekeurde steun vanwege het
misbruik niet langer verenigbaar was met de gemeenschappelijke markt en heeft terugvordering van
dit bedrag plus rente gelast. Voorts is in 1995 en 1997 aan ESF steun verleend die niet was aangemeld.
De Commissie heeft vastgesteld dat deze aanvullende steun Ð 4,8 miljoen ECU aan subsidies en 6,14
miljoen ECU aan kredietgaranties Ð niet alleen onrechtmatig was, maar ook in strijd was met de
bepalingen van de Staalsteuncode en het EGKS-Verdrag en derhalve onverenigbaar was met de
gemeenschappelijke markt. Ook deze steun dient dan ook met rente te worden teruggevorderd.

86 SEC (1998) 672 def., Brussel, 22.04.98.
87 SEC (1998) 1684 def., Brussel, 14.10.98.
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 metallurgisches Recycling 90

Op 9 december heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 6, lid 5, van de Staalsteuncode te
beeÈ indigen en haar goedkeuring te hechten aan de aanvullende investeringssteun die de Duitse
autoriteiten met het oog op bescherming van het milieu wilden verlenen aan de MCR Gesellschaft fuÈ r
metallurgisches Recycling. De Commissie heeft vastgesteld dat de voorgestelde steun een significante
bijdrage zou leveren tot de milieubescherming, die veel verder zou gaan dan waartoe de onderneming
verplicht was. Zij kwam dan ook tot de conclusie dat de steun kon worden goedgekeurd op grond van
artikel 3 van de Staalsteuncode en de kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu. 91

d) Neue MaxhuÈ tte 92

Op 9 december heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 6, lid 5, van de Staalsteuncode in
te leiden ten aanzien van de steun ten belope van 1,49 miljoen ECU aan de staalonderneming Neue
MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH voor milieubeschermende investeringen in een terrein dat de
onderneming gebruikt voor de opslag van slakken. De Commissie betwijfelt ten zeerste of deze
steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, omdat de kosten van deze investeringen op
grond van het beginsel `de vervuiler betaalt' door de onderneming zelf gedragen dienen te worden.

Op 16 december heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88 van het EGKS-Verdrag in te
leiden tegen de Duitse staat. 93 In 1995 en 1996 had de Commissie twee negatieve beschikkingen
gegeven ten aanzien van Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH, waarbij zij terugvordering heeft gelast
van de onrechtmatig ontvangen steun plus rente, ten belope van in totaal 37,75 miljoen ECU. De
Duitse autoriteiten werd op grond van artikel 86 van het EGKS-Verdrag gelast hiertoe alle
noodzakelijke maatregelen te treffen. Aangezien de Duitse overheid zich niet aan deze verplichting
heeft gehouden, heeft de Commissie haar gemaand alle noodzakelijke informatie te overleggen, zodat
zij haar standpunt kan bepalen.

Griekenland

Sovel 94

Op 16 december heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toekenning van
regionale investeringssteun ten belope van 10,2 miljoen ECU aan de staalfabriek van de staalonder-
neming SOVEL. Zij heeft vastgesteld dat aan de bepalingen van de kaderregeling inzake staatssteun
aan de staalsector was voldaan, in de zin dat de productiecapaciteit niet zou worden uitgebreid en de
steun minder bedroeg dan 50 miljoen ECU, terwijl de steunintensiteit strookte met de Griekse regeling
inzake regionale steun.

90 C 85/97.
91 PB C 72 van 10.03.94.
92 N 261/98.
93 C 55/94 en C 41/95.
94 NN 137.97.
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Spanje

INESPAL 95

Op 21 januari heeft de Commissie besloten dat de privatisering van het Spaanse aluminiumconcern
Industria Espanola de Aluminio (INESPAL) geen staatssteun behelsde. De Spaanse autoriteiten
hadden bij de Commissie een overeenkomst aangemeld inzake de verkoop van aandelen in INESPAL
door de staatsholding SEPI aan de particuliere onderneming Aluminium Company of America
(ALCOA). Als gevolg van deze overeenkomst zou INESPAL worden geprivatiseerd. De Commissie
stelde vast dat ALCOA de enige koper was die belangstelling had voor vrijwel alle activa van
INESPAL (er zij opgemerkt dat de activa meer opleveren als ze in eÂeÂn pakket worden verkocht), dat
ALCOA het beste bod had gedaan en dat de sociale en milieuverplichtingen van de verkoper alleen
betrekking hadden op de periode voorafgaand aan de datum van het sluiten van de overeenkomst. Tot
slot nam de Commissie er nota van dat de INESPAL aangerekende elektriciteitstarieven (de
zogenoemde G4-tarieven) door de Spaanse overheid worden vastgesteld, in het Spaanse Staatsblad
worden gepubliceerd en op transsectorale basis worden toegepast op diverse grootverbruikers die wat
de energievraag betreft onder dezelfde voorwaarden werken. Bovendien zal Spanje de Commissie van
iedere wijziging met betrekking tot de G4-tarieven in kennis stellen.

ItalieÈ

a) Belastingvermindering, wet 549/95 96

Op 31 mei heeft de Commissie besloten de in mei 1997 ingeleide procedure te beeÈ indigen en de door
ItalieÈ ingevolge wet nr. 549/95 aan de staalsector in de vorm van belastingvermindering verleende
steun als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt aan te merken. Deze steun komt niet in
aanmerking voor een van de in de Staalsteuncode vervatte uitzonderingen voor steun voor onderzoek
en ontwikkeling, het milieu of de sluiting van een onderneming. Tevens heeft de Commissie besloten
terugvordering van de reeds door de Italiaanse autoriteiten verleende steun te gelasten. In mei 1997
had de Commissie ten aanzien van deze steunmaatregelen de procedure van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag ingeleid voor zover ze betrekking hadden op gevoelige sectoren (automobielindustrie,
synthetische vezels en scheepsbouw). Volgens de betreffende wet is 50% van de winsten die gebruikt
worden ter financiering van investeringen vrijgesteld van belastingen. Wat de verenigbaarheid van de
steun voor de overige gevoelige sectoren betreft waarnaar in de beschikking wordt verwezen, schort de
Commissie haar oordeel op totdat zij de informatie heeft onderzocht waarom zij ItalieÈ heeft gevraagd.

b) Acciaieria di Bolzano 97

Op 28 oktober heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 6, lid 5, van het EGKS-Verdrag
te beeÈindigen die zij had ingeleid ten aanzien van de steun ten behoeve van het milieu en onderzoek en
ontwikkeling die ItalieÈ voornemens was te verlenen aan de staalonderneming Acciaieria di Bolzano.
Nadat zij de verschillende projecten samen met de Italiaanse autoriteiten had onderzocht en deze het
oorspronkelijk voorgenomen steunbedrag hadden verlaagd heeft de Commissie besloten dat de steun
ten behoeve van het milieu ten belope van maximaal 5,73 miljoen ECU en de steun voor onderzoek en
ontwikkeling ten belope van maximaal 0,4 miljoen ECU stroken met de desbetreffende kaderregelin-

95 N 639/97, PB C 211 van 07.07.98.
96 C 27/97.
97 C 46/98 (ex N 791/97).
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gen en verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. Zij heeft derhalve besloten de
steunmaatregelen tot deze maxima goed te keuren.

Luxemburg

ProfilARBED 98

Op 17 juni heeft de Commissie opnieuw een negatieve eindbeschikking gegeven en terugvordering van
de door Luxemburg aan de staalonderneming ProfilARBED toegekende steun gelast. In december
1994 had de Commissie in een eerste beschikking haar goedkeuring gehecht aan de staatssteun die
Luxemburg aan ProfilARBED wilde verlenen voor investeringen die deze onderneming had gedaan in
milieubeschermende maatregelen tijdens de bouw van haar nieuwe staalfabriek in Esch-Schifflange.
De Rechtbank van Eerste Aanleg, waartoe een concurrent van ARBED zich had gewend, heeft deze
beschikking nietig verklaard. 99 De Commissie zag zich derhalve genoodzaakt de steunmaatregelen
opnieuw te beoordelen volgens de aanwijzingen van de communautaire rechter. In deze context kwam
de Commissie na de zaak overeenkomstig bovengenoemd arrest te hebben onderzocht tot de slotsom
dat de opmerkingen van de Luxemburgse autoriteiten niet van dien aard waren dat zij, wat de grond
van de zaak betreft, haar eerste oordeel van juni 1994, toen zij besloot de procedure in deze zaak in te
leiden, en volgens hetwelk de steun in kwestie niet in aanmerking komt voor enige uitzondering op het
in artikel 4, lid c, van het EGKS-Verdrag vervatte algemene verbod op steunverlening, zou moeten
herzien. De aan ARBED verleende steun, ten belope van 2,279 miljoen ECU (91,950 miljoen LBF),
moet dan ook onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden geacht en dient te worden
teruggevorderd, vermeerderd met de rente vanaf de datum van toewijzing tot het moment van
terugvordering van de steun.

2.2. Staalproducten buiten het EGKS-Verdrag

Spanje

A.G. Tubos Europa S.A. 100

Op 28 oktober heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
beeÈ indigen en haar goedkeuring te hechten aan de steun ten belope van 7,02 miljoen ECU voor de
oprichting van een nieuwe onderneming, Tubos Europa, in Extremadura. Hoewel de sector voor de
productie van stalen buizen in het algemeen met overcapaciteit kampt, heeft de Commissie vastgesteld
dat nieuwe onderneming zich als eerste in Europa zal gaan toeleggen op de productie van zeer grote
koudgelaste holle profielen (met een diameter van meer dan 406,4 mm), waar een groeiende vraag
naar is. De Commissie achtte de steun dan ook verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

98 C 25/94 (ex N 11/94).
99 T-150/95 UK Steel Association (voorheen BISPA) vs. Commissie, arrest van 25.09.97, nog niet gepubliceerd in de

Jurisprudentie.
100 C 13/98 (ex N 749/97), PB C 156 van 21.05.98.
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2.3. Scheepsbouw

Duitsland

a) Steun voor Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH 101

Op 18 februari heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid ten
aanzien van de steun die is verleend aan Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH, een dochteron-
derneming van het inmiddels failliete Bremer Vulkan Verbund AG (BVV) in verband met de
overname van deze onderneming door LuÈ rssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co KG. Deze
procedure heeft betrekking op de overheidsbijdrage in de kosten voor de aanstelling van voormalige
werknemers van een andere dochteronderneming van BVV, de kwijtschelding van schulden door
Hibeg (een onderneming die volledig in handen is van de deelstaat Bremen) en de voorgenomen
bijdrage in de kosten van geplande investeringen. In haar beschikking heeft de Commissie aangegeven
dat zij betwijfelt of deze maatregelen zijn uitgezonderd van de bepalingen van artikel 87 van het EG-
Verdrag en de Zevende Richtlijn inzake steunverlening aan de scheepsbouw. Terwijl de activiteiten
van Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH beperkt blijven tot de bouw van marineschepen, houdt
het LuÈ rssen-concern zich tevens bezig met de bouw van koopvaardijschepen. Als de verworven
capaciteit wordt aangewend voor de bouw van koopvaardijschepen of andere civiele zeevaart-
activiteiten, dan zijn de regels van artikel 87 van het EG-Verdrag van toepassing.

b) Steun aan Bremer Vulkan via Krupp GmbH en HIBEG 102

In een arrest uit oktober 1996 103 heeft het Hof van Justitie de beschikking van de Commissie uit april
1993 nietig verklaard waarin zij had geoordeeld dat de steun van de Duitse overheid aan Hibeg (een
onderneming die volledig in handen is van de deelstaat Bremen) evenals de steun die Hibeg via Krupp
GmbH heeft verleend aan Bremer Vulkan AG om de verkoop van Krupp Atlas Elektronik GmbH
door Krupp GmbH aan Bremer Vulkan te vergemakkelijken, onverenigbaar was met de gemeen-
schappelijke markt. Het Hof was van oordeel dat de beschikking van de Commissie op enkele punten
onvoldoende was gemotiveerd. De Commissie werd derhalve gelast een nieuwe beschikking te geven
om de in mei 1992 ingeleide procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te kunnen beeÈ indigen.
In het licht van het arrest van het Hof heeft de Commissie op 25 februari een herziene beschikking
gegeven, waarin zij haar standpunt bevestigt dat de steun die de deelstaat Bremen in 1991 had
toegekend aan het inmiddels failliete Bremer Vulkan voor de overname van Krupp Atlas Elektronik,
producent van nautische en defensie-elektronica, onverenigbaar was met de gemeenschappelijke
markt.

Bremer Vulkan heeft Krupp Atlas Elektronik via een ingewikkelde financieÈ le constructie gekocht
voor een prijs van circa 175 miljoen ECU. De Commissie heeft onderzocht of de regeling in
aanmerking kwam voor de uitzondering van artikel 87 van het EG-Verdrag. De steun diende echter
alleen om de verkoop van Krupp Atlas Elektronik door Krupp aan Bremer Vulkan te
vergemakkelijken, zonder dat de bedrijfsactiviteiten van de onderneming zouden veranderen. De
steun had nadelige gevolgen voor de concurrentie met andere ondernemingen in de Gemeenschap en

101 C 9/98 (ex NN 176/97), PB C 252 van 12.08.98.
102 C 14/92, PB L 316 van 25.11.98; voor het inleiden van de procedure zie het XXIIIe Verslag over het

mededingingsbeleid, punt 502.
103 Gevoegde zaken C-329/93, C-62/95 en C-63/95, Jurisp. 1996, blz. I-5151.
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kwam volgens de regels van het EG-Verdrag niet in aanmerking voor een uitzondering. De Commissie
heeft derhalve terugvordering van de steun gelast.

c) Herprivatisering van Volkswerft Stralsund en MTW-Schiffswerft in Wismar 104

De Commissie heeft respectievelijk op 25 februari en op 29 juli besloten haar goedkeuring te hechten
aan de privatiseringsovereenkomsten inzake Volkswerft en MTW-Schiffswerft en geen bezwaar te
maken tegen de uitbetaling van een tweede tranche steun. Tot 1996 behoorden de beide in de
voormalige DDR gelegen scheepswerven tot Bremer Vulkan Verbund AG. Toen dit concern failliet
ging, zijn ze overgenomen door de Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) en
de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren. Na een wereldwijde aanbesteding zijn beide scheeps-
werven verkocht via een activatransactie waarbij de kopers geen van de uitstaande schulden van de
ondernemingen overnamen, die voornamelijk verband hielden met de financiering van scheepsbouw-
overeenkomsten. De beide werven hadden de scheepseigenaren garanties gegeven met betrekking tot
de verwachte opbrengsten van de schepen in de eerste jaren na levering en de plaatsing van
deelnemingen in schepen op de markt. Het onderzoek van de Commissie heeft zich dan ook
toegespitst op de vraag of in de betreffende overeenkomsten gewaarborgd is dat met de verkopen geen
steun is gemoeid die uitkomt boven het bedrag dat wordt toegewezen volgens de herstructurerings-
plannen die zijn aangemeld toen Verordening 1013/97 van de Raad werd aangenomen, welke
betrekking heeft op de goedkeuring van de voor de voortzetting van de herstructureringsprogramma's
benodigde steun.

De Commissie kwam, na een uiterst zorgvuldige taxatie van alle feitelijke en potentieÈ le passiva van de
ondernemingen, tot de slotsom dat er geen sprake is van aanvullende steun. Overeenkomstig artikel 6
van de Zevende Richtlijn inzake steunverlening aan de scheepsbouw en Verordening 1013/97 van de
Raad heeft zij derhalve in beide gevallen haar goedkeuring gehecht aan de uitkering van een tweede
tranche van de steun voor voortzetting van de herstructurering.

d) Ontwikkelingssteun voor IndonesieÈ 105

Op 25 februari heeft de Commissie met een deels negatieve eindbeschikking de procedure van artikel
88, lid 2, van het EG-Verdrag beeÈ indigd die zij had ingeleid ten aanzien van de door Duitsland
verleende steun voor de bouw van een baggerschip door Volkswerft Stralsund. De steun was in eerste
instantie als zijnde ontwikkelingssteun goedgekeurd op grond van artikel 4, lid 7, van de Zevende
Richtlijn inzake steunverlening aan de scheepsbouw. De Commissie kwam echter tot de slotsom dat de
steun misbruikt was, aangezien het schip in strijd met de door de Commissie gestelde voorwaarden ook
is ingezet buiten IndonesieÈ.

e) Misbruik van herstructureringssteun voor MTW en Volkswerft van het Bremer Vulkan-concern 106

Op 22 juli heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven inzake het misbruik van de 400
miljoen ECU steun die is verleend voor de herstructurering van MTW Schiffswerft in Wismar en
Volkswerft Stralsund ten behoeve van andere ondernemingen van het Bremer Vulkan-concern.
Bremer Vulkan Verbund AG had deze twee scheepswerven in Oost-Duitsland in 1992 en 1993
overgenomen van de `Treuhandanstalt'. Voor de herstructurering en verregaande modernisering van

104 N 803/97, N 802/97, PB C 24 van 29.01.99.
105 C 22/97.
106 C 7/96.
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deze ondernemingen zijn grote steunbedragen uitgekeerd. De Raad had er in 1992 mee ingestemd
(Verordening van de Raad 92/68/EEG) dat met betrekking tot de herstructurering van de
scheepswerven in de voormalige DDR zou worden afgeweken van de Zevende Richtlijn inzake
steunverlening aan de scheepsbouw (90/684/EEG). Volgens de bepalingen van deze richtlijn mag de
verleende steun echter uitsluitend worden gebruikt voor de herstructurering van de desbetreffende
scheepswerven. Gelet op deze eis en de extreem hoge bedragen die met deze zaak gemoeid waren,
heeft de Commissie besloten alleen haar goedkeuring aan deze steunmaatregel te hechten als de steun
in afzonderlijke tranches zou worden uitgekeerd. De Commissie heeft tijdens de procedure ontdekt
dat de informatie die bij de aanmelding van de in verband met de privatiseringen verleende steun was
verstrekt, onvolledig was. Op grond van nevenovereenkomsten tussen de Treuhandanstalt en Bremer
Vulkan was vooraf reeds een groot gedeelte van de steun uitgekeerd. Inclusief de tot eind 1995
opgelopen rente, hadden de beide ondernemingen ongeveer 166 miljoen ECU meer steun ontvangen
dan door de Commissie was goedgekeurd. De toewijzing van dit aanvullende bedrag was in strijd met
de bepalingen van de gewijzigde Zevende Richtlijn inzake steunverlening aan de scheepsbouw met
betrekking tot investeringssteun (artikel 6) en maximale bedrijfssteun die mag worden verleend voor
herstructurering (artikel 10, lid a). De Commissie heeft derhalve besloten dat deze steun
onverenigbaar was met het EG-Verdrag. Het gedeelte van de steun dat nog niet nodig was voor de
herstructurering, werd doorgesluisd naar andere ondernemingen van het Bremer Vulkan-concern,
ofwel op grond van individuele kredietovereenkomsten, ofwel (sinds 1994) via het Cash Concentration
System van het concern. Ondanks uitvoerig onderzoek kon tot dusverre onmogelijk worden
vastgesteld voor welke doeleinden de aan het concern verstrekte steun is gebruikt. Hiervoor zijn
twee oorzaken aan te wijzen. In tegenstelling tot de normale commercieÈ le praktijk heeft de
Treuhandanstalt nagelaten in de privatiseringsovereenkomsten bestemmingen voor de kassubsidie aan
te wijzen of passende controleprocedures af te spreken. Zeker vanaf 1995 was de vermenging van
middelen onomkeerbaar vanwege de talloze transacties in het kader van het Cash Concentration
System. Toen dit systeem begin 1996 werd opgeheven bedroegen de claims van MTW en Volkswerft in
totaal 437 miljoen ECU (854 miljoen DM), waarvan 400 miljoen ECU van steun afkomstig was.
Volgens het accountantsverslag is het zeer waarschijnlijk dat tenminste deze dochterondernemingen
van Bremer Vulkan, die de voornaamste debiteuren waren binnen het Cash Concentration System,
gedeelten van de misbruikte steun hebben ontvangen. Vast staat dat deze 400 miljoen ECU, waaronder
de 166 miljoen ECU waarvoor geen toestemming is gegeven, niet is gebruikt voor de herstructurering
van de beide scheepswerven, zoals is voorgeschreven, maar is misbruikt in de zin van artikel 88, lid 2,
van het EG-Verdrag. De Commissie heeft de Duitse overheid gelast de misbruikte steun terug te
vorderen van Bremer Vulkan Verbund AG in het kader van de faillissementsprocedure met betrekking
tot deze onderneming. Voorts dient de Duitse overheid alle stappen te nemen die de Duitse wet
voorschrijft om gedeelten van de steun terug te vorderen van ondernemingen die voorheen tot het
Bremer Vulkan-concern behoorden, mocht zich tijdens toekomstig onderzoek de gelegenheid daartoe
voordoen.

f) Kvaerner Warnow Werft GmbH 107

Op 25 november heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2 van het EG-Verdrag in
te leiden ten aanzien van de overschrijding van de limiet die aan de jaarlijkse nieuwbouwcapaciteit van
de scheepswerf Kvaerner Warnow Werft GmbH in WarnemuÈ nde is opgelegd. In diverse beschikkingen
uit de periode 1993-1995 heeft de Commissie ermee ingestemd dat er aan de geprivatiseerde Oost-
Duitse scheepswerf herstructureringssteun zou worden verleend voor een totaalbedrag van 638
miljoen ECU (1.247 miljoen DM). Als voorwaarde had de Commissie hierbij gesteld dat de
nieuwbouwcapaciteit beperkt zou blijven tot 85.000 GBT per jaar. Uit een toezichtsverslag uit juni

107 C 66/98 (ex NN 113/98).
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1998 blijkt dat deze limiet in 1998 en 1999 ruim wordt overschreden. Dit doet vermoeden dat niet
langer wordt voldaan aan de voorwaarden die in de beschikkingen aan de goedkeuring van de steun
zijn gesteld.

ItalieÈ

a) Investeringssteun voor de bouw van scheepswerven in Oristano en Belvedere Marittimo 108

Op 22 april heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van de uit hoofde van de Italiaanse wet 488/92 verleende investeringssteun voor de
bouw van twee nieuwe scheepswerven, op SardinieÈ (Oristano) en in Calabria (Belvedere Marittimo).
Voor dergelijke projecten, die tot een capaciteitstoename in de scheepsbouwsector leiden, is in artikel
6, lid 1, van de Zevende Richtlijn bepaald dat de steun rechtstreeks dient te zijn gebonden aan een
onomkeerbare vermindering van de productiecapaciteit van de andere scheepswerven in de
betreffende lidstaat in de betrokken periode. Op dit moment betwijfelt de Commissie of aan deze
voorwaarde is voldaan.

b) Regionale investeringssteun voor scheepswerven

Op 30 september heeft de Commissie in zes gevallen haar goedkeuring gehecht aan de toewijzing van
investeringssteun voor de herstructurering van scheepswerven. 109 Zij was van oordeel dat aan de in
artikel 6 van Richtlijn 90/684/EEG inzake steunverlening aan de scheepsbouwsector gestelde eisen is
voldaan, met name dat het herstructureringsplan niet tot capaciteitstoename zal leiden.

c) Scheepswerf INMA 110

Op 11 november heeft de Commissie met een negatieve eindbeschikking de procedure beeÈ indigd die
zij ingevolge artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van het voornemen van de
Italiaanse autoriteiten om aan de scheepswerf INMA, gevestigd in La Spezia, voor de verbouwing van
twee passagiersschepen steun te verlenen ten belope van 9% van de contractwaarde, ofwel tweemaal
zoveel als volgens de Richtlijn is toegestaan. De Commissie kwam tot de slotsom dat deze steun
onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt nadat zij had vastgesteld dat INMA hierdoor
een gunstiger positie had verworven dan andere scheepswerven in de Gemeenschap die naar het
contract meedongen en dat niet was aangetoond dat deze steun voor INMA noodzakelijk was om de
concurrentie van scheepswerven buiten de Gemeenschap het hoofd te kunnen bieden, noch was
weerlegd dat INMA ook zonder een zo omvangrijke steunmaatregel met de scheepswerven uit de
Gemeenschap had kunnen wedijveren en het contract in de wacht had kunnen slepen.

108 C 35/98 (ex N 783/97, N 160/98), PB C 307 van 07.10.98.
109 N 784, 786/97, 157, 158, 159, 161/98, PB C 409 van 30.12.98.
110 C 55/97.
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2.4. Automobielsector

Herziening van de kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie 111

Nadat in juli 1997 een nieuwe kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie was
goedgekeurd, hebben alle lidstaten ingestemd met de tenuitvoerlegging daarvan, behalve Zweden.
Derhalve heeft de Commissie in oktober 1997 de procedure van artikel 88, lid 2, ingeleid ten aanzien
van alle bestaande Zweedse regelingen op grond waarvan per 1 januari 1998 staatssteun aan de
automobielsector zou kunnen worden verleend. Tijdens de procedure hebben de Zweedse autoriteiten
besloten zich bij het standpunt van de Commissie neer te leggen, waarna bij beschikking van 21 januari
de procedure werd beeÈ indigd.

Duitsland

a) Daimler-Chrysler/Ludwigsfelde 112

Op 9 december heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toewijzing van regionale
investeringssteun ten bedrage van 218 miljoen DM (111,2 miljoen ECU) aan de onderneming Daimler-
Chrysler voor de productie van een nieuw bedrijfsvoertuig in haar fabriek in Ludwigsfelde in de
deelstaat Brandenburg, een regio die ingevolge artikel 87, lid 3, sub a, van het EG-Verdrag in
aanmerking komt voor regionale steun. De Commissie was van oordeel dat de steun, die 35% van de
investeringskosten dekt, strookt met de bepalingen van de kaderregeling inzake staatssteun aan de
automobielsector.

b) Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH/Kaiserslautern 113

Op 9 december heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toewijzing van 44,4
miljoen ECU regionale investeringssteun aan de onderneming Opel Restrukturierungsgesellschaft
mbH voor de productie van injectiemotoren in haar fabriek in Kaiserslautern. De deelstaat Rijnland-
Palts, waar deze fabriek is gevestigd, komt ingevolge artikel 87, lid 3, sub c, van het EG-Verdrag voor
regionale steun in aanmerking. De Commissie was van oordeel dat de regionale steun, met een
intensiteit van 18% van de in aanmerking komende kosten, kon worden goedgekeurd als zijnde
`hervormingssteun' in de zin van punt 3.2 van de kaderregeling inzake staatssteun aan de
automobielsector en dat aan de bepalingen van voornoemde kaderregeling voor regionale steun was
voldaan.

Frankrijk

Toyota/Valenciennes-Onnaing 114

Op 16 december heeft de Commissie, na te hebben vastgesteld dat aan de voorschiften van de
kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielsector was voldaan, besloten om geen bezwaar te

111 C 66/97, PB C 122 van 21.04.98.
112 N 550/98.
113 N 354/98.
114 N 438/98.
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maken tegen de toewijzing van regionale investeringssteun ten belope van 51,72 miljoen ECU ten
behoeve van de nieuwe fabriek van het Toyota-concern in Valenciennes-Onnaing.

Portugal

AutoEuropa 115

De Portugese autoriteiten hebben de Commissie hun volledige medewerking verleend bij de
terugvordering van het gedeelte van de aan AutoEuropa verleende opleidingssteun dat het volgens de
kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielsector toegestane steunplafond overschrijdt. In
1991 is AutoEuropa, een in Setubal gevestigde gemeenschappelijke onderneming van Ford en VW die
polyvalente wagens vervaardigt, opgericht en heeft de Commissie er op grond van de kaderregeling
voor de automobielsector mee ingestemd dat er investerings- en opleidingssteun zou worden verleend.
De ondersteunde opleidingsactiviteiten behelsden intensieve pre-productiecursussen in een onaf-
hankelijk opleidingscentrum, die gezamenlijk werden gefinancierd door de Portugese autoriteiten en
AutoEuropa. Bij controle bleek dat AutoEuropa ook na de start van de productie in 1995 publieke
middelen bleef ontvangen voor opleidingsdoeleinden.

Zweden

Volvo Truck Corporation 116

Op 25 maart heeft de Commissie besloten om de procedure te beeÈ indigen die zij ingevolge artikel 88,
lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van de aan Volvo Truck Corporation in UneaÊ

verleende vervoerssteun. De Zweedse autoriteiten hadden namelijk ingestemd met het voorstel van de
Commissie om de steun tussen 1998 en 2003 geleidelijk stop te zetten. De Commissie zal erop toezien
dat aan de overeengekomen voorwaarden wordt voldaan.

Verenigd Koninkrijk

LDV Ltd 117

Op 11 november heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toewijzing van
regionale investeringssteun ten belope van 38 miljoen ECU aan automobielfabrikant LDV Ltd. voor
de bouw van een nieuwe reeks bestelwagens met een gemiddeld tot groot laadvermogen in zijn fabriek
in Birmingham, in samenwerking met Daewoo. LDV wordt verantwoordelijk voor de fabricage in het
Verenigd Koninkrijk en zal Daewoo zowel geassembleerde bestelwagens als onderdelen leveren,
terwijl Daewoo technische ondersteuning verleent, evenals de noodzakelijke bijstand om een optimale
productkwaliteit en maximale benutting van de productiecapaciteit van de fabriek te garanderen.
Nadat de Commissie had vastgesteld dat de steun voldeed aan de bepalingen van de kaderregeling
inzake staatssteun aan de automobielsector kwam zij tot de conclusie dat deze verenigbaar was met de
gemeenschappelijke markt.

115 NN 36/97; Competition Newsletter 2/98, blz. 83.
116 C 48/97, PB C 215 van 10.07.98.
117 N 420/98.
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2.5. Synthetische vezels

BelgieÈ

Decochim S.A. 118

Op 25 november heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag
in te leiden ten aanzien van de steun ten belope van circa 8,2 miljoen ECU aan de nieuwe
onderneming Decochim S.A., producent van synthetische vezels, voor een investering van 27,2 miljoen
ECU voor de productie van onbrandbaar polyester garen. Hoewel de Belgische overheid deze
investering gerechtvaardigd acht vanwege het technologisch zeer geavanceerde karakter van het
product, in een segment van de markt waar van ondercapaciteit sprake is, twijfelt de Commissie aan
het vernieuwende karakter van het genoemde product en wil zij zich ervan vergewissen dat er op
communautair niveau daadwerkelijk een structureel tekort bestaat wat de productie van dit type
polyester garen betreft.

Duitsland

Saxonylon Textil GmbH 119

Op 28 oktober heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in
te leiden ten aanzien van de voorgenomen investeringen ten gunste van de onderneming Saxonylon
Textil GmbH in de vorm van subsidies ten belope van in totaal 21,56 miljoen ECU ter ondersteuning
van de bouw van een nieuwe productielijn voor de vervaardiging van synthetische vezels. De
kaderregeling voor steunmaatregelen in de sector synthetische vezels geldt ook voor ontwikkelings-
gebieden. De Commissie betwijfelt ten zeerste of de steun voldoet aan de bepalingen van deze
kaderregeling, die ook voor de nieuwe Duitse deelstaten geldt, met name wat de eis betreft dat de
productiecapaciteit aanmerkelijk moet worden teruggedrongen vanwege de overcapaciteit waarmee
de sector kampt.

Spanje

a) Brilen S.A. 120

Op 25 maart heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van een voorstel van de Spaanse autoriteiten om een bedrag van 1,2 miljoen ECU
aan staatssteun toe te kennen aan BRILEN S.A., producent van synthetische vezels en gevestigd in
Barbastro, Huesca (Aragon). Het investeringsproject betreft de technologische modernisering en
verbetering van de fabriek waar polyester garen wordt geproduceerd. Volgens de Spaanse autoriteiten
zal de investering per saldo niet tot een toename van de productiecapaciteit leiden, omdat er
eenvoudigweg in plaats van stapelvezel polyester garen zal worden geproduceerd. De Commissie
moest het voorstel beoordelen in het licht van de kaderregeling voor steunmaatregelen in de sector
synthetische vezels. Aangezien het project lijkt te resulteren in een toename van de productiecapaciteit

118 N 263/98.
119 N 362/98.
120 C 25/98 (ex N 851/97), PB C 199 van 25.06.98.
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voor polyester garen, waaraan geen structureel tekort bestaat, betwijfelt de Commissie of de
voorgestelde steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

b) SNIACE 121

Op 28 oktober heeft de Commissie met een deels negatieve eindbeschikking de procedure beeÈ indigd
die zij uit hoofde van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van de steun aan de
Spaanse synthetischevezelproducent SNIACE SA, gevestigd in Torrelavega in Cantabria. Wat de steun
betreft die is verleend bij de herschikking van de sociale schulden van de vennootschap, toen er een
rentepercentage is berekend dat onder de marktrente lag (waarmee in totaal 21,79 miljoen ECU was
gemoeid), en in de overeenkomsten die zijn gesloten met het salarisgarantiefonds FOGASA (voor een
totaalbedrag van 10,2 miljoen ECU) is de Commissie tot de slotsom gekomen dat deze voordelen
onrechtmatige en niet met de gemeenschappelijke markt verenigbare steun behelsden, aangezien ze in
strijd waren met de bepalingen van de kaderregeling voor steunmaatregelen in de sector synthetische
vezels. Zij heeft de Spaanse autoriteiten daarom gelast de steun, vermeerderd met rente, terug te
vorderen. In de beschikking van de Commissie bleef het precieze steunbedrag onvermeld, maar dit
beloopt ten minste het verschil tussen de marktrente en het in de overeenkomsten met de sociale
zekerheid en FOGASA vastgestelde rentepercentage.

Wat de overige steunmaatregelen betreft Ð een garantie voor een krediet van 6 miljoen ECU,
financieÈ le maatregelen ten behoeve van de bouw van een afvalverwerkingsinstallatie en een
gedeeltelijke schuldkwijtschelding Ð heeft de Commissie vastgesteld dat deze geen staatssteun
behelzen in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag en heeft ze de procedure beeÈ indigd. Over
de vraag of het feit dat SNIACE in de periode 1987-1995 geen milieuheffingen heeft betaald
verenigbaar is met het EG-Verdrag zal de Commissie zich in een afzonderlijke beschikking uitspreken.

Oostenrijk

Lenzing Lyocell GmbH & Co KG 122

Op 14 oktober heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in
te leiden ten aanzien van de steun die is verleend aan Lenzing Lyocell GmbH & Co KG of die de
Oostenrijkse autoriteiten voornemens zijn aan deze onderneming te verlenen, ten dele uit hoofde van
eerder goedgekeurde of reeds voor de toetreding bestaande regelingen. Deze onderneming behoort
tot het Oostenrijkse Lenzing-concern, een van de grootste producenten van synthetische vezels ter
wereld. De steunmaatregelen, waarbij het ging om investeringssteun, milieusteun, opleidingssteun en
waarschijnlijk ook exploitatiesteun, belopen ten minste 1.034,7 miljoen ATS (74,7 miljoen ECU); van
een aantal van deze maatregelen kon het precieze bedrag nog niet worden vastgesteld (nieuwe
investeringssteun, een staatsgarantie, een aanmerkelijk bedrag aan wat waarschijnlijk als exploitatie-
steun moet worden aangemerkt). Gelet op de informatie waarover de Commissie thans beschikt,
betwijfelt zij ten zeerste of deze steunmaatregelen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt.
Wat de maatregelen in het kader van bestaande of goedgekeurde regelingen betreft, kan de Commissie
momenteel niet beoordelen of deze in overeenstemming zijn met de in die regelingen vastgestelde
voorwaarden en plafonds. Derhalve heeft zij de Oostenrijkse regering gelast haar alle noodzakelijke
informatie te overleggen, zodat zij haar standpunt in deze zaak kan bepalen.

121 C 68/97 (ex NN 118/97).
122 C 61/98 (ex NN 189/97), PB C 9 van 13.01.99.
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Portugal

Cordex S.A. 123

Op 4 februari heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
beeÈ indigen die zij in maart 1997 had ingeleid ten aanzien van het voorstel van de Portugese
autoriteiten om uit hoofde van het PEDIP-II-programma steun te verlenen aan Cordex S.A., een in
Ovar (Estoriz) gevestigde producent van kabels en touwen. De steun, verleend voor de plannen van de
onderneming inzake uitbreiding en modernisering van haar assortiment producten van natuurlijke en
synthetische vezels en van polyurethaanschuim (dat bijvoorbeeld in matrassen en meubelen wordt
gebruikt), werd goedgekeurd op grond van artikel 87, lid 3, sub a, van het EG-Verdrag. De Commissie
had het formele onderzoek ingesteld omdat een gedeelte van de voorgestelde steun in strijd leek met
de communautaire kaderregeling voor steunmaatregelen in de sector synthetische vezels. Tijdens de
procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag hebben de Portugese autoriteiten hun
oorspronkelijke aanmelding op enkele punten wezenlijk gewijzigd. Met name stemden zij ermee in
activiteiten die onder de kaderregeling vallen, namelijk de steun voor de vorming van nieuwe
productiecapaciteit voor polypropyleenvezel, te schrappen van de lijst van subsidieerbare investe-
ringskosten. Het voorgestelde steunbedrag werd hiermee teruggebracht van 3,47 miljoen ECU naar
2,69 miljoen ECU, inclusief de bijdrage van de communautaire structuurfondsen.

Companhia de TeÃxteis SinteÂticos S.A. (COTESI) 124

Op 14 oktober heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in
te leiden ten aanzien van de 10 miljoen ECU investeringssteun ten behoeve van COTESI, een in GrijoÂ

in de regio Carvalhos gevestigde onderneming die synthetische vezels produceert. De steun is bedoeld
voor de modernisering van het productieproces van COTESI. Wil de steun verenigbaar zijn met de
gemeenschappelijke markt, dan moet hij voldoen aan de in de kaderregeling voor steunmaatregelen in
de sector synthetische vezels neergelegde voorwaarden, ook al komt hij ten goede aan een regio die op
grond van de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag in aanmerking komt voor
steun met regionale strekking. De Commissie betwijfelt ten zeerste of dat het geval is, met name wat
de verplichting betreft in ruil voor de steun de productiecapaciteit aanmerkelijk te beperken.

2.6 FinancieÈ le sector

Frankrijk

a) SocieÂteÂ Marseillaise de CreÂdit 125

Op 14 juli heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
beeÈ indigen en haar goedkeuring te hechten aan de herstructureringssteun ten belope van 953 miljoen
ECU met het oog op de privatisering van SMC. Voorwaarde voor de goedkeuring is dat SMC [haar
aandacht concentreert op de commercieÈ le bankactiviteiten en dat het herstructureringsplan van de
nieuwe particuliere eigenaar, de Banque Chaix (een dochteronderneming van CreÂdit Commercial de
France), wordt uitgevoerd.

123 C 17/97 (ex N 639/96).
124 C 60/98 (ex N 196/98), PB C 405 van 24.12.98.
125 C 42/96 (ex NN 194/95).
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De Commissie was van oordeel dat SMC levensvatbaar is, mits de inspanningen om de rentabiliteit te
verbeteren worden voortgezet. De bank beschikt over voldoende eigen vermogen om aan haar
wettelijke verplichtingen te voldoen. Zij beschikt echter niet over meer eigen vermogen dan strikt
noodzakelijk is, zodat de steun kon worden goedgekeurd. De Commissie achtte het wel noodzakelijk
dat de concurrenten compensatie wordt geboden voor de resulterende concurrentieverstoring, in de
zin dat SMC definitief de vijf bancaire en financieÈ le diensten staakt die zij in de afgelopen zes jaar
gelijktijdig met haar commercieÈ le bankactiviteiten heeft ontwikkeld.

b) CreÂdit Lyonnais 126

Op 20 mei heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de aanvullende steun die Frankrijk heeft
verleend aan CreÂdit Lyonnais, bovenop de in respectievelijk 1995 en 1996 goedgekeurde tranches van
6,8 miljard ECU (45 miljard FRF) en circa 600 miljoen ECU (4 miljard FRF). Deze aanvullende steun
betreft de bijkomende verliezen van het Consortium de ReÂalisations (CDR), alsmede de wijziging van
de rente over de lening van CreÂdit Lyonnais aan het Etablissement public et de Participations (EPFR)
en de intrekking van de inschrijving van het EPFR op een nulcouponobligatie die door CreÂdit
Lyonnais moest worden gefinancierd. De aanvullende steun wordt, gelet op de onzekerheid over de
toekomstige verliezen van het CDR, geraamd op een totaalbedrag van tussen de 8 en 15 miljard ECU
(tussen de 53 en 98 miljard FRF).

De Commissie was van oordeel dat er vergaande tegenmaatregelen nodig waren om de concurrenten
compensatie te bieden voor de verstoring van de concurrentie. De steun wordt dan ook goedgekeurd
op voorwaarde dat CreÂdit Lyonnais 310 miljard FRF (47 miljard ECU) aan activa in Europa en
wereldwijd van haar balans afstoot, bovenop de verminderingen die de bank in 1995 zijn opgelegd,
zodat gerekend vanaf 31 december 1994 in totaal meer dan een derde van de activa worden verkocht.
Voorts dient CreÂdit Lyonnais het aantal filialen in Frankrijk tegen 2000 terug te brengen tot 1850. De
Franse overheid heeft zich ertoe verbonden CreÂdit Lyonnais tegen oktober 1999 te privatiseren. Na de
privatisering mag de bank tot 2001 maximaal 3,2% per jaar groeien en dient zij tot 2003 58% van haar
netto bedrijfsresultaat in de vorm van dividend uit te keren.

c) SocieÂteÂ de Banque Occidentale (SDBO) 127

Op 22 juli heeft de Commissie besloten de op 18 september 1996 ingeleide en op 2 april 1997
uitgebreide procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van de maatregelen in het
kader van de herkapitalisatie en de verkoop van een deel van SDBO aan CreÂdit Lyonnais te
beeÈ indigen. De Commissie kwam tot de slotsom dat de circa 36,4 miljoen ECU die de Franse staat via
het Consortium des ReÂalisations (CDR) aan kapitaal in SDBO heeft ingebracht, voordat de gezonde
onderdelen van deze bank zijn overgenomen door CreÂdit Lyonnais, onrechtmatige staatssteun vormt
die onverenigbaar is met het EG-Verdrag.

126 C 47/96 (ex NN 113/96), PB L 221 van 08.08.98.
127 C 44/96.
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ItalieÈ

a) Banco di Napoli 128

Op 29 juli heeft de Commissie goedkeuring verleend aan steun voor de sanering, herstructurering en
privatisering van de Banco di Napoli zoals genoemd in Wetsdecreet 163 van 27.03.96, dat werd
omgezet in Wet 588 van 19.11.96. Het betreft met name de kapitaalverhoging van de Banco di Napoli
uit de schatkist, voorschotten van de Banca d'Italia overeenkomstig het bepaalde in het ministerieel
decreet van 27.09.74 om de verliezen van de SocietaÁ per la Gestione di Attivita te dekken, alsmede
belastingverlagingen. De geraamde nettokosten voor de staat liggen tussen de 1,14 miljard ECU en 6,1
miljard ECU. De Commissie verleent haar goedkeuring onder meer op voorwaarde dat ItalieÈ zich aan
de verplichting houdt dat de Banco voÂ oÂ r het einde van 1998 18 agentschappen in het noorden en
midden van ItalieÈ verkoopt of sluit, naast de reeds verkochte 59 agentschappen en 7 filialen en
kantoren in het buitenland, alsmede het filiaal te Madrid. Daarentegen worden de voorschotten van de
Banca d'Italia voor de liquidatie van de dochterinstelling Isveimer niet beschouwd als steun voor de
Banco di Napoli, op voorwaarde dat de Banco geen activa overneemt uit de liquidatie van Isveimer,
behalve indien het onmogelijk blijkt deze aan iemand anders te verkopen of ze onder gunstiger
voorwaarden via liquidatie te realiseren.

b) Banco di Sicilia en Sicilcassa 129

Op 11 maart heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van herstructureringssteun ten gunste van Sicilcassa en/of de Banco di Sicilia. De
Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten om aanvullende informatie verzocht teneinde vast te stellen
of een regionaal bankencentrum op SicilieÈ wordt gerealiseerd met staatssteun die verenigbaar is met
de communautaire mededingingsregels. Het betreft met name maatregelen ter ondersteuning van de
overname door de Banco di Sicilia van de activa en passiva van de bank Sicilcassa die in september
1997 in verplichte vereffening is gesteld. De Commissie verzoekt om meerdere aanvullende
inlichtingen over het herstructureringsplan van de Banco di Sicilia en vooral over de absorptie van
Sicilcassa, gezien hun positie op de Siciliaanse bankenmarkt. Zij verzoekt eveneens om informatie over
de verwachte resultaten van de Banco en over de hypothesen die voor de ramingen worden gebruikt.

2.7. Vervoer

a) Luchtvervoer

Op 21 januari heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van twee
subsidies van respectievelijk 24.407 en 6.696 ECU (984.600 en 270.116 BFR) die de regio Vlaanderen
aan de luchtvaartmaatschappij Air Belgium en touroperator Sunair wilde verstrekken als zij de
luchthaven van Oostende zouden aandoen. De Commissie heeft echter geen bezwaar gemaakt tegen
de toewijzing van een bedrag van 111.550 ECU (4,5 miljoen BFR) aan touroperator Sunair in het
kader van de financiering van een programma voor de promotie van de luchthavens van Oostende en
Antwerpen door de regio Vlaanderen.

Op 3 juni heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de uitkering van de tweede
tranche van een kapitaalschenking ten belope van 258,23 miljoen ECU (500 miljard ITL) aan Alitalia.

128 C 40/96.
129 C 16/98 (ex NN 10/98), PB C 297 van 25.09.98.
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Deze beschikking sluit aan bij de positieve beschikking van 15 juli 1997 inzake een kapitaalschenking
aan deze onderneming van in totaal 1,42 miljard ECU (2.750 miljard ITL), uit te keren in drie tranches.
De Commissie stelde bepaalde voorwaarden, met name bedoeld om te garanderen dat het
herstructureringsplan volledig zou worden uitgevoerd, de uitvoeringsmodaliteiten doorzichtig zouden
zijn en de problemen van Alitalia niet zouden worden verschoven naar concurrerende maatschappijen.
De Commissie, die onderstreept dat het absoluut noodzakelijk is de vertraging met het terugdringen
van de kosten, met name voor het boordpersoneel, in te halen, heeft geconstateerd dat het
herstructureringsplan naar tevredenheid is uitgevoerd en dat ItalieÈ heeft toegezegd aanvullende
maatregelen te zullen nemen, enerzijds om te waarborgen dat de steun niet wordt gebruikt om
stuntprijzen te financieren en anderzijds om concurrerende luchtvaartmaatschappijen de kans te geven
te profiteren van het recht om vluchten te verzorgen naar derde landen.

Nadat het Gerecht van eerste aanleg de beschikking van 27 juli 1994 waarin de Commissie haar
goedkeuring had gehecht aan een kapitaalinbreng in Air France ten belope van 3,05 miljard ECU (20
miljard FRF) nietig had verklaard omdat zij haar beschikking op twee punten (namelijk de aankoop
van nieuwe vliegtuigen en de concurrentiepositie van Air France met betrekking tot luchtverbindingen
buiten de Europese Economische Ruimte (EER)) onvoldoende had gemotiveerd, heeft de Commissie
op 22 juli een nieuwe beschikking gegeven waarin zij wederom heeft ingestemd met het genoemde
bedrag en haar standpunt over de twee betwiste aspecten heeft toegelicht. Zij onderstreept in de eerste
plaats dat de steun is gekoppeld aan een door het Gerecht als overtuigend bestempeld herstructure-
ringsplan, dat de luchtvaartsector een sterke groei doormaakt, dat het aantal stoelen van Air France
stabiel blijft, en dat het volledige steunbedrag bestemd is voor verkleining van de schuldenlast van Air
France en niet voor de aanschaf van nieuwe vliegtuigen. In de tweede plaats wijst de Commissie erop
dat de algemene voorwaarden die zijn gesteld voldoende garantie bieden wat de luchtverbindingen
buiten de EER betreft (met name omdat zij leiden tot een wereldwijde beperking van het
marktaandeel), dat de steun veel meer invloed heeft gehad op de concurrentievoorwaarden op
luchtverbindingen binnen de EER dan op andere verbindingen, en dat tot slot voornamelijk
maatschappijen uit derde landen zouden profiteren van een overmatige beperking van het aanbod van
Air France op luchtverbindingen buiten de EER.

Op 29 juli heeft de Commissie op grond van artikel 87, lid 2, sub a, van het EG-Verdrag haar
goedkeuring gehecht aan de steun met een sociaal karakter ten behoeve van de bewoners van de
Canarische eilanden en de Balearen voor luchtverbindingen binnen deze eilandengroepen. Een
soortgelijke beschikking is op 27 augustus gegeven ten aanzien van de steun ten behoeve van de
bewoners van de regio Madeira voor luchtverbindingen met de rest van Portugal.

Op 14 augustus heeft de Commissie ingestemd met de toekenning van herstructureringssteun aan de
luchtvaartmaatschappij Olympic Airways, bestaande uit een kredietgarantie, de gedeeltelijke
kwijtschelding van de schuld van de maatschappij en een kapitaalinjectie. Deze steun, waarvoor in
oktober 1994 reeds toestemming was verleend, was gedurende twee jaar deels bevroren omdat de
Griekse regering niet voldeed aan enkele van de door de Commissie gestelde voorwaarden voor de
goedkeuring van de steun. De Commissie is thans van oordeel dat de Griekse autoriteiten al hun
verplichtingen zijn nagekomen en dat de steun, die is gekoppeld aan een herstructureringsplan dat
inmiddels is herzien en dat tot 2002 is verlengd, verenigbaar is met de mededingingsregels. Toch heeft
zij besloten de kapitaalinjectie, waarvoor in eerste instantie een bedrag van 54 miljoen drachme was
goedgekeurd, te verlagen tot 40,8 miljoen drachme, de eerder geformuleerde voorwaarden tot 2002 te
handhaven en haar beschikking afhankelijk te stellen van de naleving van bepaalde aanvullende
voorwaarden.
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Op 11 november heeft de Commissie, overeenkomstig de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun ten behoeve van het milieu, haar goedkeuring gehecht aan een subsidie ten belope van
332.637 HFL van Nederland aan de luchtvaartmaatschappij Martinair voor de installatie van nieuwe
apparatuur waarmee de schadelijke emissies kunnen worden beperkt.

b) Zeevervoer

Op 18 februari heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid ten
aanzien van de steun die Spanje heeft verleend aan de scheepvaartmaatschappij Transmediterranean in
het kader van een door deze onderneming en de Spaanse staat gesloten openbaredienstovereenkomst.
Hiermee heeft de Commissie uitdrukking gegeven aan haar twijfels over de modaliteiten van de
overeenkomst en de omstandigheden waaronder deze tot stand is gekomen.

Op 7 april heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid ten
aanzien van diverse steunmaatregelen met betrekking tot de reorganisatie van de Franse scheep-
vaartmaatschappij Brittany Ferries, enerzijds vanwege haar ernstige twijfel over het positieve effect van
de maatregelen op de levensvatbaarheid van de onderneming en anderzijds vanwege het risico op
verstoring van de concurrentie tussen scheepvaartmaatschappijen in de verschillende lidstaten.

Op 9 december heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag uit
te breiden tot het voornemen nog eens 80 miljoen FRF steun te verlenen aan Brittany Ferries, alsmede
tot iedere aanvullende steunmaatregel ten behoeve van de herstructurering van deze onderneming.

Op 9 december heeft de Commissie tevens de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag
ingeleid ten aanzien van diverse vermeende steunmaatregelen ten behoeve van de Franse scheep-
vaartmaatschappij Corsica Marittima, dochteronderneming van SNCM, de maatschappij die de
openbaredienstverplichtingen op zich heeft genomen tussen het Franse vasteland en Corsica.

Diezelfde dag heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van de door de
Ierse regering voorgenomen maatregelen om reders tegemoet te komen in de salariskosten voor
zeelieden uit de Gemeenschap. Omdat het voordeel van deze maatregelen, in strijd met de
beleidsvoornemens inzake staatssteun aan het zeevervoer, niet beperkt bleef tot de in een lidstaat
geregistreerde schepen, worden ze onverenigbaar geacht met artikel 87 van het EG-Verdrag.

c) Havensector

Op 22 december heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid
ten aanzien van enkele steunmaatregelen die bedoeld waren om de exploitatiekosten van
havenbedrijven in ItalieÈ te drukken. Hiermee heeft de Commissie uitdrukking gegeven aan haar
ernstige twijfels over de verenigbaarheid van de maatregelen, die een aanvulling vormden op de
maatregelen ter bevordering van de herstructurering van de Italiaanse havensector, waartegen
eveneens een onderzoek is ingesteld op grond van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag.

d) Spoorwegvervoer

Op het gebied van het spoorwegvervoer heeft de Commissie op 22 december 1998 besloten geen
bezwaar te maken tegen het door de Britse autoriteiten aangemeld voornemen aanvullende
steunmaatregelen in te stellen voor de bouw, het onderhoud en het beheer van de Channel Tunnel
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Rail Link (CTRL), de spoorweginfrastructuur voor de hogesnelheidslijnen tussen Londen en de
Kanaaltunnel. Bij de beoordeling van de aangemelde steun heeft de Commissie een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen maatregelen ten behoeve van de beheerder van de infrastructuur en
maatregelen ten gunste van de treinexploitant. Aangezien de CTRL deel uitmaakt van het traject
Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen, een van de veertien als prioritair aangemerkte projecten
in het kader van de ontwikkeling van transeuropese netwerken, was de Commissie van oordeel dat de
maatregelen ten gunste van de infrastructuurbeheerder verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke
markt, overeenkomstig artikel 87, lid 3, sub b, van het EG-Verdrag. Wat de steun aan de
treinexploitant betreft, heeft de Commissie rekening gehouden met het feit dat de steun bedoeld is
als vergoeding voor de kosten voor het gebruik van de infrastructuur. Derhalve heeft zij de steun op
grond van artikel 3, lid 1, sub b, van Verordening nr. 1107/70 van de Raad goedgekeurd.

e) Wegvervoer

Op 4 februari heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van een systeem van tolvrijstellingen op de Tauern-autosnelweg in Oostenrijk,
omdat deze maatregelen het karakter hebben van exploitatiesteun.

Op 25 maart heeft de Commissie besloten de procedure in te leiden ten aanzien van steunmaatregelen
ten behoeve van het wegvervoer en het intermodaal vervoer in ItalieÈ, omdat zij betwijfelde of deze
maatregelen volgens artikel 87, lid 3, sub c, van het EG-Verdrag toelaatbaar zijn.

Op 1 juli heeft de Commissie een deels negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van een
Spaanse steunmaatregel voor de aanschaf van bedrijfsvoertuigen. De Commissie was van oordeel dat
de aan lokale overheden en nutsbedrijven en aan natuurlijke personen of kleine en middelgrote
ondernemingen in andere sectoren dan het vervoer die uitsluitend actief zijn op lokaal of regionaal
niveau verleende steun geen staatssteun vormde in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.
Alle overige door de Spaanse autoriteiten verleende steun werd onverenigbaar met de gemeenschap-
pelijke markt geacht. De Commissie heeft dan ook terugvordering ervan gelast.

Op 28 oktober heeft de Commissie besloten de procedure in te leiden ten aanzien van het voornemen
deze steunmaatregel te verlengen tot 1997.

f) Gecombineerd vervoer

Op 9 december heeft de Commissie besloten om wat artikel 88, lid 2, sub c, van het EG-Verdrag
betreft geen bezwaar te maken tegen de Nederlandse steunmaatregelen die zijn bedoeld om de
capaciteit van de terminal voor gecombineerd vervoer in Born te vergroten.

Op 22 december heeft de Commissie besloten dat de maatregelen ter financiering van de bouw van
een nieuwe terminal voor gecombineerd vervoer in Wales geen steun behelzen in de zin van artikel 87
van het Verdrag.

g) Binnenvaart

Op 2 oktober heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de wijzigingen die de Franse
autoriteiten hebben aangebracht in het Sociaal en economisch plan voor de binnenvaart voor de jaren
1997 en 1998, dat reeds was goedgekeurd bij beschikking van 1 oktober 1997.
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Op 14 oktober heeft de Commissie ingestemd met het voornemen van de Nederlandse regering
investeringssteun te verlenen voor de oprichting van een cooÈ rdinatiecentrum voor binnenschepen in de
haven van Rotterdam, het Barge Control Center. Ten aanzien van de steun ter dekking van de kosten
van het operationeel beheer van het project, die als exploitatiesteun kan worden aangemerkt, heeft zij
de procedure ingeleid.

2.8. Landbouwsector

Op grond van het algemene beginsel dat lidstaten verbiedt zuivere exploitatiesteun te verlenen heeft
de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien
van een Griekse wet die de Landbouwbank van Griekenland de mogelijkheid biedt van een groot
aantal landbouwholdings (meer dan 200 begunstigden) schulden kwijt te schelden of te consolideren.
In totaal beloopt de kwijt te schelden schuld ten minste 158,6 miljard DR (circa 450 miljoen ECU),
terwijl met de te consolideren schuld een bedrag van 4,2 miljard DR (circa 12 miljoen ECU) gemoeid
is. Voornaamste oorzaak van de schulden zijn exploitatieverliezen van de betrokken holdings; in dat
geval beschouwt de Commissie de steunmaatregelen als exploitatiesteun, die volgens de regels inzake
staatssteun niet zijn toegestaan en die bovendien onverenigbaar zijn met de relevante bepalingen van
de gemeenschappelijke marktordeningen. Andere schulden lijken verband te houden met een
`interventionistisch beleid' van de lidstaat; de Commissie, die de precieze details van dit beleid niet
kent, betwijfelt ten zeerste of het verenigbaar is met het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Andere,
financieel minder belangrijke schulden hielden verband met de aanleg en exploitatie van infrastructuur
en de wederopbouw van door natuurrampen getroffen bezittingen. Tevens heeft de Commissie de
procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid ten aanzien van andere maatregelen
waarin bovengenoemde wet voorziet, zoals kortingen op de sociale premies voor cooÈ peraties, de
verkoop van overheidsbezittingen, investeringssteun, maatregelen ter ondersteuning van de veeteelt
en steun aan een cooÈ peratie bij de uitbetaling van salarissen. Nadat er een wet werd aangenomen
volgens welke de kwijtschelding pas op nationaal niveau kan worden goedgekeurd nadat de
Commissie deze in het licht van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag heeft beoordeeld en
goedgekeurd, besloot de Commissie Griekenland geen verbod op te leggen. Op verzoek van
Griekenland is de zaak in oktober 1998 doorverwezen naar de Raad overeenkomstig de procedure van
artikel 88, lid 2, sub 3, van het EG-Verdrag. Gevolg hiervan is dat de door de Commissie ingeleide
procedure wordt opgeschort tot de Raad zijn standpunt bekend heeft gemaakt. De Raad kan,
unaniem, besluiten dat de steun verenigbaar moet worden geacht met de gemeenschappelijke markt,
in afwijking van de bepalingen van artikel 87, als er buitengewone omstandigheden zijn die zulks
rechtvaardigen. Als de Raad zijn standpunt echter niet binnen drie maanden na het verzoek van de
lidstaat bekend maakt, zal de Commissie zelf een beslissing in deze zaak nemen.

De Commissie heeft eveneens besloten om de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van een Ierse maatregel ten behoeve van de landbouw en de vervoerssector die
exploitatiesteun leek te behelzen. Meer in het bijzonder ging het om de betaling van 1 miljoen IEP
(circa 1,298 miljoen ECU) staatssteun aan de Ierse onderneming Gaelic Ferries voor het onderhouden
van een veerdienst die open staat voor veetransporten van Ierland naar het Europese vasteland.
Aanleiding voor de staatsinterventie was het besluit van een particuliere veerdienstmaatschappij om
het vervoer van vee te staken om commercieÈ le redenen die verband hielden met druk van
dierenbeschermingsorganisaties. In de beschikking inzake de inleiding van de procedure merkte de
Commissie op dat het verwoorde doel en het effect van de staatssteun was te garanderen dat de
continentale markt voor Ierse veehouders toegankelijk zou blijven. Dit kan ook worden opgevat als
bevoordeling van de exporteurs in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Gaelic Ferries
berekende weliswaar eenzelfde tarief als de exporteurs voorheen moesten betalen, maar dit had geen
praktische betekenis, aangezien de nieuwe veerdienst voor veetransporten alleen werd ingesteld
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vanwege de aanvullende bijdrage van de Ierse staat. Daarom was de Commissie van oordeel dat de
steun exploitatiesteun zou kunnen behelzen in de zin dat hij een deel van de vervoerskosten dekt die
de exporteurs hadden moeten dragen als de staat niet had ingegrepen.

Ten aanzien van staatssteun voor `uitzonderlijke gebeurtenissen' die onder artikel 87, lid 2, sub b, van
het EG-Verdrag vallen, heeft de beschikking in een Belgische zaak (WallonieÈ) een precedent
geschapen voor het verlenen van staatssteun in verband met de `gekkekoeienziekte' buiten het
Verenigd Koninkrijk. Voor het eerst oordeelde de Commissie dat vergoedingen voor als gevolg van de
BSE-crisis geleden schade in de sector rund- en kalfsvlees op grond van de uitzonderingsbepaling van
artikel 87, lid 2, sub b, van het EG-Verdrag verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, ook al
werd de schade geleden buiten het Verenigd Koninkrijk, dat een embargo was opgelegd. De
Commissie volgde dezelfde benadering in een zaak betreffende steun van de Italiaanse staat.

In 1998 is, net als in eerdere jaren, door diverse lidstaten bij de Commissie een aanzienlijk aantal
steunmaatregelen aangemeld in verband met natuurrampen en uitzonderlijke gebeurtenissen. In een
bijzonder interessante Griekse zaak heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten
aanzien van een steunmaatregel die bedoeld was om linzentelers op Lefkas compensatie te bieden
voor de als gevolg van de droogte in 1996 geleden schade. Hoewel de Griekse regering had toegezegd
zich te zullen houden aan de regels die voortvloeien uit de praktijk van de Commissie met betrekking
tot gebeurtenissen die niet rechtstreeks onder artikel 87, lid 2, sub b, van het EG-Verdrag lijken te
vallen, was in dit specifieke geval de compensatie berekend op basis van de marktwaarde van linzen,
hetgeen zeker tot overcompensatie zou leiden. Tevens heeft de Commissie besloten de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van een ontwerpsteunmaatregel om
meloen- en watermeloentelers in de regio Thessaloniki te compenseren voor de door veldmuizen
veroorzaakte schade. De Commissie stelde zich op het standpunt dat deze situatie niet onder de
definitie viel van een `uitzonderlijke gebeurtenis' in de zin van artikel 87, lid 2, sub b, van het EG-
Verdrag en niet voldeed aan de regels die voortvloeien uit de praktijk van de Commissie ten aanzien
van gelijksoortige gebeurtenissen.

Op het gebied van de verwerking en afzet van landbouwproducten heeft de Commissie een negatieve
eindbeschikking gegeven ten aanzien van een Duitse steunmaatregel die in het kader van bestaande
regionale steunregelingen genomen zou worden. In 1995 heeft de Commissie de Duitse autoriteiten en
de andere lidstaten richtsnoeren en dienstige maatregelen voorgesteld voor staatssteun in verband met
investeringen in de verwerking en afzet van landbouwproducten. Deze richtsnoeren voorzien in een
maximale steunintensiteit van 75% van investeringen in regio's van doelstelling 1 en van 55% in
andere delen van de Gemeenschap. Tevens is in de richtsnoer bepaald dat er geen steun mag worden
verleend voor investeringen die binnen het bereik vallen van de sectorale beperkingen die zijn
neergelegd in Beschikking 94/173/EEG van de Commissie inzake de vaststelling van selectiecriteria ter
verbetering van de voorwaarden voor de verwerking en afzet van land- en bosbouwproducten. Volgens
deze sectorale beperkingen, door de Commissie vastgesteld na analyse van representatieve markten, is
steun voor investeringen in sectoren die op communautair niveau met overcapaciteit kampen in het
algemeen uitgesloten. In reactie op het voorstel van de Commissie stelden de Duitse autoriteiten dat
zij aanvaardden dat de sectorale beperkingen golden voor in het kader van sectorale steunregelingen
verleende steun, maar dat zij er niet mee konden instemmen dat de beperkingen eveneens werden
toegepast op regionale steunregelingen. De Duitse autoriteiten waren van mening dat ontheffing van
de uit de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voortvloeiende sectorale
beperkingen mogelijk moest zijn wanneer dat vanwege regionale beleidsdoelstellingen gerecht-
vaardigd zou zijn. Nadat de Commissie in juli 1996 de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag had ingeleid en de argumenten van de Duitse regering had afgewogen kwam zij tot de
conclusie dat zij deze argumenten niet kon aanvaarden. De Commissie merkte op dat bij de
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vaststelling van de sectorale beperkingen regionale beleidsdoelstellingen reeds in aanmerking waren
genomen, in de zin dat ze ruimte boden voor bepaalde soorten investeringen die elders in de
Gemeenschap verboden zouden zijn. In andere gevallen was de Commissie van mening dat het weinig
waarschijnlijk was dat investeringen in sectoren die op communautair niveau kampten met
overcapaciteit zouden leiden tot duurzame regionale ontwikkeling, terwijl ze wel het handelsverkeer
nadelig zouden kunnen beõÈnvloeden. Bovendien merkte de Commissie op dat het onderscheid dat de
Duitse autoriteiten wilden maken tussen sectorale en regionale steun het voor de bevoegde
autoriteiten mogelijk zou maken het communautair beleid te omzeilen door een steunmaatregel dan
maar onder de andere categorie te classificeren. Derhalve heeft de Commissie de Duitse autoriteiten
gelast hun regionale steunregelingen zodanig aan te passen dat wordt gewaarborgd dat er geen steun
wordt verleend voor investeringen in sectoren die onder de in Beschikking 94/173/EEG beschreven
beperkingen vallen.

In een beschikking inzake de door ItalieÈ verleende steun voor de verwerking en afzet van
landbouwproducten oordeelde de Commissie dat de sectorale beperkingen niet van toepassing waren
op nationale steun voor investeringen in de detailhandelssector of voor geplande investeringen van
ondernemingen waarvan de omzet uit groothandel (verkoop aan andere handelaren) hoogstens 20%
van de totale omzet uitmaakt, terwijl ook de omzet uit handel in de landbouwproducten waarnaar
wordt verwezen in punt 2 van de Bijlage bij Beschikking 94/173/EG hoogstens 20% van de totale
omzet van de betrokken handelaar mag bedragen. Tot de betrokken handelaren behoren bijvoorbeeld
grote distributiepunten die producten verkopen, doorgaans in grote hoeveelheden, aan eindgebruikers,
dat wil zeggen gezinnen of professionele gebruikers (dienstverleners zoals restaurants, artsen en
kappers) en soms kleine winkeliers. De Commissie kwam tot haar beslissing omdat de steun enerzijds
een bijdrage kan leveren tot de ontwikkeling van de sector, met name door verbetering van de
voorwaarden voor distributie van landbouwproducten, en anderzijds strookt met de logica van het
systeem dat is geõÈntroduceerd door de in de Bijlage bij Beschikking 94/173/EG genoemde
selectiecriteria.

Met betrekking tot reddings- en herstructureringssteun heeft de Commissie in 1997 een negatieve
eindbeschikking gegeven ten aanzien van een reddingssteunmaatregel in de vorm van een
staatsgarantie in het kader van een schuldconsolidatielening ten behoeve van de staatsonderneming
EPAC, die in graan handelt. De Portugese autoriteiten hebben zich niet gehouden aan deze
beschikking, waarin zij werden gelast de steun te staken, waarna de zaak is voorgelegd aan het
Europese Hof van Justitie. Vervolgens heeft Portugal een plan aangemeld voor de herstructurering en
privatisering van EPAC, dat voorzag in aanvullende steun ten belope van 15,5 miljard ESC (circa 77,5
miljoen ECU). Tegelijkertijd hebben de Portugese autoriteiten een kapitaalinjectie in SILOPOR
aangemeld, die een groot gedeelte van de schulden van dit bedrijf aan EPAC (die thans 31,35 miljard
ESC bedragen, ofwel 157 miljoen ECU) zou dekken. Deze kapitaalinjectie ging vergezeld van een
programma voor privatisering van de exploitatie van de graansilo's. Volgens dit programma zouden de
havensilo's staatseigendom blijven, maar zou de exploitatie ervan in handen komen van particuliere
bedrijven. De Commissie heeft besloten ten aanzien van deze twee aanmeldingen de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-verdrag in te leiden, omdat het in dit stadium niet mogelijk is te
concluderen dat de steun aan EPAC strookt met de toepasselijke richtsnoeren voor de herstructurering
van ondernemingen in moeilijkheden of dat de kapitaalinjectie in SILOPOR gerechtvaardigd is in het
licht van het beginsel van de particuliere investeerder, zoals de Portugese autoriteiten hebben betoogd.

Op het vlak van steunverlening aan ondernemingen in moeilijkheden heeft de Commissie besloten
geen goedkeuring te hechten aan de steun aan de in Jaen (AndalusieÈ) gevestigde onderneming Hijos
de Andres Molina S.A. (HAMSA) en terugvordering van de reeds uitbetaalde steun te gelasten. De
begunstigde onderneming, die vijf productiedivisies telt (producten op vleesbasis, slachthuizen,
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varkenshouderij, kaasmaken en veevoeders) en 450 werknemers heeft, verkeert al sinds 1993 in
financieÈ le moeilijkheden. Het bedrijf is sinds 1995 in handen van het Instituto de Fomento de
Andalucia (IFA), dat in 1997 80% van de aandelen verwierf. HAMSA heeft van 1993 tot 1998 via IFA
steun ontvangen van de Spaanse regering in de vorm van garanties (voor een bedrag van 10,05 miljoen
ECU), leningen (ten belope van 36,6 miljoen ECU) en kwijtschelding van schulden (ten belope van
8,18 miljoen ECU) aan staatsinstellingen (sociale zekerheid, belastingen). De Commissie achtte deze
steun op grond van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag onrechtmatig en onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt en was van oordeel dat de uitzonderingsbepalingen van lid 2 en 3 van
datzelfde artikel niet van toepassing waren. De steun strookte namelijk niet met de Communautaire
richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden. 130 Als
gevolg van de beschikking van de Commissie inzake deze steunmaatregelen moet Spanje de
kredietovereenkomsten beeÈ indigen, de lopende garanties intrekken en de noodzakelijke stappen
nemen om de uitbetaalde steun terug te vorderen via een terugbetalingsregeling.

Met betrekking tot niet-aangemelde steunmaatregelen heeft de Commissie naar aanleiding van de
talrijke klachten die zij sinds 1996 heeft ontvangen in 1998 de procedure van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag ingeleid ten aanzien van een steunmaatregel die de Duitse overheid heeft ingesteld uit
hoofde van het `EntschaÈdigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz' (EALG). Deze wet behelst een
regeling voor de aankoop van grond in Oost-Duitsland tegen een gereduceerde prijs, die in sommige
gevallen staatssteun inhield. De Commissie betoogde dat het voordeel van de aankoop tegen een
gereduceerde prijs voor de categorie `Wiedereinrichter' (boeren die zich opnieuw in de regio vestigen)
en `juristische Personen' (rechtspersonen) die ten minste eÂeÂn `Wiedereinrichter' omvatten wel kan
worden gezien als compensatie voor een geleden verlies (de onteigening van grond en/of de mogelijke
verslechtering van de toestand van de installaties van de boerderij), maar dat dit niet geldt voor de
`Neueinrichter' (boeren die zich voor het eerst in de regio vestigen), andere rechtspersonen en
eventuele andere begunstigden die in de desbetreffende wet niet worden genoemd. Voor deze laatste
categorie kan de steun staatssteun behelzen in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag,
aangezien deze begunstigden geen schade hebben geleden in de vorm van onteigening of iets
dergelijks. Bovendien leek de steunintensiteit te hoog vergeleken met de percentages die de
Commissie normaliter aanvaardbaar acht voor de aankoop van landbouwgrond in normale (dat wil
zeggen niet als probleemgebieden aangemerkte) gebieden. Voort leek de steunmaatregel discrimina-
toir en derhalve in strijd met artikel 6, lid 40, sub 3, en lid 52, gelet op de voorwaarde dat bepaalde
begunstigden op 3 oktober 1990 in Oost-Duitsland woonachtig moesten zijn, iets waaraan in de
praktijk alleen (Oost-)Duitsers voldoen.

Klachten vormden tevens de aanleiding voor een onderzoek naar niet-aangemelde steunmaatregelen
die de Italiaanse regering mogelijk heeft getroffen in het kader van de exploitatie en privatisering van
de `Centrale del Latte di Roma'. De Commissie heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van
het EG-Verdrag in te leiden, omdat het vermoeden bestond dat sinds 1992 exploitatieverliezen van de
`Centrale del Latte di Roma' ten belope van 215,1 miljard ITL (circa 110 miljoen ECU) waren
afgeschreven uit hoofde van een `openbaredienstregeling'. Bij de inleiding van de procedure betoogde
de Commissie dat het argument van `openbaredienstverlening' niet kon worden gebruikt om de
afschrijving van verliezen te rechtvaardigen op een volledig concurrerende markt waarvoor een
gemeenschappelijke marktordening bestaat. Tevens werd de onderzoeksprocedure ingeleid ten
aanzien van de steun die is verleend aan melkproducenten uit de regio Lazio door de exploitatie en
privatisering van de `Centrale di Latte'. De `Centrale di Latte' werd in 1997 geprivatiseerd. Aangezien
de oorspronkelijke eigenaar (Commune di Roma) besloot om de privatisering door te voeren zonder
een formele openbare aanbestedingsprocedure en in het koopcontract een aantal lastige voorwaarden

130 PB C 368 van 23.12.94.
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op te nemen (behoud van werknemers, investeringsplan, aanbod van lokale producenten) kon de
Commissie niet uitsluiten dat er ook steun werd verleend aan de koper.

Wat de agromonetaire compensatie betreft, werden in 1998 vier gevallen aangemeld. De Zweedse
autoriteiten hebben een wijziging aangemeld op de regeling ten belope van 17,7 miljoen ECU die de
Commissie in 1997 had goedgekeurd. Deze wijziging hield in dat 3,3 miljoen ECU zou worden
overgeheveld van de rundvlees- naar de melksector, binnen de maximale verliezen die voor elke sector
zijn vastgesteld. Het Verenigd Koninkrijk heeft in 1998 twee regelingen aangemeld, een voor de
rundvlees- en een voor de schapensector. De rundvleesregeling betrof de toewijzing van 95,2 miljoen
ECU aan houders van zoogkoeien (50% van de totale rundvleesproductie) voor een periode van eÂeÂn
jaar. Eind 1998 heeft het Verenigd Koninkrijk een wijziging op de goedgekeurde regeling aangemeld
met het oog op de toewijzing van een tweede tranche van 63,3 miljoen ECU. Hoewel door deze
regeling de steun aan de rundvleessector wordt toegespitst op een beperkte groep dieren, was de
Commissie van oordeel dat de steun de concurrentie niet dusdanig verstoorde dat de gemeenschaps-
belangen in het gedrang kwamen, aangezien de steunintensiteit niet zo hoog was dat houders van
zoogkoeien overgecompenseerd zouden worden voor de door agromonetaire oorzaken geleden
verliezen. De schapenregeling voorzag in compensatie voor het verlies aan directe steunpremies uit
hoofde van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ten gevolge van de representatieve koers die wordt
toegepast op directe betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De 15,4
miljoen ECU steun was verdeeld over alle dieren waarvoor in 1997 een schapenpremie was ontvangen
(18,8 miljoen).

Anders dan andere lidstaten besloot ItalieÈ 247,3 miljoen ECU aan communautaire steun toe te kennen
voor een programma dat drie agro-economische maatregelen behelst: a) investeringssteun voor de
verwerking en afzet van landbouwproducten, ingevolge de bepalingen van Verordening (EG) nr. 951/
97 van de Raad (20% van het totaalbedrag), b) investeringssteun ter verbetering van de effectiviteit
van landbouwstructuren, ingevolge Verordening (EG) nr. 950/97 van de Raad (14% van de totale
middelen), en c) premiekorting voor verzekeringen tegen bedrijfsongevallen (66% van de totale
steun).

Met betrekking tot door parafiscale heffingen gefinancierde promotionele steun heeft de Commissie
besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van een niet-
aangemelde steunmaatregel van de Vlaamse regering voor de bevordering van de verkoop van
landbouwproducten. De steun bestond uit een directe subsidie aan een promotieagentschap (VLAM)
en het aan VLAM toegekende recht om parafiscale heffingen op te leggen op primaire producten. De
Commissie besloot de procedure in te leiden omdat VLAM bij een aantal van zijn promotionele
activiteiten al te zeer de nadruk legt op de herkomst van de producten, hetgeen in strijd is met artikel
28 van het Verdrag en met de Kadervoorschriften voor nationale voorschriften voor reclame voor
landbouwproducten. 131 De procedure heeft met name betrekking op drie labels of logo's waaronder
Vlaamse producten aan de man worden gebracht: Flandria, Van Vlaanderen en Duke of Flanders. De
parafiscale heffingen op sommige producten sluiten bovendien niet uit dat importheffingen worden
toegepast. Om praktische redenen worden de parafiscale heffingen op rundvee, schapen, geiten,
paarden en varkens bij de slachthuizen geõÈnd. De heffingen bestaan uit twee delen: een deel moet door
de producent worden betaald en een deel door de koper van het vlees. Op geõÈmporteerde runderen,
schapen, geiten, paarden en varkens hoeven de producenten geen heffingen te betalen; de kopers
moeten echter wel hun deel van de heffingen betalen. Volgens het Hof van Justitie (zie het arrest van
26 juni 1970 in zaak 47/69 [1970], Jurispr. 487) mag een steunmaatregel niet worden gefinancierd door
middel van parafiscale heffingen die ook gelden voor uit andere lidstaten geõÈmporteerde producten.
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Een dergelijke financieringsmethode heeft een beschermend effect dat verder reikt dan feitelijke steun
in de zin dat de maatregelen, ook al zijn er regels om te waarborgen dat nationale en geõÈmporteerde
producten gelijk worden behandeld, in de praktijk onvermijdelijk nationale producenten bevoordelen,
aangezien ze zijn afgestemd op de nationale specificiteit, behoeften en tekortkomingen. In dit stadium
van de procedure lijkt het er dan ook op dat de steun niet verenigbaar kan worden geacht met de
gemeenschappelijke markt omdat hij gefinancierd wordt uit verplichte bijdragen die ook worden
geheven op uit andere lidstaten geõÈmporteerde producten.

In een Deense zaak betreffende parafiscale heffingen heeft de Commissie in een beschikking uit 1998
haar gunstige houding ten aanzien van parafiscale heffingen voor milieudoeleinden bevestigd. Toen de
zaak in 1995 werd onderzocht had de Commissie de Deense belasting op pesticiden onder verwijzing
naar artikel 87, lid 3, sub c, van het EG-Verdrag verenigbaar verklaard met de regels inzake
staatssteun. De opbrengst van de Deense pesticidenbelasting wordt, zij het via de algemene begroting,
teruggesluisd naar de landbouwsector. In 1995 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan het
basisstelsel van pesticidenbelasting, waaronder een stijging van het belastingtarief van gemiddeld 3%
naar 25% op het niveau van de groothandel (tot 37% op het niveau van de detailhandel). Hoewel deze
parafiscale belasting ook werd geheven op geõÈmporteerde producten, hetgeen de maatregel in beginsel
onverenigbaar maakte met de regels inzake staatssteun, heeft de Commissie het stelsel goedgekeurd
vanwege de milieudoelstellingen, die expliciet aansloten bij het milieubeleid van de Gemeenschap en
in het bijzonder bij het programma betreffende een beleidsplan en actieprogramma van de
Gemeenschap inzake het milieu en duurzame ontwikkeling. 132 Volgens de beschikking van de
Commissie uit 1995 zou de milieudoelstelling van het stelsel niet te verwezenlijken zijn als de belasting
niet op alle in Denemarken gebruikte pesticiden was geheven. De belastingopbrengst wordt
gedeeltelijk aangewend voor steunmaatregelen waarmee verdere vermindering van het gebruik van
pesticiden wordt beoogd. Een voorwaarde voor de goedkeuring van de Commissie in 1998 was verdere
naleving van de relevante communautaire fiscale bepalingen, met name dat de belasting op niet-
discriminerende wijze op zowel binnenlandse als geõÈmporteerde producten wordt geheven.

Wat de steun voor verkoopbevordering en reclame betreft, heeft de Commissie in juli 1998 een
negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van de steunmaatregelen die werden genoemd in Wet
nr. 5/97 van de regio SicilieÈ (ItalieÈ), voor zover de maatregelen ter ondersteuning en bevordering van
de teelt van citrusvruchten op SicilieÈ ten uitvoer zouden worden gelegd via massamedia zoals de
televisie, pers, radio en affiches. De Commissie had de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag om drie redenen ingeleid: (1) het ontbreken van waarborgen dat de richtsnoeren in de
Mededeling van de Commissie betreffende de betrokkenheid van de lidstaten bij acties ter bevordering
van de verkoop van landbouw- en visserijproducten; 133 (2) de steunintensiteit van 100%; (3) het gebrek
aan adequate informatie over de aard van de tussenpersonen of vertegenwoordigers van marktactoren
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de reclamecampagnes in de massamedia.
Steunmaatregelen voor reclamecampagnes in de massamedia moeten voldoen aan de bepalingen
van de Kadervoorschriften voor nationale steunmaatregelen voor reclame voor landbouwproducten en
bepaalde producten die niet onder Bijlage II van het EEG-Verdrag vallen, met uitzondering van
visserijproducten. 134 Tijdens de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag hadden de
Italiaanse autoriteiten betoogd dat de betrokken maatregelen bedoeld waren om via de massamedia
wetenschappelijke kennis te verspreiden, zodat de kaderregeling niet van toepassing was. De
Commissie was echter van oordeel dat de kaderregeling alleen niet van toepassing is als de producten
bij de promotionele maatregelen in volstrekt onpartijdige en algemene termen worden beschreven en
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tijdens de campagne niet wordt verwezen naar de oorsprong of bijzondere benaming van de producten,
hetgeen, zo werd uit de beschikbare informatie geconcludeerd, in dit geval niet gewaarborgd was. Wat
de tussenpersonen betreft die verantwoordelijk zijn voor het voeren van de reclamecampagnes in de
massamedia stelde de Commissie dat de opmerkingen van de Italiaanse autoriteiten in het kader van
de procedure haar twijfel over de verenigbaarheid van de steun met Richtlijn 92/50/EEG 135 en dus met
de gemeenschappelijke markt niet hebben kunnen wegnemen. De Italiaanse autoriteiten hebben geen
informatie overgelegd waaruit kan worden opgemaakt wat de status is van de in Wet nr. 5/97
genoemde tussenpersonen (publiek of particulier) of van het systeem dat de Italiaanse autoriteiten
hanteren om de kosten van de voorgestelde maatregelen te bepalen als de bovengenoemde Richtlijn
van de Raad niet zou worden toegepast. De Commissie kon derhalve niet uitsluiten dat er
overcompensatie zou plaatsvinden, zodat de tussenpersonen steun zouden ontvangen.

In april 1998 heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid ten
aanzien van artikel 2 van de Italiaanse wet nr. 341/1995 en de relevante toepassingsregels voor zover
deze worden toegepast op producten uit de lijst van Bijlage II bij het EG-Verdrag. De Commissie heeft
de procedure ingeleid ten aanzien van de volgende maatregelen: garanties en rentekortingen op
schuldconsolidatieoperaties; garanties voor kapitaalkrediet; garanties voor bijdragen van banken en
andere publieke of particuliere instellingen aan het kapitaal van KMO's. De steunmaatregelen in de
vorm van schuldconsolidatie en aandelenbelegging kunnen worden gecombineerd. Ten aanzien van
steunmaatregelen in de vorm van kredietgaranties en rentekortingen of een combinatie daarvan,
bedoeld om de schulden van de begunstigde ondernemingen te consolideren, heeft de Commissie de
procedure om de volgende redenen ingeleid: a) in het geval van levensvatbare ondernemingen leken
de maatregelen volgens het Verdrag niet toegestane exploitatiesteun te behelzen, aangezien ze niet
bijdragen tot een dusdanige ontwikkeling van de landbouw dat ze verenigbaar zouden zijn met de
gemeenschappelijke markt, in de zin dat ze de concurrentie in de betrokken sectoren verstoren
doordat de bedrijven steun ontvangen die op grond van artikel 87, lid 3, sub c, van het EG-Verdrag niet
gerechtvaardigd lijkt; b) in het geval van ondernemingen in moeilijkheden leken de maatregelen niet
verenigbaar met de communautaire regels inzake steun aan ondernemingen in moeilijkheden, zoals
neergelegd in de Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun voor
ondernemingen in moeilijkheden. Met betrekking tot de steunmaatregelen in de vorm van garanties
voor kapitaalkrediet van banken en voor publieke en particuliere aandelenbeleggingen in
ondernemingen heeft de Commissie om de volgende redenen besloten de procedure in te leiden: a)
in het geval van ondernemingen die niet in moeilijkheden verkeren behelsden de steunmaatregelen,
voor zover op grond van de beschikbare informatie kon worden vastgesteld, niet alleen investeringen,
maar ook exploitatiesteun, hetgeen volgens de mededingingsregels niet is toegestaan, b) in het geval
van ondernemingen in moeilijkheden leken de steunmaatregelen niet verenigbaar met de
communautaire regels inzake steun voor ondernemingen in moeilijkheden zoals neergelegd in
bovengenoemde richtsnoeren.

Van de nieuwe projecten is met name de huidige hervorming van de volledige Nederlandse
varkenshouderijsector, in het kader waarvan verschillende staatssteunmaatregelen bij de Commissie
zijn aangemeld, noemenswaardig. Een dergelijke hervorming moet worden beschouwd in de context
van de tenuitvoerlegging van Richtsnoer 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de
bescherming van wateren tegen vervuiling door nitraten van agrarische herkomst. 136 Op 1 september
1998 is in Nederland de wet inzake de herstructurering van de varkenshouderij van kracht geworden.
Bij de inwerkingtreding van deze wet hebben alle varkenshouders een aantal varkensrechten

135 Richtlijn nr. 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de cooÈ rdinatie van de procedures voor het
plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PB L 209 van 24.7. 92, blz. 1).

136 PB L 375 van 31.12.91.
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gekregen, waaronder een aantal fokzeugrechten. Deze rechten zijn gebaseerd op het aantal varkens,
respectievelijk fokzeugen, dat in 1995 of 1996 gehouden werd. Ingevolge de wet inzake de
herstructurering van de varkenshouderij worden de varkensrechten met 25% beperkt. Deze afname
van de varkensstapel zal in twee fasen worden doorgevoerd, met 10% vanaf 1 september 1998 en met
15% vanaf 1 januari 2000. Verder is in de wet vastgelegd dat de varkensrechten bij elke overdracht
daarvan in 1998 met 40% en in 1999 met 60% worden gekort. Met ingang van 2000 bedraagt de
reductie bij overdracht van varkensrechten 25%. Voor deze reductie met 25% wordt geen compensatie
geboden. In het kader van de hervorming van de Nederlandse varkenshouderijsector zijn de volgende
maatregelen bij de Commissie aangemeld: a) varkensheffing: een systeem van parafiscale heffingen
voor bestrijding van ziekten in de varkenssector, b) opkoopregeling: koop van mestproductierechten
tegen marktprijzen in gebieden die getroffen zijn door de varkenspest, c) sociaal-economisch plan voor
de varkenshouderij: een projectgroep heeft een projectplan voorbereid, dat voorziet in collectieve
informatie (cursussen, seminars etc.) en individuele bijstand en informatie door bedrijfsdiagnose, hulp
bij het opstellen van bedrijfsplannen, voorlichting, omschakeling en arbeidsbemiddeling voor
individuele varkenshouders, en d) financieÈle toelage bij beeÈindiging van de varkenshouderijactiviteiten:
de varkensrechten worden bij overdracht daarvan in 1998 met 40% en in 1999 met 60% gereduceerd.
Vanaf 2000 beloopt de reductie bij overdracht 25%. Het is de bedoeling dat de varkenshouders voor de
vermindering van het aantal varkensrechten bij overdracht in 1998 en 1999 een financieÈ le vergoeding
krijgen, van 15% in 1998 en 35% in 1999, en e) stimuleringsregeling voor varkenshouders in bepaalde
gebieden: doel hiervan is het milieu te verbeteren door de mestproductie als gevolg van de intensieve
varkenshouderij in of nabij natuurgebieden te verminderen. Varkenshouders in deze kwetsbare
gebieden kunnen alle activiteiten staken of hun rechten overhevelen naar andere gebieden. Bij
beeÈ indiging van de varkenshouderijactiviteiten worden de varkensrechten nietig. Bij verplaatsing van
de activiteiten worden de varkensrechten gekort, overeenkomstig de op 1 september 1998 in werking
getreden Nederlandse wet inzake de herstructurering van de varkenshouderij. Om een dergelijke
verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten aan te moedigen kan aan in deze gebieden gevestigde
varkenshouders na beeÈ indiging of verplaatsing van hun activiteiten een compensatie worden verstrekt.
Afgezien van maatregel e), die nog wordt onderzocht, heeft de Commissie alle genoemde maatregelen
goedgekeurd.

De Commissie heeft besloten de procedure te beeÈindigen ten aanzien van de investeringssteun aan de
onderneming Agrana StaÈrke GmbH. Zij was van oordeel dat de aangemelde maatregel staatssteun
behelsde die onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt en derhalve niet toelaatbaar was.
Het in Wenen gevestigde Agrana StaÈrke GmbH vervaardigt zetmeel en zetmeelproducten. Het was de
bedoeling dat de voorgenomen investeringen, die tot uitbreiding van de productiecapaciteit zouden
leiden, Agrana in staat zouden stellen zich aan te passen aan de veranderde economische
omstandigheden na de toetreding van Oostenrijk tot de Europese Unie. Omdat de zetmeelsector
met aanzienlijke structurele overschotten kampt, waarvoor restituties moeten worden verleend om
uitvoer naar derde landen mogelijk te maken, gaat de Commissie er doorgaans niet mee akkoord dat
er aan deze sector steun wordt verleend. Volgens een bepaling in de Akte van Toetreding van
Oostenrijk wordt de Commissie geacht zich flexibel op te stellen ten aanzien van transitoire nationale
steunregelingen die bedoeld zijn om herstructurering van de sector voor verwerking van landbouw-
producten te vergemakkelijken. Overeenkomstig deze bepaling heeft de Commissie eerder in diverse
gevallen ingestemd met investeringssteunmaatregelen ter herstructurering van de Oostenrijkse
productie in de zetmeelsector die geen capaciteitstoename tot gevolg hadden. De investeringen waar
het in dit geval om gaat, zouden echter resulteren in een aanmerkelijke toename van de
zetmeelproductiecapaciteit van de betrokken onderneming. Daarom kon de Commissie het Oosten-
rijkse argument dat zij op grond van de flexibiliteitsbepaling haar goedkeuring aan de maatregel
diende te hechten niet aanvaarden. Volgens artikel 87, lid 3, sub c, van het EG-Verdrag wordt de
Commissie geacht per geval te bepalen of een staatssteunmaatregel in het gemeenschappelijk belang
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is. Nadat zij overeenkomstig de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag een onderzoek had
uitgevoerd en de opmerkingen van de Oostenrijkse regering en derden in overweging had genomen,
kwam de Commissie tot de slotsom dat een steunmaatregel die tot verdere capaciteitstoenamen in de
zetmeelsector zou leiden niet verenigbaar met het gemeenschappelijk belang kon worden geacht.
Bovendien hield de Commissie er rekening mee dat de onderneming de investeringen reeds had
gedaan en dat de productiefaciliteiten zonder staatssteun en zonder een positieve beschikking in
bedrijf waren gesteld. Zij concludeerde hieruit dat de steun niet noodzakelijk was voor de
investeringen en de ontwikkeling van de sector. De vrije-marktwerking had hetzelfde resultaat
bewerkstelligd.

Wat een andere nieuwe lidstaat betreft, heeft de Commissie besloten haar goedkeuring te hechten aan
een Zweeds voornemen om staatssteun te verlenen aan Agroetanol AB door deze onderneming
gedurende vijf jaar (met mogelijk tweemaal een verlenging met twee jaar) vrij te stellen van
energiebelasting op de productie van 50.000 liter bio-ethanol per jaar, met een waarde van 80 tot 150
miljoen SEK (circa 9-17 miljoen ECU). Wel heeft de Commissie Zweden aangeraden de maatregel te
wijzigen, zodat het mogelijk zou worden de verschillen tussen de productiekosten van bio-ethanol en
van fossiele brandstoffen gedurende de eerste vijf jaar van de vrijstellingsperiode en eventuele
verlengingsperioden te volgen. Op die manier zou men zo nodig kunnen reageren op veranderingen
hierin door verlaging van de belastingvrijstelling, zodat de staatssteun niet meer bedraagt dan de extra
kosten die de onderneming moet maken om in plaats van fossiele brandstoffen bio-ethanol te
produceren. Bio-ethanol wordt vervaardigd uit hernieuwbare bronnen (graan) en met een geringe
hoeveelheid traditionele motorbrandstof vermengd. Dit mengsel kan in gewone voertuigen worden
gebruikt, zonder dat er veranderingen hoeven worden aangebracht. Bio-ethanol heeft betere milieu-
eigenschappen dan fossiele brandstoffen, met name wat de schadelijke emissies betreft; bio-ethanol is
vrijwel CO2-neutraal. In haar beschikking heeft de Commissie opnieuw onderstreept dat het in het
gemeenschappelijk belang is dat er hernieuwbare vormen van energie worden ontwikkeld. Als deze
eenmaal concurrerend zijn, wordt Europa minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en zullen er
minder broeikasgassen worden uitgestoten, waarvan kooldioxide de belangrijkste is. Vanwege de
garanties van de Zweedse autoriteiten dat zij het project zullen volgen en evalueren, de beperkte duur
van de belastingvrijstelling en het relatieve productievolume vergeleken met de totale brandstof-
consumptie in Zweden heeft de Commissie aanvaard dat de steun een proefproject betreft. Dit is
volgens Richtlijn 92/81/EEG van 31 oktober 1992 inzake de harmonisatie van de structuur van
accijnzen op minerale olieÈn een voorwaarde voor belastingvrijstelling voor zulke projecten. Ten
aanzien van de steunintensiteit heeft de Commissie, die in het kader van de staatssteunregels slechts
over beperkte procedurele bevoegdheden beschikt, het beginsel toegepast dat is beschreven in de
Communautaire richtsnoeren inzake steun ten behoeve van het milieu uit 1994, waarin is bepaald dat
staatssteun voor hernieuwbare energiebronnen de extra productiekosten van deze vormen van energie
ten opzichte van die van fossiele brandstoffen niet mag overschrijden. Hoewel het niet waarschijnlijk is
dat de belastingvrijstelling tot overcompensatie zal leiden, kan niet worden uitgesloten dat de
onderneming haar rentabiliteit zou kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door betere benutting van de
productiecapaciteit, technologische ontwikkeling, of de verkoop van meer bioethanol als additief van
benzine in plaats van als diesel. Daarom heeft de Commissie Zweden overeenkomstig artikel 88, lid 1,
van het EG-Verdrag aanbevolen de steunmaatregelen aan te passen, rekening houdend met deze
factoren.

Wat tot slot de terugvordering van niet met de gemeenschappelijke markt verenigbare staatssteun
betreft, dient te worden opgemerkt dat in een zaak waarin Frankrijk in strijd met artikel 28 van het
EG-Verdrag staatssteun had verleend ter bevordering van de sector schapenvlees en de Commissie in
1997 een negatieve beschikking had gegeven met het verzoek tot terugvordering van de betaalde steun
(plus rente vanaf de datum van toewijzing, berekend aan de hand van de commercieÈ le rentevoet), de
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Franse autoriteiten in 1998 bewijzen hebben overgelegd waaruit blijkt dat de steun is teruggevorderd,
zodat de zaak nu als gesloten kan worden beschouwd.

2.9. Overige sectoren

Chemische industrie

Duitsland

Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH 137

Op 25 november heeft de Commissie besloten de procedure te beeÈindigen die zij ingevolge artikel 88,
lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van de subsidies die de Duitse autoriteiten wilden
verlenen aan de onderneming Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH, die pas is opgericht op het
terrein van het chemieconcern Leuna, waarvan de productie-installaties zijn geprivatiseerd en aan een
honderdtal verschillende beleggers zijn verkocht. Het is de bedoeling dat Infraleuna, waarvan het
merendeel van de aandelen in overheidshanden is, alle infrastructuur op het terrein realiseert en
beheert ten behoeve van de daar gevestigde ondernemingen. Tevens is zij belast met de bodemsane-
ring van het terrein, hetgeen een taak is van de publieke autoriteiten, die het terrein hebben verkocht
tegen de marktprijs van gesaneerde grond. Aangezien er geen particuliere investeerder kon worden
gevonden voor de infrastructuur, is de Commissie tot de slotsom gekomen dat de oprichting van
Infraleuna voor de publieke autoriteiten de enige mogelijkheid was om hun diverse taken uit te voeren
en dat de initieÈ le kapitaalschenking van 1.018 miljoen DM (521,63 miljoen ECU) geen staatssteun
vormde in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. De subsidie van 150 miljoen DM (76,86
miljoen ECU) ten behoeve van het milieu is, hoewel een niet-kwantificeerbaar deel ervan staatssteun
behelst, verenigbaar met de bepalingen van de kaderregeling inzake steun ten behoeve van het milieu.
De Commissie heeft bovendien vastgesteld dat er geen steun wordt verleend aan de nieuwe
ondernemingen die zich op het terrein vestigen, die Infraleuna een normale beloning geven voor haar
diensten, zodat Infraleuna hiermee haar activiteiten kan financieren.

Textiel

Frankrijk

Nouvelles Filatures LainieÁres de Roubaix

Op 4 november heeft de Commissie besloten de procedure te beeÈ indigen die zij uit hoofde van artikel
88, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van de steun die onrechtmatig is verleend aan
de onderneming `Les Filatures de Roubaix' in de vorm van een subsidie en een participatielening. 138

De Commissie heeft vastgesteld dat van de subsidie van 22 miljoen FRF (3,35 miljoen ECU) slechts
7,77 miljoen FRF (1,17 miljoen ECU) gerechtvaardigd was, hetgeen overeenkomt met het regionale
steunplafond van 35% voor KMO's. Bovendien kwam de Commissie tot de slotsom dat de
participatielening van 18 miljoen FRF (2,74 miljoen ECU) exploitatiesteun behelst ten belope van 1,46
miljoen FRF (0,22 miljoen ECU), ofwel het verschil tussen het gehanteerde rentepercentage en de
marktrente. De Commissie heeft derhalve besloten van de subsidie 7,77 miljoen FRF (1,17 miljoen

137 C 18/97.
138 C 50/97.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

272 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE



ECU) goed te keuren, de Franse autoriteiten te gelasten de resterende 14,23 miljoen FRF (2,17
miljoen ECU) plus rente terug te vorderen en de participatielening alleen goed te keuren als het
rentepercentage ten minste gelijk zou zijn aan het op het moment van verstrekking van de lening
geldende referentiepercentage van 8,28%.

Papierindustrie

Frankrijk

PreferentieÈle voorwaarden die door EDF aan enkele ondernemingen in de papierindustrie zijn
toegekend 139

Op 20 mei heeft de Commissie naar aanleiding van een klacht besloten de procedure van artikel 88, lid
2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van vermoede steunverlening ten behoeve van de
papierfabrikanten Condats, Cascades, Lancey, Gromelle en Sibille in de vorm van preferentieÈ le
voorwaarden voor de levering van elektriciteit door het overheidsbedrijf ElectriciteÂ de France (EDF).
Om hen aan te sporen een elektrische infrarooddroger aan te schaffen, krijgen de desbetreffende
papierfabrikanten bij installatie van de droger een voorschot van EDF. Dit voorschot is gelijk aan de
korting op de hoeveelheid elektriciteit die deze droger naar schatting zal verbruiken tijdens de duur
van het leveringscontract, gewoonlijk zes jaar. De geactualiseerde totaalwaarde van de kortingen
bedraagt ten minste 6,45 miljoen ECU. Met de inleiding van deze procedure tracht de Commissie
opheldering te krijgen over meerdere vragen die zij, op grond van de informatie waarover zij
momenteel beschikt, niet kan beantwoorden, te weten: (i) of EDF door deze kortingen te geven, de
marginale kosten en ten minste een deel van haar vaste kosten dekt; (ii) of EDF op deze wijze niet
probeert nieuwe klanten te werven onder de gebruikers van andere energiebronnen; (iii) of de andere
elektriciteitsverbruikers die zich in een soortgelijke situatie bevinden, niet worden gediscrimineerd; en
(iv) of er geen sprake is van intracommunautaire concurrentievervalsing, enerzijds tussen de
producenten van elektrische en niet-elektrische drogers en anderzijds tussen de leveranciers van
elektriciteit en van andere energiebronnen en tenslotte tussen de papierfabrikanten die wel een
voorschot van EDF ontvangen en de fabrikanten die geen voorschot krijgen.

Huishoudelijke apparaten en elektronica

Spanje

MAGEFESA en de opvolgers daarvan

Op 14 oktober heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag die
zij op 16 juli 1997 had ingeleid ten aanzien van de [vermeende] steun aan de ondernemingen van het
Magefesa-concern en bepaalde opvolgers daarvan met een negatieve beschikking te beeÈindigen. 140 Zij
is tot de conclusie gekomen dat de steun onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt en
heeft derhalve terugvordering ervan gelast. Het Magefesa-concern had reeds eerder steun ontvangen
die, in 1989, onverenigbaar was verklaard. In de huidige beschikking merkte de Commissie allereerst
op dat deze beschikking van 1989 niet is uitgevoerd, aangezien de onverenigbare steun niet is
teruggevorderd van de begunstigde ondernemingen. De nieuwe negatieve eindbeschikking is genomen
ten aanzien van steunmaatregelen die sinds de beschikking van 1989 ten goede zijn gekomen aan de

139 C 39/98 (ex NN 53/98).
140 C 44/97.
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ondernemingen van het concern doordat tot het moment waarop de betrokken ondernemingen failliet
gingen of ze hun activiteiten definitief hebben gestaakt de verschuldigde belastingen en sociale
premies, waarmee een bedrag was gemoeid van in totaal 13.150 miljoen PTA (78,82 miljoen ECU),
steeds niet zijn geõÈnd. Ook al strookt een deel van de betrokken maatregelen wellicht met regionale
steunregelingen, toch zou het cumulatieve effect van de in de beschikking van 1989 genoemde, maar
niet-teruggevorderde steun en de nieuwe steun het handelsverkeer nadelig beõÈnvloeden op een wijze
die onverenigbaar is met de de gemeenschappelijke markt.

ItalieÈ

Seleco SpA 141

Op 4 februari heeft de Commissie besloten tot uitbreiding van de procedure van artikel, lid 2, van het
EG-Verdrag die zij in 1994 had ingeleid ten aanzien van steun voor Seleco, een onderneming die
werkzaam is in de consumentenelektronica. Deze procedure-uitbreiding heeft betrekking op nieuwe
financieÈ le transacties waarvan Seleco sinds 1994 zou hebben geprofiteerd en die steunelementen ten
gunste van de overheidsbedrijven Italtel, Friulia SpA en Rel kunnen bevatten. Het betreft met name
deelnemingen van Italtel en Friulia SpA, leningen van ten minste 12,3 miljoen ECU en afkoop door
Seleco van een schuld van 33,85 miljoen ECU die zij bij Rel had, door middel van een betaling van
10,28 miljoen ECU.

Leer, lood, zink

ItalieÈ

Enirisorse 142

Op 25 november heeft de Commissie met een negatieve beschikking de procedure beeÈ indigd die zij uit
hoofde van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van een nieuwe
steunmaatregel in de vorm van een kapitaalinbreng van 68,67 miljoen ECU van de Italiaanse staat aan
het Enirisorse-concern, dat voornamelijk actief is in de sectoren leer, lood en zink. De Commissie
heeft vastgesteld dat de maatregel staatssteun behelsde, aangezien de Italiaanse autoriteiten zich niet
gedragen hadden zoals een particuliere investeerder in een markteconomie normaliter zou hebben
gedaan, gelet op de voorgenomen liquidatie van Enirisorse en het feit dat dientengevolge geen enkel
rendement van de kapitaalinbreng mocht worden verwacht. Derhalve acht zij de steun onverenigbaar
met de gemeenschappelijke markt en heeft zij de Italiaanse autoriteiten gelast de steun plus rente
vanaf de dag van toewijzing terug te vorderen.

141 C 46/94 PB C 155 van 20.5.98; voor het inleiden van de oorspronkelijke procedure, zie het XXIVe Verslag over
het mededingingsbeleid, blz. 559.

142 C 90/97.
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Staatsdrukkerij en -munterij

ItalieÈ

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato en de ondernemingen die het beheerst 143

Op 28 oktober heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in
te leiden ten aanzien van de steun ten behoeve van het Poligrafico-concern, dat wil zeggen het Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato (Poligrafico) en de ondernemingen waarover het de zeggenschap
uitoefent. Het concern houdt zich bezig met de productie van normaal papier en papier voor
bankbiljetten, officieÈ le postzegels en postzegels voor verzamelaars, alsook met de publicatie van
officieÈ le staatsdocumenten en culturele en literaire werken van nationaal belang. Zonder de steun
zouden de begunstigde ondernemingen van het concern aanmerkelijke verliezen hebben geleden en in
moeilijkheden zijn geraakt. De steun betrof enerzijds kapitaalinjecties van in totaal 156,5 miljoen ECU
van Poligrafico ten gunste van een onderneming van het Cartieri Miliani-concern, en anderzijds veel te
hoge prijzen die de staat heeft betaald in het kader van exclusieve overeenkomsten met Poligrafico
(met name de onderneming Verres), hetgeen de onderneming een voordeel heeft opgeleverd van
tussen de 66 en de 139 miljoen ECU. Wil deze steun verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke
markt, dan moet hij voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in de richtsnoeren voor steun aan
ondernemingen in moeilijkheden.

Energie

Denemarken

Maatregelen ten behoeve van de aardgassector in Denemarken 144

Op 29 juli heeft de Commissie goedkeuring verleend aan een belastingverlagingsmaatregel ten gunste
van de Deense aardgassector. De verlaging in kwestie is reeds toegekend aan de vijf aardgas-
distributiebedrijven en de publieke onderneming DANGAS toen deze begin jaren tachtig met de
distributie van aardgas waren begonnen. De prijs die huishoudens voor aardgas moeten betalen, komt
overeen met de prijs van olie, maar de regionale bedrijven en DANGAS mochten een zogenaamde
schaduwbelasting inhouden omdat het gebruik van aardgas niet was belast. De belastingverlaging was
noodzakelijk om de aanleg en uitbreiding van het aardgasnetwerk mogelijk te maken. Niettemin
bouwden de vijf regionale bedrijven en DANGAS een zware schuldenlast op van 2,35 miljard ECU
(17,4 miljard DKR), hetgeen te wijten was aan de daling van de olieprijzen en het geringere aantal
huishoudens dat van olie op gas omschakelde. De Deense autoriteiten hebben toegezegd het stelsel
opnieuw aan te melden wanneer de richtlijn betreffende de liberalisering van de gasmarkt in 2000 ten
uitvoer wordt gelegd. In ieder geval zal de Commissie in 2000 een aanmelding van de belastingverla-
ging ontvangen, omdat de hoofdcomponent van de verlaging op 31.12.2000 vervalt. De Commissie
heeft besloten de steun goed te keuren, aangezien de regionale bedrijven en DANGAS bij wet zijn
belast met het verrichten van een openbare dienst in de zin van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag,
namelijk de aanleg van het aardgasnetwerk en de distributie van aardgas. Uit het door de diensten van
de Commissie verrichte onderzoek is gebleken dat de vijf regionale bedrijven en DANGAS ondanks
de belastingverlaging geen overcompensatie hebben genoten, hetgeen tot het jaar 2000 ook niet het
geval zal zijn. Tenslotte werd beklemtoond dat de maatregelen aan een herziening zullen worden

143 NN 95/97.
144 N 449/97 A en NN 50/98, PB C 308 van 08.10.98.
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onderworpen voordat met de liberalisering van de gasmarkt wordt begonnen, en tevens dat de Deense
regering door de aangemelde maatregelen het economisch voordeel voor de vijf regionale bedrijven en
DANGAS in feite heeft beperkt.

Duitsland

Bruinkoolcentrale in Cottbus 145

Op 9 december heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
beeÈ indigen en haar goedkeuring te hechten aan een steunmaatregel ten belope van 49,5 miljoen DM
(25,2 miljoen ECU) ten behoeve van de bouw van een verwarmingscentrale op basis van bruinkool
voor de stad Cottbus. Het gaat om een project waarbij een nieuwe technologie wordt toegepast om
bruinkool als brandstof te kunnen gebruiken, waarvoor in het kader van het THERMIE-programma
aanvullende communautaire steun is verleend. De Commissie heeft vastgesteld dat het project
positieve gevolgen heeft gehad voor de regionale ontwikkeling en de werkgelegenheid, terwijl de
gevolgen voor de brandstoffenmarkt verwaarloosbaar waren. Daarom acht zij de steun verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt.

Ierland

Uitbreiding van het Ierse aardgasnetwerk 146

Op 6 mei heeft de Commissie goedkeuring verleend aan steun ten bedrage van 72,3 miljoen ECU (57
miljoen IEP) voor de uitbreiding van het Ierse aardgasnetwerk met ongeveer 355 km, waardoor de
lengte van het bestaande netwerk bijna wordt verdubbeld. De steun blijft binnen de grenzen van de
niveaus die voor de desbetreffende steunregio's in Ierland aanvaardbaar zijn en is derhalve
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

Nederland

Steun ten behoeve van 624 Nederlandse benzinestations dichtbij de Duitse grens 147

Op 3 juni heeft de Commissie de procedure ingeleid ten aanzien van de steun van 56,57 miljoen ECU
die de Nederlandse regering had toegekend aan 624 Nederlandse benzinestations dichtbij de Duitse
grens, teneinde de verliezen te compenseren die de eigenaren van deze benzinestations lijden als
gevolg van een verhoging van de dieselaccijns sinds 1 januari 1998. Deze steun wordt berekend aan de
hand van de hoeveelheid geleverde dieselolie en neemt af naarmate de afstand tussen het station en de
Duitse grens groter wordt. De Commissie was enerzijds van oordeel dat er twijfels bestaan over de
toepassing van de `de minimis'-regel, daar de Nederlandse regering niet heeft aangetoond dat de
begunstigde stations alle afzonderlijke ondernemingen vormen en dat de steun derhalve geen enkel
cumulatief effect kan hebben, en anderzijds dat deze maatregel de handel en de concurrentie tussen de
lidstaten kan beõÈnvloeden.

145 N 59/97.
146 N 704/97, PB C 253 van 12.08.98.
147 C 43/98 (ex 558/97), PB C 307 van 07.10.98.
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Finland

Elektriciteitskabel van Zweden naar AÊ land (Finland) 148

Op 14 oktober heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toewijzing van 48
miljoen FIM (8 miljoen ECU) steun voor de vervanging van de elektriciteitskabel tussen Zweden en
het Finse eiland AÊ land door een nieuwe teneinde de komende twintig jaar in de behoeften van het
eiland te voorzien. De steun is toegekend aan de elektriciteitsmaatschappij KraftnaÈt AÊ land, het semi-
overheidsbedrijf dat eigenaar is van de kabel en dat tot taak heeft het net aan te leggen, nieuwe
gebruikers erop aan te sluiten en elektriciteit te leveren. De Commissie heeft er rekening mee
gehouden dat de openbaredienstverplichting van KraftnaÈt AÊ land strookt met het concept van diensten
van algemeen economisch belang in de zin van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag en dat de
ontwikkeling van het handelsverkeer niet dusdanig wordt belemmerd dat het communautair belang
wordt geschaad, aangezien alle distributeurs en consumenten die elektriciteit willen kopen in Zweden
er gebruik van kunnen maken.

Zweden

Steunregelingen ten behoeve van O&O binnen de energiesector 149

Op 11 maart heeft de Commissie goedkeuring verleend aan drie steunregelingen met een totale
begroting van 607 miljoen ECU ten behoeve van verschillende O&O-maatregelen in de energiesector.
Deze maatregelen maken deel uit van een omvangrijke reorganisatie van het Zweedse energiebeleid,
die als doel heeft de duurzame ontwikkeling van milieuvriendelijke energiebronnen te verbeteren.
Deze regelingen zijn gericht op het ondersteunen van basisonderzoek, alsmede van preconcurrentieÈ le
onderzoeksprojecten van ondernemingen, onderzoeksinstituten en universiteiten op het gebied van de
ontwikkeling van verschillende hernieuwbare energiebronnen.

Toerisme

Oostenrijk

Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH&Co KG 150

Op 22 april heeft de Commissie goedkeuring verleend aan investeringssteun ten belope van 4,8 miljoen
ECU voor de bouw van een sanatorium in Windischgarsten, dat gelegen is in een steunregio. De
Commissie kwam tot haar conclusie nadat zij had vastgesteld dat er op deze specifieke markt in deze
regio of in naburige gebieden geen sprake is van overcapaciteit, maar juist van een beddentekort,
terwijl de steun minder omvangrijk is dan de maximaal toelaatbare steunintensiteiten voor deze regio.

148 N 18/98, PB C 392 van 16.12.98.
149 N710/97, N 711/97, N 712/97, PB C 169 van 04.06.98.
150 N 507/96, PB C 290 van 18.09.98.
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ItalieÈ

Regionale Siciliaanse wet 25/93 151

Op 3 juni heeft de Commissie besloten de procedure te beeÈ indigen die zij ingevolge artikel 88, lid 2,
van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van de regionale Siciliaanse wet waarin maatregelen ten
behoeve van de werkgelegenheid zijn opgenomen (de artikelen 51, 114, 117, 119). Wat betreft met
name de subsidies ten gunste van het toeristisch verkeer naar SicilieÈ, die bestemd zijn voor de
reisorganisatoren en de Italiaanse en buitenlandse reisbureaus, heeft de Commissie vastgesteld dat
gezien de structuur van het systeem de consument, dat wil zeggen de toeristen, via genoemde
reisbureaus in financieel opzicht direct van de steun profiteert. Desondanks kon de Commissie niet
uitsluiten dat er sprake was van steun aan de gehele toeristische sector in de regio SicilieÈ in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. De Commissie heeft besloten de steun in kwestie goed te keuren,
gezien het feit dat de regio in aanmerking komt voor de uitzonderingsbepaling van artikel 88, lid 2, sub
a, van het EG-Verdrag, en tevens omdat uit de door de Italiaanse autoriteiten verstrekte gegevens
blijkt dat het toerisme op SicilieÈ zich onvoldoende ontwikkelt.

Verenigd Koninkrijk

Tourism Challenge Fund 152

Op 22 december heeft de Commissie, nadat zij had vastgesteld dat de voor regionale steun vastgestelde
plafonds niet werden overschreden, haar goedkeuring gehecht aan de toepassing van een steunregeling
ter ondersteuning van investeringen in de toerismesector van Noord-Ierland. De begroting voor de
periode 1998-2003 bedraagt 135 miljoen ECU.

Gezondheidszorg

ItalieÈ

Reddingssteun voor Case di Cura Riunite s.r.l. 153

Op 18 februari heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen het voorstel van de
Italiaanse autoriteiten om aan Case di Cura, een openbare instantie die medische diensten verleent,
een staatsgarantie te verlenen voor nieuwe leningen ten bedrage van maximaal 20,5 miljoen ECU. De
garantie zal tegen marktvoorwaarden worden betaald met een jaarlijkse belasting van 1,35%. De
Commissie was van mening dat de maatregel in kwestie niet valt onder artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag omdat deze geen enkel economisch voordeel voor de onderneming oplevert, maar slechts
haar financieÈ le nadelen beperkt die de staat zelf veroorzaakt heeft door zijn uitstaande schulden bij de
onderneming niet af te lossen. Bovendien was de Commissie van oordeel dat er slechts in beperkte
mate sprake was van concurrentievervalsing, omdat de handel tussen lidstaten op de medische-
dienstverleningsmarkt verwaarloosbaar is.

151 C 21/97.
152 N 533/98.
153 N 461/97, PB C 149 van 15.5.98.
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Telecommunicatiediensten

BelgieÈ

Hermes Europe Railtel 154

Op 7 april heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van een staatsgarantie die door de Vlaamse autoriteiten zou worden toegekend ter
dekking van 50% van leningen van 50 miljoen ECU die door particuliere banken aan Hermes Europe
Railtel (HER) werden verstrekt. HER, een gemeenschappelijke onderneming van het Amerikaanse
telecommunicatiedienstverleningsbedrijf GTS en het Nederlandse HIT Rail B.V., wil een van de
toonaangevende pan-Europese vervoersbedrijven worden op een markt die pas onlangs werd
geliberaliseerd. HER is voornemens via haar netwerk een breed scala van technologisch hoogwaardige
grensoverschrijdende telecommunicatiediensten aan te bieden. HER zal langs het spoorwegstelsel van
Europa een optischevezelnetwerk opzetten en exploiteren dat halverwege 1998 zes landen van de EU
en Zwitserland met elkaar zal verbinden en dat aan het eind van het project in geheel Europa in bedrijf
zal zijn. De investeringskosten in niet-gesteunde gebieden in Vlaanderen bedragen in totaal 64 miljoen
ECU. De Commissie betwijfelt of de garantie onder marktvoorwaarden zal worden verstrekt. Zo niet,
dan merkt de Commissie voorts op dat de steun niet wordt verleend ten gunste van een KMO en dat
het desbetreffende gebied niet noodlijdend is of gekenmerkt wordt door hoge werkloosheid. Indien
aan deze beide voorwaarden was voldaan, zou de Commissie de staatsgarantie in kwestie positiever
hebben kunnen beoordelen.

Postwezen

ItalieÈ

Ente Poste Italiane 155

Op 14 juli heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van steun voor het nationale Italiaanse postbedrijf (Amministrazione delle Poste e
Telecommunicazioni, later Ente Poste Italiane en sinds februari 1998 Ente Poste S.p.A.). De afgelopen
jaren blijkt er in verschillende vormen steun te zijn verleend. Ente Poste voert geen analytische
boekhouding waarin de kosten en baten van gereserveerde en concurrerende activiteiten afzonderlijk
worden bijgehouden. De Commissie schat dat ItalieÈ de afgelopen 30 jaar meer dan 20 miljard ECU aan
het postbedrijf heeft verstrekt. Ten minste een deel van deze steun kan verenigbaar zijn met de
gemeenschappelijke markt, voor zover deze een vergoeding vormt voor de extra kosten die het
postbedrijf heeft gemaakt bij de vervulling van zijn verplichtingen op het gebied van de openbare
dienstverlening, of voor zover deze voÂ oÂ r de liberalisering van de postdiensten was toegekend. Op 26
september heeft de Commissie, na te hebben vernomen dat Ente Post nog aanvullende steun heeft
ontvangen in de vorm van een kwijtschelding van schulden ten bedrage van 2,65 miljard ECU, besloten
de op 14 juli ingeleide procedure hiertoe uit te breiden.

154 C 29/98 (ex N 544/97), PB C 291 van 19.09.98, Competition Newsletters 2/1998, blz. 83.
155 C 47/98 (ex NN 41/98), PB C 367 van 27.11.98.
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Weg- en waterbouw

ItalieÈ

SocietaÁ Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. 156 en Italstrade S.p.A. 157

Op 16 september heeft de Commissie besloten de procedure te beeÈ indigen die zij ingevolge artikel 88,
lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van de tussen 1995 en 1997 aan de SocietaÁ Italiana
per Condotte d'Acqua S.p.A. en Italstrade S.p.A., beide actief in de weg- en waterbouw, verleende
steun. De beide ondernemingen hadden, als dochteronderneming van het Iritecna/Fintecna-concern, in
het kader van een herstructureringsplan van het concern eerder goedgekeurde steun ontvangen ten
bedrage van respectievelijk 56 miljoen ECU en 231 miljoen ECU. In strijd met de beschikking van de
Commissie met betrekking tot Iritecna is er echter tussen 1995 en 1997 met het oog op de privatisering
van beide ondernemingen opnieuw steun verleend, 84 miljoen ECU aan Condotte en 91 miljoen ECU
aan Italstrade. De Commissie was van mening dat zij alleen na een algemeen onderzoek van alle
verleende steun kon beoordelen of de nieuwe steunmaatregelen verenigbaar waren met de
gemeenschappelijke markt, zodat ook de eerder goedgekeurde maatregelen opnieuw moesten worden
onderzocht.

Bij de beeÈ indiging van de onderhavige procedure merkte de Commissie op dat ondanks de schending
van de beschikking inzake Iritecna zowel de nieuwe als de oude steunmaatregelen verenigbaar kunnen
worden geacht met de gemeenschappelijke markt, omdat ze stroken met de bepalingen van de
richtsnoeren voor steun aan ondernemingen in moeilijkheden en het de ondernemingen op lange
termijn mogelijk maken weer rendabel te worden. Derhalve heeft zij de maatregelen goedgekeurd, op
voorwaarde dat beide ondernemingen binnen de gestelde termijn worden geprivatiseerd door verkoop
van de laatste deelnemingen van Fintecna in deze ondernemingen en dat ItalieÈ periodiek verslag
uitbrengt van de economische en financieÈ le situatie en de voortgang met de privatisering van deze
ondernemingen.

Film en televisie

Frankrijk

Steunregeling voor de filmproductie 158

Op 3 juni 1998 heeft de Commissie uit hoofde van artikel 87, lid 3, sub d, van het EG-Verdrag
goedkeuring verleend aan het programma ter ondersteuning van de Franse filmproductie. Dit
programma beschikt over een jaarlijkse begroting van ongeveer 60 miljoen ECU en voorziet in
automatische steun voor iedere in Frankrijk gerealiseerde film met een cultureel belang. Het nieuwe
programma, dat op basis van vereenvoudigde en geharmoniseerde regels is opgesteld, maakt
internationale coproducties gemakkelijker. De Commissie heeft de aangemelde regeling beoordeeld

156 C 38/97.
157 C 39/97 (ex NN 59/97).
158 N 3/98, PB C 279 van 08.09.98.
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aan de hand van drie algemene criteria die het mogelijk maken een evenwicht te vinden tussen de
doelstelling een culturele schepping te realiseren, en de ontwikkeling van de audiovisuele sector:

Ð de steunintensiteit moet worden beperkt tot maximaal 50%, om commercieÈ le prikkels welke eigen
zijn aan een markteconomie te stimuleren en te voorkomen dat lidstaten tegen elkaar gaan
opbieden;

Ð de steun moet voor zover mogelijk neutraal zijn wat betreft de specifieke activiteiten die met de
filmproductie verband houden, en derhalve geen toelage voor bepaalde activiteiten omvatten;

Ð de producent moet de vrijheid hebben ten minste 20% van de filmbegroting in een of meerdere
andere lidstaten te besteden, zonder dat de steun voor dat deel van de begroting wordt verminderd.

Nederland

Steunregeling voor de filmproductie 159

Op 25 november heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een steunregeling voor de
filmproductie. Deze regeling, die in een geringe steunintensiteit voorziet, voldoet aan de algemene
criteria voor goedkeuring van steun voor de filmproductie die de Commissie in mei 1998 in haar
beschikking inzake soortgelijke Franse steunmaatregelen heeft vastgesteld, namelijk dat de
steunintensiteit maximaal 50% per film mag bedragen en de producent de vrijheid moet hebben ten
minste 20% van de filmbegroting in andere lidstaten te besteden, zonder dat de steun voor dat deel van
de begroting wordt verminderd. De steunregeling geldt voor een periode van vijf jaar en heeft een
begroting van 15 miljoen HFL (6,275 miljoen ECU).

Boeken

Frankrijk

Steun voor de CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 160

Op 10 juni heeft de Commissie besloten de procedure te beeÈ indigen die zij ingevolge artikel 88, lid 2,
van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van de steun die door de Franse regering was verleend
aan de CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF), en deze steun goed te keuren op grond
van de culturele uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, sub d. Deze steun is aan de CELF
toegekend om de verwerking van kleine bestellingen van buitenlandse bibliotheken mogelijk te
maken, zodat lezers in niet-Franstalige landen voor een redelijke prijs Franstalige boeken kunnen
aanschaffen. De Commissie heeft de genoemde culturele uitzonderingsbepaling toegepast, omdat zij
op grond van een diepgaand onderzoek naar de markt in kwestie en naar de activiteiten van de CELF
tot de conclusie was gekomen dat de steun slechts een cultureel doel dient en niet bedoeld is om
andere commercieÈ le activiteiten van de CELF te subsidieÈren.

159 N 486/97.
160 C 39/96 (ex NN 127/92); voor het inleiden van de procedure, zie het XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid,

blz. 262.
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Gokken en wedden

Frankrijk

Paris Mutuel Urbain (PMU) 161

Op 6 mei heeft de Commissie besloten een aanvulling te geven op het onderzoek dat zij in 1991 had
ingesteld naar een aantal maatregelen die Frankrijk ten behoeve van de PMU en de SocieÂ teÂs de
Courses de Chevaux had genomen. Dit besluit volgt op de gedeeltelijke nietigverklaring door het
Gerecht van eerste aanleg van de eindbeschikking die de Commissie in 1993 heeft gegeven. Bij deze
beschikking had de Commissie op grond van artikel 87, lid 3, sub c, van het EG-Verdrag goedkeuring
verleend aan bepaalde steunmaatregelen en met betrekking tot sommige andere maatregelen besloten
dat zij geen steun vormden in de zin van artikel 87, lid 1. 162 Het Gerecht bevestigde in zijn arrest het
eerste deel van de beschikking van de Commissie, maar vernietigde het tweede deel. In het licht van
het arrest van het Gerecht heeft de Commissie derhalve besloten tot uitbreiding van de procedure die
zij in 1991 ten aanzien van deze maatregelen had ingeleid.

Bewapening

BelgieÈ

Steun ten behoeve van de burgerlijke activiteiten van de Herstal-groep 163

Op 3 juni heeft de Commissie goedkeuring verleend aan steun ten belope van 4 miljoen ECU voor de
civiele activiteiten van de Herstal-groep, fabrikant van wapens en militaire en civiele munitie. De steun
is bedoeld voor het sociale plan voor de herstructurering van de activiteiten van de groep en strookt
met de richtsnoeren voor steun aan ondernemingen in moeilijkheden.

3. Horizontale steun

3.1. Steun voor milieubescherming en energiebesparing

BelgieÈ

Sidmar 164

Op 25 maart heeft de Commissie goedkeuring verleend aan steun voor milieubescherming ten behoeve
van de staalonderneming Sidmar. De steun bestaat uit een subsidie van 26,2 miljoen ECU voor een
investeringsproject van 179 miljoen ECU. De subsidie is bestemd voor vier projecten die als doel
hebben de milieueffecten van de activiteiten van Sidmar zodanig te beperken dat aanpassing aan
nieuwe milieunormen plaatsvindt.

161 C 51/90 (ex 100/90), PB C 253 van 12.08.98; voor het inleiden van de oorspronkelijke procedure, zie het XXIe
Verslag over het mededingingsbeleid, punt 339.

162 Zaak T-67/94, Ladbroke Racing Ltd/Commissie, Jurispr. 1997; voor de eindbeschikking van de Commissie, zie
het XXIIIe Verslag over het mededingingsbeleid, punt 542.

163 N 227/98, PB C 277 van 05.09.98.
164 N 675/97, PB C 300 van 29.09.98.
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Duitsland

a) Vrijstelling voor GeorgsmarienhuÈ tte GmbH van milieuverplichtingen 165

Op 29 juli heeft de Commissie een eindbeschikking gegeven ten aanzien van de vrijstelling voor
GeorgsmarienhuÈ tte GmbH van milieuverplichtingen betreffende hergebruik en verwijdering van
industrieel stof. In deze beschikking beschouwt de Commissie de tussen 1994 en 1995 toegekende niet-
aangemelde steun van 31,52 miljoen ECU (61,64 miljoen DM) als onrechtmatig en onverenigbaar met
de gemeenschappelijke markt en verzoekt zij derhalve om terugbetaling van de steun. De Commissie
heeft namelijk geconstateerd dat GeorgsmarienhuÈ tte het stof niet hergebruikte en ook niet van plan
was dat te gaan doen, omdat de onderneming had vastgesteld dat zulks economisch niet levensvatbaar
was.

b) Riedel-de HaeÈn 166

Op 22 december heeft de Commissie met een negatieve eindbeschikking de procedure beeÈ indigd die
zij uit hoofde van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van de 8 miljoen DM
(4 miljoen ECU) investeringssteun die onrechtmatig was verleend aan de onderneming Riedel-de
HaeÈn, die actief is in de chemiesector. Aangezien het om een grote onderneming gaat die niet in een
steungebied gevestigd is en derhalve geen algemene investeringssteun mag ontvangen, betogen de
Duitse autoriteiten dat de steun bedoeld is ter bescherming van het milieu. De Commissie heeft echter
vastgesteld dat niet is voldaan aan de in de kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het
milieu neergelegde verenigbaarheidscriteria, omdat het een nieuwe investering betreft en uit niets
blijkt dat bepaalde kosten enkel om milieuredenen worden gemaakt en niet vanuit economische
overwegingen die voor de begunstigde aanleiding zouden zijn om de betrokken investering hoe dan
ook te realiseren. Daarom heeft de Commissie besloten de Duitse autoriteiten te gelasten de steun pus
de rente vanaf de dag van toewijzing terug te vorderen.

ItalieÈ

a) Servola SpA 167

Op 1 juli heeft de Commissie besloten de procedure te beeÈ indigen die zij ingevolge artikel 88, lid 2, van
het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van de steun van 11,36 miljoen ECU (22 miljard ITL) die de
Italiaanse regering aan Servola SpA wilde verlenen voor investeringen ten behoeve van milieu-
bescherming. In haar beschikking tot inleiding van de procedure had de Commissie twijfels geuit over
de verenigbaarheid van een deel van de steun ten belope van 7,23 miljoen ECU (14 miljard ITL),
omdat dit bedrag bestemd was voor investeringen die op grond van de communautaire kaderregeling
inzake staatssteun ten behoeve van het milieu niet voor steun in aanmerking kwamen. De Italiaanse
regering besloot echter voor dit deel van de investering geen steun toe te kennen, zodat de Commissie
de procedure kon beeÈ indigen en het resterende steunbedrag goedkeuren.

165 C 46/97 (ex NN 86/97); voor het inleiden van de procedure, zie het XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid.
166 C 63/97 (ex NN 104/97).
167 C 22/96.
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b) Cartiere del Garda 168

Op 29 juli 1998 heeft de Commissie goedkeuring verleend aan steun van 1,9 miljoen ECU ten gunste
van de onderneming Cartiere del Garda voor investeringen ten behoeve van milieubescherming. De
onderneming, die in een toeristenplaats is gevestigd, heeft besloten 6,5 miljoen ECU te investeren in
de zuivering van het afvalwater dat in het Gardameer wordt geloosd, en in de bestrijding van de
geluidshinder die door de productieactiviteit wordt veroorzaakt. Deze maatregelen maken het
mogelijk het milieu beter te beschermen dan op grond van de toepasselijke regelgeving is vereist,
zonder evenwel de productiviteit van de onderneming te verhogen. Derhalve heeft de Commissie
vastgesteld dat deze steun in overeenstemming was met de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun voor het milieu.

Nederland

a) Groene stroom 169

Op 6 mei hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een steunregeling die als doel had het gebruik
van door hernieuwbare energiebronnen opgewekte elektriciteit te bevorderen. Op grond van de
regeling wordt tijdelijk (tot 1-1-2003) een nultarief gehanteerd, in plaats van de gangbare
energiebelasting. De regeling stimuleert energiedistributiebedrijven hun klanten `groene stroom'
aan te bieden. Groene stroom behelst elektriciteit opgewekt door windenergie, zonne-energie,
kleinschalige waterkrachtcentrales of biomassa-installaties. Jaarlijks wordt hiervoor naar schatting een
begroting van 13,5 miljoen ECU uitgetrokken.

b) Investeringssteun voor de NEFERCO-raffinaderij voor vermindering van de CO2-uitstoot 170

Op 17 juni heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van investeringssteun van 6,7 miljoen ECU voor de installatie van een
procesgeõÈntegreerde gasturbine in de NEFERCO-raffinaderij. Het gebruik van dergelijke gasturbines
in warmtekrachtcentrales leidt tot een aanzienlijk groter energierendement en lagere CO2-uitstoot dan
bij de conventionele gescheiden opwekking van warmte en elektriciteit. De Commissie betwijfelt
echter ten zeerste of de steun in overeenstemming was met de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun ten behoeve van het milieu, die bepaalt dat de steun strikt beperkt moet blijven tot de extra
investeringskosten die noodzakelijk zijn om milieudoelstellingen te verwezenlijken. Voorts moet de
Commissie beoordelen of er met het oog op het nieuwe systeem bij de berekening van de te verlenen
steun naar behoren rekening is gehouden met de energiebesparingen.

c) Afvalverwijderingssysteem voor autowrakken 171

Op 29 juli heeft de Commissie verklaard dat het afvalverwijderingssysteem voor autowrakken geen
staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Het doel van dit systeem voor
afgedankte voertuigen is ervoor te zorgen dat de verwijdering van autowrakken met minimale
milieuschade gepaard gaat. Het systeem is alleen bedoeld voor de verwijdering van materialen
waarvoor momenteel geen commercieel levensvatbaar milieuvriendelijk hergebruiksysteem bestaat.

168 N 658/97, PB C 308 van 08.10.98.
169 N 752/97, PB C 244 van 04.08.98.
170 C 44/98 (ex N 708/97), PB C 334 van 31.10.98.
171 N 656/97, PB C 308 van 08.10.98.
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Er is geen sprake van onnodig voordeel voor de recyclingbedrijven, die slechts een billijke beloning
voor hun activiteiten krijgen.

Oostenrijk

a) Schmid Schraubenwerke 172

De op 17 juni 1998 gegeven beschikking betreft financieÈ le steun van 350.000 ECU voor de sanering van
het terrein van Schmid Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H., dat in het verleden milieuschade heeft
opgelopen door een verchroominstallatie die van 1965 tot 1992 in bedrijf was. Uit in april 1996
verrichte onderzoeken bleek dat de bodem ernstig verontreinigd was. De Commissie heeft de
maatregelen beoordeeld en kwam tot de conclusie dat het beginsel `de vervuiler betaalt', het
grondbeginsel van het communautaire beleid inzake staatssteun voor milieubescherming, niet kon
worden toegepast omdat het vervuilende bedrijf geliquideerd was. De huidige eigenaar van het terrein
had geen zeggenschap over het desbetreffende stuk grond op het moment dat de schade werd
veroorzaakt en evenmin heeft hij geprofiteerd van het economische voordeel dat uit de
verontreinigende activiteit voortvloeide. Voorts was de nieuwe eigenaar bij de koop niet meegedeeld
dat het terrein verontreinigd was en had hij geen toezegging gedaan om de schade te herstellen. Er was
ook geen reden om het standpunt te huldigen dat genoemde zaken wel bij de koop aan de orde hadden
moeten komen. Omdat er geen sprake was van financieel voordeel voor Schmid Schrauben Hainfeld
Ges.m.b.H., heeft de Commissie overeenkomstig punt 3.2.2. van haar kaderregeling inzake staatssteun
ten behoeve van het milieu besloten dat de maatregelen geen staatssteun omvatten in de zin van
artikel 87.

b) Kiener Deponie Bachmanning 173

Op 9 december heeft de Commissie besloten de procedure te beeÈ indigen die zij uit hoofde van artikel
88, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van een steunmaatregel ten behoeve van de
onderneming Atlas, eigenaar van een verontreinigd terrein in de deelstaat OberoÈ sterreich. De steun
bestaat erin dat de staat de kosten voor de bodemsanering (circa 23 miljoen ECU) voor zijn rekening
neemt; de schoonmaakoperatie wordt uitgevoerd door de als hoofdaannemer aangewezen en in dit
soort werkzaamheden gespecialiseerde onderneming ASA. De Commissie heeft vastgesteld dat het
voor de sanering vastgestelde bedrag en de aan ASA betaalde vergoeding aan de marktvoorwaarden
voldeden. De Commissie kwam tot de slotsom dat het feit dat de staat de saneringskosten op zich heeft
genomen, geen staatssteun vormt, mits met alle wettelijke middelen wordt getracht dit bedrag op Atlas
(eigenaar van het terrein) te verhalen.

Verenigd Koninkrijk

Non Fossil Fuel Obligaton for Renewables (NFFO) 174

Op 29 juli verleende de Commissie goedkeuring aan de vijfde Non Fossil Fuel Obligation for
Renewables in Engeland en Wales, een verlenging van de geldende regeling die in eerste instantie in
1990 werd aangenomen. De steun wordt verleend via een contract tussen de publieke elektriciteits-
leveranciers (die een reeks verplichtingen zijn aangegaan betreffende de aankoop van elektriciteit die

172 N 856/97, PB C 409 van 30.12.98.
173 C 24/98 (ex N 663/97), PB C 201 van 27.06.98.
174 N 153/98, PB C 300, 29.09.98.
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door hernieuwbare energiebronnen is opgewekt) en bedrijven die elektriciteit opwekken uit
hernieuwbare energiebronnen. De steun wordt toegekend in de vorm van een subsidie en is alleen
bedoeld om het verschil te dekken tussen de kosten van de aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare
energiebronnen en de kosten van de aankoop van dezelfde hoeveelheid elektriciteit uit fossiele
brandstoffen. De Commissie kwam tot de conclusie dat de steun in kwestie exploitatiesteun vormt,
maar zij neemt er genoegen mee dat de steun geleidelijk zal worden teruggebracht, dat de regeling
binnen 5 jaar na de beschikkingsdatum opnieuw zal worden aangemeld en dat deze strookt met de
communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu. De regeling is voor de
boekjaren 1997-1998 en 1998-1999 begroot op 383 miljoen ECU.

3.2. Onderzoek en ontwikkeling

Duitsland

a) Sican-groep en projectpartners, Nedersaksen 175

Op 11 maart heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van steun die sinds 1990 aan de Sican-groep en haar partners wordt toegekend voor
activiteiten in de sector micro-elektronica. De Commissie betwijfelt of de steun in kwestie voldoet aan
de voorwaarden van de kaderregeling inzake steun voor O&O. Op grond van de momenteel
beschikbare informatie is het niet mogelijk de desbetreffende steun voor specifieke projecten te
bestemmen, de gefinancierde onderzoeksfase te beschrijven, de hoeveelheid steun en de intensiteit
ervan te bepalen en de noodzaak en het stimulerend effect van de steun aan te tonen.

b) Programma voor zeeonderzoek 176

Op 11 maart heeft de Commissie goedkeuring verleend aan een programma voor de cooÈ rdinatie van
de diverse activiteiten op het gebied van het mariene onderzoek in Duitsland; dit programma draagt
tevens bij tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijk begripskader voor dergelijke activiteiten.
Het programma ondersteunt hoofdzakelijk basisonderzoek dat door universiteiten wordt verricht.
Projectgerelateerde steun wordt ook voorzien voor ondernemingen, met name KMO's. De geplande
begroting van het programma bedraagt 43,3 miljoen ECU, waarvan 11,5 tot 12,8 miljoen ECU bestemd
is voor projectsteun.

c) Wijziging en verlenging van de regeling `Steun voor markgerichte niet-universitaire
onderzoeksinstituten' van de deelstaat Saksen 177

Op 1 juli heeft de Commissie besloten haar goedkeuring te hechten aan de verlenging tot eind 1999
van een regeling (die in eerste instantie in 1995 werd aangenomen) die als doel heeft niet-universitaire
zakelijk georieÈnteerde onderzoeksinstellingen in de deelstaat Saksen efficieÈnter te laten functioneren,
door de wetenschappelijke apparatuur en technische infrastructuur te moderniseren. Tevens keurde de
Commissie de aanpassing van genoemde regeling aan de nieuwe O&O-kaderregeling 178 goed. De
begroting van de regeling bedraagt voor de jaren 1996-1999 in totaal 10,5 miljoen ECU.

175 C 20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97 en NN 170/97), PB C 307 van 07.10.98; Competition Newsletters 2/98, blz. 86.
176 NN 19/97, PB C 156 van 21.05.98.
177 NN 31/98
178 PB C 45 van 17.02.96.
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d) Wijziging en verlenging van de regeling `Op innovatieve technologie gerichte
samenwerkingsprojecten' van de deelstaat Saksen 179

Op 1 juli heeft de Commissie goedkeuring verleend aan de verlenging tot eind 1999 van
bovengenoemde regeling en aan de aanpassing daarvan aan de regels van de nieuwe O&O-
kaderregeling en de nieuwe KMO-definitie, 180 met als doel een effectieve samenwerking tussen
bedrijven en openbare onderzoeksinstellingen op het gebied van O&O te bevorderen, teneinde bij te
dragen tot de ontwikkeling van nieuwe producten en processen op het gebied van toekomstige
technologieeÈn. De begroting voor de jaren 1996-1999 bedraagt in totaal 90 miljoen ECU.

e) Steun ter bevordering van de productiecapaciteit van KMO's 181

Op 16 september heeft de Commissie, na te hebben vastgesteld dat was voldaan aan de bepalingen van
de O&O-kaderregeling, besloten geen bezwaar te maken tegen de invoering van een steunregeling ter
bevordering van de innovatiecapaciteit van KMO's. De regeling blijft tot 2003 van kracht en heeft een
totale begroting van 510 miljoen ECU. Vijfenzeventig procent van de subsidies komt ten goede aan
ondernemingen, met name KMO's, terwijl de rest wordt verdeeld onder de met deze ondernemingen
samenwerkende onderzoeksinstellingen.

Spanje

Regionale steunregeling voor O&O, Castilla y LeÂon 182

Op 18 februari verleende de Commissie goedkeuring aan een steunregeling voor O&O-activiteiten die
stroken met alle onderzoeksfasen die in de betreffende kaderregeling worden uiteengezet. De regeling
heeft betrekking op de jaren 1998-2000 en het budget bedraagt 12 miljoen ECU per jaar.

Frankrijk

a) Tubes et Formes 183

Op 18 februari heeft de Commissie goedkeuring verleend aan steun voor O&O ten behoeve van het
onderzoekscentrum ¹Tubes et Formes voor de ontwikkeling van een proceÂdeÂ om stalen onderdelen te
ontwerpen en te fabriceren via de techniek van profieldieptrekken van buizen of holle stalen profielen
(staalsector die niet onder het EGKS-Verdrag valt). Het onderzoeksproject bevindt zich in de
preconcurrentieÈ le-ontwikkelingsfase. De steun bestaat uit een terug te betalen voorschot van 1,74
miljoen ECU (11,4 miljoen FRF) en vertegenwoordigt een intensiteit van 19,5%.

179 NN 30/98 (ex N 412/97).
180 PB L 107 van 30.04.96.
181 N 357/98, PB C 363 van 25.11.98.
182 N 766/97, PB C 111 van 09.04.98.
183 N 721/97, PB C 396 van 19.12.98.
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b) MEDEA T 601, EUREKA 1535 184

Op 6 mei heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan O&O-staatssteun ten belope van 14,95
miljoen ECU die door Frankrijk, binnen het kader van een EUREKA-programma, is toegekend voor
de installatie van proefproductielijnen van geõÈntegreerde schakelingen op plakjes met een diameter
van 300 mm, die naar verwachting vanaf het jaar 2002 de fabricagestandaard op het gebied van de
micro-elektronica zullen gaan vormen. De andere staten die aan dit EUREKA-project deelnemen,
zijn Duitsland en Nederland. De steun is bestemd voor de bedrijven die aan het project meedoen, te
weten SGS Thomson, SocieÂ teÂ l'Air Liquide, GRESSI, INCAM en RECIF.

c) EUREKA 1711 Ð ADTT Fase II 185

Op 29 juli heeft de Commissie goedkeuring verleend aan een regeling voor de ontwikkeling van
verbeterde digitale-televisiesystemen ten behoeve van de elektronische filmproductie en videocom-
municatie. De regeling loopt tot eind 1998 en er is een begroting uitgetrokken van 15,5 miljoen ECU,
terwijl de in aanmerking komende kosten 39,5 miljoen ECU bedragen. De begunstigden zijn Thomson
Multimedia, Philips Electronique Grand Public, Philips Composants, Thomcast-Matra Communica-
tion, Enertec-Schlumberger Industries en Cril IngeÂnierie.

d) RECMES 186

Op 22 december heeft de Commissie, na te hebben vastgesteld dat aan de bepalingen van de
kaderregeling voor overheidssteun aan onderzoek en ontwikkeling was voldaan, besloten geen
bezwaar te maken tegen de toekenning van subsidies ten belope van in totaal 220 miljoen ECU ten
behoeve van een programma voor fundamenteel en industrieel onderzoek, waaraan diverse industrieÈ le
ondernemingen en publieke onderzoekslaboratoria samenwerken. Doel van dit programma, getiteld
Recherche CoopeÂrative en Micro-eÂ lectronique Silicium (RECMES), is nieuwe generaties elektro-
nische schakelingen te ontwikkelen. De voornaamste industrieÈ le ondernemingen die aan het
onderzoek deelnemen, zijn STMicroelectronics en l'Air Liquide, alsmede TCEC, SETEC en Alcatel.

Frankrijk en Nederland

COMMEND (Eureka 1549) 187

Op 7 april heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan steun voor het O&O-project
COMMEND, dat als `EUREKA-project 1549' in juli 1996 werd goedgekeurd. COMMEND heeft als
doelstelling onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot onderlinge koppeling van verschillende
soorten digitale apparatuur, netwerken en diensten bij de consument (bijvoorbeeld televisie, personal
computer, `Digital Video Broadcasting', telecommunicatienetwerken, geavanceerde kabelnetten,
digitale registraties). Het onderzoek moet de haalbaarheid van dergelijke systemen beoordelen en
dient uit te monden in een voorstel voor een Europese norm, protocollen en beheersstructuren. Het
project betreft industrieel onderzoek. Het innoverende element van COMMEND bestaat erin, dat de
interconnectiviteit van verschillende soorten apparatuur, netwerken en diensten als het daadwerke-
lijke uitgangspunt voor het onderzoek wordt genomen. Er doen vijf landen mee aan dit project

184 N 38/98, PB C 244 van 04.08.98.
185 N 640/97, PB C 308 van 08.10.98.
186 N 264/98.
187 N 664/97 Frankrijk, N 506/97 Nederland, PB C 192 van 19.06.98.
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(Frankrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en BelgieÈ) en het duurt tot het jaar 2000. De totale
kosten voor de verschillende partners worden geraamd op 126 miljoen ECU. De Commissie heeft haar
goedkeuring gehecht aan de volgende steun: voor Frankrijk, 13 miljoen ECU voor Thomson
MultimeÂdia en 13,6 miljoen ECU voor Philips Electronique Grand Public; voor Nederland, 13,4
miljoen ECU voor Nederlandse Philips Bedrijven BV. De steun wordt toegekend in de vorm van
rechtstreekse subsidieÈring en bedraagt ten hoogste 50% van de in aanmerking komende kosten.

ItalieÈ

Belastingmaatregelen ter bevordering van O&O in industrieÈle ondernemingen 188

Op 11 maart hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een steunmaatregel die voornamelijk was
bestemd voor KMO's in het gehele land en was bedoeld voor het bevorderen van industrieÈ le en
preconcurrentieÈ le O&O-activiteiten in industrieÈ le ondernemingen. De steun wordt verleend in de
vorm van een belastingvermindering. Het budget bedraagt 178 miljoen ECU per jaar en de regeling
geldt voor de jaren 1998-1999.

Nederland

a) OceÂ N.V. 189

Op 11 maart heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van het voorstel van de Nederlandse overheid om steun ten bedrage van 23 miljoen
ECU te verlenen aan OceÂ N.V. voor de ontwikkeling van kleureninktjetprinters. In 1994 had OceÂ voor
het tijdvak 1994-1996 op grond van de regeling `Programmatische bedrijfsgerichte technologiestimule-
ring' 190 een subsidie van 3,2 miljoen ECU ontvangen voor een inktjetproject. Het nieuwe project loopt
van 1997 tot 2001, wordt gepresenteerd als zijnde hoofdzakelijk onderzoek en ontwikkeling, en lijkt
niet in aanmerking te komen voor publieke financiering in de zin van de kaderregeling voor
overheidssteun aan onderzoek en ontwikkeling. De beschreven werkzaamheden lijken te stroken met
een werkprogramma voor productontwikkeling, dat ten doel heeft prototypen tot volle ontwikkeling te
brengen en geschikt te maken voor serieproductie. Het stimulerend effect van de voorgestelde steun is
niet bewezen; ze ontbeert vooral een aanzet voor het bedrijf om onderzoek uit te voeren waarmee het
anders niet was doorgegaan.

b) Fokker 70-project 191

De Commissie heeft op 17 juni besloten om het dossier inzake O&O-steun aan het Fokker 70-project,
te sluiten. De Commissie nam dit besluit omdat de Nederlandse overheid, nadat Fokker op 23 januari
1996 surseance van betaling had aangevraagd en twee maanden later failliet werd verklaard, de
toezegging had gedaan om, binnen de Nederlands wetsvoorschriften, de gehele staatssteun ten bedrage
van 103 miljoen ECU aan het Fokker 70-project terug te vorderen. De steun was verleend ter
ondersteuning van de ontwikkeling van een verkeersvliegtuig (de Fokker 70, een afgeleide van de
Fokker 100) waarvan de O&O-kosten werden geraamd op in totaal 163 miljoen ECU in 1993.

188 N 655/97, PB C 236 van 28.07.98.
189 C 18/98 (ex N 939/96), PB C 70 van 29.09.98.
190 Jaarverslag 1994 over de regeling PBTS, brief van de Nederlandse overheid d.d. 28.02.96.
191 NN 28/94.
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c) Medea T601 (EUREKA 1535)/ATLAS 192

Op 29 juli verleende de Commissie goedkeuring aan steun ten belope van 88 miljoen ECU voor het
Medea T601-project (EUREKA 1535/ATLAS). De steun heeft ten doel de deelname van Nederlandse
bedrijven aan dit internationale O&O- samenwerkingsproject te bevorderen. De begunstigden zijn
ASML, ASMI en Philips Halfgeleiders. De steun vindt plaats in de vorm van subsidies en leningen.
Het totaalbudget beloopt 43,4 miljoen ECU voor subsidies en 45 miljoen ECU voor leningen.

Oostenrijk

Siemens Bauelemente OHG 193

Op 7 januari heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het Verdrag in te
leiden ten aanzien van een plan om Siemens te helpen haar halfgeleiderfabriek in Villach (in een niet-
gesteund gebied) te laten omschakelen naar de fabricage van vermogenshalfgeleiders. De aangemelde
steunmaatregelen van 27 miljoen ECU omvatten 25,5 miljoen ECU voor O&O en circa 1,7 miljoen
ECU (23 miljoen OS) voor milieubescherming en opleiding. Volgens de Commissie hebben de
Oostenrijkse autoriteiten niet aangetoond dat de voorgestelde O&O-steun een stimulerend effect zou
hebben, dat de steun noodzakelijk is en dat het project als `preconcurrentieÈ le ontwikkelingsactiviteit'
voor financiering in aanmerking komt. Wat de steun voor het milieu betreft moeten de Oostenrijkse
autoriteiten aantonen dat deze bedoeld is voor maatregelen die verder gaan dan de wettelijke eisen.
Voorts moet de aard van het opleidingsproject (specifieke versus algemene beroepsopleiding) nog
worden vastgesteld.

Verenigd Koninkrijk

Rolls-Royce-programma's voor grote motoren 194

Op 25 maart verleende de Commissie goedkeuring aan de voorgestelde O&O-steun van de Britse
overheid aan Rolls-Royce ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe generatie van drie
vliegtuigmotoren met grote stuwkracht, afgeleiden van de huidige Trent-motoren. De steun wordt
verstrekt in de vorm van een terugvorderbaar voorschot van 297 miljoen ECU (200 miljoen £), dat
gedurende 4 jaar wordt uitgekeerd (1998-2001). De O&O-programma's kosten in totaal 1.095 miljoen
ECU (736 miljoen £). Wil het bedrijf overheidsmiddelen verkrijgen, dan zal het eerst absoluut moeten
voldoen aan een aantal prestatiecriteria. Als belangrijke onderdelen van het O&O-programma
aanzienlijke gebreken vertonen, kan dat ertoe leiden dat verdere overheidsfinanciering wordt
gestaakt. De Commissie oordeelde dat de voorwaarden van de voorgenomen investeringen zo
commercieel mogelijk zijn. Daarentegen onderkende ze dat de investering, gezien de kans op
gedeeltelijke mislukking van de O&O-programma's, niet is te beschouwen als volledig commercieel.
De Commissie was ingenomen met het stimulerende effect van de investering, overwegende dat de
onderneming bij het achterwege blijven van de overheidssteun niet in staat zou zijn de benodigde
middelen op de kapitaalmarkten bijeen te krijgen en het O&O-programma voort te zetten.

192 N 135/98, PB C 308 van 08.10.98.
193 C 84/97 (ex N 509/96), PB C 203/7 van 30.06.98.
194 N 17/98, PB C 228 van 21.07.98; Competition Newsletter 2/98, blz. 85.
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3.3. Reddings- en herstructureringssteun

BelgieÈ

Sunparks International NV

Op 30 september heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de herstructureringssteun
voor Sunparks International NV, een onderneming die vakantieparken voor alle weersomstandigheden
exploiteert. 195 Het herstructureringsplan voor Sunparks International is gebaseerd op kosten-
beperkende maatregelen, strategische herpositionering van de parken en financieÈ le herstructurering.
De Belgische autoriteiten verstrekken hiervoor een garantie van 75% op twee leningen. De
steunintensiteit is vastgesteld op 360 miljoen BFR (8,8 miljoen ECU). De Commissie hield bij haar
beschikking rekening met de grote bijdrage van de particuliere sector en de levensvatbaarheid van het
herstructureringsplan. De Belgische autoriteiten hebben de Commissie verzekerd dat dit de laatste
maal is dat aan de onderneming herstructureringssteun wordt verleend.

Duitsland

a) Brockhausen Holze GmbH 196

Op 4 februari heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van steun ten bedrage van 2,5 miljoen ECU in de vorm van een `sleeping
partnership' en een garantie die zijn verstrekt aan de onderneming Brockhausen Holze, gevestigd in
Saksen en werkzaam in de gieterijsector. Gezien de huidige stand van de informatie waarover de
Commissie beschikt, heeft zij ernstige twijfels over de verenigbaarheid van de steun, die werd verleend
in het kader van reeds eerder door de Commissie goedgekeurde regelingen, maar waarbij niet lijkt te
zijn voldaan aan de bepalingen die voor de toepassing ervan gelden.

b) Kranbau Eberswalde GmbH 197

Op 11 maart heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van de steun ten bedrage van 30 miljoen ECU die in 1997 werd verleend en de steun
ten bedrage van 4,76 miljoen ECU die nog niet is verstrekt aan Kranbau Eberswalde GmbH, een
producent van kranen en hijsinrichtingen die is gevestigd in de deelstaat Brandenburg. Gezien de
huidige stand van de informatie waarover de Commissie beschikt, heeft zij ernstige twijfels over de
verenigbaarheid van de steun met de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden, met name ten aanzien van de geldigheid van het herstructurerings-
plan en de vermindering van de overcapaciteit.

c) Weida Leder GmbH en haar dochteronderneming SchloûmuÈhlenweg 198

Op 11 maart heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van de steun van 18,5 miljoen ECU aan de herstructurering van Weida Leder

195 N 205/98, PB C 384 van 10.12.98.
196 C 5/98 (ex NN 54/97), PB C 144 van 09.05.98.
197 C 22/98 (ex NN 9/98), PB C 353 van 19.11.98.
198 C 19/98 (ex NN 30/97), PB C 256 van 14.08.98.
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GmbH en haar dochteronderneming SchloûmuÈ hlenweg, beide werkzaam in de leerlooierij en
gevestigd in de deelstaat ThuÈ ringen. Gezien de informatie waarover de Commissie beschikt, heeft zij
ernstige twijfels over de verenigbaarheid van de steun met de kaderregeling voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden.

d) Wildauer Kurbelwelle GmbH 199

Op 7 april heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van de steun van 47 miljoen ECU ten behoeve van de privatisering en
herstructurering van Wildauer Kurbelwelle GmbH, dat werkzaam is in de gieterijsector en is gevestigd
in de deelstaat Brandenburg. Gezien de huidige stand van de informatie waarover de Commissie
beschikt, heeft zij ernstige twijfels over de verenigbaarheid van de steun, zowel wat de toepassing van
de regeling van de Treuhand als het naleven van de bepalingen van de kaderregeling voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen betreft, inzonderheid het herstel van de levensvatbaarheid
van de onderneming.

e) SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sendorf AG 200

Op 22 april heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
beeÈ indigen, die ze had ingeleid ten aanzien van de herstructureringssteun ten bedrage van 5,5 miljoen
ECU die was verleend aan de momenteel failliete onderneming SHB Stahl- und Hartguûwerke
BoÈ sendorf AG, die is gevestigd in de deelstaat Saksen en werkzaam is in de gieterijsector. De
Commissie heeft vastgesteld dat niet was voldaan aan de bepalingen van de richtsnoeren voor
reddings- en herstructureringssteun voor ondernemingen in moeilijkheden, met name ten aanzien van
het opstellen en ten uitvoer leggen van het herstructureringsplan. Ze was derhalve van mening dat de
steun onverenigbaar was en heeft de terugvordering ervan gelast.

f) Triptis Porzellan GmbH 201

Op 22 april heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
beeÈ indigen die ze had ingeleid ten aanzien van de steunmaatregelen in de vorm van kwijtschelding van
schulden voor een bedrag van 4,1 miljoen ECU en van staatsgaranties die 90% dekten van de
kredieten ter hoogte van 13 miljoen ECU aan Triptis Porzellan GmbH. De onderneming verkeert
momenteel in staat van faillissement, is gevestigd in de deelstaat ThuÈ ringen en is werkzaam in de
porseleinsector. De Commissie is tot de slotsom gekomen dat deze steunmaatregelen onverenigbaar
zijn met de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijk-
heden, met name ten aanzien van het opstellen van het herstructureringsplan.

199 C 30/98 (ex NN 18/98, ex N 771/97), PB C 377 van 05.12.98.
200 C 9/97 (ex NN 2/97, ex N 645/96); voor het inleiden van de procedure, zie het XXVIIe Verslag over het

mededingingsbeleid; Competition Newsletter 2/98, blz. 86.
201 C 35/97 (ex NN 129/96); voor het inleiden van de procedure, zie het XXVIIe Verslag over het mededingings-

beleid; Competition Newsletters 2/98, blz. 87.
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g) SKET Ð Herborn & Breitenbach, 202 SKET EDV 203

Op 13 en 20 mei heeft de Commissie goedkeuring verleend aan de herstructureringssteun ten gunste
van Herborn & Breitenbach en aan SKET EDV. In beide gevallen was de Commissie van mening dat
deze steun kon worden beschouwd als zijnde verenigbaar met de richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden. Herborn & Breitenbach (H&B) is een
samenstel van verschillende vennootschappen die deel uitmaakten van het concern SKET
Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SMM). H&B is werkzaam in de machinebouw. Toen de
procedure van de `Gesamtvollstreckung' (de faillissementsregeling voor bedrijven die in de nieuwe
Duitse deelstaten zijn gevestigd) ten aanzien van SKET SMM werd ingeleid, is H&B Ð in feite een
dochteronderneming van SKET SMM Ð van het SKET SMM-concern afgesplitst en overgedragen
aan de Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Ten aanzien van de steun die
voorafgaand aan de `Gesamtvollstreckung' aan SKET SMM was verstrekt had de Commissie een
procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid en in 1997 een negatieve eindbeschikking
gegeven. Deze negatieve beschikking gold niet voor de steun aan H&B, dat niet onder de
¹Gesamtvollstreckung viel. De procedure is na de negatieve beschikking gesplitst en voortgezet, zodat
er een afzonderlijke beoordeling van de aan H&B verleende steun mogelijk was. De Commissie heeft
een positieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van de 11 miljoen ECU subsidies en de
1,6 miljoen ECU garanties die overeenkomstig de opeenvolgende plannen van H&B zijn verstrekt
tijdens herstructurering die met de privatisering in 1998 moeten worden beeÈ indigd. SKET EDV werd
opgericht nadat de procedure van de `Gesamtvollstreckung' was ingeleid. Het betreft een onderne-
ming die, in een afzonderlijke rechtsvorm, de voortzetting vormt van het systeem voor gegevensver-
werking van het SKET SMM-concern. De onderneming werd in de zomer van 1997 door de BvS
geprivatiseerd. De Commissie heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de subsidies van 2,4
miljoen ECU die zijn bedoeld ter ondersteuning van een ingrijpende herstructurering van deze
onderneming.

h) CD Albrechts GmbH 204

Op 3 juni heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van de steun van 185 miljoen ECU die was verleend ten behoeve van de
herstructurering van CD Albrechts GmbH, een in de deelstaat ThuÈ ringen gevestigde producent van
compact disks en elektronische apparatuur. Gezien de informatie waarover de Commissie beschikt,
heeft zij ernstige twijfels over de verenigbaarheid van de steun met de kaderregeling voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden, met name wat betreft het herstel en de
levensvatbaarheid van de onderneming.

i) Graphischer Maschinenbau GmbH 205

Op 29 juli besloot de Commissie de procedure in te leiden ten aanzien van herstructureringssteun in de
vorm van een subsidie ten bedrage van 4,65 miljoen ECU (9,310 miljoen DM) aan Graphischer
Maschinenbau GmbH te Berlijn, een dochteronderneming van Koenig & Bauer-Albert AG.
Graphischer Maschinenbau GmbH produceert drukpersen voor dagbladen. Momenteel betwijfelt de
Commissie of de in het herstructureringsplan voorgestelde maatregelen de levensvatbaarheid van de

202 C 16c/95 (ex C 16a/95, ex NN 50/94, NN 46/93, NN 95/93).
203 NN 126/97.
204 C 42/98 (ex NN 54/97), PB C 390 van 15.12.98.
205 C 54/98 (ex N 101/98), PB C 336 van 04.11.98.
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onderneming op lange termijn veiligstellen; ook betwijfelt ze of sommige van deze maatregelen
absoluut noodzakelijk zijn voor de herstructurering van Graphischer Maschinenbau GmbH. De
Commissie is, in dit stadium, van mening, dat de voorgestelde herstructureringssteun niet evenredig is
aan de in aanmerking komende kosten en wellicht niet uitsluitend ten goede komt aan een
onderneming in moeilijkheden in de zin van de kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun
aan ondernemingen in moeilijkheden. Er is derhalve een uitvoerig onderzoek nodig om vast te stellen
of de voorgestelde steun in zijn geheel verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

j) Ingenieur und Maschinenbau GmbH

Op 16 september heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toewijzing van steun
voor de redding en herstructurering van het ingenieursbureau Ingenieur und Maschinenbau GmbH
(IMG) te Rostock in het kader van de privatisering van deze onderneming. 206 IMG, gespecialiseerd in
geautomatiseerde systemen voor scheepswerven, maakte van 1993 tot 1996 deel uit van het Bremer
Vulkan-concern, waarvan het na het faillissement van het concern is afgesplitst. De onderneming heeft
steun ontvangen in de vorm van staatsgaranties ten bedrage van 15 miljoen DM (7,5 miljoen ECU) en
kwijtschelding van schulden ten bedrage van 13,5 miljoen DM (7 miljoen ECU). De Commissie achtte
de steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt, gelet op de richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden en het feit dat de nieuwe eigenaren in het
vervolg de activiteiten van de onderneming zullen financieren.

k) Rawe GmbH & Co GmbH 207

Op 30 september heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toewijzing van steun
voor de herstructurering van de textielonderneming Rawe GmbH & Co GmbH. De Commissie heeft
vastgesteld dat aan de in de richtlijnen voor steun aan ondernemingen in moeilijkheden vervatte
voorwaarden was voldaan. De steun wordt verleend in de vorm van een staatsgarantie voor een krediet
van 15,4 miljoen DM (7,7 miljoen ECU).

l) RACKWITZ Aluminium GmbH

Op 11 november heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de herstructureringssteun
die wordt verleend aan RACKWITZ Aluminium GmbH. 208 RACKWITZ Aluminium GmbH is
gevestigd in Oost-Duitsland en actief op het gebied van het persen en gieten van gerecycled
aluminium. In 1993 werd de onderneming geprivatiseerd door de Treuhandanstalt. Begin 1997 werd
het faillissement van de onderneming aangevraagd. In december 1997 heeft Norsk Hydro Deutschland
GmbH, een volledige dochter van het Noorse Norsk Hydro ASA en een grote aluminiumproducent,
ermee ingestemd RACKWITZ over te nemen. Derhalve werd de faillissementsprocedure opgeschort
nadat er een akkoord was bereikt. Norsk Hydro Deutschland GmbH heeft een herstructureringsplan
opgesteld dat RACKWITZ weer langdurig levensvatbaar moet maken. De investeerder draagt tot
2001 in totaal 35 miljoen ECU (69,6 miljoen DM) bij. De Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben en de deelstaat Saksen hebben vorderingen op RACKWITZ Aluminium GmbH ten
bedrage van 5,5 miljoen ECU (10,8 miljoen DM) kwijtgescholden. De capaciteit van de persfabriek
wordt met 55% teruggebracht; de steunmaatregelen blijven beperkt tot het absolute minimum dat
noodzakelijk is om de levensvatbaarheid te herstellen.

206 NN 23/98, PB C 351 van 18.11.98.
207 N 394/98, PB C 384 van 10.12.98.
208 NN 76/98.
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m) Draiswerke GmbH 209

Op 25 november besloot de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
beeÈ indigen en haar goedkeuring te hechten aan de herstructureringssteun die was verstrekt aan
Draiswerke GmbH te Mannheim. De steunmaatregelen behelsden een door de gemeente Mannheim
verstrekte lening van 0,4 miljoen ECU (0,8 miljoen DM) en een staatsgarantie van 50% op een door de
openbare bank Landeskreditanstalt Baden-WuÈ rtemberg verstrekt krediet van 3 miljoen ECU. Het
bedrijf produceert speciale machines in een niche-markt en levert aan bedrijven in de sectoren chemie,
lakken, levensmiddelen, papier, farmacie, reinigingsmiddelen en keramiek. De Commissie acht de
steunmaatregel verenigbaar met de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun. Duitsland
heeft een haalbaar herstructureringsplan overgelegd. Draiswerke heeft zijn capaciteit en assortiment
beperkt en heeft levensvatbare vooruitzichten voor de lange termijn.

n) Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV (Addinol Old) en Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG 210

Op 25 november heeft de Commissie besloten de procedure te beeÈ indigen die zij uit hoofde van artikel
88, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van de nieuwe steun aan Addinol MineraloÈ l
GmbH i.GV (Addinol Old) en de nieuwe onderneming Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG, die is
opgericht nadat voor Addinol Old het faillissement was aangevraagd, zodat zij de distributie van
smeermiddelen van Addinol Old kon overnemen. Het gaat om 7 miljoen DM (3,6 miljoen ECU) reeds
verleende steun en 40,05 miljoen DM (20,52 miljoen ECU) voorgenomen steun. De Commissie heeft
vastgesteld dat de steun niet voldoet aan de bepalingen van de richtsnoeren voor staatssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden, met name wat betreft de levensvatbaarheid van de begunstigden op
lange termijn een de bijdrage van particuliere aandeelhouders, die aanmerkelijk geringer is dan die van
de staat. Daarom heeft de Commissie terugvordering van de 7 miljoen DM reeds verleende steun
gelast, vermeerderd met compenserende rente, en de toewijzing van de 40,05 miljoen DM
voorgenomen steun verboden. Gelet op deze nieuwe steun heeft de Commissie tevens besloten
opnieuw te onderzoeken of de eerder goedgekeurde reddingssteun ten behoeve van Addinol Oil wel
verenigbaar was met de gemeenschappelijke markt. Zij is tot de slotsom gekomen dat de
verenigbaarheid hiervan niet hoeft te worden herzien.

o) Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag) 211

Op 9 december heeft de Commissie met een negatieve eindbeschikking de procedure beeÈ indigd die zij
uit hoofde van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van de 2 miljoen DM (1
miljoen ECU) steun die was verleend voor de redding van de Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH
(Samag). Zij is tot de slotsom gekomen dat de steun niet voldeed aan de richtsnoeren voor staatssteun
aan ondernemingen in moeilijkheden en heeft de staat gelast met alle wettelijke middelen de steun
plus de rente vanaf de dag van toewijzing terug te vorderen.

209 C 27/98 (ex NN 41/97).
210 C 11/98.
211 C 7/95.
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Spanje

a) Babcock Wilcox EspanÄa 212

Op 7 april heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid met
betrekking tot onrechtmatige steun die werd toegekend aan de staatsonderneming Babcock Wilcox
EspanÄ a, actief op het gebied van de levering van `turn key'-fabrieken en industrieÈ le en milieu-
installaties. De steun in de vorm van twee kapitaalinjecties door openbare holdings beloopt in totaal
122 miljoen ECU. De Commissie heeft ernstige twijfels ten aanzien van de verenigbaarheid van deze
steun met de kaderregeling, vooral wat betreft het herstel van de levensvatbaarheid van de
onderneming.

b) Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FAVAHE S.A.) 213

Op 14 juli gaf de Commissie een gedeeltelijk negatieve eindbeschikking met betrekking tot
herstructureringssteun die werd toegekend aan Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FavaheÂ),
een Baskische producent van handgereedschappen die in 1995 haar faillissementsaanvraag had
ingediend. De steun werd in 1992 toegekend in de vorm van een staatsgarantie voor een bedrag van 5
miljoen ECU. Deze garantie werd niet aangemeld bij de Commissie. Daarnaast betwijfelde de
Commissie of de steun in de faillissementsprocedure kon worden betrokken. Gedurende de procedure
op grond van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag leverden de Spaanse autoriteiten het bewijs dat het
faillissement van FavaheÂ werd afgewikkeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De
Commissie concludeerde dat er in dat opzicht geen steun aan de orde was. Ten aanzien van de garantie
ten bedrage van 5 miljoen ECU die in 1992 werd toegekend, concludeerde de Commissie echter dat
deze maatregel staatssteun vormde, die onrechtmatig werd toegekend en als onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt moest worden aangemerkt, vooral met het oog op het feit dat de Spaanse
autoriteiten geen gedegen herstructureringsplan hadden voorgelegd dat het op basis van realistische
veronderstellingen mogelijk maakte de levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn te
herstellen. Gezien de financieÈ le moeilijkheden waarin de onderneming verkeerde, moest het totale
bedrag dat door de garantie werd gedekt, als steun worden aangemerkt. De Commissie verzocht de
Spaanse autoriteiten de gehele som met rente terug te vorderen.

c) Porcelanas del Norte S.A.L. (PONSAL) 214

Op 14 juli nam de Commissie een gedeeltelijk negatieve beslissing omtrent herstructureringssteun die
werd toegekend aan Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal), een producent van porselein in Pamplona.
Ponsal werd in 1995 geliquideerd en de activiteiten werden voortgezet door een nieuwe onderneming,
Comercial Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor). De maatregel ten aanzien waarvan de Commissie
de procedure van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag inleidde, omvatte schuldkwijtscheldingen ten
bedrage van 18,6 miljoen ECU die de autoriteiten toekenden ter gelegenheid van het faillissement van
Ponsal, investeringssubsidies ten bedrage van 3.000 ECU per gecreeÈerde arbeidsplaats en een lening
van 4,5 miljoen ECU. Gedurende de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag trok de
Commissie de volgende conclusies. Met betrekking tot de schuldkwijtscheldingen ten bedrage van 18,6
miljoen ECU was er geen sprake van onrechtmatige steun, aangezien volledig werd voldaan aan de

212 C 33/98 (ex NN 33/98), PB C 249 van 08.08.98.
213 C 52/96 (ex NN 43/95, NN 44/95); voor het inleiden van de procedure, zie het XXVII Verslag over het

mededingingsbeleid.
214 C 32/97 (ex NN 188/95); voor het inleiden van de procedure zie het XXVII Verslag over het mededingingsbeleid.
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bepalingen van de Spaanse faillissementswetgeving en alternatieve manieren van liquidatie grotere
verliezen voor het Koninkrijk Spanje met zich mee hadden gebracht. De investeringssubsidies van
3.000 ECU per gecreeÈerde arbeidsplaats waren gebaseerd op een goedgekeurde steunregeling en
ontlenen daaraan hun bestaansrecht. De lening van 4,5 miljoen ECU kon echter niet als verenigbaar
worden aangemerkt, aangezien geen zekerheid bestond dat de onderneming haar levensvatbaarheid
op lange termijn zou herstellen. De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten dan ook verzocht de
lening met rente terug te vorderen.

Frankrijk

a) SocieteÂ francàaise de production 215

Op 21 januari heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
beeÈ indigen met betrekking tot staatssteun die werd toegekend aan SocieteÂ francàaise de production
(SFP) ter ondersteuning van haar herstructurering. De steun omvatte 182 miljoen ECU voor
bedrijfsherstructurering en 197 miljoen ECU voor financieÈ le herstructurering. De Commissie heeft
vastgesteld dat SFP in de toekomst tegen marktvoorwaarden zal werken en dat het herstructure-
ringsplan de levensvatbaarheid van SFP omstreeks het jaar 2000 zal herstellen. Desalniettemin is de
goedkeuring onderhevig aan voorwaarden, waaronder de waarborg van de Franse autoriteiten dat de
personeelsverminderingen geschieden zoals voorzien in het herstructureringsplan.

b) Steun aan de herstructurering ten behoeve van Gooding Electronique (GESA) 216 en steun voor
Cofidur voor de overname van GESA 217

Op 25 februari heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in
te leiden met betrekking tot herstructureringssteun ten bedrage van 5,44 miljoen ECU die in 1994
werd toegekend aan Gooding Electronique (GESA), dat sinds 1995 in gerechtelijke sanering is. Tevens
heeft zij de procedure ingeleid ten aanzien van steunmaatregelen ten bedrage van 0,69 miljoen ECU
ten behoeve van Cofidur voor de overname van de oude fabriek van GESA in het kader van dezelfde
procedure van gerechtelijke sanering. In beide gevallen heeft de Commissie twijfels ten aanzien van de
vraag of is voldaan aan de voorwaarden voor toekenning van steun aan de herstructurering van
bedrijven in moeilijkheden zoals voorzien in de kaderregeling.

ItalieÈ

Herstructureringssteun voor de bedrijven Keller SpA en Keller Meccanica SpA 218

Op 1 juli nam de Commissie een negatieve eindbeslissing met betrekking tot een zachte lening van
17,48 miljoen ECU (33.839 miljoen ITL) aan Keller SpA en een zachte lening van 3,36 miljoen ECU
(6.500 miljoen ITL) aan Keller Meccanica SpA en verzocht zij de Italiaanse autoriteiten het
steunelement dat in deze zachte leningen was vervat, terug te vorderen. In tegenstelling tot de
Italiaanse autoriteiten, was de Commissie van mening dat beide zachte leningen waren toegekend
buiten het toepassingsgebied van goedgekeurde regionale steunregelingen. Om die reden beschouwde
de Commissie de leningen als een nieuwe individuele steunmaatregel die niet onder de goedgekeurde

215 C 13/97 (ex NN 12/97), PB L 205 van 22.07.98.
216 C 14/98 (ex NN 19/95), PB C 179 van 11.06.98; Competition Newsletter 2/98, blz. 84.
217 C 12/98 (ex N 445/97), PB C 198 van 24.06.98; Competition Newsletter 2/98, blz. 84.
218 C 14/97 (ex NN 15/97).
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regelingen valt. De zachte leningen konden niet worden goedgekeurd als herstructureringssteun
volgens de communautaire kaderregeling, aangezien de afronding van bestaande orders niet als een
herstructureringsplan kan worden beschouwd, omdat dit geen haalbaar, samenhangend en verstrek-
kend plan ter herstel van de levensvatbaarheid op lange termijn van een bedrijf omvat. Het doel van de
maatregelen was beide ondernemingen gedurende een beperkte overgangsperiode in bedrijf te houden
totdat een particuliere koper zou zijn gevonden. Daarnaast kon de steun evenmin als reddingssteun
worden aangemerkt, aangezien ze niet beperkt was tot een minimumperiode gedurende welke de
toekomst van de onderneming kon worden geeÈvalueerd.

Oostenrijk

Reddingssteun aan Actual Maschinenbau AG 219

Op 1 juli gaf de Commissie een negatieve eindbeschikking over de verlenging van een reddingskrediet
van 1,1 miljoen ECU aan Actual Maschinenbau AG, dat aanvankelijk in 1997 was goedgekeurd voor
een periode van niet langer dan zes maanden. Actual Maschinenbau AG is een grote onderneming die
is gevestigd in het Oostenrijkse Ansfelden, buiten de steungebieden. De onderneming oefent haar
bedrijfsactiviteiten uit in de gereedschapswerktuigbranche. In tegenstelling tot wat in het aanvanke-
lijke besluit tot goedkeuring was bepaald, was het reddingskrediet eind juli 1997 niet terugbetaald.
Bovendien beschikte de Commissie over onvoldoende bewijs om te kunnen vaststellen dat er
buitengewone redenen zijn om een verlenging van het reddingskrediet te rechtvaardigen of dat een
verlenging de onderneming met zekerheid in staat zou stellen een passend herstructureringsplan op te
stellen. De Commissie had er tevens rekening mee gehouden dat er een zeer sterke concurrentie
bestaat en veel geeÈxporteerd wordt in de betreffende markt voor gereedschapswerktuigen. Gezien de
financieÈ le moeilijkheden van de onderneming diende het krediet in zijn geheel als steun te worden
aangemerkt. De Commissie verzocht de Oostenrijkse autoriteiten derhalve het krediet met rente terug
te vorderen.

Portugal

a) Systeem van staatsgaranties voor bankleningen (SGEEB) 220

Op 20 mei heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan een steunregeling voor staatsgaranties
voor bankleningen (SGEEB), die ten doel heeft de financiering van operaties die zijn gericht op
financieÈ le versterking en bedrijfsherstructurering van ondernemingen die in moeilijkheden verkeren,
mogelijk te maken. De steunmaatregelen hebben de vorm van staatsgaranties voor bankleningen die
worden toegekend ten gunste van ondernemingen die financieel uit evenwicht zijn, en zulks in het
kader van een herstructureringsproject dat moet leiden tot een financieÈ le sanering van de
onderneming. In het bijzonder komen ondernemingen in aanmerking die gedurende de laatste twee
boekjaren een niveau van financieÈ le autonomie van minder dan 15% kennen en financieÈ le lasten
hebben die meer bedragen dan 6% van de omzet, en/of die gedurende de laatste vijf boekjaren
gecumuleerde verliezen kennen. Afhankelijk van de samenstelling van de bankleningen, wordt het
percentage dat de staat garandeert vastgesteld tussen de 25% en 50% van het bedrag van de lening
(hoofdsom en rente) dat niet gedekt wordt door reeÈ le garanties, met een maximum van 5 miljoen ECU
per begunstigde. Het percentage van de staatsgarantie kan evenwel 75% bereiken in het geval van

219 C 62/97 (ex N 494/97), PB L 316 van 25.11.98; voor het inleiden van de procedure zie XXVIIe Verslag over het
mededingingsbeleid.

220 N 82/98, PB C 363 van 25.11.98.
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leningen lager dan 0,5 miljoen ECU die worden toegekend aan kleine en middelgrote bedrijven. De
Commissie was van oordeel dat deze regeling effectief betrekking heeft op ondernemingen die niet in
staat zijn hun sanering met eigen middelen, met middelen van hun aandeelhouders of door een lening
tegen marktvoorwaarden veilig te stellen, en dat deze regeling strookt met de communautaire
kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden.

b) Systeem van steunmaatregelen voor de modernisering van ondernemingen (SIRME) 221

Op 22 december heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een systeem van steunmaatregelen
voor de modernisering van ondernemingen (SIRME), waarmee wordt beoogd de financiering van
activiteiten met betrekking tot de financieÈ le consolidatie en industrieÈ le herstructurering van
ondernemingen in moeilijkheden te vergemakkelijken door een overname door ondernemingen die
in een goede economische en financieÈ le positie verkeren ofwel door het eigen kader en/of de eigen
werknemers te bevorderen. De steun zal in het algemeen worden verleend in de vorm van participaties
in het maatschappelijk kapitaal van de overnemende onderneming in het kader van een overeenkomst
voor financieÈ le consolidatie en industrieÈ le herstructurering die moet leiden tot de financieÈ le sanering
van de onderneming in moeilijkheden. De steun blijft beperkt tot 5 miljoen ECU per begunstigde.
Bovendien hebben de participaties een tijdelijk karakter (met een duur van maximaal acht jaar) en
vertegenwoordigen ze een minderheidsbelang (beperkt tot 25% van het maatschappelijk en een derde
deel van het vaste kapitaal) en moet het overnemende bedrijf eenzelfde bedrag beschikbaar stellen als
kapitaalschenking. De Commissie was van mening dat deze regeling, die een aanvulling vormt op het
SGEEB, voldoet aan de in de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun
aan ondernemingen in moeilijkheden gestelde voorwaarden.

3.4. Steun aan werkgelegenheid/opleidingssteun

BelgieÈ

Techspace Aero en Cockerill Mechanical Industries

Op 16 september heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toewijzing van
opleidingssteun voor de werknemers van Techspace Aero en Cockerill Mechanical Industries, die
werkloos dreigen te raken door de omschakeling van militaire op civiele activiteiten. 222 Techspace
Aero ontvangt 12.500.391 BFR (325.679 ECU) en Cockerill 22.587.681 BFR (588.488 ECU) steun,
medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en het Waals Gewest. De Commissie is van
mening dat de beoogde opleidingsmaatregelen hoofdzakelijk ten goede komen aan de werknemers, die
hierdoor aanvullende kwalificaties kunnen verwerven die ook in andere ondernemingen van pas
kunnen komen.

221 NN 100/98 (ex N 393/98).
222 N 563/97.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN 299



Denemarken

Steunregelingen ten behoeve van de werkgelegenheid van personen die problemen ondervinden bij hun
toegang tot de arbeidsmarkt 223

Op 6 mei en 14 juli heeft de Commissie op basis van de richtsnoeren inzake werkgelegenheidssteun
haar goedkeuring verleend aan steunregelingen met onbeperkte looptijd voor een totaalbedrag voor
het jaar 1998 van 127 miljoen ECU, bestemd ter ondersteuning van instroommaatregelen voor
personen die bijzondere problemen ondervinden bij hun toegang tot de arbeidsmarkt.

ItalieÈ

a) Steunregeling ten behoeve van de werkgelegenheid op SicilieÈ 224

Op 25 februari besloot de Commissie haar goedkeuring te hechten aan een steunregeling die voorziet
in vrijstellingen van sociale lasten ten gunste van ondernemingen die op SicilieÈ actief zijn, met het doel
nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen, alsook tijdelijke banen om te zetten in vaste aanstellingen. Het
gemiddelde steunbedrag is 22.000 ECU per gecreeÈerde of gehandhaafde arbeidsplaats. Het voor deze
regeling toegewezen budget is 76,5 miljoen ECU. De Commissie heeft vastgesteld dat steun voor het
scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen in een steungebied strookt met de communautaire richtsnoeren
inzake werkgelegenheidssteun. Hoewel de steun voor het behoud van onzekere banen niet
uitdrukkelijk is genoemd in de richtsnoeren, heeft de Commissie geoordeeld dat deze tegemoetkomt
aan de waarde van het behoud van arbeidsplaatsen die ermee gepaard gaat en die eveneens aansluit bij
de conclusies van de Europese raad voor werkgelegenheid van november 1997. Op grond van deze
overwegingen, en rekening houdend met de toegevoegde waarde die deze maatregelen bieden in
termen van het scheppen van netto vaste banen die voorheen niet bestonden, acht de Commissie ze
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

b) Premie voor het behoud van werkgelegenheid 225

Op 25 november heeft de Commissie ermee ingestemd dat een Italiaanse steunregeling betreffende
een verlichting van de sociale lasten met het oog op het behoud van bedreigde arbeidsplaatsen in 2000
en 2001 wordt voorgezet. De regeling geldt voor ondernemingen in zes regio's (Calabria, SicilieÈ,
SardinieÈ, Basilicata, Puglia en Campania) en voorziet in premies voor laagopgeleide werknemers.
Verlenging van de regeling kost 1.700 miljard ITL (876 miljoen ECU), waarmee de totale kosten van
de regeling, die oorspronkelijk in 1997 was goedgekeurd, op 3.700 miljard ITL (1.910 miljoen ECU)
uitkomen.

223 N 111/98, PB C 270 van 29.09.98, N 117/98, PB C 314 van 13.10.98.
224 N 692/97, PB C 130 van 28.4.98, Competition Newsletters 2/98, blz. 82.
225 N 562/98, PB C 409 van 30.12.98.
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Zweden

a) Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid 226

Op 16 december heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een regeling ter
bevordering van de werkgelegenheid, die erop gericht is bedrijven door middel van subsidies te
stimuleren langdurig werklozen in dienst te nemen. De Commissie kwam tot de slotsom dat de
maatregel geen staatssteun behelst in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, aangezien hij
voor alle sectoren geldt en iedere onderneming die aan de voorwaarden voldoet automatisch recht
heeft op de subsidie.

b) Maatregelen ter bevordering van opleiding 227

Om dezelfde redenen als in de vorige alinea zijn geschetst heeft de Commissie op 16 december tevens
besloten dat een Zweedse regeling ter bevordering van opleiding geen staatssteun behelst.

3.5. Steun voor kleine en middelgrote ondernemingen

Duitsland

a) Belastingvrije afschrijvingsreserve voor startende ondernemingen 228

Op 29 juli heeft de Commissie haar gedeeltelijke goedkeuring gehecht aan een stimuleringsregeling
voor KMO's in de vorm van een belastingvrije afschrijvingsreserve en een rentevrij uitstel van betaling
van belasting, met als doel aanloopinvesteringen te stimuleren. De inkomstenderving voor de jaren
1997-99 wordt geschat op 104 miljoen ECU. De Commissie besloot echter tevens de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden met betrekking tot de toepassing van deze regeling in
gevoelige sectoren. Aangezien het een algemene belastingregeling betreft, bestaan er ernstige twijfels
of de Duitse autoriteiten in hun nationale wetgeving over de wettelijke middelen beschikken om
bedrijven in dergelijke sectoren op effectieve wijze uit te sluiten van de toepassing van de regeling.

b) Misbruik van het programma van de deelstaat ThuÈ ringen voor investeringen van KMO's in het
verleden 229

Bij beschikking van 26 november 1988 heeft de Commissie goedkeuring verleend voor de introductie
van een `programma van de deelstaat ThuÈ ringen voor investeringen van KMO's'. Formeel was steun
aan ondernemingen in moeilijkheden van deze regeling uitgesloten. Omdat de Commissie betwijfelde
of de regeling in het verleden naar behoren was toegepast, heeft zij in haar beschikking van 8 april
1998, waarin zij ermee instemde dat het programma zou worden verlengd, de Duitse overheid verzocht
haar de noodzakelijke informatie te overleggen, zodat zij zou kunnen nagaan of dit het geval was. Daar
een bevredigende reactie van de Duitse autoriteiten uitbleef, heeft de Commissie op 25 november
besloten ten aanzien van de toepassing van de regeling in het verleden de procedure van artikel 88, lid
2, van het EG-Verdrag in te leiden, waarbij zij de Duitse overheid heeft gelast haar alle informatie te

226 N 52/98.
227 N 53/98.
228 C 56/98 (ex NN 42/98), PB C 334 van 31.10.98.
229 C 69/98 (ex NN 118/98).
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overleggen die zij nodig heeft om te onderzoeken of er in het verleden misbruik van de regeling is
gemaakt.

Griekenland

Operationeel programma voor de industrie (regio's in verval) en Gemeenschapsinitiatief voor
KMO's 230

Op 29 juli heeft de Commissie twee steunregelingen goedgekeurd ter uitvoering van de maatregelen
van de programma's van de Structuurfondsen ten gunste van KMO's in Griekenland, teneinde hun
technologische innovatie en administratieve reorganisatie te bespoedigen. In dezelfde beschikking
besloot de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden met
betrekking tot staatssteun voor de oprichting en exploitatie van distributiecentra in enig land buiten de
Europese Unie. Volgens de Commissie is deze steun verboden exportsteun.

3.6. Steun voor rechtstreekse investeringen in het buitenland

Nederland

Investeringsfaciliteit voor opkomende markten 231

Op 6 mei hechtte de Commissie haar goedkeuring aan de `Investeringsfaciliteit voor opkomende
markten', die ten doel heeft in Nederland gevestigde KMO's te stimuleren investeringen te doen in
opkomende markten en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame
economische samenwerking met plaatselijke ondernemingen. De steun geschiedt in de vorm van
achtergestelde leningen die worden verstrekt door de Nationale Investeringsbank (NIB), een
gespecialiseerde financieÈ le instelling in staatseigendom. Kredieten kunnen uiteenlopen van 45.000
ECU tot 2,2 miljoen ECU. De staat verstrekt een kredietgarantie voor 90-95% van het nog
openstaande bedrag. De NIB compenseert de staat voor deze garantie door betaling van een jaarlijkse
provisie van 1% van de gegarandeerde som. De regeling omvat een totaalbudget van 116 miljoen
ECU.

Oostenrijk

LiftgmbH 232

Op 14 oktober heeft de Commissie besloten de procedure te beeÈindigen die zij uit hoofde van artikel
88, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid tegen de voorgenomen steun aan LiftgmbH, dochteron-
derneming van het internationale concern Austrian Doppelmayr, en de toewijzing van een zachte
lening van 0,13 miljoen ECU te verbieden. Het steunelement bedraagt 0,13 miljoen ECU, die de
onderneming uit hoofde van het `ERP Internationalisierungsprogramm' zou ontvangen voor een
investering in China. De Commissie was van oordeel dat de steun onverenigbaar was met de
gemeenschappelijke markt. Zij heeft vastgesteld dat het gaat om een steunmaatregel ten behoeve van
een grote onderneming met alleen Europese concurrenten die reeds een stevige positie op de Chinese

230 C 50/98 (ex N 607a/97).
231 N 503/97, PB C 257 van 15.08.98.
232 C 77/97 (ex N 99/97).
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markt heeft verworven, zodat niet aan het noodzakelijkheidscriterium is voldaan, temeer daar
LiftgmbH reeds met gehuurde faciliteiten met de productie is gestart. Gelet op het strategische
karakter van de Chinese markt bestaat het risico dat de steun, hoewel beperkt in omvang, de
concurrentie tussen de lidstaten zodanig verstoort dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.

3.7. Fiscale steun

Ierland

Fiscale steun 233

In juli 1998 stelde de Commissie Ierland een reeks dienstige maatregelen voor ingevolge een
onderzoek van uiteenlopende aspecten van het Ierse vennootschapsbelastingstelsel. De Commissie
concludeerde dat de speciale vennootschapsbelastingregimes die het Dublin International Financial
Service Centre (IFSC) en de Shannon Customs-Free Airport Zone (SCAZ) toepassen, exploitatie-
steun vormen, hetgeen niet langer kan worden toegestaan omdat Ierland niet langer als een gebied in
de zin van artikel 87, lid 3, sub a, van het EG-Verdrag wordt beschouwd. Daarnaast concludeerde de
Commissie dat de voorkeursbehandeling van productiebedrijven boven dienstverlenende bedrijven in
het bredere Ierse vennootschapsbelastingstelsel (ICT), die zij voorheen als algemene maatregel had
beschouwd, niet alleen staatssteun, maar ook exploitatiesteun vormde en om die reden moest worden
stopgezet. Bij de voorgestelde maatregelen voor de wegwerking van verschillende aspecten van het
Ierse vennootschapsbelastingregime is rekening gehouden met de rechten die bestaande ondernemin-
gen op grond van legitieme verwachtingen hebben verworven. Deze rechten blijven in stand tot 2010
voor begunstigden van het preferentieÈ le tarief voor productiebedrijven ingevolge de ICT en tot 2005
voor het IFSC en de SCZA. Daarnaast is in de maatregelen voorzien in overgangsregelingen op grond
waarvan een beperkt aantal nieuwe gebruikers tot de regelingen kunnen toetreden toegestaan, maar
slechts tot 2002 bij de regelingen baat kunnen vinden.

233 E 1/98 en E 2/98, PB C 395 van 18.12.98.
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B Ð Nieuwe wetgevende bepalingen en bekendmakingen goedgekeurd
of voorgesteld door de Commissie

1 Mededeling van de Commissie over de toepassing van de mededingingsregels
op de postsector en over de beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen
met betrekking tot postdiensten

PB C 39 van 06.02.1998

2 Mededeling van de Commissie met betrekking tot wijziging van de
communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en
ontwikkeling

PB C 48 van 13.2.1998

3 Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen PB C 74 van 10.03.1998

4 Mededeling van de Commissie betreffende de verlenging van de
communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden

PB C 74 van 10.03.1998

5 Mededeling van de Commissie aan de lidstaten over het regionale beleid en het
mededingingsbeleid

PB C 90 van 26.3.1998

6 Multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten

PB C 107 van 7.4.1998

7 Voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van
Verordening nr. 3094/95 van de Raad om de relevante bepalingen van de
zevende richtlijn van de Raad betreffende de steunverlening aan de
scheepsbouw te verlengen

PB C 114 van 15.04.1998

8 Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende invoering van
nieuwe voorschriften betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw

PB C 114 van 15.04.1998

9 Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot vaststelling van nadere
bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag

PB C 116 van 16.04.1998

10 Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de
toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag op bepaalde soorten van
horizontale steunmaatregelen

PB L 142 van 14.05.1998

11 Richtlijn 98/29/EG van de Raad van 07.05.1998 betreffende de harmonisatie
van de voornaamste bepalingen inzake de exportkredietverzekering op
middellange en lange termijn

PB L 148 van 19.05.1998

12 Verordening (EG) Nr. 1540/98 van de Raad houdende invoering van nieuwe
voorschriften betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw

PB L 202 van 18.7.1998

13 Kaderregeling inzake opleidingssteun PB C 343 van 11.11.1998

14 Verordening (EG) nr. 2468/98 van de Raad van 3.11.1998 tot vaststelling van de
criteria en de voorwaarden voor de structurele bijstand van de Gemeenschap in
de sector visserij/aquacultuur en de verwerking en de afzet van de producten
daarvan

PB L 312 van 20.11.1998

15 Mededeling van de Commissie over de toepassing van de regels betreffende
steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het gebied van de directe
belastingen op ondernemingen

PB C 384 van 10.12.1998

16 Het maximale bereik per lidstaat van de regionale steunmaatregelen krachtens
de afwijkingen van artikel 92, lid 3, onder a) en c) van het Verdrag voor de
periode 2000 Ð 2006

PB C 16 van 21.01.1999

17 Mededeling van de Commissie betreffende de verlenging van de kaderregeling
voor steunmaatregelen in de sector synthetische vezels

PB C 24 van 29.01.1999
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C Ð Lijst van steunmaatregelen van de Staten in andere sectoren dan de
landbouw, de visserij, het vervoer en de steenkoolindustrie

1. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft
verklaard zonder de onderzoeksprocedure van art. 88, lid 2, van het EG-Verdrag of
artikel 6, lid 5, van Beschikking 2496/96/EGKS in te leiden

Duitsland

N 285/97 07/01/98 Programma "Stimulansen voor de economie" van de
deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen -
programmaonderdeel "schepping en groei"

PB C 257 van 15.08.98

N 551/97 07/01/98 Richtsnoeren voor het bevorderen van investeringen
om een gesloten afvalstoffenbeheersysteem in te
voeren (deelstaat Bremen)

PB C 047 van 12,02.98

N 793/97 07/01/98 Steun voor KMO's die van bijzondere betekenis zijn
voor de economische politiek en het
arbeidsmarktbeleid (stad Hamburg)

PB C 070 van 06.03.98

N 274/97, N 276/97 21/01/98 Steunregelingen van de deelstaat Berlijn voor de
oprichting van ondernemingen door werklozen en
voor het scheppen van werkgelegenheid op
milieugebied (N 274/97) en voor het scheppen van
werkgelegenheid in het MKB (N 276/97), met
cofinanciering van het Europees Sociaal Fonds
[doelstelling 2]

PB C 089 van 25.03.98

N 277/97, N 278/97, N
279/97, N 282/97, N
283/97, N 284/97

21/01/98 Steunregeling in de deelstaat Noord-Rijnland-
Westfalen voor het scheppen van werkgelegenheid,
met cofinanicering van het ESF [doelstelling 2]

PB C 089 van 25.03.98

N 420/97, NN 106/97 21/01/98 Verhoging van de begrotingsmiddelen van het
consolidatiefonds van de deelstaat Mecklenburg-
Voorpommeren

PB C 089 van 25.03.98

N 717/97 21/01/98 Kredietgarantie voor Alexandra Pusch en Irene
Watler (Berlijn)

N 718/97 28/01/98 Stimulering van de deelname door kleine en
middelgrote ondernemingen uit de nieuwe deelstaten
aan beurzen in Duitsland.

PB C 188 van 17.06.98

N 280/97 03/02/98 Steunregeling van de deelstaat Bremen voor de
inpassing van werklozen, medegefinancierd door het
ESF [doelstelling 2]

PB C 188 van 17.06.98

NN 109/97 04/02/98 FinancieÈ le maatregelen van de BvS ten behoeve van
de onderneming VogtlaÈndischen Kabelwerk GmbH
(VOKA)

PB C 089 van 25.03.98

N 758/97, NN 3/98 04/02/98 Steun ten behoeve van FINOW Rohrleitungssystem-
und Anlagenbau GmbH

PB C 130 van 28.04.98

N 466/97 17/02/98 Steunprogramma ten behoeve van marktgerichte
onderzoeksinstellingen in de deelstaat ThuÈ ringen

PB C 130 van 28.04.98

N 370/97 17/02/98 Verhoging van de aan het consolidatiefonds van de
deelstaat ThuÈ ringen toegewezen middelen ten
behoeve van ondernemingen in moeilijkheden

PB C 130 van 28.04.98

N 709/97 17/02/98 Maatregelen ter bevordering van innoverende,
economisch georieÈnteerde onderzoeks-,
ontwikkelings- en demonstratieprojecten voor de
uitbouw van de informatiemaatschappij in Berlijn

PB C 111 van 09.04.98

N 764/97 17/02/98 Maatregelen ter bevordering van de bescherming van
het milieu tegen de gevolgen van luchtvervuiling door
energieproductie in Brandenburg

PB C 111 van 09.04.98

N 320b/97 18/02/98 Rentesubsidieregeling van de KfW voor de
deelneming in ondernemingen uit deelstaten Noord-
Rijnland-Westfalen en Saarland die getroffen worden
door de crisis in de steenkoolsector.

PB C 111 van 09.04.98

N 748/97 18/02/98 Privatisering en herstructurering van het bedrijf [IAB]
Ingenieur und Anlagenbau GmbH

PB C 130 van 28.04.98
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NN 3/97 18/02/98 Steun ten behoeve van Stentex GmbH PB C 156 van 21.05.98
N 803/97 25/02/98 Steun aan de scheepsbouw: herstructurering en

privatisering van Volkswerft GmbH Stralsund [tweede
tranche van de steun]

N 7/98 25/02/98 Reddingssteun ten behoeve van Hagenuk Telecom
GmbH

PB C 192 van 19.06.98

N 493/97 02/03/98 Wijziging en verlenging van de steunregeling voor
onderzoek en ontwikkeling van de deelstaat Saksen
ten behoeve van de aanwerving van
onderzoeksmedewerkers

PB C 281 van 10.09.98

N 485/97 04/03/98 Richtsnoer met betrekking tot de bevordering van het
technologisch onderzoek van de ondernemingen in de
deelstaat ThuÈ ringen

PB C 188 van 17.06.98

N 591/97 04/03/98 Verlenging en wijziging van het regionale programma
van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen

PB C 130 van 28.04.98

N 515/97 10/03/98 Richtsnoeren voor het bevorderen van investeringen
om een gesloten afvalstoffenbeheersysteem in te
voeren (deelstaat Bremen)

PB C 169 van 04.06.98

NN 19/97 11/03/98 Programma voor zeeonderzoek PB C 156 van 21.05.98
NN 157/97 11/03/98 Herstructureringssteun aan het bedrijf GebruÈ der

Leonhardt GmbH & Co., Sparte Blema Kircheis i.
G.v., Aue

PB C 156 van 21.05.98

N 578/97 19/03/98 Wijziging van de steunregeling ter verbetering van de
afzetvoorwaarden voor bosbouwproducten
(ThuÈ ringen)

PB C159 van 26.05.98

NN 88/96 25/03/98 Maatregelen ten behoeve van gecombineerde warmte-
en energieopwekking

PB C 188 van 17.06.98

NN 90/96 25/03/98 Programma inzake hernieuwbare energiebronnen -
windenergie

PB C 188 van 17.06.98

N 587/97 25/03/98 Steun aan de automobielsector ten behoeve van de
fabrieken te Bochum - Adam Opel AG

PB C 213 van 09.07.98

NN 132/97 25/03/98 Aanvullende financieÈ le maatregelen van de BvS ten
behoeve van Plasta Erkner kunstharzfabrik GmbH

PB C 236 van 28.07.98

N 367/97 27/03/98 Programma betreffende rationeel energiegebruik en
gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de
deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen

PB C 192 van 19.06.98

N 418/97 27/03/98 Richtsnoeren voor de bevordering van projecten door
de Stichting Innovatie (deelstaat Hamburg)

PB C159 van 26.05.98

N 484/97 20/05/98 Steun ten behoeve van Stahlwerk ThuÈ ringen GmbH PB C 253 van 12.08.98

NN 126/97 20/05/98 Herstructureringssteun aan SKET Maschinenbau
EDV GmbH

N 79/98 27/05/98 Verhoging van de begroting en wijziging van het
consolidatiesysteem van de deelstaat Brandenburg

PB C 281 van 10.09.98

N 108/98 03/06/98 Investeringssteun voor Rohrwerke Muldenstein
GmbH [niet-EKGS-staal]

PB C 392 van 16.12.98

N 142/98 03/06/98 Steun ten behoeve van Maschinenbau halberstadt
GmbH

PB C 392 van 16.12.98

N 208/98 03/06/98 Verlenging voor 1998 van de steunregelingen ten
behoeve van de scheepsbouw

N 30/98 03/06/98 Werk en technologie PB C 257 van 15.08.98

NN 15/98 03/06/98 Herstructureringssteun ten behoeve van Autek
Schaltangenbau GmbH

PB C 392 van 16.12.98

N 113/98 08/06/98 O&O-steun in Rijnland-Palts PB C 257 van 15.08.98
N 794/97 10/06/98 Rentesubsidieprogramma MKB PB C 257 van 15.08.98

N 34/98 10/06/98 Richtsnoeren van de Bundesstiftung Umwelt voor de
bevordering van projecten

PB C 257 van 15.08.98

N 96/98 17/06/98 Steunprogramma van de deelstaat Mecklenburg-
Voorpommeren ten behoeve van leerplaatsen

N 207/98 30/06/98 Innovatieve technologieeÈn en systemen voor het
virtueel genereren van producten [VIP]

PB C 371 van 01.12.98

NN 104/96, NN 140/96 01/07/98 Steun ten behoeve van Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)
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NN 30/98 01/07/98 Wijziging en verlenging van de steunregeling voor
onderzoek en ontwikkeling van de deelstaat Saksen:
op innoverende technologieeÈn gerichte
samenwerkingsprojecten

NN 31/98 01/07/98 Wijziging en verlenging van de steunregeling voor
onderzoek en ontwikkeling van de deelstaat Saksen:
steun aan niet-universitaire marktgerichte
onderzoekinstellingen

N 197/98 01/07/98 Milieusteun voor Thyssen Krupp Stahl GmbH PB C 392 van 16.12.98
N 256/98 03/07/98 Programma voor de bevordering van

milieutechnologie - O&O-samenwerkingsprogramma
(deelstaat Bremen)

PB C 371 van 01.12.98

N 175/98 09/07/98 Programma van de deelstaat Saksen-Anhalt voor de
stimulering van de samenwerking tussen kleine en
middelgrote bedrijven

NN 6/98 14/07/98 Aanvullende financieÈ le maatregelen
(Vertragsmanagement) ten behoeve van Fortschritt
Landmaschinen GmbH

N 283/98 15/07/98 Richtsnoeren voor het regionale programma ter
ondersteuning van opleiding voor de economie van
Bremen

PB C 300 van 29.09.98

N 317/98 N 318/98 15/07/98 Participatiekapitaal voor onderzoek en ontwikkeling
in het MKB, afdeling Programma: aanvullende
investeringen voor commercieÈ le exploitatie

PB C 308 van 08.10.98

N 134/98 22/07/98 MKB-stimuleringsprogramma van Saarland PB C 308 van 08.10.98
N 733/97 29/07/98 Steun voor milieubescherming ten behoeve van DK

Recycling und Roheisen GmbH
PB C 289 van 17.09.98

N 802/97 29/07/98 Herstructurering en privatisering van MTW-
Schiffswerf Wismar: 2e tranche van de steun

N 152/98 29/07/98 Investeringssteun aan FSG (Flensburger Schiffbau -
Gesellschaft)

PB C 409 van 30.12.98

N 228/98 29/07/98 Herstructurering en privatisering van Island Polymer
Industries GmbH

N 279/98 29/07/98 Steun ten behoeve van CGF (Grossenhainer Gesenk-
und Freiformschmiede GmbH)

N 383/98 29/07/98 Ontwikkelingshulp overeenkomstig artikel 4, lid 7,
van de 7e richtlijn betreffende de steunverlening aan
de scheepsbouw

PB C 409 van 30.12.98

N 255/98 03/09/98 Programma voor de bevordering van
milieutechnologie - pilootinstallaties

PB C 300 van 29.09.98

N 329/98 08/09/98 Milieuonderzoek PB C 363 van 25.11.98
N 289/98 16/09/98 Overheidsgaranties ter bevordering van participaties

in kleine en middelgrote ondernemingen uit de sector
industrie (Noord-Rijnland-Westfalen)

PB C 363 van 25.11.98

N 357/98 16/09/98 Steun voor het innovatief vermogen van het MKB PB C 363 van 25.11.98
NN 23/98 16/09/98 Herstructurering en privatisering van Ingenieur und

Maschinenbau GmbH [IMG] (Rostock)
PB C 351 van 18.11.98

NN 32/98 16/09/98 Aanpassing en verlenging van een O&O-steunregeling
(Saksen)

PB C 314 van 13.10.98

N 299/98 17/09/98 Regionaal stimuleringsprogramma voor de sector
industrie (Beieren)

PB C 363 van 25.11.98

N 394/98 30/09/98 Steun ten behoeve van Rawe GmbH & Co PB C 384 van 10.12.98

N 150a/98 05/10/98 Richtsnoer van de deelstaat Saksen-Anhalt
betreffende het verlenen van subsidies ter stimulering
van de regionale ontwikkeling van
plattelandsgebieden

N 254/98 08/10/98 Bevordering van MKB's (Bremen) PB C 384 van 10.12.98
NN 51/98 14/10/98 FinancieÈ le maatregelen ten behoeve van Niles

Werkzeugmaschinen GmbH
N 269/98 29/10/98 Aanpassing van de regeling van de deelstaat

ThuÈ ringen voor O&O-steun aan instellingen voor
marktgericht onderzoek

PB C 351 van 18.11.98
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N 543/98 29/10/98 Stimulering van deelneming door het MKB van de
nieuwe deelstaten (waaronder Oost-Berlijn) aan
beurzen en tentoonstellingen in 1999

N 567/98 10/11/98 Wijziging van het programma van de deelstaat Saksen
ten behoeve van de middenstand

NN 76/98 11/11/98 Steun aan Rackwitz Aluminium Gmbh (Saksen)

N 853/97 16/11/98 ERP innovatieprogramma
N 32/98 25/11/98 Steun aan Lausitzer Teppichfaserwerk GmbH

N 354/98 09/12/98 Steun aan Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH
(Kaiserslautern)

N 550/98 09/12/98 Steun aan Daimler-Benz Ludwigsfelde: Project NCV1

N 628/98 09/12/98 Verlenging van het garantieprogramma van de
deelstaat Brandenburg ten behoeve van
investeringsprojecten in Polen

N 519/98 21/12/98 Informaticasystemen

N 130/98 22/12/98 Steun aan SWM Werkzeugmaschinen GmbH & Co.
KG.

N 220/98 22/12/98 Steun aan SYSMA Antriebstechnik GmbH

NN 80/98 22/12/98 Steun aan WATIS BAU GmbH

Oostenrijk

N 824/97 07/01/98 Startkapitaal-programma PB C 070 van 06.03.98

N 28/98 10/02/98 Steun door het FGG Studiefonds PB C 257 van 15.08.98
N 520/97 19/02/98 Participatiemodel van Neder-Oostenrijk:

aanloopsteun
PB C159 van 26.05.98

N 809/97 27/03/98 Startkapitaal - programma 2002 PB C159 van 26.05.98

N 812/97 07/04/98 Richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun PB C 192 van 19.06.98

N 51/98 15/04/98 Weens structuurverbeteringsprogramma PB C 192 van 19.06.98

N 507/96 22/04/98 Steun ten behoeve van Kurzentrum Bad
Windischgarsten GmbH & Co KG

PB C 290 van 18.09.98

N 837/96 06/05/98 Steun ten behoeve van Fahrzeug- und Motor- Akustik
F&E GmbH & CoKG

PB C 208 van 04.07.98

NN 20/97 06/05/98 Richtsnoeren voor de bevordering van het gebruik van
biomassa voor energiedoeleinden (Land Voralberg)

PB C 228 van 21.07.98

N 109/98 27/05/98 Richtsnoeren voor regionalisering PB C 257 van 15.08.98
N 253/98 14/07/98 Investeringssteun voor Voest-Alpine Stahlrohr

Kindberg GmbH & Co KG [niet-EGKS-staal]
PB C 392 van 16.12.98

N 611/97 29/07/98 Steun ten behoeve van Siemens SGP Verkehrstechnik
GmbH (Graz)

PB C 308 van 08.10.98

N 292/98 18/09/98 KPLUS-centra van het "expertise"-programma PB C 363 van 25.11.98

N 482/98 28/10/98 Kaart van de regionale steunmaatregelen voor 1999 PB C 396 van 19.12.98

NN 43/98 25/11/98 Steun aan TISGmbH

N 494/98 22/12/98 Steun ten behoeve van OÈ sterreichische Salinen AG
voor het project "Saltmine Hallstatt"

BelgieÈ

N 550/97 07/01/98 Kleine wijzigingen in de ACE-regeling (Henegouwen) PB C 065 van 28.02.98

N 554/97 04/02/98 Staatssteun aan OPEL BelgieÈ voor haar
opleidingsproject in Antwerpen

PB C 208 van 04.07.98

N 608/97 17/02/98 Operationeel programma INTERREG II [1994-99]
Waals Gewest - Steun voor de ontwikkeling van
ondernemingen

PB C 111 van 09.04.98

N 905/96 19/02/98 Regeling inzake investeringssteun ten behoeve van
ondernemingen van de sector sociale economie [ESM]
(Meuse-Vesdre, WallonieÈ)

N 334/97 19/02/98 Investeringssteun ten behoeve van de regio Itter en
Tubize
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N 84/98 04/03/98 FADDAF : fonds d'amorcàage, de diversification et de
deÂveloppement en Ardennes-Famenne

PB C 130 van 28.04.98

N 675/97 25/03/98 Milieusteun voor SIDMAR PB C 392 van 16.12.98
N 469/97 15/05/98 Goedkeuring en financiering van inpassingsprojecten

(Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
PB C 300 van 29.09.98

N 227/98 03/06/98 Steun voor de herstructurering van het Herstal-
concern

PB C 277 van 05.09.98

NN 177/97 01/07/98 Steun aan het concern Louis de Poortere (LDP)

N 233/98 03/09/98 Wijzigingen aangebracht in de ordonnantie
betreffende de bevordering van de economische
expansie van 01.07.1993 (Brussels Hoofdstedelijk
Gewest)

PB C 308 van 08.10.98

N 131/98 14/09/98 Wijziging van de steunregeling voor de stimulering
van O&O in grote bedrijven en het MKB (Limburg en
Turnhout)

N 563/97 16/09/98 Steun aan Techspace Aero en Cockerill Mechanical
Industries op het gebied van opleiding, gecofinancierd
door het ESF in het kader van het programma Konver
II 1994-1997

NN 178/97 16/09/98 Steun aan Verlipack (Waals Gewest)

N 777/97 30/09/98 Regeling betreffende subsidies aan
gemeenschappelijke onderzoekcentra

PB C 371 van 01.12.98

N 205/98 30/09/98 Steun aan Sunparks International N.V. PB C 384 van 10.12.98

N 240/98 30/09/98 Maatregel ten behoeve van de KMO's van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PB C 384 van 10.12.98

N 248/98 18/12/98 Konver Brussel - SABCA projecten

Denemarken

N 483/97 21/01/98 Maatregelen ten behoeve van bedrijven die oudere
werknemers in dienst hebben

PB C 070 van 06.03.98

N 45/98 04/02/98 Steun voor de scheepsbouw: verlenging van drie
steunregelingen gedurende 1998 (1. Rentesteun;
2.Overheidsgaranties; 3. Garanties voor het laatste
schip)

PB C 409 van 30.12.98

N 845/97 31/03/98 Maatregelen ten behoeve van O&O met
energiebesparing

PB C 192 van 19.06.98

N 111/98 06/05/98 Maatregelen in de sector sociale diensten PB C 270 van 29.09.98
N 61/98 08/06/98 Maatregelen voor de ontwikkeling van schonere

producten
PB C 257 van 15.08.98

N 229/98 10/06/98 Aanpassing van de maatregelen inzake energie-
efficiency

PB C 257 van 15.08.98

N 42/98 30/06/98 Maatregelen ten gunste van hernieuwbare
energiebronnen

PB C 257 van 15.08.98

N 117/98 14/07/98 Maatregelen voor de omscholing van personen die
moeilijkheden ondervinden bij de herintreding op de
arbeidsmarkt

PB C 314 van 13.10.98

N 449a/97 NN 50/98 29/07/98 Maatregelen ten behoeve van de sector aardgas PB C 308 van 08.10.98
art. 90&2 van traiteÂ CE

Spanje

N 189a/97, N 189b/97 12/01/98 Regeling voor investeringssteun ten behoeve van
kleine en middelgrote ondernemingen in de vorm van
subsidies voor bijdragen en provisies met betrekking
tot avaltransacties bij kredietinstellingen (AndalusieÈ)

PB C 058 van 24.02.98

N 266/97 21/01/98 Wijziging van de regeling betreffende regionale
investeringssteun (N 551/94) ten behoeve van het
concurrentievermogen (Castilla la Mancha)

PB C 103 van 04.04.98

N 422/97 04/02/98 Steunregeling voor het MKB in de sector toerisme
(AndalusieÈ)

PB C 099 van 01.04.98
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N 153/97 04/02/98 Wijziging van de steunregeling (N 348/95) voor
investeringen ter bevordering van de ontwikkeling van
de industrie

PB C 099 van 01.04.98

N 187/97 04/02/98 Steunregeling voor investeringen ten behoeve van
nieuwe ondernemingen, de uitbreiding of de
modernisering van bestaande ondernemingen in het
speciale actiegebied "Franja pirõÁtica de Huelva"
(AndalousieÈ)

PB C 099 van 01.04.98

N 72/98 17/02/98 Verlenging van de steunregeling voor investeringen (N
102/97) ten behoeve van de omschakeling van de
industriezones in verval in bepaalde steungebieden
(AndalusieÈ, AsturieÈ, CantabrieÈ, Castilla y Leon,
Extremavanra, GalicieÈ, Murcia, Baskenland)

PB C 130 van 28.04.98

N 388/97 18/02/98 Steunregeling ten behoeve van kleine en middelgrote
ondernemingen van de toeristische sector in DonÄ ana
(AndalusieÈ)

PB C 111 van 09.04.98

N 766/97 18/02/98 Regionale steunregeling voor onderzoek en
ontwikkeling (Castilla y Leon)

PB C 111 van 09.04.98

NN 83/97 25/03/98 Steunregeling ter bevordering van de afzet
(AndalusieÈ)

PB C 192 van 19.06.98

N 191/97 07/04/98 Regionale steunregeling voor de ontwikkeling van de
mijnbouw (AndalusieÈ)

PB C 198 van 24.06.98

N 148a/98 06/05/98 Regionale steunregeling ten behoeve van de
milieubescherming (CantabrieÈ)

PB C 213 van 09.07.98

N 404/97 06/05/98 Steun aan FASA Renault - Valladolid PB C 208 van 04.07.98
N 270/97 15/05/98 Investeringssteunregeling ten behoeve van nieuwe

ondernemingen en de uitbreiding of modernisering
van ondernemingen in het bijzondere actiegebied van
de provincie "JaeÂn" (AndalusieÈ)

PB C 213 van 09.07.98

N 398/97 15/05/98 Investeringssteunregeling ten behoeve van nieuwe
ondernemingen en de uitbreiding of modernisering
van ondernemingen in het technologiepark van
AndalusieÈ te MaÂlaga

PB C 213 van 09.07.98

N 186/98 02/06/98 Steun ten behoeve van technologieprojecten (Gewest
Madrid)

PB C 257 van 15.08.98

NN 150/97 29/07/98 Herstructureringssteun voor Provanctos Tubalares

N 370/98 03/09/98 Steunregeling voor investeringen ten behoeve van
kleine en middelgrote handelsondernemingen (Ceuta
y Melilla)

PB C 308 van 08.10.98

N 371/98 03/09/98 Steunregeling voor investeringen ten behoeve van
kleine en middelgrote ondernemingen in de
toeristische sector (Ceuta y Melilla)

PB C 308 van 08.10.98

N 345/98 23/09/98 Maatregelen ten behoeve van ondernemingen
(Aragon)

PB C 363 van 25.11.98

N 488/97 30/09/98 Regionale steunregeling ten behoeve van het MKB
(Extremadura)

PB C 396 van 19.12.98

N 295/98 30/09/98 Regeling inzake investeringssteun ten behoeve van
nieuwe ondernemingen, de uitbreiding of
modernisering van ondernemingen die gevestigd zijn
in de bijzondere-actiegebieden in de provincie JaeÂn
(AndalusieÈ)

PB C 396 van 19.12.98

N 296/98 30/09/98 Regeling inzake investeringssteun ten behoeve van
nieuwe ondernemingen, de uitbreiding of
modernisering van ondernemingen die gevestigd zijn
in de speciale actiezone in de provincie JaeÂn
(AndalusieÈ)

PB C 396 van 19.12.98

N 347a/98 14/12/98 Maatregelen ten behoeve van het herstarten van
ondernemingen (Gewest Madrid)

N 298/98 22/12/98 Verlenging van de regionale regeling (N 529/96)
inzake investeringssteun (Baskenland)

N 399/98 22/12/98 Bevordering van stabiele werkgelegenheid (Aragon)
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Finland

N 741/97 17/02/98 Steun ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen PB C 156 van 21.05.98

N 66/98 03/06/98 Staatssteun voor centrales die elektriciteit produceren
op basis van hout of uit hout verkregen brandstoffen
en voor kleine elektrische centrales

PB C 264 van 21.08.98

N 278/98 17/09/98 Wijziging van twee steunregelingen voor de
ontwikkeling van kleine en middelgrote
ondernemingen: maatregel 1: steun voor kleine
ondernemingen; maatregel 2: steun voor de
ontwikkeling van het MKB

PB C 330 van 28.10.98

N 18/98 14/10/98 Investeringssteun voor een elektriciteitkabel van
Zweden naar AÈ land

PB C 392 van 16.12.98

N 462/98 09/12/98 Investeringssteun ten behoeve van Ricdon OY
N 583/98 09/12/98 Regeling inzake versnelde afschrijving

N 602/98 18/12/98 Verlenging van de regelingen inzake
contractgebonden steun voor de scheepsbouw voor
1998

Frankrijk

N 672/97 04/02/98 Verlenging van de parafiscale heffing op bepaalde
olieproducten ten gunste van het Institut Francàais du
PeÂtrole [IFP] voor de periode 1998-2002

PB C 192 van 19.06.98

N 721/97 18/02/98 Steun voor onderzoek en ontwikkeling ten behoeve
van "Tubes et Formes" [Niet-EGKS-staal]

PB C 396 van 19.12.98

N 664/97 07/04/98 PB C 192 van 19.06.98

N 132/98 15/04/98 Regeling voor financieÈ le instrumentering
INTERREG II voor Henegouwen/Nord-Pas de
Calais/PicardieÈ

PB C 188 van 17.06.98

N 38/98 06/05/98 Individuele steun in het kader van de regeling
MEDEA T 601 - EUREKA 1535

PB C 244 van 04.08.98

N 3/98 03/06/98 Steun aan de filmproductie PB C 279 van 08.09.98

N 349/98 22/07/98 Verlenging van het decreet tot instelling van een
parafiscale heffing op producten uit de sector
machinebouw voor de periode 1999-2003

N 640/97 29/07/98 Steun voor O&O: ADTT fase 2 - EUREKA 1711 PB C 308 van 08.10.98

N 485/98 30/09/98 Steun voor O&O ten behoeve van SOLLAC, EGKS-
staal

N 438/98 16/12/98 Steun ten behoeve van de vestiging van de Toyota-
fabriek te Valenciennes-Onnaing

N 264/98 22/12/98 Programma RECMES: Micro-elektronisch onderzoek
op basis van samenwerking (Recherche coopeÂrative
en micro-eÂ lectronique

N 369/98 22/12/98 Terugvorderbaar voorschot aan AeÂrospatiale voor het
Airbus-programma A 340-500/600

Griekenland

NN 135/97 NN 136/97 18/02/98 Steun aan Halyvourgia Thessalias
NN 139/97 07/04/98 Steun aan de staalnijverheid ten behoeve van

SIDENOR
N 212/98 08/06/98 Verlenging van de wetgeving inzake steunverlening

aan de scheepbouw tot en met 31 december 1998
PB C 392 van 16.12.98

N 162/98 25/09/98 Modernisering en verbetering van de internationale
concurrentiepositie van kleine en middelgrote
handelsondernemingen en kleine middelgrote
ondernemingen in de dienstensector

PB C 308 van 08.10.98

N 344/98 11/11/98 Investeringssteun aan de scheepswerf "Elfesis
Shipbuilding and Invanstrial Enterprises S.A."
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N 249/98 09/12/98 Steun ten behoeve van industriegebieden
NN 137/97 16/12/98 Steun ten behoeve van de staalverwerkingseenheid

van het staalbedrijf SOVEL
NN 59a/98 22/12/98 Regionale ontwikkelingswet 2601/98

Ierland

N 704/97 06/05/98 Steun voor de uitbreiding van het
aardgasdistributienet

PB C 253 van 12.08.98

ItalieÈ

N 659a/97 07/01/98 Steun ten behoeve van investeringen in nieuwe
industrieÈ le machines

PB C 070 van 06.03.98

N 264/97 21/01/98 Maatregelen van DOCUP 1997/1999 (Lazio) PB C 103 van 04.04.98

N 657/97 21/01/98 Steunmaatregelen voor nieuwe ondernemers (Trento) PB C 130 van 28.04.98

N 734/97 21/01/98 Maatregelen in het kader van PIC-RESIDER II PB C 103 van 04.04.98
N 807/97 17/02/98 Herfinanciering van regionale wet 26/95 houdende

maatregelen ten behoeve van industrieÈ le investeringen
(Friuli-Venezia Giulia)

PB C 111 van 09.04.98

N 461/97 18/02/98 Reddingssteun ten behoeve van Case di Cura Riunite PB C 149 van 15.05.98
N 692/97 25/02/98 Maatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid :

regionale wet 30/97
PB C 130 van 28.04.98

N 58/98 10/03/98 Verlenging van de geldigheid van P.I.C. KONVER PB C 188 van 17.06.98

N 655/97 11/03/98 Belastingmaatregelen ter bevordering van innovatie in
industrieÈ le ondernemingen

PB C 236 van 28.07.98

N 666/97 27/03/98 Verlenging en wijziging van regionale wet nr. 25 van
09/06/1994, normen in de sector van het
hoevetoerisme

PB C 188 van 17.06.98

N 97/98 31/03/98 Verlenging van de regeling inzake vrijstelling van
sociale lasten voor het scheppen van nieuwe
arbeidsplaatsen tot 31/12/1999

PB C 188 van 17.06.98

N 726/97 07/04/98 Steun ten behoeve van IFFA SpA [Isotta Fraschini
Fabbrica Automobil]

PB C 240 van 31.07.98

N 54/98 06/05/98 Steunregelingen ten behoeve van recycling en
afvalverwijdering. Goedkeuring van de
overheidsmededeling dat steun wordt verleend aan
particuliere ondernemers

PB C 253 van 12.08.98

N 26/98 14/07/98 Nieuwe maatregel ten behoeve van de
werkgelegenheid: vervanging van de wet-Marcora

PB C 308 van 08.10.98

N 98/98 15/07/98 Faciliteiten voor het MKB PB C 308 van 08.10.98

N 658/97 29/07/98 Steunmaatregtelen ten behoeve van de onderneming
Cartiere del Garda

PB C 308 van 08.10.98

N 169/98 29/07/98 Investeringssteun voor Capello Tubi Spa H1

N 346/98 16/09/98 Steunmaatregelen ten behoeve van de
dienstencooÈ peratie CATA HoÃ tels : Regionale wet 39/
97, artikel 13

PB C 314 van 13.10.98

N 280/98 17/09/98 Diensten voor het MKB (autonome provincie Trento) PB C 363 van 25.11.98

N 291/98 17/09/98 Maatregelen ten behoeve van het MKB, het milieu en
O&O (Friuli-Venezia Giulia)

PB C 363 van 25.11.98

N 77/98 18/09/98 Programme LEADER II (Veneto) PB C 314 van 13.10.98
N 151a/98 N 151b/98 25/09/98 Normen van een actief beleid gericht op

werkgelegenheid en beroepsopleiding, maatregelen
van het regionale agentschap voor werkgelegenheid
(Friuli-Venezia Giulia)

PB C 371 van 01.12.98

N 784/97 30/09/98 Regionale investeringssteun ten behoeve van
investeringen op de Nuovi Cantiere Apuania
scheepswerf

PB C 409 van 30.12.98

N 786/97 30/09/98 Regionale investeringssteun ten behoeve van de
scheepswerf SocietaÁ Cantiere navale Vittoria

PB C 409 van 30.12.98
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N 157/98 30/09/98 Regionale investeringssteun ten behoeve van
investeringen op de scheepswerf Visentini

PB C 409 van 30.12.98

N 158/98 30/09/98 Regionale investeringssteun ten behoeve van
investeringen op de scheepswerf C.R.N.

PB C 409 van 30.12.98

N 159/98 30/09/98 Regionale investeringssteun ten behoeve van de
scheepswerf C.R.N.

PB C 409 van 30.12.98

N 161/98 30/09/98 Regionale investeringssteun ten behoeve van
investeringen op de scheepswerk De Poli

PB C 409 van 30.12.98

N 163/98 30/09/98 Steunmaatregelen ten behoeve van Novalis Fibres PB C 384 van 10.12.98
N 818/97 05/10/98 Steun voor investeringen door ondernemingen

(UmbrieÈ)
PB C 396 van 19.12.98

N 50/98 09/10/98 Automatische steun

N 419/98 09/10/98 PIC Interreg II ItalieÈ -SlovenieÈ : maatregelen 3,2,
diensten aan ondernemingen

PB C 396 van 19.12.98

N 170/98 14/10/98 Investeringssteun ten behoeve van INOX TECH
S.p.A (Niet-EGKS-staal)

N 187/98 22/10/98 Maatregelen ten behoeve van ondernemingen in de
toeristische sector: artikel 6ter van wet nr. 6 van 30/1/
1998

PB C 396 van 19.12.98

N 340a/96 28/10/98 Maatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid:
regionale wet nr. 33/96 (SicilieÈ)

PB C 396 van 19.12.98

N 226/98 28/10/98 Garantiefonds ten behoeve van het MKB PB C 396 van 19.12.98

N 272/98 10/11/98 Steun ten behoeve van het hotelbedrijf (SardinieÈ) PB C 396 van 19.12.98

N 103/98 11/11/98 Steunregelingen ten behoeve van de scheepsbouw
voor 1998 en speciaal garantiefonds voor krediet voor
scheepswerven

N 469/98 16/11/98 DOCUP doelstelling 2 : maatregelen 1,4, steun voor
MKB-investeringen ten behoeve van het milieu en de
veiligheid (Marken)

PB C 396 van 19.12.98

N 67a/98 23/11/98 Toepassing van de nieuwe definitie van het MKB op
bestaande steunregelingen: industrieÈ le
ondernemingen

N 562/98 25/11/98 Premie voor het behoud van de werkgelegenheid in de
regio's van artikel 92, lid 3, onder a) van het EG-
Verdrag

PB C 409 van 30.12.98

N 566/98 03/12/98 Terugvorderbare voorschotten ten behoeve van
investeringen van het MKB (Piemonte)

NN 171/97, NN 67/98 09/12/98 Steun aan bedrijven in de door de aardbeving
getroffen regio's; steunmaatregelen voor schade ten
gevolge van natuurrampen

N 810/97 22/12/98 Verhoging van de begroting en uitbreiding naar de
toeristische sector van de bij wet nr. 488/92 ingevoerde
steunregeling

N 433/98 22/12/98 Herstel van de economische activiteiten waarvoor de
aardbeving in UmbrieÈ gevolgen heeft gehad

Luxemburg

N 595/97 04/02/98 Steun aan de ijzer- en staalindustrie ten behoeve van
Profilarbed SA en Ares SA voor het O&O-
programma "COMET Fase 2"

PB C 211 van 07.07.98

Nederland

N 513/97, N 754/97, N
755/97

04/02/98 Wijziging van de wet belastingen op milieugrondslag PB C 156 van 21.05.98

N 502/97 20/02/98 Internationale industriegerichte
technologieprogramma's

PB C 156 van 21.05.98

N 624/97 25/03/98 Steun aan Hoogovens Staal BV: "Cyclone Converter
Furnace"-project

PB C 211 van 07.07.98
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N 506/97 07/04/98 Steun ten behoeve van project COMMEND : Eureka
1549

PB C 192 van 19.06.98

N 840/97 07/04/98 Steun ten behoeve van de reductie van CO2-uitstoot PB C 198 van 24.06.98
N 20/98 07/04/98 Verlenging van de subsidie voor spoelwater in de wet

Belastingen op milieugrondslag
PB C 257 van 15.08.98

N 119/98 27/04/98 Wijziging van de regeling werkgelegenheidssteun -
Flevoland 1997

PB C 169 van 04.06.98

N 503/97 06/05/98 Investeringsfaciliteit Opkomende Markten (MKB) PB C 257 van 15.08.98

N 752/97 06/05/98 Maatregelen ten behoeve van het gebruik van
"groene" elektriciteit

PB C 244 van 04.08.98

N 55/98 03/06/98 Investeringssubsidie voor niet-industrieÈ le restwarmte-
infrastructuur

PB C 257 van 15.08.98

N 813/97 17/06/98 GeõÈntegreerde afvalverwerkingseenheden PB C 264 van 21.08.98

N 95/98 17/06/98 Project biomassa-warmtekrachtcentrale in Lelystad PB C 257 van 15.08.98

N 753/97 14/07/98 Invoering van een bijzondere regeling in de
regulerende energiebelasting voor
afvalverbrandingsinstallaties

PB C 308 van 08.10.98

N 330/98 15/07/98 Wijziging van de centrale investeringssteunregeling
voor Noord-Nederland

PB C 277 van 08.09.98

N 262/98 22/07/98 Bedrijfsgerichte stimulering Noord-Nederland 1998 PB C 300 van 29.09.98

N 342/98 22/07/98 Consulting inzake energie-efficieÈntie en
milieubescherming

PB C 300 van 29.09.98

N 716/97 29/07/98 Steun ten behoeve van de vermindering van
koolstofdioxide: project "Gamma Utility Centre
Europoort"

PB C 308 van 08.10.98

N 750/97 29/07/98 Regeling inzake vrije afschrijving - Lelystad
(flevoland)

PB C 277 van 08.09.98

N 129/98 29/07/98 Premie voor het scheppen van werkgelegenheid -
Twente

PB C 396 van 19.12.98

N 135/98 29/07/98 Steunmaatregelen voor O&O: MEDEA T 601 -
EUREKA 1535/Atlas

PB C 308 van 08.10.98

N 303/98 16/09/98 Ontwikkelingssteun aan China overeenkomstig art. 4,
lid 7, van de 7e Richtlijn betreffende de
steunverlening aan de scheepsbouw

PB C 409 van 30.12.98

N 415/98 17/09/98 Verlenging van wet betreffende steun aan de
scheepsbouw tot 31,12.98

N 473/98 17/09/98 Wijziging van een regeling inzake investeringssteun
voor Noord-Nederland

N 206/98 28/10/98 Investeringssteun aan de scheepswerf Barkmeijer
Stroobos

N 486/97 25/11/98 Steun aan de filmproductie

NN 136/98 09/12/98 Compensatie voor schade veroorzaakt door zeer
zware regenval

N 751/97, NN 184/97 22/12/98 Nultatief voor restbrandstoffen

N 65/98 22/12/98 Subsidieregeling voor energievoorziening in de non-
profit-sector en bijzondere sectoren

N 107/98 22/12/98 Ontwikkelingshulp aan IndonesieÈ overeenkomstig
artikel 4, lid 7 van de 7de Richtlijn betreffende
steunverlening aan de scheepsbouw

N 589a/98 22/12/98 Uitbreiding van de regulerende energiebelasting

Portugal

NN 36/97 11/03/98 Opleidingssteun ten behoeve van Autoeuropa PB C 208 van 04.07.98

N 89/98 11/03/98 Herstructureringssteun ten behoeve van M. Carmona
& IrmaÄos, SA

N 90/98 25/03/98 Herstructureringssteun aan CONFINCA S.A.

N 128/98 25/03/98 Herstructureringssteun voor Subvidouro Crl
N 82/98 20/05/98 Stelsel van overheidsgaranties voor bankleningen

[SGEEB]
PB C 363 van 25.11.98
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N 232/98 30/06/98 Wijziging van het operationele programma voor het
communautaire initiatief ten behoeve van kleine en
middelgrote ondernemingen

PB C 308 van 08.10.98

N 202/98 01/07/98 Steun ten behoeve van Exporplas s.a. PB C 264 van 21.08.98

N 388/98 03/09/98 PEDIP II - Uitbreiding van het toepassingsgebied van
maatregel 3,5 ("steun aan kleine projecten voor de
modernisering van ondernemingen") tot de onder het
SIR (Systeem van regionale stimuleringsmaatregel)
vallende gebieden

PB C 308 van 08.10.98

N 203/98 30/09/98 Steun aan Verto Portugal PB C 384 van 10.12.98

N 201/98 09/12/98 Steun aan FITOR S.A.

N 363/98 09/12/98 Herstructureringssteun aan DRAGAPOR S.A.

N 577/98 09/12/98 Wijziging van maatregel A2 van het operationele
programma RETEX

NN 100/98 22/12/98 Stelsel van steunmaatregelen voor de modernisering
van ondernemingen: SIRME

Verenigd Koninkrijk

N 616/97 10/03/98 Programma inzake deskundigenadvies voor Schotland PB C159 van 26.05.98

NN 161/97 25/03/98 Gebruik van vrij besteedbare middelen door TEC's en
CCTE's

PB C 236 van 28.07.98

N 17/98 25/03/98 Steun aan Rolls Royce : "Grote
motorenprogramma's"

PB C 228 van 21.07.98

N 141/98 20/05/98 Garantieregeling inzake toegang tot de markt (Noord
Ierland)

N 115/98 27/05/98 Smart Wales PB C 264 van 21.08.98

NN 2/98 01/07/98 Welsh Development Agency :
Hypotheekgarantiestelsel

N 230/98 27/07/98 Voortzetting van SMART en SPUR in Schotland PB C 300 van 29.09.98
N 153/98 29/07/98 Verplichting tot het gebruik van niet-fossiele

brandstoffen (NFFO) Non-fosssil Fuel Obligation for
Renewables

PB C 300 van 29.09.98

N 218/98 29/07/98 Regionale steun en opleidingssteun aan Jaguar Cars
Ltd ter ondersteuning van een investeringsproject te
Halewood (Merseyside)

PB C 270 van 29.09.98

N 210/98 30/09/98 Steun voor O&O - Seagate Strategic Research
Programme

PB C 384 van 10.12.98

N 365/98 30/09/98 Investeringssteun voor de scheepswerf Kvaener govan
Ltd

N 374/98 30/09/98 Regeling inzake werkgelegenheidssteun - New Deal - PB C 384 van 10.12.98

NN 117/97 14/10/98 O&O-steun aan British Steel (EGKS-staal)
N 420/98 11/11/98 Regionale investeringssteun aan LDV Limited

N 410/98 22/12/98 Kredietfonds voor werkgelegenheid

N 533/98 22/12/98 Fonds voor de stimulering van het toerisme (Noord-
Ierland)

Zweden

N 65/97 21/01/98 Kaart van de voor regionale steun in aanmerking
komende gebieden

PB C 089 van 25.03.98

N 77/97 02/02/98 Maatregelen ten behoeve van het MKB PB C 130 van 28.04.98

N 710/97 11/03/98 Maatregelen ten behoeve van O&O in de sector
energie

PB C 169 van 04.06.98

N 711/97 11/03/98 Fonds voor energie-technologie PB C 169 van 04.06.98

N 712/97 11/03/98 Maatregelen ten behoeve van energie-technologie PB C 169 van 04.06.98

N 110/98 17/06/98 Wijziging en verlenging van de regionale steunregeling
voor de gebieden die een structuurverandering
ondergaan

PB C 300 van 29.09.98
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N 843/97 22/07/98 Lokale investeringsprojecten met het oog op een
grotere ecologische duurzaamheid in de maatschappij

PB C 300 van 29.09.98

N 116/98 27/07/98 Steun ten behoeve van het MKB PB C 308 van 08.10.98
N 52/98 16/12/98 Maatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid

N 53/98 16/12/98 Maatregelen ten behoeve van opleiding

N 650/98 22/12/98 Steun aan kleine bedrijven

2. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie geen steun in de zin van artikel 87, lid 1, van
het EG-Verdrag of in de zin van artikel 1, lid 2, van Beschikking 2496/96/EGKS heeft
geconstateerd, zonder de formele onderzoeksprocedure te hebben ingeleid.

Duitsland

N 337/98 01/07/98 Inbreng van risicokapitaal in het vermogen van
Stahlwerke Bremen GmbH door haar
overheidsaandeelhouder Hanseatische
Invanstriebeteilgungen GmbH

PB C 392 van 16.12.98

N 276/98 22/07/98 Programma van de deelstaat ThuÈ ringen:
basisfinanciering van geselecteerde instellingen voor
marktgericht onderzoek

PB C 289 van 17.09.98

NN 83/98 14/10/98 Acquisitie van Preussag Stahl AG door de overheid
van de deelstaat Nedersaksen

PB C 392 van 16.12.98

Oostenrijk

N 546/97 03/06/98 Steun aan Mobil Oil Austria AG PB C 290 van 18.09.98

N 856/97 17/06/98 Subsidie voor een maatregel ten behoeve van Schimdt
Schraubenwerke voor het herstel van vroegere
milieuschade

PB C 409 van 30.12.98

BelgieÈ

N 277/98 30/06/98 Sociale zekerheid van mijnwerkers en met hen
gelijkgestelden

PB C 308 van 08.10.98

Spanje

N 639/97 21/01/98 Overeenkomst betreffende de verkoop van de groep
Inespal aan de groep ALCOA

PB C 211 van 07.07.98

ItalieÈ

N 348/98 11/11/98 Maatregelen ten behoeve van de bouw en de
verhuring van sociale woningen - Trento

Nederland

N 656/97 29/07/98 Verlenging van het verwijderingssysteem voor
autowrakken

PB C 308 van 08.10.98
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Verenigd Koninkrijk

N 624/98 22/12/98 Verkoopprocedure voor de verkoop van leningen van
de Student Loan Company Ltd

3. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel ervan

Duitsland

NN 54/97 (C 5/98) 04/02/98 Maatregelen ten gunste van Brockhausen Holze
GmbH

PB C 144 van 09.05.98

N 237/97, NN 151/97
(C 8/98)

18/02/98 Steun ten gunste van BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

PB C 219 van 15.07.98

NN 176/97 (C 9/98) 18/02/98 FinancieÈ le maatregelen die verband houden met de
overname van Bremer Vulkan Marineschiffbau
GmbH door LuÈ rssen Maritime Beteiligungen GmbH
& Co.KG.

PB C 252 van 12.08.98

N 783/96 N 225/97 NN
70/97 (C 11/98)

25/02/98 Steun ten gunste van ADDINOL MineraloÈ l GmbH PB C 186 van 16.06.98

NN 191/97 (C 15/98) 25/02/98 Steun ten gunste van Kranbau KoÈ then GmbH PB C 338 van 06.11.98

NN 30/97 (C 19/98) 11/03/98 Steun ten gunste van Weida Leder GmbH PB C 256 van 14.08.98

NN 166/97 NN 169/97
NN 170/97 (C 20/98)

11/03/98 Steun ten gunste van het SICAN-concern en zijn
partners voor onderzoek en ontwikkeling op het
gebied van de micro-elektronica

PB C 307 van 07.10.98

NN 9/98 (C 22/98) 11/03/98 Steun ten gunste van Kranbau Eberswalde GmbH PB C 353 van 19.11.98

NN 41/97 (C 27/98) 25/03/98 Steun voor de herstructurering van Draiswerke
GmbH

PB C 207 van 03.07.98

N 771/97, NN 18/98 (C
30/98)

07/04/98 Steun ten gunste van Wildauer Kurbelwelle GmbH PB C 377 van 05.12.98

N 573/97, N 588/97 (C
34/98)

22/04/98 Steun voor de herstructurering van Torwegge
Holztechnik GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik
Klessmann GmbH en IMA Wehrmann. Steun voor de
herstructurering van Heinrich Nottmeyer
Maschinenfabrick GmbH

C 40/98 20/05/98 Multisectorale kaderregeling betreffende regionale
steun voor grote investeringsprojecten

PB C 171 van 05.06.98

NN 54/95 (C 42/98) 03/06/98 Steun voor de oprichting van CD Albrechts GmbH PB C 390 van 15.12.98
NN 45/97 (C 45/98) 17/06/98 Toepassing in het verleden van garantieregelingen van

de deelstaat Brandenburg (van 5.9.1991 en 22.8.1994)
PB C 369 van 28.11.98

N 101/98 (C 54/98) 29/07/98 Herstructureringssteun voor Graphischer
Maschinenbau GmbH

PB C 336 van 04.11.98

NN 42/98 (C 56/98) 29/07/98 Belastingvrije afschrijvingsreserve voor de oprichters
van de onderneming

PB C 334 van 31.10.98

N 362/98 (C 63/98) 28/10/98 Steun ten gunste van Saxonylon Textil GmbH

NN 113/98 (C 66/98) 25/11/98 Overtollige capaciteit bij Kvaerner Warnow Werft
GmbH

NN 118/98 (C 69/98) 25/11/98 Onrechtmatig gebruik van het programma van de
deelstaat ThuÈ ringen voor investeringen van het MKB
in het verleden

N 702/97 (C 72/98) 09/12/98 Wet op de fiscale premie in 1999 ten gunste van de
nieuwe Duitse deelstaten, met inbegrip van Berlijn

PB C gedeeltelijke
inleiding

N 100/98 (C 84/98) 22/12/98 27e kaderplan van de Taak van gemeenschappelijk
belang "Verbetering van de regionale economische
structuren"

PB C gedeeltelijke
inleiding

NN 106/98 (C 85/98) 22/12/98 Onjuiste toepassing van "de minimis"-bepalingen in
de context van het Consolidatieplan van de deelstaat
ThuÈ ringen van 20 juli 1993
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NN 137/98 (C 87/98) 22/12/98 Onjuiste toepassing van "de minimis"-bepalingen in
de context van het Consolidatieplan van de deelstaat
ThuÈ ringen van 24 januari 1996

Oostenrijk

NN 162/97 (C 3/98) 21/01/98 Steunregeling voor participaties van de WIBAG in
ondernemingen die gevestigd zijn in Burgenland

PB C 154 van 19.05.98

N 895/96 (C 23/98) 25/03/98 Steun ten gunste van KNP Leykam (Gratkorn) PB C 296 van 24.09.98

N 663/97 (C 24/98) 25/03/98 Milieusteun ten gunste van Kiener Deponie
Bachmanning

PB C 201 van 27.06.98

NN 74/98 (C 52/98) 29/07/98 Herstructureringssteun voor Ergee Textilwerk GmbH PB C 298 van 26.09.98

NN 189/97 (C 61/98) 14/10/98 Steun ten gunste van Lenzing Lyocell GmbH & Co
KG

PB C 009 van 13.01.99

BelgieÈ

N 544/97 (C 29/98) 07/04/98 Steun ten gunste van Hermes Europe Railtel N.V. PB C 291 van 19.09.98

N 263/98 (C 67/98) 25/11/98 Steun ten gunste van Decochim S.A.

Spanje

N 749/97 (C 13/98) 25/02/98 Steun ten gunste van AG TUBOS Europa SA, grote
stalen buizen

PB C 156 van 21.05.98

N 851/97 (C 25/98) 25/03/98 Steun in de sector synthetische vezels ten gunste van
BRILEÂ N S.A.

PB C 199 van 25.06.98

NN 33/98 (C 33/98) 07/04/98 Steun ten gunste van onderneming Babcock Wilcox
EspanÄ a SA.

PB C 249 van 08.08.98

Finland

NN 20/98 (C 55/98) 29/07/98 Versnelde afschrijvingsregeling PB C 377 van 05.12.98
ouverture partielle

Frankrijk

N 445/97 (C 12/98) 25/02/98 Steun ten gunste van Cofidur voor de overname van
de voormalige Gooding-fabriek (voorheen Grundig)
van Creutzwald

PB C 198 van 24.06.98

NN 19/95 (C 14/98) 25/02/98 Steun ten gunste van Gooding Consumer Electronics
Ltd in het kader van de terugkoop van de voormalige
eenheid van Grunding te Creutzwald

PB C 179 van 11.06.98

N 124/98 (C 37/98) 20/05/98 Ontwikkelingssteun aan Frans PolynesieÈ
overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de 7e Richtlijn
betreffende steunverlening aan de scheepsbouw

PB C 307 van 07.10.98

NN 52/98 (C 38/98) 20/05/98 Steun ten gunste van de groep Kimberley-Scott PB C 301 van 30.09.98

NN 53/98 (C 39/98) 20/05/98 Steun van het EOF aan enkele ondernemingen in de
papierindustrie

Griekenland

N 607a/97 (C 50/98) 29/07/98 Steunregeling voor het MKB: operationeel
programma ten gunste van de industrie (actie 1,4.2.
"regio's in verval") en communautair initiatief ten
gunste van het MKB
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ItalieÈ

NN 10/98 (C 16/98) 11/03/98 Steun ten gunste van Banco di Sicilia en Sicilcassa PB C 297 van 25.09.98

NN 79/96 (C 26/98) 25/03/98 Maatregelen ten gunste van cooÈ peratieve
vennootschappen

PB C 382 van 09.12.98

N 783/97, N 160/98 (C
35/98)

22/04/98 Regionale investeringssteun uit hoofde van de
Italiaanse wet 488/92 voor de oprichting van twee
nieuwe scheepswerven: Oristano en Belvedere
Marittimo

PB C 307 van 07.10.98

NN 41/98 (C 47/98) 14/07/98 Vermeende steun aan Ente Poste Italiane PB C 367 van 27.11.98

NN 60/98 (C 48/98) 14/07/98 Kapitaaluitbreidingen en andere maatregelen ten
gunste van een aantal ondernemingen die onder de
zeggenschap staan van de openbare holdingen EMSA,
SIGMA en INTEX

PB C 403 van 23.12.98

NN 164/97, NN 75/98
(C 49/98)

22/07/98 Diverse wetten die werkgelegenheidsmaatregelen
omvatten

PB C 384 van 10.12.98

NN 95/97 (C 64/98) 28/10/98 Vermeende steun aan Instituto Poligraphico e Zecca
dello Stato en aan de daardoor gecontroleerde
ondernemingen

N 693/97, NN 130/98
(C 71/98)

09/12/98 Bepalingen ten behoeve van de regeneratie en de
voltooiing van geplande ambachtelijke zones,
uitgevoerd door SIRAP SpA. Bepalingen gericht tot
gemeenten voor de toewijzing van percelen en
industrieÈ le hangars.

NN 128/98 (C 77/98) 09/12/98 Dekking van verliezen van de scheepswerf INMA
door de openbare holding ITAINVEST (voorheen
GEPI)

NN 135/98 (C 86/98) 22/12/98 Steun aan Sangalli Vetro S.p.A.

Nederland

N 939/96 (C 18/98) 11/03/98 Ontwikkeling van kleuren-inktstraalprinters PB C 270 van 29.09.98

N 558/97 (C 43/98) 03/06/98 Steun ten gunste van 26 benzinestations nabij de
Duitse grens

PB C 307 van 07.10.98

N 708/97 (C 44/98) 17/06/98 ProcesgeõÈntegreerde gasturbine voor de NEFERCO-
raffinaderij

PB C 334 van 31.10.98

Portugal

N 196/98 (C 60/98) 14/10/98 Steun ten gunste van COTESI - Companhia de texteÃ is
sinteÂ ticos S.A.

PB C 405 van 24.12.98

4. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 5, van
Beschikking 496/96/EGKS heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel ervan

Duitsland

N 204/98 (C 41/98) 03/06/98 Milieusteun aan ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH PB C 240 van 31.07.98

N 261/98 (C 73/98) 09/12/98 Steun aan Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH:
milieubeschermingsmaatregelen

ItalieÈ

N 791/97 (C 46/98) 01/07/98 Milieusteun en O&O-steun aan Acciaerie di Bolzano PB C 269 van 28.08.98
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5. Maatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 84 van het EGKS-
Verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel ervan

Duitsland

C 55/94 et C 41/95 16/12/98 Staalsteun ten gunste van Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke
GmbH - terugvordering van onwettige steun

6. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88(2) heeft ingeleid
of voortgezet voor de volledige maatregel of een deel ervan

Duitsland

C 42/97 14/07/98 Steun ten gunste van Everts Erfurt GmbH
(ThuÈ ringen)

PB C 377 van 05.12.98

C 23/97 29/07/98 Herstructureringssteun aan Lautex GmbH PB C 387 van 12.12.98

C 61/97 22/12/98 Steun ten gunste van ELPRO AG (Berlijn)

Spanje

C 76/97 06/05/98 Steun ten gunste van DEMESA : Daewoo Electronics
Manufacturing Espana SA

PB C 266 van 25.08.98

Frankrijk

C 51/90 06/05/98 Steun ten gunste van Pari Mutuel Urbain [PMU] /
SocieÂ teÂ de courses

PB C 253 van 12.08.98

C 42/96 14/07/98 SocieÂ teÂ Marseillaise de CreÂdit (SMC) :
kapitaalinjectie van 2,900 miljoen FF en
garantieplafond van 400 miljoen FF ter dekking tegen
het eventueel inroepen van de garantie

PB C 249 van 08.08.98

ItalieÈ

C 46/94 04/02/98 Steun ten gunste van SELECO SpA in Pordenone PB C 155 van 20.05.98
C 47/98 16/09/98 Vermeende steun aan Ente Poste Italiane PB C 367 van 27.11.98

7. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand de door de Commissie
gevraagde inlichtingen te verstrekken

Duitsland

NN 142/97 07/04/98 Programma van de deelstaat ThuÈ ringen ten gunste van
investeringen van het MKB

C 63/97 03/06/98 Steun ten gunste van Riedel-de HaeÈn AG, grote
onderneming, buiten de steunregio's

NN 97/98 28/10/98 Steun ten gunste van BCA GmbH (Bitterfelder Chlor-
Alkali)

NN 120/98 09/12/98 Onrechtmatig gebruik van de regeling van het
ThuÈ ringer Industriebeteiligungsfonds
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ItalieÈ

C 46/94 02/12/98 Steun ten gunste van Seleco S.p.a.

8. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag met een positieve eindbeschikking heeft beeÈindigd en de steun verenigbaar met
de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Duitsland

C 16c/95 13/05/98 Steun ten gunste van Herborn & Breitenbach GmbH
(ex- Drahtziehmaschinenwerk)

C 24/97 01/07/98 Steun ten gunste van Chemieanlagenbau Stassfurt AG

C 72/97 30/09/98 Steun ten gunste van SKET Verseilmaschinenbau
GmbH

C 8/98 14/10/98 Steun ten gunste van BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

PB C 387 van 12.12.98

C 5/97 et NN 102/97 28/10/98 Steun ten gunste van Neptun Industrie Rostock
GmbH

C 27/98 25/11/98 Herstructureringssteun voor Draiswerke GmbH
C 59/97 09/12/98 Steun ten gunste van een elektriciteitscentrale op

bruinkool in Cottbus

Spanje

C 13/98 28/10/98 Steun ten gunste van AG TUBOS Europa SA, grote
stalen buizen

Frankrijk

C 39/96 10/06/98 Steun ten gunste van "coopeÂrative d'exportation du
livre francàais"

C 42/96 14/10/98 FinancieÈ le steunmaatregelen van de staat voor SMC:
SocieÂ teÂ Marseillaise de CreÂdit

ItalieÈ

C 22/96 01/07/98 Steun voor milieubescherming ten gunste van Servola
SpA

Nederland

C 59/96 29/07/98 Ontwikkeling van een digitale fotokopieermaschine
met hoog rendement: OS 120

Portugal

C 17/97 04/02/98 Steun in de synthetische-vezelsector ten gunste van
CORDEX SA [Companhia industrial Textil SA]
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Zweden

C 66/97 21/01/98 Aanvaarding van voorgestelde dienstige maatregelen
inzake kaderregeling voor steun in de
automobielsector

PB C 122 van 21.04.98

9. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 5, van Beschikking
2496/96/EGKS met een positieve eindbeschikking heeft beeÈ indigd en de steun
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Duitsland

C 85/97 09/12/98 Milieusteun voor MCR Gesellschaft fuÈ r
metallurgisches Recycling

ItalieÈ

C 46/98 28/10/98 Steun voor milieubescherming en O&O ten gunste
van Acciaerie di Bolzano

10. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag met een voorwaardelijke eindbeschikking heeft beeÈ indigd en de steun op
bepaalde voorwaarden verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard.

Duitsland

C 18/97 25/11/98 Steun ten gunste van InfraLeuna Infrastruktur und
Service GmbH

Oostenrijk

C 24/98 09/12/98 Milieusteun ten gunste van Kiener Deponie
Bachmanning

Frankrijk

C 13/97 21/01/98 Herstructureringssteun voor SFP : SocieÂ teÂ Francàaise
de Production

PB L 205 van 22.07.98

C 47/96 20/05/98 FinancieÈ le steunmaatregelen voor CreÂdit Lyonnais PB L 221 van 08.08.98

ItalieÈ

C 21/97 03/06/98 Siciliaanse regionale wet nr. 25/93 betreffende
werkgelegenheidsmaatregelen (artikelen 51, 114, 117
en 119)

C 40/96 29/07/98 Sanerings-, herstructurerings- en
privatiseringsmaatregelen voor Banco di Napoli

C 38/97 16/09/98 Kapitaalinjecties voor en privatisering van Societa
Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. [Condotte]

C 39/97 16/09/98 Kapitaalinjecties voor en privatisering van de
onderneming Italstrade S.p.A.
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11. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag met een negatieve of gedeeltelijk negatieve eindbeschikking heeft beeÈ indigd
en de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Duitsland

C 16/97 21/01/98 Regeling voor belastingfaciliteiten krachtens § 52 (8)
van de Duitse wet betreffende de inkomstenbelasting

PB L 212 van 30.07.98

C 14/92 25/02/98 Steun ten gunste van Bremer Vulkan AG via Krupp
en Hibeg

PB L 316 van 25.11.98

C 22/97 25/02/98 Ontwikkelingssteun voor IndonesieÈ uit hoofde van art.
4(7) van de Zevende richtlijn inzake steun voor de
scheepsbouw

C 52/97 25/02/98 26e kaderplan van de gemeenschappelijke taak van de
federale en regionale autoriteiten voor de verbetering
van de regionale economische structuren; intensiteit
van steun voor tele-arbeid

C 9/97 22/04/98 Steun ten gunste van SHB Stahl- und Hartgusswerke
BoÈ sdorf AG

C 35/97 22/04/98 Steun ten gunste van Triptis Porzellan GmbH i. GV

C 37/96 06/05/98 Uitreiding van de in aanmerking komende kosten
voor de aankoop van onroerende goederen voor grote
ondernemingen in het kader van het 25e kaderplan
van de gemeenschappelijke taak "verbetering van de
regionale economische structuren"

PB L 316 van 25.11.98

C 40/98 14/07/98 Multisectoraal kader voor regionale steun voor grote
investeringsprojecten

PB L 304 van 14.11.98

C 7/96 22/07/98 Overheveling van herstructureringssteun voor MTW-
Schiffswerft en Volkswerft naar andere
ondernemingen van Bremer Vulkan

C 46/97 29/07/98 Vrijstelling van GeorgmarienhuÈ te GmbH (EGKS-
staal) van milieubeschermingsverplichtingen

C 11/98 25/11/98 Steun ten gunste van ADDINOL MineraloÈ l GmbH

C 7/95 09/12/98 Steun ten gunste van Maschinenefabrik Sangerhausen
(Samag)

C 63/97 22/12/98 Steun ten gunste van Riedel-de HaeÈn AG

Oostenrijk

C 62/97 01/07/98 Verlenging van reddingssteun voor Actual
Maschinenbau AG

PB L 316 van 25.11.98

C 77/97 14/10/98 Buitenlandse directe investeringen in LiftgmbH

C 52/98 22/12/98 Herstructureringssteun voor Ergee Textilwerk GmbH

Spanje

C 52/96 14/07/98 Herstructureringssteun ten gunste van FAHAVE S.A.
en haar opvolgers

C 32/97 14/07/98 Steun ten gunste van "Porcelanas del Norte S.A.L."
(PONSAL) / "Commercial Europa de Porcelanas
S.A.L." (COMEPOR)

C 44/97 14/10/98 Steun ten gunste van de groep MAGEFESA en haar
opvolgers

C 68/97 28/10/98 Steun ten gunste van SNIACE S.A.
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Frankrijk

C 44/96 22/07/98 FinancieÈ le staatssteun aan een deel van SocieÂ teÂ De
Banque Occidentale (SDBO) via Consortium De
ReÂalisation (CDR)

C 50/97 04/11/98 Investerings- en herstructureringssteun ten gunste van
"Nouvelle Filature LainieÁre de Roubaix"

ItalieÈ

C 27/97 13/05/98 Belastingvermindering krachtens wet nr. 549/95 ten
gunste van de automobiel-, synthetische-vezel- en
scheepsbouwsectoren

C 14/97 01/07/98 Herstructureringssteun voor de ondernemingen Keller
SpA en Keller Meccanica SpA

C 29/97, C 30/97, C 31/
97

16/09/98 Maatregelen ten gunste van cooÈ peraties krachtens wet
49/85 (zogenaamde Marcora-wet)

C 55/97 11/11/98 Verhoging van steunniveau voor twee contracten
betreffende scheepsverbouwing

C 90/97 25/11/98 Kapitaalinjectie voor Enirisorse S.p.A.

Nederland

C 41/96 21/01/98 Steun voor de bouw van een waterstofperoxidefabriek
te Delfzijl

PB L 171 van 17.06.98

12. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4, van
Beschikking 3855/91/EGKS heeft beeÈ indigd met een negatieve beschikking en de steun
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Duitsland

C 60/97 14/07/98 Steun voor de ijzer- en staalsector (EGKS) ten gunste
van Eisen- und Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH

C 75/97 11/11/98 Steun ten gunste van ESF Elbestahlwerk Feralpi
GmbH

Luxemburg

C 25/94 17/06/98 Steun voor de ijzer- en staalsector (EGKS) ten gunste
van ProfilARBED SA voor een
milieubeschermingsprogramma
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13. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag heeft beeÈ indigd, wegens het intrekken door de lidstaat van de voorgenomen
maatregelen

Duitsland

C 34/98 16/09/98 Herstructureringssteun voor Torwegge Holztechnik
GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik Klessmann
GmbH en IMA Wehrmann. Herstructureringssteun
voor Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH

C 25/97 28/10/98 Steun ten gunste van DoÈ rries Scharmann Technologie
GmbH

Oostenrijk

C 23/98 09/12/98 Steun voor KNP Leykam, Gratkorn

ItalieÈ

C 3/97 14/07/98 Maatregelen in verband met opdrachten, verlenging
van termijnen (art.31 van regionale wet 25/93 - SicilieÈ)

PB C 395 van 18.12.98

Luxemburg

C 36/97 11/03/98 Programma voor onderzoek en ontwikkeling 1995/96
voor de staalgroep ProfilARBED S.A., ARES S.A.

PB C 125 van 23.04.98

Nederland

C 36/96 22/04/98 Halfgeleidersystemen voor multimediatoepassingen PB C 311 van 10.10.98

14. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 5, van
Beschikking 2496/96/EGKS heeft beeÈ indigd, wegens het intrekken door de lidstaat van
de voorgenomen maatregelen

Duitsland

C 41/98 09/12/98 Milieusteun voor ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH

15. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie dienstige maatregelen heeft voorgesteld in
de zin van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag

Ierland

E 1/98 E 2/98 22/07/98 - International Financial Services Center (IFSC) en
Shannon Customs-free Airpot Zone (SCAZ) - Irish
Corporation Tax (ICT)

PB C 395 van 18.12.98
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Verenigd Koninkrijk

E 2/97 01/07/98 Dienstige maatregelen met betrekking tot de
beschikking van de Commissie (N31/95: Single
Regeneration Budget), betreffende de activiteiten van
de Engelse vennootschappen in het kader van het
Partnership Investment Programme

16. Gevallen waarin de lidstaat bereid was bestaande maatregelen aan te passen ingevolge
een voorstel voor dienstige maatregelen in de zin van artikel 88, lid 1, van het EG-
Verdrag

Zweden

C 48/97 25/03/98 Steun ten gunste van Volvo Truck Corporation in
Umea

PB C 215 van 10.07.98

17. Maatregelen waarvoor de Commissie zicht tot het Hof van Justitie heeft gewend op
grond van artikel 88, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

BelgieÈ

C 14/96 14/07/98 Operatie Maribel bis/ter

18. Overige beschikkingen van de Commissie

Duitsland

C 52/97 22/07/98 26e kaderplan van de gemeenschappelijke taak van de
federale en regionale autoriteiten voor de verbetering
van de regionale economische structuren; intensiteit
van steun voor tele-arbeid

correctie op de
beschikking van
25.02.98

N 499/97 14/10/98 Privatisering van Verpackungszentrum Bitterfeld
GmbH, Bitterfeld-Wolfen

correctie op de
beschikking van
16.12.97

NN 9/98 (C 22/98) 28/10/98 Steun ten gunste van Kranbau Eberswalde GmbH correctie op de
beschikking van
11.03.98

NN 104/96, NN 140/96 11/11/98 Steun ten gunste van Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)

correctie op de
beschikking van
01.07.98

C 11/98 16/12/98 Steun ten gunste van ADDINOL MineraloÈ l GmbH correctie op de
beschikking van
25.11.98

Spanje

C 52/96 22/12/98 Herstructureringssteun voor FAHAVE S.A. en haar
opvolgers

correctie op de
beschikking van
14.07.98
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Frankrijk

N 3/98 29/07/98 Steun voor de cinematografische productie PB C 279 van 08.09.98
wijziging op de
beschikking van
03.06.98

C 47/96 18/11/98 FinancieÈ le steunmaatregelen voor CreÂdit Lyonnais:
Evaluatie van de winstgevendheidsclausule

bepalingen van art. 1,
lid 3, onder c) van de
beschikking van
20.05.98

ItalieÈ

N 737/97 25/02/98 Premie voor het behoud van werkgelegenheid in de
gebieden van artikel 92, lid 3, onder a), van het EG-
Verdrag

correctie op de
beschikking van
03.12.97

NN 10/98 (C 16/98) 15/04/98 Steun ten gunste van banco di Sicilia en Sicilcassa correctie op de
beschikking van
11.03.98 PB C 297 van
25.09.98

C 29/97, C 30/97, C 31/
97

14/10/98 Maatregelen ten gunste van cooÈ peraties krachtens wet
49/85 (zogenaamde Marcora-wet)

correctie op de
beschikking van
16.09.98

NN 89/98 28/10/98 Steun ten gunste van IRI S.p.A. in de vorm van de
verlenging van de onbeperkte staatsgarantie:
overeenkomst Andreatta/Van Miert

Classering

N 50/98 30/11/98 Automatische steun correctie op de
beschikking van 9,10.98

Nederland

NN 28/94 17/06/98 O&O-steun ten gunste van het project FOKKER 70 Classering

Zweden

C 48/97 07/04/98 Steun ten gunste van Volvo Truck Corporation in
Umea

correctie op de
beschikking van
25.03.98 JO C 215 du
10,07.98

D Ð Lijst van steunmaatregelen van de Staten in andere sectoren

1. In de landbouwsector

1.1. Gevallen waarin de Commissie geen bezwaar heeft gemaakt

Oostenrijk

23.1.1998 Stiermarken: Steunmaatregelen ten behoeve van de landarbeiders PB C 136 van 1.5.1998

6.2.1998 Neder-Oostenrijk: Steun voor de aankoop van mannelijke fokdieren
(rammen)

PB C 130 van 28.4.1998

27.2.1998 Vergoeding van verliezen in de wijnbouw door vorst PB C 181 van 12.6.1998

1.4.1998 Technische wijziging van de bijzondere richtlijn inzake structuurverbetering
en verkoopbevordering voor wijn

PB C 188 van 17.6.1998

Salzburg: bescherming van grondwater en grasland
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15.4.1998 Steun voor verzekeringspremies (wijnbouw) PB C 232 van 24.7.1998
23.4.1998 Stiermarken: Steun voor milieubescherming PB C 232 van 24.7.1998

29.4.1998 Neder-Oostenrijk: Dorpsvernieuwing PB C 266 van 25.8.1998

29.4.1998 Investeringssteun voor de bouw van kassen PB C 232 van 24.7.1998

29.4.1998 Tirol: Bevorderen van maatregelen om de kwaliteit en de hygieÈne van melk
en zuivelproducten te verbeteren

PB C 232 van 24.7.1998

3.6.1998 Neder-Oostenrijk: Steunregeling voor de vestiging van jonge landbouwers PB C 266 van 25.8.1998
Investeringssteun

30.7.1998 Grundwasser 2000-programma PB C 329 van 27.10.1998

9.9.1998 PB C 361 van 24.11.1998

24.9.1998 PB C 361 van 24.11.1998

BelgieÈ

12.1.1998 Retributies en bijdragen verschuldigd aan het begrotingsfonds voor de
grondstoffen

PB C 147 van 13.5.1998

13.1.1998 Vlaams Gewest: Steun ten behoeve van landinrichting en verbetering van de
openbare infrastructuur

PB C 136 van 1.5.1998

24.2.1998 Waals Gewest: Bijzondere maatregelen voor rundvlees PB C 136 van 1.5.1998
4.5.1998 Ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de jaarlijkse door de

producenten van siergewassen te betalen bijdrage
PB C 232 van 24.7.1998

Steun uit en verplichte bijdrage aan het fonds voor de gezondheid en de
productie van de dieren in de varkenssector

8.5.1998 Steun aan de fruitteelt PB C 188 van 17.6.1998

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de vergoedingen voor de
afgifte van plantengezondheidscertificaten

8.7.1998 Steun voor de promotie van landbouwproducten PB C 329 van 27.10.1998

4.8.1998 PB C 330 van 28.10.1998

10.11.1998 PB C 54 van 25.02.1999

Duitsland

8.1.1998 ThuÈ ringen: Rentesubsidie voor kredieten voor de bedrijfsvoering in de
sectoren bos- en landbouw

PB C 147 van 13.5.1998

8.1.1998 ThuÈ ringen: Maatregel ter bevordering van particuliere adviesverlening in de
land- en tuinbouwsector

PB C 147 van 13.5.1998

8.1.1998 Saksen: Maatregel ter bevordering van investeringen in bedrijfsgebouwen
voor de veehouderij

PB C 147 van 13.5.1998

26.1.1998 Sleeswijk-Holstein: Afzet van biologisch geteelde producten PB C 130 van 28.4.1998

6.2.1998 Sleeswijk-Holstein: SubsidieÈring van de biologische landbouw PB C 130 van 28.4.1998
17.2.1998 ThuÈ ringen: Steun voor een pluimveeverwerkingsbedrijf PB C 130 van 28.4.1998

17.2.1998 Saksen: Maatregelen voor milieuverbetering op landbouwbedrijven PB C 149 van 15.5.1998

17.2.1998 Noord-Rijnland-Westfalen: Steun voor milieuvriendelijke
landbouwproductiemethoden

PB C 130 van 28.4.1998

24.2.1998 Kaderplan 1998-2001 van de Gemeinschaftsaufgabe ¹Verbetering van de
doeltreffendheid van de landbouw en de kustbeschermingº

PB C 149 van 15.5.1998

Mecklenburg-Voor-Pommeren: Investeringssteun aan Klaus GmbH

4.5.1998 Rijnland-Palts: Communautair initiatief LEADER II PB C 266 van 25.8.1998
29.5.1998 Sleeswijk-Holstein: Steunmaatregelen ten behoeve van de ontwikkeling van

het platteland
PB C 266 van 25.8.1998

1.7.1998 Mecklenburg-Voor-Pommeren: Programma ter bevordering van
waterhuishoudkundige investeringen

PB C 321 van 20.10.1998

30.7.1998 Wetsontwerp inzake bosproducten PB C 329 van 27.10.1998

Nedersaksen: Communautair initiatief LEADER II

28.8.1998 Beieren: Investeringen in de voedingssector PB C 361 van 24.11.1998

24.9.1998 Nedersaksen: Steun in het kader van het communautair initiatief
LEADER II

PB C 363 van 25.11.1998
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24.9.1998 Rijnland-Palts: Steun voor investeringen in de landbouwsector PB C 361 van 24.11.1998
16.10.1998 Beieren: Beiers programma inzake cultuurlandschappen (KULAP-A) PB C 21 van 26.01.1999

21.10.1998 Mecklenburg-Voor-Pommeren: Verbeteren van bosproducten PB C 21 van 26.01.1999

27.10.1998 Beieren: Steun ten behoeve van landbouw in bergstreken

28.10.1998 Saksen: Milieuvriendelijke productiemethoden in de landbouw PB C 21 van 26.01.1999
30.10.1998 Saksen-Anhalt: Richtsnoer inzake toekenning van subsidies ter bevordering

van de regionale ontwikkeling
PB C 21 van 26.01.1999

30.11.1998 Rijnland-Palts: Communautair initiatief LEADER II PB C 47 van 20.02.1999

11.12.1998 Saksen: Steun ten behoeve van landbouwproducten PB C 47 van 20.02.1999

Beieren: Verbetering van de landbouwstructuur Ð Rain am Lech

11.12.1998 Noord-Rijnland-Westfalen: Steun ten behoeve van de biologische landbouw PB C 47 van 20.02.1999
21.12.1998 Sleeswijk-Holstein: Communautair initiatief LEADER II PB C 60 van 02.03.1999

21.12.1998 PB C 60 van 02.03.1999

21.12.1998 PB C 60 van 02.03.1999

21.12.1998 PB C 47 van 20.02.1999

Denemarken

23.1.1998 Steun voor voorlichting in de bosbouw PB C 130 van 28.4.1998

23.1.1998 Steun voor bosontwikkeling en ±behoud PB C 130 van 28.4.1998
21.2.1998 Verbetering van de efficiency in de landbouwstructuren

24.2.1998 Steun ten behoeve van de ontwikkeling van de biologische productie PB C 149 van 15.5.1998

20.8.1998 Steun aan de landbouw en belasting op bestrijdingsmiddelen PB C 329 van 27.10.1998

28.10.1998 Steunmaatregelen ten behoeve van dierenbescherming PB C 21 van 26.01.1999

Spanje

5.2.1998 AsturieÈ : Steun ter bevordering van nieuwe technologie op het gebied van
landbouwmachines en ±uitrusting

PB C 136 van 1.5.1998

KastilieÈ -LeoÂ n: Steun voor veetentoonstellingen

17.2.1998 KastilieÈ -LeoÂ n: Steunmaatregelen voor de industrieÈ le verwerking en de afzet
van landbouwproducten en levensmiddelen

PB C 149 van 15.5.1998

17.2.1998 Murcia: Herstructurering van door de droogte getroffen wijngaarden PB C 149 van 15.5.1998
Balearen: Maatregelen ten behoeve van de landbouwproductie

17.2.1998 La Rioja: Maatregelen ten behoeve van de cooÈ peraties in de landbouwsector PB C 149 van 15.5.1998

25.2.1998 Murcia: Steunmaatregelen ter verbetering van de landbouwproductie PB C 188 van 17.6.1998

27.2.1998 KastilieÈ -LeoÂ n: Steun aan de veefokkerij PB C 181 van 12.6.1998
12.3.1998 Maatregelen ten behoeve van groeperingen van aardappelproducenten PB C 181 van 12.6.1998

19.3.1998 CantabrieÈ : Maatregelen ten behoeve van de cooÈ peraties in de
landbouwsector

PB C 188 van 17.6.1998

19.3.1998 KastilieÈ -LeoÂ n: Maatregelen ten behoeve van cooÈ peraties en
producentengroeperingen

PB C 188 van 17.6.1998

26.3.1998 KastilieÈ -La Mancha: Steun voor afzet en verwerking van
landbouwproducten

PB C 188 van 17.6.1998

7.4.1998 KastilieÈ -La Mancha: Steun ten behoeve van de cooÈ peraties in de
landbouwsector

PB C 181 van 12.6.1998

23.4.1998 KastilieÈ -La Mancha: Steun voor certificeringsorganen en
brancheorganisaties

PB C 232 van 24.7.1998

23.4.1998 CantabrieÈ : Steunmaatregelen ten behoeve van de landbouw PB C 232 van 24.7.1998

29.4.1998 Madrid: Steunmaatregelen ten behoeve van de veeteelt PB C 232 van 24.7.1998

4.5.1998 GalicieÈ : Maatregelen ten behoeve van de cooÈ peraties in de landbouwsector PB C 266 van 25.8.1998
29.5.1998 Steunmaatregelen in de landbouwsector PB C 266 van 25.8.1998

3.6.1998 CantabrieÈ : Regionale steunregeling voor milieubescherming PB C 266 van 25.8.1998

16.6.1998 Madrid: Investeringssteun voor de agrovoedingsmiddelensector PB C 321 van 20.10.1998

24.6.1998 Madrid: Maatregelen ten behoeve van berggebieden PB C 321 van 20.10.1998
24.6.1998 Canarische Eilanden: Steunmaatregelen in de zuivelsector PB C 321 van 20.10.1998
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1.7.1998 KastilieÈ-LeoÂ n: Steun ter verbetering van installaties voor irrigatie PB C 321 van 20.10.1998
20.7.1998 Murcia: Verbetering van de voor de diergezondheid van belang zijnde

infrastructuur op veehouderijbedrijven
PB C 329 van 27.10.1998

22.7.1998 Murcia: Maatregelen ten bate van landbouwbedrijven PB C 329 van 27.10.1998

4.8.1998 Murcia: Bescherming en bevordering van de kwaliteit van levensmiddelen
van agrarische oorsprong

PB C 330 van 28.10.1998

Murcia: Steun aan conservenfabrieken

4.8.1998 Valencia: Opleidingssteun voor de landbouw PB C 330 van 28.10.1998

4.8.1998 Murcia: Steunmaatregelen ter verbetering van de landbouwproductie PB C 363 van 25.11.1998
4.8.1998 KastilieÈ-LeoÂ n: Steunmaatregelen ten behoeve van Appacale SA PB C 330 van 28.10.1998

4.8.1998 CatalonieÈ : Steun voor de vervaardiging van zuivelproducten PB C 330 van 28.10.1998

4.8.1998 Murcia: Steun voor de verwerking en afzet van landbouwproducten PB C 330 van 28.10.1998

4.8.1998 Economische maatregelen voor groeperingen van landbouwers PB C 330 van 28.10.1998
21.9.1998 Steun ter verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwproducten PB C 361 van 24.11.1998

21.9.1998 CatalonieÈ : Steun voor het MKB PB C 361 van 24.11.1998

2.10.1998 Valencia: Steun voor de sanering van citrusaanplantingen PB C 21 van 26.01.1999

28.10.1998 KastilieÈ-LeoÂ n: Steun voor de heraanplanting van wijngaarden PB C 24 van 29.01.1999
6.11.1998 Madrid: Maatregelen ten behoeve van bedrijven PB C 16 van 21.01.1999

10.11.1998 CatalonieÈ : Steun voor InduleÂrida SA PB C 16 van 21.01.1999

17.11.1998 Madrid: Maatregelen ten gunste van groeperingen die een geõÈntegreerde
aanpak in de landbouw voorstaan

PB C 47 van 20.02.1999

21.12.1998 CatalonieÈ : Steun voor AzuÂ cares Especiales SAL PB C 60 van 02.03.1999

21.12.1998 La Rioja: Modelprogramma van producentenverenigingen PB C 60 van 02.03.1999
21.12.1998 CatalonieÈ : Steun voor Agroles SCCL PB C 60 van 02.03.1999

21.12.1998 GalicieÈ : Maatregelen om de pachters te helpen eigenaar te worden van de
gronden die zij pachten

PB C 47 van 20.02.1999

Frankrijk

28.4.1998 Steun en parafiscale heffingen ten behoeve van Groupement national
interprofessionnel des semences, graines et plantes (GNIS)

PB C 232 van 24.7.1998

4.8.1998 Steun aan de producenten van likeurwijnen en eau de vie PB C 330 van 28.10.1998
21.9.1998 Verlenging van de parafiscale heffing ten behoeve van het Centre Technique

Interprofessionnel des Fruits et LeÂgumes (CTIFL)
PB C 361 van 24.11.1998

23.10.1998 Kwaliteitssteun voor varkensvlees in berggebieden PB C 16 van 21/01/1999

Finland

24.2.1998 Promotieactiviteiten voor biologische producten PB C 149 van 15.5.1998
30.9.1998 Steunregeling voor de verwerking en afzet van landbouwproducten PB C 21 van 26.01.1999

14.10.1998 Steun voor bosbouwmaatregelen (AÊ land) PB C 21 van 26.01.1999

Griekenland

26.2.1998 Onderzoekssteun in de sector suiker in het kader van het communautaire
initiatief INTERREG II

PB C 149 van 15.05.1998
PB C 188 van 17.06.1998

1.4.1998 Maatregelen ten behoeve van de katoenproducenten naar aanleiding van de
in 1997 door overstromingen aangerichte schade

PB C 232 van 24.07.1998

1.4.1998 Maatregelen ten behoeve van productietakken die in 1997 schade hebben
geleden door regen, vorst of droogte

PB C 188 van 17.06.1998

1.4.1998 Maatregelen ten behoeve van de producenten die schade hebben geleden
door overstromingen en hevige regenval in 1996

PB C 266 van 25.08.1998

29.5.1998 Maatregelen ten behoeve van de bedrijven die in 1997 schade hebben
geleden als gevolg van slechte weersomstandigheden

PB C 266 van 25.08.1998

4.6.1998 Steun ten behoeve van jonge landbouwers
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14.8.1998 Schadevergoeding voor verliezen door slechte weersomstandigheden in 1997
en 1998

PB C 330 van 28.10.1998

28.10.1998 Schadeloosstelling van producenten voor de vernietiging van met een
bacterie besmette aardappelen

PB C 16 van 21.01.1999

6.11.1998 Maatregelen ten behoeve van de bedrijven die in maart-april 1998 schade
geleden hebben door de slechte weersomstandigheden

PB C 16 van 21.01.1999

10.11.1998 Steun aan landbouwers die in 1997 schade hebben geleden door brand op
hun bedrijf

PB C 21 van 26.01.1999

ItalieÈ

8.1.1998 Reclameacties voor de landbouwsector PB C 147 van 13.5.1998

12.1.1998 Emilia-Romagna: Maatregelen ter bevordering van de kwaliteit in de
voedings- en landbouwsector

PB C 147 van 13.5.1998

27.1.1998 Lazio: Steun voor verenigingen van biologische telers PB C 130 van 28.4.1998

6.2.1998 SicilieÈ : Steun voor grondverbetering en voor de bouw van
landbouwbedrijfsgebouwen

PB C 147 van 13.5.1998

17.2.1998 Piemonte: Normen voor de ontwikkeling van de biologische landbouw PB C 149 van 15.5.1998
17.2.1998 Reclamecampagnes ten behoeve van de landbouwsector PB C 149 van 15.5.1998

24.2.1998 EIMA Ð Binnen de bedrijfskolom gesloten akkoord over de verwerking
van aardappelen (1997)

PB C 149 van 15.5.1998

17.3.1998 Friuli-Venezia-Giulia: Herfinanciering van bepaalde steunmaatregelen op
grond van regionale wet nr. 10/97 art. 24, par.21 en 22

PB C 181 van 12.6.1998

1.4.1998 Lombardije: Steun voor de aankoop van koeien PB C 232 van 24.7.1998

20.4.1998 Friuli-Venezia-Giulia: Economische maatregelen in de landbouwsector op
grond van Ontwerp van regionale wet nr. 252-A

PB C 232 van 24.7.1998

23.4.1998 Toscane: Regionaal programma voor de bescherming van bedreigde
diersoorten

PB C 232 van 24.7.1998

29.4.1998 Toscane: Steunmaatregelen om voor jongeren de toegang tot de landbouw te
vergemakkelijken

PB C 232 van 24.7.1998

7.5.1998 Steun voor het RISO 2000-project PB C 188 van 17.6.1998

2.6.1998 Nationaal programma ten behoeve van door BSE getroffen
veeteeltbedrijven

PB C 232 van 24.7.1998

4.6.1998 SardinieÈ : Reddings- en herstructureringssteun PB C 270 van 29.8.1998
2.7.1998 Agromonetaire compensatie PB C 321 van 20.10.1998

3.7.1998 RIBS Ð Camposole-project PB C 329 van 27.10.1998

22.7.1998 Valle d'Aosta: Steun voor investeringen in landbouwbedrijven PB C 329 van 27.10.1998

24.7.1998 Veneto: Plan ter verbetering van de waterkwaliteit in de stroomgebieden
van de rivieren die uitmonden in de lagune van VenetieÈ

PB C 329 van 27.10.1998

30.7.1998 SicilieÈ : Maatregelen om de in het wild levende dieren te beschermen en de
jacht te regelen (art. 6 van regionale wet nr. 33 van 1.9.1997)

PB C 329 van 27.10.1998

7.8.1998 Steun voor het Parmacotto-project Ð maatregel van RIBS SpA PB C 361 van 24.11.1998
7.8.1998 Steun ten behoeve van Unibon Salumi PB C 330 van 28.10.1998

20.8.1998 LigurieÈ : Steun aan landbouwbedrijven op grond van het programma in het
kader van het communautair initiatief LEADER II

PB C 329 van 27.10.1998

22.9.1998 Piemonte: ontwikkeling van de agro-industrie PB C 363 van 25.11.1998

30.9.1998 Steun voor het Quargentan-project Ð maatregel van RIBS PB C 21 van 26.01.1999

2.10.1998 Reclameacties en promotie voor kwaliteitswijnen PB C 21 van 26.01.1999
15.10.1998 Marche: Maatregelen voor de economische ontwikkeling en bescherming

van berggebieden
PB C 21 van 26.01.1999

16.10.1998 Marche: Maatregelen ten behoeve van de biologische landbouw PB C 21 van 26.01.1999

21.10.1998 SardinieÈ : Investeringssteun voor landbouwbedrijven PB C 16 van 21.01.1999

28.10.1998 Emilia-Romagna: Waarborgfondsen in de landbouw PB C 16 van 21.01.1999

23.11.1998 SicilieÈ : Maatregelen om de in het wild levende dieren te beschermen en de
jacht te regelen (regionale wet nr. 33, zonder art. 6)

8.12.1998 Toscane: Activiteiten voor de promotie van agrarische hulpbronnen PB C 47 van 20.02.1999
8.12.1998 Toscane: LEADER II-programma Ð steun ten behoeve van kwaliteit in de

landbouwproductie
PB C 47 van 20.02.1999

14.12.1998 LigurieÈ : Nieuwe voorschriften voor berggebieden PB C 60 van 02.03.1999
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21.12.1998 Economische en productiesteun (Mezzogiorno) PB C 60 van 02.03.1999
22.12.1998 ApulieÈ : Leningen met rentesubsidie PB C 47 van 20.02.1999

30.12.1998 Marche: Steun ten behoeve van jonge landbouwers PB C 60 van 02.03.1999

Ierland

23.4.1998 Vergoeding voor verliezen als gevolg van het slechte weer in 1997 PB C 232 van 24.7.1998

17.11.1998 Steun voor jonge landbouwers PB C 47 van 20.02.1999

8.12.1998 Vergoeding voor voederverlies PB C 47 van 20.02.1999

21.12.1998 Steun voor destructie van door dioxine besmet vee

Luxemburg

30.1.1998 Premie voor natuurbehoud en landschapszorg PB C 181 van 12.6.1998

Nederland

20.1.1998 Wijziging van het bedrag van parafiscale heffingen waarmee een bestaande
steunmaatregel voor onderzoek in de sector diervoeding wordt gefinancierd

PB C 147 van 13.5.1998

17.2.1998 Uit parafiscale heffingen gefinancierde steun ter voorkoming en bestrijding
van runderziekten en voor onderzoek in de zuivelsector

PB C 147 van 13.5.1998

17.2.1998 Uit parafiscale heffingen gefinancierde steun ter bestrijding van ziekten in
de varkenshouderij

PB C 147 van 13.5.1998

17.2.1998 Steun en parafiscale heffingen voor reclame voor melk en zuivelproducten PB C 136 van 1.5.1998

18.2.1998 SubsidieÈring van verzekeringen tegen gewas- en dierziekten en slechte
weersomstandigheden

PB C 136 van 1.5.1998

24.2.1998 Steun voor het gebruik van vlasvezel en goudbloemolie voor andere dan
voedingsdoeleinden

PB C 136 van 1.5.1998

24.2.1998 Steun voor onderzoek naar het gebruik van plantaardige producten voor
andere dan voedingsdoeleinden

PB C 136 van 1.5.1998

24.2.1998 Steun en parafiscale heffingen voor onderzoek en reclame in de kalversector PB C 136 van 1.5.1998

24.2.1998 Opkoopregeling voor de varkenshouderij PB C 136 van 1.5.1998
13.3.1998 Experimenten met premies en heffingen in het kader van de

mineralenboekhouding
PB C 181 van 12.6.1998

29.7.1998 Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer PB C 329 van 27.10.1998

31.8.1998 Verbetering van de efficiency van de landbouwstructuren PB C 361 van 24.11.1998

1.9.1998 Steunmaatregelen ten behoeve van groenten en fruit PB C 329 van 27.10.1998

30.10.1998 Sociaal-economisch plan varkenshouderij PB C 21 van 26.01.1999
3.11.1998 Overneming maatregelen Landbouwschap door Hoofdproductschap

Akkerbouw (HPA)
PB C 21 van 26.01.1999

10.11.1998 Overneming maatregelen Productschap voor Aardappelen (PVA) ten
behoeve van zetmeelaardappelen

PB C 21 van 26.01.1999

18.11.1998 FinancieÈ le tegemoetkoming in het kader van de herstructurering van de
varkenshouderij

PB C 16 van 21.01.1999

7.12.1998 Steun ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector PB C 47 van 20.02.1999

21.12.1998 Steun voor het opruimen van met dioxine verontreinigde voedermiddelen PB C 47 van 20.02.1999

Portugal

12.1.1998 Steun voor de verkoopbevordering van streekproducten PB C 147 van 13.5.1998

15.10.1998 LEADER II-programma PB C 21 van 26.01.1999

26.10.1998 Maatregelen ten gunste van de door de overstromingen van oktober en
november 1997 getroffen landbouwbedrijven

PB C 21 van 26.01.1999

30.12.1998 Afzetbevordering voor groenten en fruit PB C 42 van 17/02/1999
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Zweden

8.1.1998 Maatregel ter bevordering van de biodiversiteit op bouwland PB C 147 van 13.5.1998

26.2.1998 Agromonetaire compensatie PB C 149 van 15.5.1998
14.9.1998 Steun ten behoeve van milieuvriendelijke productiemethoden in de

landbouw
PB C 361 van 24.11.1998

Verenigd Koninkrijk

2.3.1998 Agromonetaire compensatie PB C 149 van 15.5.1998

23.4.1998 Agromonetaire compensatie Ð schapenhouderij PB C 188 van 17.6.1998
29.5.1998 Regeling betreffende heideland PB C 266 van 25.8.1998

1.7.1998 Engeland: Programma ter bevordering van de bescherming van uit
milieuoogpunt kwetsbare gebieden (ESA's)

PB C 321 van 20.10.1998

24.7.1998 Regeling inzake de verfraaiing van de boerderijen en het landschap PB C 329 van 27.10.1998

14.8.1998 Steun in de sector bosbouw (WGS) PB C 361 van 24.11.1998

22.9.1998 Noord-Ierland: Bescherming en bevordering van de kwaliteit van
landbouwproducten en levensmiddelen

PB C 330 van 28.10.1998

28.10.1998 Regeling inzake vergoedingen voor verplicht slachten van met scrapie
besmette schapen en geiten

PB C 21 van 26.01.1999

30.11.1998 Schotland: Urgentiesteun voor gevolgen van slechte weer op de Schotse
Eilanden

PB C 47 van 20.02.1999

21.12.1998 Steun in de rundvleessector PB C 60 van 02.03.1999
30.12.1998 Agromonetaire compensatie Ð rundvleessector PB C 47 van 20.02.1999

1.2. Gevallen waarin de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag werd ingeleid

BelgieÈ

10.11.1998 Vlaams Gewest: Afzetbevordering voor landbouwproducten

Duitsland

30.3.1998 Steun ten behoeve van de verwerving van gronden in de nieuwe Duitse
deelstaten

PB C 215 van 10.7.1998

Frankrijk

2.12.1998 Steun ten behoeve van de productie van varkensvlees

Griekenland

20.5.1998 Steun voor de terugbetaling van schulden van cooÈ peraties en andere
ondernemingen

10.11.1998 Steun in de sector groenten en fruit (1997) PB C 396 van 19.12.1998

4.12.1998 Maatregelen ten behoeve van beginnende landbouwers PB C 22 van 27.01.1999

ItalieÈ

12.1.1998 LigurieÈ : Steunmaatregelen ten behoeve van landbouwcooÈ peraties PB C 101 van 3.4.1998

12.2.1998 Valle d'Aosta: Verlenging van regionale steunregelingen voor verwerking en
afzet

PB C 85 van 20.3.1998
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13.2.1998 SicilieÈ : Garantiefonds ten behoeve van de sector groenten en fruit PB C 86 van 21.3.1998
17.2.1998 Maatregelen ten behoeve van de aanschaf van nieuwe machines PB C 100 van 2.4.1998

8.5.1998 Steun ten behoeve van de Romeinse melkcentrale ACCL PB C 206 van 2.7.1998

20.5.1998 Wijzigingen van het Garantiefonds ter consolidering van de schulden van het
MKB van doelstelling 1

PB C 245 van 5.8.1998

17.8.1998 Veneto: Goedkope leningen voor de landbouwsector PB C 309 van 9.10.1998

29.9.1998 Toscane: Steunmaatregelen voor het runderras-Chianina (1997-1999) PB C 390 van 15.12.1998

Ierland

25.2.1998 Maatregelen ten behoeve van het vervoer van vee over zee naar het
Europese vasteland

PB C 142 van 7.5.1998

Portugal

20.8.1998 Plannen voor de herstructurering en privatisering van EPAC en SILOPOR PB C 363 van 25.11.1998

1.3. Gevallen waarin de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag werd afgesloten met een
positieve eindbeschikking

ItalieÈ

24.6.1998 LigurieÈ : Steunmaatregelen ten behoeve van landbouwcooÈ peraties PB L 117 van 05.05.1999
26.10.1998 Ravenna: Steunmaatregelen ten behoeve van Agriterminale SpA

(Regionale wet nr. 236/93)
20.11.1998 Molise: Maatregelen ten behoeve van cooÈ peraties

1.4. Gevallen waarin de Commissie een voorwaardelijke eindbeschikking gegeven heeft op grond van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag

ItalieÈ

17.8.1998 Regionale steun
27.10.1998 Maatregelen voor de aanschaf van nieuwe machines

1.5. Gevallen waarin de Commissie een negatieve eindbeschikking heeft gegeven op grond van artikel
88, lid 2, eerste alinea, van het EG-Verdrag

Duitsland

2.7.1998 Verwerking en afzet van landbouwproducten PB L 60 van 09.03.1999

Oostenrijk

27.10.1998 Steun ten behoeve van Agrana StaÈrke GmbH

Spanje

14.12.1998 Steun ten behoeve van Hijos de Andres Molina SA (HAMSA)
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Griekenland

1.9.1998 Steun aan linzentelers in de nomos Lefkas PB L 32 van 05.02.1999

ItalieÈ

29.7 199 Lazio: steunmaatregelen ten gunste van de landbouw (wetten nrs. 44/89 en
57/92)

PB L 86 van 30.03.1999

6.8.1998 SicilieÈ : maatregelen ter ondersteuning en valorisatie van de citrusproductie

1.6 Gevallen waarin de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag heeft
ingeleid ten aanzien van een bestaande regeling

Zweden

14.10.1998 Aan het bedrijf Agroetanol toegekende vrijstelling van energiebelasting en
belasting op dioxiden in brandstoffen

1.7 Beschikkingen van de Raad op grond van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag

Beschikking van de Raad betreffende de overname door de Griekse Staat van de schulden van
bepaalde landbouwbedrijven bij de Landbouwbank van Griekenland

2. In de visserijsector

2.1. Gevallen van steun die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft
verklaard, zonder de onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden

Duitsland

N 603/97 12.03.1998 Oprichting van een eenheid voor verwerking van garnalen PB C 146 van 12.05.1998
N 847/98 06.03.1998 Directe afzet PB C 107 van 07.04.1998

N 22/B/98 15.06.1998 Bevordering afzet van visserijproducten Ð Mecklenburg-Voor-
Pommeren

PB C 236 van 28.07.1998

N 44/98 05.06.1998 Steun voor de Hamburgse onderneming Gottfried Friedrichs 4
G

PB C 213 van 09.07.1998

N 194/98 15.06.1998 Verwerking en afzet van visserij-producten Ð Sleeswijk-
Holstein

PB C 236 van 28.07.1998

N 476/98 17.11.1998 Bevordering van de visserij Ð Rijnland-Palts

BelgieÈ

N 365/97 11.02.1998 Investerings- en vestigingssteun in de sector visserij en
aquacultuur

PB C 103 van 04.04.1998

Denemarken

N 73/98 12.03.1998 Steun voor bouw van vissersvaartuigen PB C 111 van 09.04.1998

N 74/98 03.04.1998 Steun voor modernisering van vissersvaartuigen PB C 156 van 21.05.1998
N 574/97 16.01.1998 Met parafiscale heffingen gefinancierd fonds PB C 51 van 18.02.1998
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Spanje

N 180/98 20.08.98 Steun voor tijdelijke stillegging (Murcia) PB C 308 van 08.10.1998

N 219/98 24.07.1998 Steun voor tijdelijke stillegging (Overeenkomst met Marokko) PB C 308 van 08.10.1998
N 265/98 09.07.1998 Steun voor investeringen in de aquacultuursector (GalicieÈ) PB C 308 van 08.10.1998

N 304/98 04.08.1998 Vernieuwing en modernisering van de vissersvloot (GalicieÈ) PB C 308 van 08.10.1998

N144/A/96 23.01.1998 Wet 19/1994: Wijziging van de Economische en Fiscale Regeling
(REF) (Canarische eilanden)

Finland

N 173/98 24.07.1998 Steun voor kweken van zalm

Frankrijk

NN 146/95 06.07.1998 Steun voor regio Provence-Alpes-CoÃ te d'Azur Ð contract van
de Franse Staat Ð gedeelte m.b.t. zee

PB C 253 van 12.08.1998

Griekenland

N 660/97 02.03.1998 Tenuitvoerlegging PESCA-programma PB C 111 van 09.04.1998

N 86/B/98 20.07.1998 Steun voor jonge vissers PB C 330 van 28.01.1998

Ierland

N 306/98 30.07.1998 Aankoop van tweedehands vissersvaartuigen PB C 330 van 28.10.1998

N 343/98 30.07.1998 Fiscale maatregelen in de sector visserij op magere vis PB C 330 van 28.10.1998

N 407/98 27.08.1998 Steun voor opleiding in de haringvisserijsector PB C 330 van 28.10.1998

ItalieÈ

N334/A/96 02.03.1998 Steun aan visconservenfabrieken (SicilieÈ) PB C 130 van 28.04.1998

N 923/96 06.07.1998 Steun voor de visserij en de aquacultuur (SardinieÈ)
N 819/97 18.08.1998 Investeringen in visserijondernemingen die op pelagische vis

vissen (Abruzzen)
PB C 330 van 28.10.1998

N825/97 15.05.1998 Steunverlening aan schelpdiervissers (Abruzzen) PB C 192 van 19.06.1998

Nederland

N 765/97 17.11.1998 Proefproject betreffende platvisvisserij in de Barentszee
N 775/97 20.01.1998 Stimulering ontwikkeling fraudebestendige torsiemeter PB C 351 van 18.11.1998

N 02/98 08.07.1998 Steun voor IJselmeervissers die de palingvisserij definitief
beeÈ indigen

PB C 351 van 18.11.1998

N 37/98 01.04.1998 Proefproject betreffende de visserij met Canadese spanzegens PB C 146 van 12.05.1998

N 425/98 14.10.1998 Steun voor de verwerking en afzet van visserijproducten PB C 363 van 25.11.1998
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Verenigd Koninkrijk

N 85/98 01.04.1998 Steun voor de visserij in het kader van het communautair
PESCA-initiatief voor het zuidwesten van Schotland

PB C 146 van 12.05.1998

N 147/98 6.04.1998 Steun aan de visserijsector in het kader van het communautair
PESCA-initiatief voor Schotland (Aberdeenshire)

PB C 156 van 21.05.1998

3. In de transportsector

3.1. Artikel 87 niet van toepassing

N 517/98 UK Goederenspoorterminal in Zuid-Wales 22.12.1998

3.2. Besluiten geen bezwaar te maken

N 592/97 D Zeevervoer 21.01.1998

NN 155/97 E REF Canarische Eilanden 04.02.1998
N 350/97 I Zeevervoersondernemingen 18.02.1998

N 78/98 UK SMART 25.03.1998

N 8/98 NL Zeevervoer 22.04.1998

N 350/98 S Scheepsbouw 01.07.1998
NN 17/98 DK DSB Rederi (Haven van Nyborg) 01.07.1998

NN 28/98 D FinanzbeitraÈge 98 29.07.1998

N 387/98 E Luchtvervoer Canarische Eilanden 29.07.1998

N 414/98 P Luchtvervoer Madeira 29.07.1998
N 436/98 F Plan ten behoeve van de binnenscheepvaart 02.10.1998

N 511/98 F Vervroegde pensionering zeelieden ter koopvaardij 28.10.1998

N 396/98 D Vermindering tonnagebelasting 25.11.1998

N 231/98 NL Milieumaatregelen voor de luchtvaartsector 11.11.1998
N 553/98 IRL Maatregelen ten behoeve van zeelieden 09.12.1998

N 379/98 F Bedrijfsbelasting zeevaartsector 09.12.1998

N 518/98 F Socialezekerheidsbijdragen van werkgevers van
zeevaartondernemingen

09.12.1998

N 598/98 NL Railterminal Born 09.12.1998

N 576/98 UK Channel Tunnel Rail Link (CTRL) 22.12.1998

3.3. Besluiten tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag

NN 98/97 B Maatregelen ten behoeve van de koopvaardij en de
baggersector

21.01.1998

NN 188/97 A Tauern Autobahn 04.02.1998

NN 12/98 E Trasmediterranea 18.02.1998
N 403/97 I Herstructurering van het wegvervoer 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 Binnenscheepvaart 14.10.1998
NN 115/98 E Plan Renove Industrial II 28.10.1998

N 421/97 I Maatregelen ten behoeve van de havensector 22.12.1998

N 618/98 F Brittany Ferries 09.12.1998

NN 21/98 F Corsica Marrittima 09.12.1998
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3.4. Negatieve eindbeschikkingen

C 10/96 B Luchthaven van Oostende 21.01.1998

C 86/97 IRL Socialezekerheidsbijdragen zeelieden 09.12.1998

3.5. Positieve eindbeschikkingen

C 54/96 I Alitalia 03.06.1998

C 14/94 EL Olympic Airways 29.07.1998

E Ð Arresten van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap

1. Gerecht van eerste aanleg

Zaak Partijen Datum Gepubliceerd in

T-67/94 Ladbroke Racing Ltd / Commissie 27.01.98 Jurispr. 1998, II-1

T-107/96 Pantochim/Commissie en Frankrijk 17.02.98 Jurispr. 1998, II-311

T-189/97 ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production / Commissie

18.02.98 Jurispr. 1998, II-355

T-129/96 Preussag Stahl / Commissie 31.03.98 Jurispr. 1998, II- 609

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-
Unternehmen & Hapag Lloyd Fluggesellschaften /
Commissie

02.04.98 Jurispr. 1998, II- 641

T-214/95 Vlaams Gewest/Commissie 30.04.98 Jurispr. 1998, II- 717

T-16/96 Cityflyer Express / Commissie 30.04.98 Jurispr. 1998, II-757

T-238/97 Comunidad Autonoma de Cantabria / Raad 16.06.98 Jurispr. 1998, II-2271

T-371/94
T-394/94

British Airways e.a & British Midland Airways /
Commissie

25.06.98 Jurispr. 1998, II-2405

T-11/95 BP Chemicals en Verenigd Koninkrijk / Commissie 15.09.98

T-140/95 Ryanair/Commissie e.a. 15.09.98

T-95/96 Gestevision Telecinco SA / Commissie en Frankrijk 15.09.98

T-126/96
T-127/96

Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) / Commissie
e.a.

15.09.98

T-188/95 Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant /
Commissie

16.09.98
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2. Hof van Justitie

Zaak Partijen Datum Gepubliceerd in

C-280/95 Commissie/Italie 29.01.98 Jurispr. 1998, I-259

C-309/95 Commissie/Raad en Frankrijk 19.02.98 Jurispr. 1998, I-655

C-174/97P FFSA e.a./Commissie 25.03.98 Jurispr. 1998, I-1303

C-367/95P Commissie en Frankrijk e.a. / Sytraval & Brinsk's
France

02.04.98 Jurispr. 1998, I-1719

C-52/97,
C-53/97,
C-54/97

Epifanio Viscido e.a. / Ente Poste Italiane 07.05.98 Jurispr. 1998, I-2629

C-415/96 Spanje/Commissie 12.11.98

C-200/97 Ecotrade Srl / Altifornie e Ferriere di Servola SpA
(AFS)

01.12.98
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F Ð Tenuitvoerlegging van beschikkingen van de Commissie betreffende de terugvordering van steun

1. Nog niet uitgevoerde beschikking van de Commissie (DG IV) betreffende de terugvordering van steun (1983-1997)

LS Naam Datum van de
beschikking Publicatieblad Vorm van de steun

Terug te
betalen

bedrag (in
mln. ecu)

Stand van
zaken

Opmerkingen

T
er

u
ge

ta
al

d

D
ef

in
it

.
n

ie
t-

er
u

g.

N
o

g
n

ie
t

te
ru

ge
t.

B Beaulieu I
(Fabelta)

30.11.1983 L 62 (1984) Kapitaalinbreng 13,27 x Beroep van de Commissie wegens niet-
nakoming. Niet-uitvoering van de
beschikking door het Hof bij arrest
vastgesteld (21.2.1990, zaak C-74/89).
Laatste arrest van een nationale rechter
in 1994. Beroep aanhangig bij het Hof
van Beroep. Terug te betalen bedrag
bevindt zich op een geblokkeerde
rekening.

B Beaulieu II
(Idealspun)

27.6.1984 L 283 (1984) Kapitaalinbreng 5,41 x Beroep van de Commissie wegens niet-
nakoming. Niet-uitvoering van de
beschikking door het Hof bij arrest
vastgesteld (9.4.1987, zaak 5/86); niet-
uitvoering van arrest 5/86 (19.2.1991,
zaak C-375/89). Aanhangig bij het Hof
van Beroep. Terug te betalen bedrag
bevindt zich op een geblokkeerde
rekening.

UK Dean Dove 23.7.1984 L 238 (1984) Subsidie 1,5 x Onderneming heeft haar activiteiten in
1989 stopgezet en is in 1994
geliquideerd.
De bedrijfsleiders zijn voor de nationale
rechter gedaagd.
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LS Naam Datum van de
beschikking Publicatieblad Vorm van de steun

Terug te
betalen

bedrag (in
mln. ecu)

Stand van
zaken

Opmerkingen

T
er

u
ge

ta
al

d

D
ef

in
it

.
n

ie
t-

er
u

g.
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o

g
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t
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D Deufil 10.7.1985 L 278 (1985) Subsidies 1,53 x Beschikking bevestigd bij arrest van het
Hof (24.2.1987, zaak 310/85);
beschikking bevestigd door nationale
rechter. De belastingdiensten zijn bezig
met de terugvordering van de investe-
ringspremie. M.b.t. de steun van de
deelstaat is een procedure voor de
nationale rechter ingeleid.

D Alcan 14.12.1985 L 72 (1986) Subsidies 4,18 x Beroep van de Commissie wegens niet-
nakoming. Niet-uitvoering van de
beschikking door het Hof bij arrest
vastgesteld (2.2.1989, zaak C-94/87).
Aanhangig bij de nationale rechter. zie
tevens het arrest van 20.3.1997, zaak C-
24/95

D BUG-Aluminium 17.11.1987 L 79 (1988) Subsidie 1,05 x Beroep van de Commissie wegens niet-
nakoming. Niet-uitvoering van de
beschikking door het Hof bij arrest
vastgesteld (20.9.1990, zaak C-5/89).
Verscheidene nationale rechters hebben
de verplichting tot terugbetalen
bevestigd. Beroep bij het Bundesver-
waltungsgericht

G Belasting-vrijdom
voor inkomsten uit
export

3.5.1989 L 394 (1989) Belastingvrijdom
voor inkomsten uit
export

Niet
gepre-cis-

eerd

x Beroep van de Commissie wegens niet-
nakoming. Niet-uitvoering van de
beschikking door het Hof bij arrest
vastgesteld (10.6.1993, zaak C-183/91)

I Ferriere acciaierie
sarde SpA

5.6.1991 L 298 (1991) Subsidie 0,96 x Beschikking bij arrest van het Hof
bevestigd (5.3.1993, zaak C-102/92)
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LS Naam Datum van de
beschikking Publicatieblad Vorm van de steun

Terug te
betalen

bedrag (in
mln. ecu)

Stand van
zaken

Opmerkingen

T
er
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d
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.
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t-
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o
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E Hytasa (thans
Mediterraneo
Tecnica Textil SA)

25.3.1992
18.9.1996

L 171 (1992)
L 96 (1997)

Kapitaalninbreng 26 x
x

Beschikking gedeeltelijk nietigver-
klaard door het Hof (14.9.1994, zaak C-
278/92). Nieuwe beschikking van de
Commissie van 18.9.1996 aanhangig
voor het Hof (zaak C-415/96).

E Piezas y Rodajes
(PYRSA)

14.3.1995 L 257 (27.10.1995) Subsidie; garantie
bij een lening,
rentesubsidie,
schenking van
grond

Niet
gepre-cis-

eerd

x Beschikking van de Commissie bij
arrest van het Hof bevestigd (14.1.1997,
zaak C-169/95). Onderneming ""in
surseÂance van betaling"". Beroep van
de onderneming tegen het administra-
tieve besluit tot terugvordering van de
steun.

D Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH
(beschikkingen II
et III)

18.10.1995

13.3.1996

L 53 (2.3.1996)
L 198 (8.8.1996)

Leningen

Leningen

25,64

12,39

x

x

31,12.98: NMH failliet verklaard. Het
terug te vorderen bedrag is in het kader
van de faillissementsprocedure
aangegeven.

D Hamburger
Stahlwerke GmbH

31.10.1995 L 78 (28.3.1996) Begunstigde
leningen

ca. 82 x Aanhangig bij het Gerecht van eerste
aanleg (zaak T-234/95) en het Hof (zaak
C-404/95). Beroep van de regering
aanhangig bij de nationale rechter. Een
deel van de steun is terugbetaald.

D Walzwerk
Ilsenburg

29.5.1996 L 233 (14.9.1996) Subsidie 3,5 x Arrest van het Gerecht van eerste
aanleg van 31,3.98 (zaak T-129/96):
beroep verworpen. Beroep ingesteld
door Preussag bij het HvJEG (zaak C-
210/98P)

E Tubacex 30.7.1996 L 8 (11.1.1997) Begunstigde
leningen; uitstel
van betaling voor
schulden

Niet
gepre-cis-

eerd

x Steun aan FOGASA gedeeltelijk
terugbetaald; het saldo wordt weldra
betaald. Beroep, door de onderneming
bij de Spaanse rechter ingesteld tegen
de verplichte terugbetaling van steun op
het gebied van de sociale zekerheid.
Aanhangig bij het Hof (zaak C-342/96).
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LS Naam Datum van de
beschikking Publicatieblad Vorm van de steun

Terug te
betalen

bedrag (in
mln. ecu)

Stand van
zaken

Opmerkingen
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B Maribel bis/ter 4.12.1996 L 95
(10.4.1997)

Vermindering van
sociale-zekerheid-
s-premies

Niet
gepre-cis-

eerd

x De lidstaat heeft bij het Hof beroep
aangetekend tegen de beschikking van
4,12.96 (C-75/97). Beroep van de
Commissie wegens niet-uitvoering van
de beschikking van 21,10.98 (C-378/98).

D Fiscale steun
West-Berlijn

12.2.1997 L 228
(19.8.1997)

Belasting-voordel-
en

Niet
gepre-cis-

eerd

x De Duitse autoriteiten hebben
meegedeeld dat de beschikking is
uitgevoerd. Dit wordt onderzocht. Of
terugbetaling vereist is, hangt af van
eventuele procedures van intern recht.

F Plan Borotra 9.4.1997 L 334
(5.12.1997)

Vermindering van
sociale-zekerheid-
s-premies

Niet
gepre-cis-

eerd

x De lidstaat heeft bij het Hof beroep
aangetekend tegen de beschikking van
9,4.97 (C-251/97)

D Fiscale steun ex-
DDR (8%)

1.10.1997 L 73
(12.3.1998)

Belasting-voordel-
en

Niet
gepre-cis-

eerd

x Terugbetaling is aan de gang.

D Deelstaat Sachsen-
Anhalt

18.11.1997 L 126
(28.4.1998)

Garanties Niet
gepre-cis-

eerd

x Discussie over de wijze waarop steun,
verleend in de vorm van een garantie
ten behoeve van ondernemingen in
moeilijkheden, dient te worden
terugbetaald.
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2. Beschikkingen van de Commissie (DG IV) uit 1998 betreffende de terugvordering van steun

LIDS-
TAAT NAAM Datum van de

beschikking Gepubliceerd in Aard van de steun Terug te betalen bedrag
(in mln. ECU) Opmerkingen

D Wet op de in-
komstenbelas-
ting

21.1.1998 PB L 212 van
30.7.1998

Belastingvermindering Niet aangegeven Stand terugbetaling wordt onderzocht:
wet toegepast in afwachting
goedkeuring door Commissie - geen
steun blijkt te zijn toegekend

NL FMC 21.1.1998 PB L 171 van
17,06.98

Subsidies, verkoop terreinen
onder kostprijs

2,85 Beschikking uitgevoerd (stopzetting van
in tranches uit te keren subsidies)

D Telearbeid 25,2.98 22,7.98
(corrig.)

Nog niet
gepubliceerd

Op 22,12.98 et 7,1.99 hebben de Duitse
autoriteiten bevestigd dat geen steun is
toegekend op grond van het verboden
gedeelte van deze regeling

D Ontwikkelings-
hulp voor
IndonesieÈ

25.2.1998 Nog niet
gepubliceerd

Lening-subsidie 5,7 Procedure ten dele beeÈ indigd

D Bremer Vulkan,
Krupp & Hibeg

(zie supra 1993)
25.2.1998

PB L 316 van
25,11.98

Lening-subsidie 126 mln DEM (63 mln
ECU)

Onderneming failliet - De Staat heeft
terugbetaling gevorderd

D Stahl- und
Hartguûwerke
BoÈ sdorf (SHB)

22.4.1998 Nog niet
gepubliceerd

Deelneming consoliderings-
fonds deelstaat Saksen;
subsidie - krediet

5 mln DEM (2,5 mln
ECU) 4,5 mln

DEM (2,25 mln ECU)
1,5 mln DEM (0,75

mln ECU)

Onderneming failliet - De Staat
opgenomen in lijst schuldeisers -
Overleg met Commissie over
terugbetaling lopende interesten (zoals
voorzien)

D Triptis
Porzellan

22.4.1998 Nog niet
gepubliceerd

Afstand van vorderingen;
garanties

34,75 mln DEM (ca.
17 mln ECU)

Onderneming failliet - De Staat
opgenomen in lijst schuldeisers -
Overleg met Commissie over
terugbetaling lopende interesten (zoals
voorzien)

I Belastingvrij-
stellingen

13,5.98 Nog niet
gepubliceerd

Belastingvrijstellingen Niet aangegeven ItalieÈ doet nodige om te achterhalen
welke ondernemingen deze steun
ontvingen.

I Werkgelegen-
heid in SicilieÈ

3,6.98 Nog niet
gepubliceerd

Lening Niet aangegeven Terugbetalingen zullen moeilijk zijn
gezien de aard van de steun, het
beperkte bedrag ervan en de
gehanteerde percentages

L ProfilARBED 17,6.98 Nog niet
gepubliceerd

91,95 mln LUF Commissie drong bij Luxemburg aan op
terugbetaling.
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LIDS-
TAAT NAAM Datum van de

beschikking Gepubliceerd in Aard van de steun Terug te betalen bedrag
(in mln. ECU) Opmerkingen

I Keller & Keller
Meccanica

1,7.98 Nog niet
gepubliceerd

Leningen tegen gunstige
rentevoet

2,62 Overheidsbanken hebben betrokken
ondernemingen om terugbetaling
verzocht. Geen antwoord bekend.

A Actual
Maschinenbau

1,7.98 PB L 316 van
25,11.98

Zachte lening 1,1

D Eisen- und
Stahlwalzwerke
RoÈ tzel

14,7.98 Nog niet
gepubliceerd

Garantie 6,14 Onderneming failliet - De Staat
opgenomen in lijst schuldeisers.

E Favahe 14,7.98 Nog niet
gepubliceerd

Garanties 6 Onderneming failliet - De Staat
opgenomen in lijst schuldeisers.

E Ponsal 14,7.98 PB L 29 van
3,2.99

Lening 5 Onderneming wordt geliquideerd. Ten-
uitvoerlegging beschikking waarin
terugbetaling geeÈ ist wordt van door de
regering van Navarra verleende
kredieten.

D MTW 22,7.98 Nog niet
gepubliceerd

Lening + subsidie 402 Onderneming failliet. Geen middelen
beschikbaar voor terugbetaling, weÂ l
opgenomen in faillissementsprocedure

F SDBO 22,7.98 Nog niet
gepubliceerd

Herkapitalisering 36 Terugbetaling aangemeld door de
Franse autoriteiten. Wijze waarop dit
gebeurt, betwist door DG IV.

D Georgsmarien-
huÈ tte

29,7.98 Nog niet
gepubliceerd

Subsidie 31,15 of 18,77

E Magefesa I &II 1) 20,12.89 2)
14,10.98

1) PB L 5 van
8,01.91 2) Nog
niet
gepubliceerd

1) Garanties voor leningen,
goedkope leningen,
subsidies 2) Vrijstelling van
belastingen en socialezeker-
heidsbijdragen

1) 7,2 2) Niet
aangegeven

1)Negatieve beschikking ten aanzien
van nieuwe steun - Verzoek
overgenomen in nieuwe beschikking. 2)
Nog geen antwoord van Spaanse
autoriteiten.

E SNIACE 28,10.98 Nog niet
gepubliceerd

Gunstige rentevoeten Niet aangegeven Nog geen antwoord van Spaanse
autoriteiten

F LainieÁre de
Roubaix

4.11.1998 Nog niet
gepubliceerd

Subsidie en participatiele-
ning

2,17 Termijn voor tenuitvoerlegging: 17,1.99 -
Tenuitvoerlegging / beroep mogelijk

D ESF
Elbestahlwerk
Feralpi

11,11.98 Nog niet
gepubliceerd

Subsidies; garanties 4,8 6,14 Onderneming diende beroep tot nietig-
verklaring in bij Gerecht van Eerste
Aanleg (T-6/99)
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LIDS-
TAAT NAAM Datum van de

beschikking Gepubliceerd in Aard van de steun Terug te betalen bedrag
(in mln. ECU) Opmerkingen

D SAMAG 9,12.98 Nog niet
gepubliceerd

Subsidies 1 Nog geen antwoord van de Duitse
autoriteiten

D Riedel-De
HaeÈn

22,12.98 Nog niet
gepubliceerd

Subsidie 4 Antwoord van de Duitse autoriteiten
verwacht voÂ oÂ r 21,3.99
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IV Ð INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van
de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Regering van de Verenigde
Staten van Amerika betreffende de toepassing van hun mededingingsregels, 1 januari 1998
tot en met 31 december 1998

1. Inleiding

Op 23 september 1991 heeft de Commissie een Overeenkomst gesloten met de Regering van de
Verenigde Staten van Amerika betreffende de toepassing van hun mededingingsregels 234 (¹de
Overeenkomst van 1991º), waarmee wordt beoogd de samenwerking tussen de mededingingsauto-
riteiten te bevorderen. Bij een gezamenlijk besluit van de Raad en de Commissie van 10 april 1995 235

werd de overeenkomst goedgekeurd en van toepassing verklaard.

Op 8 oktober 1996 heeft de Commissie het eerste verslag over de toepassing van de Overeenkomst
vastgesteld voor de periode van 10 april 1995 tot en met 30 juni 1996 236. Het tweede verslag voltooide
het kalenderjaar 1996 en bestreek de periode van 1 juli 1996 tot en met 31 december 1996 237. Het
derde verslag had betrekking op het gehele kalenderjaar 1997 238, en het onderhavige verslag
behandelt het kalenderjaar van 1 januari 1998 tot en met 31 december 1998. Dit verslag moet worden
gelezen in samenhang met het eerste verslag, waarin de voordelen, maar ook de beperkingen van dit
type samenwerking in detail zijn uiteengezet.

2. Samenwerking tussen de EG en de VS: stand van zaken

In de periode van april 1995 tot december 1998 leidde de toepassing van de Overeenkomst van 1991
tot contacten in meer dan 200 mededingingszaken.

In alle gevallen van wederzijds belang is het de norm geworden om vanaf het begin contact te leggen
om standpunten uit te wisselen en, waar nodig, de rechtshandhavingsactiviteiten te cooÈ rdineren. Aan
beide zijden wordt er waar passend naar gestreefd de aanpak te cooÈ rdineren bij de afbakening van de
relevante markten, bij het kiezen van een oplossing om te zorgen dat deze niet tegenstrijdig zijn,
alsmede bij vragen van buitenlands recht die relevant zijn voor de interpretatie van een overeenkomst
of voor de doelmatigheid van een oplossing. De samenwerking in dit verband heeft geleid tot een
onderlinge afstemming van onderzoeken en verificaties. Het doel hiervan is om effectiever gegevens te
verzamelen en te voorkomen dat van kartelactiviteiten verdachte ondernemingen bewijzen vernietigen
die zich op het grondgebied bevinden van de instantie die hetzelfde gedrag onderzoekt nadat haar
tegenhanger aan gene zijde van de Atlantische Oceaan reeds heeft opgetreden.

De formele activering van de ¹positive comityº-bepaling (artikel V van de Overeenkomst van 1991)
werd passend geacht in de zaak Sabre/Amadeus. Het ministerie van Justitie van de VS (¹DoJº) vroeg

234 Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Commissie van de Europese
Gemeenschappen betreffende de toepassing van hun mededingingsregels (PB L 95 van 27.4.95 blz. 47 en 50).

235 Zie PB L 95 van 27.4.1995, blz. 45 en 46.
236 COM(96) 479 def., zie XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 299-311.
237 COM(97) 346 def., zie XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 312-318.
238 COM(98) 510 def., zie XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 317-327.
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de Commissie om specifieke beschuldigingen van discriminatie te onderzoeken die afkomstig waren
van het US Computerised Reservation System (CRS) SABRE en betrekking hadden op de exploitatie
van het geautomatiseerde reserveringssysteem AMADEUS door een aantal Europese luchtvaart-
maatschappijen. De Commissie onderzoekt het geval momenteel in nauwe samenwerking met het
DoJ. Meer details zullen worden gepubliceerd in het eerste verslag over de samenwerking tussen de
EG en de VS dat volgt op de afronding van deze zaak.

2.1. Concentraties

Sinds de vaststelling van de Concentratieverordening heeft bijna elk jaar een sterke stijging van het
aantal bij de Commissie aangemelde transacties te zien gegeven. Het aantal aanmeldingen steeg
jaarlijks met meer dan 30% in 1997 en 1998.

Naast de toename van het aantal transacties zijn er aanwijzingen dat de huidige fusiegolf een nieuwe,
mondiale dimensie heeft. Ook de samenwerking tussen de VS en de EG in concentratiezaken is
toegenomen.

De internationale samenwerking is effectief gebleken in de context van afzonderlijke gevallen. Een
voorbeeld van een optimale samenwerking is de zaak WorldCom/MCI, waarin de beide met de zaak
belaste teams probleemloos samenwerkten. Er werden zelfs gezamenlijke onderhandelingen
ondernomen tussen de partijen en het DoJ van de VS en de Europese Commissie, naar aanleiding
waarvan de partijen ermee instemden voorafgaand aan de totstandbrenging van de concentratie een
koper te vinden en de Internet-activiteiten van MCI af te stoten. Op basis van deze verbintenissen
keurde de Commissie de transactie op 8 juli 1998 goed en het Internet-bedrijf van MCI werd, na
goedkeuring van het DoJ en de FCC van de VS, verkocht aan Cable & Wireless. De concentratie kreeg
in september 1998 het groene licht. Dit type samenwerking is bij veel andere transacties herhaald.

In feite is de samenwerking zeer uitgebreid: samenwerking bij de timing, bij de afbakening van de
markt (in het geval van Boeing/McDonnell Douglas bijvoorbeeld kwamen de Federal Trade
Commission (¹FTCº) en de Commissie tot dezelfde productdefinitie van ¹grote commercieÈ le
vliegtuigenº), samenwerking bij het vinden van oplossingen en samenwerking bij de beoordeling van
de mededingingsbeperkende gevolgen. De antitrustautoriteiten van de VS hebben bovendien als
waarnemer sommige hoorzittingen van de Commissie bijgewoond (Guinness/Grand Metropolitan,
Boeing/MDD en Worldcom/MCI), en de Commissie onderzoekt de mogelijkheid voor haar
ambtenaren om, in vergelijkbare omstandigheden en met toestemming van de partijen, bepaalde
zeer belangrijke vergaderingen tussen de mededingingsautoriteiten van de VS en de partijen in
procedures uit hoofde van de antitrustregels van de VS bij te wonen.

De moeilijkheden die zich voordoen bij de behandeling van zaken waarbij meer dan twee
mededingingsinstanties betrokken zijn, moeten ook in aanmerking genomen worden. De samenwer-
king tussen bijvoorbeeld vier of zelfs meer instanties is wellicht moeilijker te beheren dan een enkel
transatlantisch contact. Het risico van uiteenlopende beslissingen, of alleen al het risico dat de
instanties niet in staat zijn de economische betekenis van alle aspecten van een bepaalde transactie te
begrijpen, zal dan groter zijn. In een aantal gevallen vergden de transacties goedkeuring door
verscheidene mededingingsinstanties (bijvoorbeeld de fusie tussen Price Waterhouse en Coopers &
Lybrand). In deze gevallen hebben de diverse instanties hun onderzoeken gecooÈ rdineerd. Geen van
twee de beide genoemde risico's heeft zich tot dusver verwezenlijkt. In een gering aantal gevallen (zie
de Boeing-zaak) verschilden de uiteindelijke resultaten van de procedures weliswaar, maar de
beslissingen waren nooit met elkaar in tegenspraak.
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2.2. Kartels

Het DoJ van de VS heeft in het verleden gesuggereerd dat de samenwerking in kartelgevallen
vergemakkelijkt zou worden indien er in DG IV eÂeÂn contactpunt verantwoordelijk zou zijn voor
belangrijke internationale kartelzaken. Verwacht wordt dat de nieuwe kartelstructuur van DG IV, de
Karteleenheid 239, dit contactpunt zal kunnen bieden voor ambtenaren van het DoJ die verant-
woordelijk zijn voor strafrechtelijke onderzoeken. Dit zou samenwerking bij kartels moeten
vergemakkelijken, ook al worden hierdoor niet alle problemen opgelost.

Tot nu toe heeft DG IV, ondanks uitstekende samenwerking met de VS in fusiegevallen, moeilijkheden
ondervonden bij de samenwerking in kartelzaken, hoofdzakelijk wegens de regels inzake de
vertrouwelijkheid. DG IV ontvangt geen voorafgaande kennisgeving van schikkingen in gevallen
van ¹schuldbekentenissenº, ons beleid van clementie wordt niet voldoende gecooÈ rdineerd en wij
hebben moeilijkheden bij de planning van gezamenlijke onderzoeken.

Met betrekking tot informatieverstrekking vooraf is het duidelijk dat de DoJ van de VS (bij gebrek aan
verklaringen van afstand van recht, die zeldzaam zijn in zulke gevallen) soms niet in staat is om
kennisgeving vooraf te doen, zoals doorgaans uit hoofde van de Overeenkomst tussen de EG en de VS
overwogen wordt, wegens de beperkingen van de vertrouwelijkheid. De situatie zou kunnen worden
verbeterd, indien een bilaterale overeenkomst tussen de EG en de VS, overeenkomstig de
Aanbeveling van de OESO van 1998 betreffende effectief optreden tegen hardcore-kartels 240, de
autoriteiten van de VS en de Commissie in staat zou stellen om vertrouwelijke informatie te delen. Het
is duidelijk dat de acties van de EG en van de VS tegen ernstige overtredingen (bijvoorbeeld hardcore-
kartels) effectiever zouden zijn als wij vertrouwelijke informatie zouden kunnen delen.

Een vergelijking van de clementieregeling in de EG en het corporate immunity-systeem in de VS
brengt ook verschillen aan het licht die tot praktische problemen zouden kunnen leiden. Een
gemeenschappelijke strategie om deze problemen op te lossen lijkt wenselijk.

2.3. Misbruik van machtspositie

EÂ eÂn van de beste voorbeelden van samenwerking met de VS in een geval van misbruik van een
machtspositie is de zaak Microsoft van 1993, die in 1994 resulteerde in een verbintenis van Microsoft
dat zij haar licentiepraktijken zou wijzigen. Dit volgde op een periode van intensieve onder-
handelingen tussen Microsoft en een team van hoge ambtenaren uit zowel de Europese Commissie als
het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten. Deze onderhandelingen leidden er ook toe dat
Microsoft met betrekking tot een aanklacht van het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten
een schikking trof door een consent decree te ondertekenen.

De onderhandelingen over deze verbintenis blijven een mijlpaal in de samenwerking tussen de
Commissie van de EG en het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten: tijdens de respectievelijk
door DG IV en het DoJ verrichte onderzoeken stemde Microsoft in met de uitwisseling van informatie
tussen de beide mededingingsautoriteiten door ten overstaan van beide autoriteiten afstand te doen
van haar recht op vertrouwelijkheid. Hierop volgde een aantal contacten tussen DG IV en het DoJ, er
werd een gecooÈ rdineerde benadering uitgewerkt, en er werd afgesproken om gezamenlijk met
Microsoft te onderhandelen. Hiertoe werden trilaterale besprekingen gevoerd, zowel in Brussel als in

239 IP/98/1060, Brussel, 3.12.1998.
240 C (98) 35/def.
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Washington DC. Deze besprekingen leidden tot de verbintenis van Microsoft aan de beide
autoriteiten.

Hoewel dit gemeenschappelijke optreden onafhankelijk van de Samenwerkingsovereenkomst voor
mededingingsaangelegenheden van 1991 plaatsvond (de rechtsgeldigheid van deze overeenkomst werd
op dat moment nog onderzocht door het Hof van Justitie), diende het als een belangrijk model voor de
toekomst, aangezien het toonde hoe de beide autoriteiten hun inspanningen kunnen combineren om
effectief op te treden tegen reusachtige multinationale ondernemingen. Van deze gezamenlijke
benadering ging ook een duidelijk signaal uit naar alle multinationale ondernemingen, ook in andere
sectoren.

Het onderzoek in 1996 van de praktijken van Nielsen, een marktonderzoeksbureau, is ook een goed
voorbeeld van een succesvolle samenwerking.

3. De overeenkomst betreffende positive comity tussen de EG en de VS van 1998

Het is duidelijk dat de Overeenkomst van 1991 een stevige en vrij bevredigende basis voor
samenwerking heeft geboden. Met de stijgende integratie van transatlantische (en mondiale) markten
ontstond de behoefte om de samenwerking op mededingingsgebied tussen de EU en de VS te
verbreden, te verdiepen en te intensiveren. Het stond ook buiten kijf dat bepaalde conflicten beter
vermeden konden worden met het concept van de positive comity.

Op basis van een mandaat van de Raad heeft de Commissie met de Verenigde Staten onderhandeld
over een overeenkomst die de relevante bepalingen van de Overeenkomst van 1991 versterkt. Het
product van deze onderhandelingen, de Overeenkomst betreffende positieve internationale courtoisie
van 1998 241, werd in Washington ondertekend en trad op 4 juni 1998 in werking.

De Overeenkomst betreffende positieve internationale courtoisie van 1998 tussen de EG en de VS
verandert, evenals de Overeenkomst van 1991, de bestaande wetgeving niet en vergt geen wijziging
van enige bestaande wet. De overeenkomst leidt echter wel tot de veronderstelling dat, wanneer
concurrentieverstorende activiteiten op het gehele grondgebied van een der partijen of een wezenlijk
deel daarvan geschieden en de belangen van de andere partij schaden, laatstgenoemde haar
rechtshandhavingsactiviteiten normaliter uitstelt of opschort ten gunste van de eerstgenoemde partij.
Dit zou in het bijzonder moeten gebeuren wanneer deze concurrentieverstorende activiteiten geen
rechtstreekse, wezenlijke en redelijkerwijs voorzienbare gevolgen heeft voor de consumenten op het
grondgebied van de partij die haar activiteiten uitstelt of opschort.

De veronderstelling van uitstel zal slechts gelden wanneer de partij op het grondgebied waarvan de
beperkende activiteiten zich voordoen, jurisdictie over deze activiteiten heeft en bereid is om
hiertegen actief en met spoed op te treden. Bij de behandeling van het geval houdt deze partij haar
tegenhanger zorgvuldig op de hoogte van de ontwikkelingen in de procedure, binnen de grenzen van
haar interne regels die de vertrouwelijkheid beschermen.

241 Besluit van de Raad en de Commissie van 29 mei 1998 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de toepassing van
de beginselen van positieve internationale courtoisie bij de handhaving van hun mededingingswetgeving, PB L
173 van 18.6.1998, blz. 26 Ð 31.
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De nieuwe Overeenkomst vormt een belangrijke ontwikkeling, aangezien deze een weerslag vormt
van de wil die bij de Europese Unie en de Verenigde Staten leeft om in bepaalde situaties samen te
werken bij rechtshandhavend optreden in antitrustzaken, in plaats van de eigen antitrustwetten
extraterritoriaal toe te passen.

3.1. Bescherming van vertrouwelijke informatie

In vervolg op haar eerste Verklaring 242 uit 1995 heeft de Commissie in een nieuwe ¹Verklaring
betreffende de vertrouwelijkheid van informatieº, die is ingediend tijdens de vaststelling op 29 mei
1998 van het gezamenlijk Besluit van de Raad en de Commissie van 10 april 1995 betreffende de
sluiting van de Overeenkomst betreffende positieve internationale courtoisie, het volgende opge-
merkt:

Ð ¹De Verklaring die in april 1995 is vastgesteld over de vertrouwelijkheid van informatie en de
uitwisseling van interpretatieve brieven van 31 mei en 31 juli 1995 met betrekking tot de
Overeenkomst van 1991 zijn in hun geheel van toepassing op deze Overeenkomst.

Ð Artikel VII van deze Overeenkomst bepaalt dat de bestaande regelgeving onveranderd blijft en dat
de Overeenkomst op een met die regelgeving verenigbare wijze moet worden geõÈnterpreteerd.
Deze Overeenkomst verleent de mededingingsautoriteiten derhalve geen handelingsbevoegdheid
die zij niet reeds hadden. EeÂn consequentie hiervan is dat de Commissie de autoriteiten van de VS
slechts informatie mag verschaffen wanneer dit verenigbaar is met het Gemeenschapsrecht.

Ð Hoewel deze Overeenkomst bepaalt dat het passend kan zijn om informatie te verstrekken aan de
andere partij om deze op de hoogte te houden van de rechtshandhavingsactiviteiten, kunnen
vertrouwelijke inlichtingen slechts worden gegeven met toestemming van de bron van die
informatie. Het Gemeenschapsrecht biedt een hoge mate van bescherming voor vertrouwelijke
informatie die aan de Commissie is verstrekt, en de toestemming moet voldoende zijn om de
Commissie te ontslaan van de verplichting tot vertrouwelijkheid die voor haar voortvloeien uit de
algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen en artikel 20, lid 2, van Verordening nr. 17 van de Raad.º

3.2. Doorzichtigheid ten opzichte van de betrokken lidstaten

De betrokken lidstaten worden overeenkomstig de eerste Verklaring van de Commissie aan de
Raad 243 uit 1995 op de hoogte gehouden van de samenwerking uit hoofde van de Overeenkomst van
1991 tussen de EG en de VS. De Commissie heeft in een nieuwe ¹Verklaring betreffende
doorzichtigheidº, die is ingediend tijdens de vaststelling van het gezamenlijk Besluit van de Raad

242 Ingediend door de Commissie bij de Raad tijdens de vaststelling van het gezamenlijk Besluit van de Raad en de
Commissie van 10 april 1995 betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst van 1991 tussen de EG en de
VS en vervat in het derde verslag over de samenwerking tussen de EG en de VS, punt 3, COM(98) 510 def.; zie
ook het XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 317-327.

243 Ingediend door de Commissie bij de Raad tijdens de vaststelling van het gezamenlijk Besluit van de Raad en de
Commissie van 10 april 1995 betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst van 1991 tussen de EG en de
VS en vervat in het derde verslag over de samenwerking tussen de EG en de VS, punt 4, COM(98) 510 def.; zie
ook het XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 317-327.
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en de Commissie tot sluiting van de Overeenkomst van 1998 betreffende positieve internationale
courtoisie, opgemerkt:

Ð ¹De beginselen betreffende doorzichtigheid die de relatie tussen de Commissie en de lidstaten bij
de toepassing van de mededingingsregels beheersen, zoals met name vastgelegd in Verordening nr.
17 van de Raad, de Verklaring betreffende doorzichtigheidº van de Commissie van april 1995 en de
regelingen die zijn vervat in de uitwisseling van interpretatieve brieven van 31 mei en 31 juli, zijn
van toepassing in het kader van de Overeenkomst van 1991.

Ð De lidstaten waarvan de belangen in het geding zijn, worden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
is in kennis gesteld van elk verzoek van de autoriteiten van de VS om concurrentieverstorende
activiteiten te onderzoeken of aan te pakken, alsmede van elke procedure die de Commissie inleidt
naar aanleiding van een verzoek van de autoriteiten van de VS uit hoofde van artikel III van deze
Overeenkomst.

Ð De lidstaten waarvan de belangen in het geding zijn, worden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
is in kennis gesteld van verzoeken die de autoriteiten van de VS op grond van artikel III van deze
Overeenkomst doen om concurrentieverstorende activiteiten te onderzoeken.

Ð De lidstaten waarvan de belangen in het geding zijn, worden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
is in kennis gesteld van enig uitstel of opschorting door de Commissie of de VS van
rechtshandhavingsactiviteiten overeenkomstig artikel IV, lid 2, van de Overeenkomst, of van het
inleiden of hervatten van dergelijke activiteiten overeenkomstig artikel IV, lid 4, van de
Overeenkomst.

Ð Wanneer de Commissie naar aanleiding van een verzoek van de autoriteiten van de VS
overeenkomstig artikel III van deze Overeenkomst een procedure inleidt, worden de betrokken
ondernemingen uiterlijk bij de verzending van een mededeling van punten van bezwaar of bij een
bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de Raad van het
bestaan van dit verzoek in kennis gesteld.

Ð Het jaarlijks verslag over de toepassing van de Overeenkomst van 1991 dat de Commissie bij het
Europees Parlement en de Raad indient, zal ook de toepassing van deze Overeenkomst
behandelen, met inbegrip van de gevallen waarin op grond van deze overeenkomsten inlichtingen
zijn uitgewisseld.º

3.3. Toepassing van de Overeenkomst van 1998

In de periode van de inwerkingtreding (4 juni 1998) tot en met 31 december 1998 heeft noch de EG,
noch de VS enig verzoek op grond van de Overeenkomst betreffende positieve internationale
courtoisie van 1998 ingediend.

4. Samenwerking in de afzonderlijke gevallen gedurende 1998

De hierna opgesomde zaken vallen rechtstreeks onder de Overeenkomst tussen de EG en de VS en
worden in de VS behandeld door het DoJ of de FTC. Bepaalde mededingingszaken worden in de VS
door andere instanties behandeld, zoals het ministerie van Vervoer (Department of Transportation of
DoT), de Federal Maritime Commission (FMC) of het ministerie van Handel ( Department of
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Commerce of DoC). Deze instanties werken formeel niet rechtstreeks met de Commissie samen, maar
doen dit indirect, meestal via het DoJ. De contacten tussen de Commissie en deze instanties zijn
derhalve informeel. Deze gevallen worden in dit verslag niet besproken.

4.1. Statistische informatie

a) Aantal kennisgevingen van beide zijden

Tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 december 1998 deed de Commissie in totaal 52
kennisgevingen uitgaan. De zaken zijn ingedeeld in concentratiezaken en niet-concentratiezaken en
zijn opgesomd in Bijlage 1.

De Commissie ontving tijdens dezelfde periode in totaal 46 kennisgevingen van de autoriteiten van de
VS. Hiervan waren er 24 afkomstig van het DoJ en 22 van de FTC. Een lijst van deze zaken is
opgenomen in Bijlage 2, wederom met een onderverdeling in concentratiezaken en niet-concentra-
tiezaken.

Concentratiezaken vertegenwoordigden het merendeel van alle kennisgevingen in beide richtingen.
De Commissie deed in 43 concentratiezaken kennisgeving en de autoriteiten van de VS in 39
concentratiezaken.

De vermelde cijfers geven het aantal zaken weer waarin (een of meer) kennisgevingen werden gedaan,
en niet het totale aantal afzonderlijke kennisgevingen. Op grond van artikel II van de Overeenkomst
vinden kennisgevingen plaats in bepaalde fasen van de procedure, zodat in een zelfde zaak meerdere
kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Tabel 1 geeft het aantal kennisgevingen weer dat tussen 1 januari en 31 december 1998 is gedaan op
grond van de Overeenkomst van 1991. Tabel 2 vermeldt het aantal zaken sinds 23 september 1991
waarin kennisgeving is gedaan.

Tabel 1

ZAKEN WAARIN KENNISGEVING IS GEDAAN

Jaar Aantal EG Aantal VS Aantal kennisgevingen
van concentraties

DoJ FTC

1998 52 22 24 43 (EG) 39 (VS)
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Tabel 2

ZAKEN WAARIN KENNISGEVING IS GEDAAN

Jaar Aantal EG Aantal VS Aantal kennisgevingen
van concentraties

DoJ FTC

1991 5 10 2 (=12) 3 (EG) + 9 (VS)

1992 26 20 20 (=40) 11 (EG) + 31 (VS)

1993 44 22 18 (=40) 20 (EG) + 20 (VS)

1994 29 16 19 (=35) 18 (EG) + 20 (VS)

1995 42 14 21 (=35) 31 (EG) + 18 (VS)

1996 48 20 18 (=38) 35 (EG) + 27 (VS)

1997 42 12 24 (=36) 30 (EG) + 20 (VS)

1998 52 22 24 (=46) 43 (EG) +39 (VS)

b) Kennisgeving aan de lidstaten

Volgens de tekst van de interpretatieve brief die de Europese Gemeenschappen aan de VS hebben
gezonden (en de Verklaring betreffende doorzichtigheid van de Commissie aan de Raad van 10 april
1995, zie punt 3.2) stelt de Commissie, na kennisgeving aan de mededingingsautoriteiten van de VS, de
lidstaat of lidstaten waarvan de belangen in het geding zijn op de hoogte van de kennisgevingen die zij
heeft ontvangen van de antitrustautoriteiten van de VS. Zodra derhalve kennisgevingen worden
ontvangen van de autoriteiten van de VS, worden deze onmiddellijk naar de relevante eenheden van
DG IV gezonden en worden tegelijkertijd afschriften gestuurd naar de eventuele lidstaten wier
belangen in het geding zijn. Evenzeer worden bij kennisgevingen van DG IV aan de autoriteiten van
de VS tegelijkertijd afschriften gezonden aan de lidstaat of lidstaten waarvan de belangen in het geding
zijn.

In de meeste gevallen doen de autoriteiten van de VS ook rechtstreeks kennisgeving aan de lidstaten,
zulks uit hoofde van de OESO-Aanbeveling 244. Gedurende de verslagperiode ontving het Verenigd
Koninkrijk kennisgevingen in 35 zaken, Duitsland in 17 zaken, Nederland in 11 zaken, Frankrijk in 8
zaken, Spanje en Zweden in 3 zaken, ItalieÈ in 2 zaken en Denemarken, Finland en Ierland elk in 1
zaak.

244 Herziene Aanbeveling van de Raad van de OESO betreffende samenwerking tussen Leden bij mededingings-
beperkende gedragingen die nadelige gevolgen hebben voor de internationale handel, vastgesteld op 27/28 juli
1995.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

354 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE



4.2. Inhoudelijke aspecten van de samenwerking in specifieke gevallen 245

Het jaar 1998 was niet alleen opmerkelijk door het aanhoudend hoge aantal fusie- en overnamezaken,
maar ook door de toenemende omvang van de aangekondigde overeenkomsten. Gedurende het
gehele jaar vond een reeks van alsmaar grotere mondiale fusieaankondigingen plaats.

Aan het begin van het jaar was de concentratie met de grootste vermelde waarde de WorldCom/MCI-
transactie, met een bedrag in de orde van grootte van 37 miljard USD. In de loop van het jaar werd dit
bedrag overtroffen door concentraties met een hogere vermelde waarde, zoals de Travelers Group/
Citicorp-transactie en de concentraties BP/Amoco, Exxon/Mobil, SBC/Ameritech, Daimler Benz/
Chrysler en American Home Products/Monsanto. Andere zaken die in 1998 de krantenkoppen
haalden, waren Price Waterhouse/Coopers & Lybrand en KPMG/Ernst & Young, alsmede een aantal
kleinere concentraties waarvan de gevolgen zich buiten het thuisfront deden gevoelen.

Niet alle grote concentraties hoeven in Europa te worden aangemeld Ð SBC/Ameritech is een
voorbeeld dat niet onder de rechtsbevoegdheid van de EG viel. Aangezien echter de meeste van de
genoemde zaken een internationale, zoniet mondiale dimensie hadden, moest het merendeel bij
verschillende mededingingsinstanties worden aangemeld, waartoe doorgaans ook de antitrustinstanties
van de EG en de VS behoorden.

De indruk kan ontstaan dat grote concentraties normaal gesproken alleen al door hun omvang een
uitgebreidere samenwerking vergen, maar dit is niet noodzakelijkerwijs het geval. Hoewel bepaalde
relatief grote zaken technisch binnen de rechtsbevoegdheid van de EG vielen, hadden zij weinig of
geen gevolgen voor de mededinging in Europa. Dit kan het geval zijn doordat het zwaartepunt van de
activiteiten buiten Europa ligt, zoals in de zaak Travelers Citicorp, of doordat de partners fuseren
vanuit een positie op hun respectieve thuismarkt en de gevolgen van de overlapping voor de
mededinging minimaal zijn. In de zaken Daimler Benz/Chrysler en BP/Amoco was elke partij actief op
het eigen continent, maar nauwelijks of niet aanwezig op het continent van de ander, zodat zich slechts
marginale of helemaal geen overlappingen voordeden.

In dergelijke gevallen zal de samenwerking doorgaans beperkt zijn en erin bestaan dat de ambtenaren
in respectievelijk de EG en de VS die de zaak behandelen, contact met elkaar opnemen en elkaar op
de hoogte houden van hun wederzijdse tijdschema's en eventueel de definities van de geografische
markt en de productmarkt met elkaar bespreken.

In een andere categorie zaken kunnen de instanties van de EG en de VS er uiteenlopende meningen
over de productmarkt en de geografische markt op na houden, maar samenwerking nuttig vinden voor
het aanwijzen van deze verschillen en voor het toetsen van de eigen redenering. American Home
Products/Monsanto en Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim waren zaken waarin de mededin-
gingsvoorwaarden in Europa verschilden van die in de VS. Zelfs indien de geografische en
productmarkten en daarmee de analyse uit het oogpunt van de mededinging verschillen, kunnen er
zich gevallen voordoen waarin een zekere cooÈ rdinatie van de behandeling en de oplossingen wenselijk
is. Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim en Halliburton/Dresser zijn voorbeelden van zaken
waarin mogelijke oplossingen werden besproken.

245 Dit verslag spitst zich toe op aspecten van de behandeling van zaken die betrekking hebben op de samenwerking
tussen de EG en de VS. Voor meer informatie over individuele gevallen, zie het XXVIIe Verslag over het
mededingingsbeleid.
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Van een meer inhoudelijke samenwerking in de beoordelingsfase kan sprake zijn wanneer de
geografische reikwijdte van de product- of dienstenmarkten wereldwijd is of zowel de Verenigde
Staten als Europa bestrijkt. In deze gevallen hebben beide instanties er belang bij de product- en
dienstenmarkten onderling op consistente wijze af te bakenen en na te gaan of de andere instantie van
mening is dat er wezenlijke bezwaren uit het oogpunt van de mededinging zijn. In Price Waterhouse/
Coopers & Lybrand, WorldCom/MCI, Wolters Kluwer/Reed Elsevier, Exxon/Shell en Marsh &
McLennan/Sedgwick vonden er besprekingen plaats over productmarktdefinitie en geografische
strekking om bevestiging te vinden voor de analytische benadering van elk der instanties.

Het komt steeds vaker voor dat ambtenaren die de zaak behandelen bij wijze van routine een
verklaring van afstand van recht vragen om de uitwisseling van vertrouwelijke informatie mogelijk te
maken. Vaak ligt het belangrijkste voordeel hiervan niet zozeer in de informatie die kan worden
uitgewisseld, maar eerder in het wegnemen van de beperkingen die in de weg staan aan een vrije en
ongebonden dialoog. Zo verhinderen dergelijke uitwisselingen misverstanden die zich anders door een
onvolmaakt begrip van het standpunt of de bedoelingen van de met de zaak belaste ambtenaren in de
andere jurisdictie zouden kunnen voordoen. Wanneer de samenwerking zich tot in de onderzoeksfase
voortzet, kan een gecooÈ rdineerde benadering de last voor de aanmeldende partijen en derden
verminderen. Tenslotte kan samenwerking bij het vinden van een oplossing de aanmeldende partijen
helpen een dubbel gevaar te vermijden, waarbij zij opeenvolgend over oplossingen zouden moeten
onderhandelen en verdere concessies zouden moeten doen aan de tweede instantie om goedkeuring te
krijgen voor een overeenkomst die reeds het groene licht van de eerste heeft ontvangen.

Voor een zinnige dialoog is het belangrijk om hiervoor zo spoedig mogelijk in het beoordelingsproces
de mogelijkheden te scheppen. Een gemeenschappelijk kenmerk van eerdere pogingen om
verklaringen van afstand van recht te verkrijgen, waren de lange onderhandelingen met de partijen
over de voorwaarden van hun verklaring van afstand, die het punt bereikten waarop de zin van enige
verdere samenwerking verloren dreigde te gaan. De Commissie heeft het initiatief genomen om de
aanmeldende partijen voor te stellen een standaardformulier voor de verklaring van afstand van recht
te gebruiken, dat zij verzocht worden te ondertekenen, en daarmee de tijd die besteed wordt aan het
onderhandelen over de voorwaarden tot een minimum te beperken.

In een aantal gevallen ging de samenwerking een stap verder en omvatte deze de cooÈ rdinatie van
onderzoeksactiviteiten. Hoewel beide instanties hun eigen navraag bij derden zouden blijven
verrichten, zouden zij kunnen bespreken met welke derden contact zou moeten worden opgenomen
en de vragen kunnen cooÈ rdineren die zouden moeten worden gesteld. In WorldCom/MCI werd de
beoordeling aanzienlijk vergemakkelijkt door de bereidheid van vele bedrijven om parallelle
vragenlijsten van de instanties van de EG en de VS te beantwoorden en om toestemming te geven
voor de uitwisseling van informatie tussen deze instanties, of om dezelfde opmerkingen bij beide
instanties in te dienen.

De samenwerking kan nog verder gaan. In de zaken WorldCom/MCI en Exxon/Shell werd de
samenwerking die tijdens de beoordelingsfase was begonnen, voortgezet toen de tijd was gekomen om
oplossingen te bespreken. In WorldCom/MCI werden trilaterale onderhandelingen over oplossingen
gevoerd tussen de aanmeldende partijen en de beide instanties. Bovendien voerden het ministerie van
Justitie van de VS (¹DoJº Ð de instantie in de VS die verantwoordelijk was voor de behandeling van
de zaak) en de Commissie gezamenlijk een markttest van een aantal oplossingen uit. In het kader
hiervan was een lid van het behandelende team van DG IV in het kantoor van het DoJ aanwezig om
aan de markttests van het DoJ deel te nemen. In Exxon/Shell was de oplossing uitgebreid besproken
tussen de instanties van de VS en de EG alvorens elk van beide instanties een definitief standpunt
innam.
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Er hebben zich tot dusver weinig gevallen voorgedaan waarin is samengewerkt bij de tenuitvoerlegging
van verbintenissen, maar dit zou in de toekomst een groeigebied kunnen blijken te zijn. In WorldCom/
MCI vond er een briefwisseling tussen de EG en de VS plaats, waarin de Commissie om de
medewerking van het DoJ verzocht met betrekking tot de verbintenissen die door elk der partijen aan
zowel de Commissie als het DoJ waren aangeboden. Het DoJ bevestigde dat het alle maatregelen zou
treffen die nodig en passend zouden zijn om de verbintenissen te evalueren en dat het, indien de
verbintenissen toereikend zouden zijn, zou toezien op de effectieve tenuitvoerlegging van deze
verbintenissen. In een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking werd de concentratie
Halliburton/Dresser in de EG in de eerste fase goedgekeurd, maar duurde het in de VS iets langer
omdat er een aantal ernstige bezwaren bestonden. Een van de probleemgebieden hield verband met de
markt voor boorvloeistoffen. Hoewel dit zowel voor de Europese Commissie als voor het DoJ van
belang was, werd de Antitrustdivisie in de VS geacht in een betere positie te zijn om dit probleem op te
lossen, omdat hiertoe activa moesten worden afgestoten die zich in de VS bevonden. De Commissie
hield daarom nauw contact met haar tegenhanger in de VS en vertrouwde er in haar besluit om de
zaak in fase 1 goed te keuren op dat deze zou zorgen voor de vereiste afstoting. Naderhand hield de
Antitrustdivisie in de VS de Commissie volledig op de hoogte van het verloop van het afstotingsproces.

5. Conclusies

De tenuitvoerlegging van de bilaterale Overeenkomst van 1991 tussen de EG en de VS is tot dusver
zeer succesvol verlopen. De door de respectieve antitrustautoriteiten gevolgde benaderingen kwamen
niet verder uit elkaar te liggen, maar zijn over het algemeen meer samenhang gaan vertonen. De
ervaring heeft aangetoond dat de samenwerking met de VS niet slechts een optie maar eerder een
absolute noodzaak is, indien beide mededingingsautoriteiten het alsmaar toenemende probleem van
grensoverschrijdende concurrentieverstorende handelspraktijken effectief willen aanpakken.

Deze samenwerking is des te noodzakelijker gezien het belang van de voornaamste betrokken
sectoren (vervoer, telecom, farmaceutische producten, computers, enzovoorts) en van de gevolgen van
beslissingen op het gebied van de mededinging voor deze essentieÈ le industrieeÈn.

Het is duidelijk dat deze overeenkomsten de mogelijkheid van tegenstrijdige standpunten niet
elimineren, omdat de autoriteiten het recht behouden om hun eigen analyse te maken en
onafhankelijk van elkaar besluiten te nemen. Desalniettemin draagt de toegenomen samenwerking
bij tot het verbeteren van de effectiviteit en de doelmatigheid van de mededingingsregels van zowel de
VS als de EG en vermindert deze het risico van tegenstrijdige beslissingen.
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BIJLAGE 1

KENNISGEVINGEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE AAN DE
AUTORITEITEN VAN DE VS Ð 01.01.1998 ± 31.12.1998

Concentratiezaken 246

01. IV/M.1094 Ð Caterpillar/Perkins Engines

02. IV/M.1042 Ð Eastman Kodak/Sun Chemical

03. IV/M.986 Ð Agfa-Gevaert/DuPont

04. IV/M.1081 Ð Dow Jones/NBC Ð CNBC Europe

05. IV/M.970 Ð TKS/ITW Signode/Titan

06. IV/1069 Ð WorldCom/MCI

07. IV/M.1040 Ð Wolters-Kluwer/Reed-Elsevier

08. IV/M.1120 Ð Compaq/Digital

09. IV/M.1112 Ð Advent International/EMI/WH Smith

10. IV/M.1109 Ð Owens-Illinois/BTR Packaging

11. IV/M.1020 Ð GE Capital/Sea Containers

12. IV/M.1155 Ð Cendant Corporation/NPC

13. IV/M.1139 Ð DLJ/FM Holdings

14. IV/M.1162 Ð GE/BAYER

15. IV/M.1168 Ð Deutsche Post/Lufthansa/DHL

16. IV/M.1192 Ð CHS Electronics/Metrologie International

17. IV/M.1196 Ð Johnson Controls/Becker

18. IV/M.1182 Ð Akzo Nobel/Courtaulds

246 Om redenen van vertrouwelijkheid omvat deze lijst slechts de onderzoeken en zaken die openbaar zijn gemaakt
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19. IV/M.1140 Ð Halliburton/Dresser

20. IV/M.1137 Ð Exxon/Shell

21. IV/M.1208 Ð Jefferson Smurfit/Stone Container

22. IV/JV.5 Ð Cegetel/Canal+/America Online/Bertelsmann

23. IV/M.1204 Ð Daimler Benz/Chrysler

24. IV/M.1229 Ð American Home Products/Monsanto

25. IV/M.1289 Ð Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/OÈ hman

26. IV/M. 1276 Ð NEC/PBN

27. IV/M.1306 Ð Berkshire Hathaway/General Re

28. IV/M.1292 Ð Continental/ITT

29. IV/M.1300 Ð Allied Signal/AMP

30. IV/M.1304 Ð Hercules/BetzDearborn

31. IV/M.1307 Ð Marsh & McLennan/Sedgwick

32. IV/M.1246 Ð LHZ/Carl Zeiss

33. IV/M.1293 Ð BP/Amoco

34. IV/M.1286 Ð Johnson & Johnson/Depuy

35. IV/M.1298 Ð Kodak/Imation

36. IV/M.1301 Ð Texaco/Chevron

37. IV/M.1327 Ð Canal+, CDPQ en Bank America/NC

38. IV/M.1252 Ð AT&T/TCI

39. IV/JV.15 Ð BT/AT&T

40. IV/M.1335 Ð Dana/Glacier Vandervell

41. IV/M.1368 Ð Ford/ZF
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42. IV/JV.12 Ð Motorola/Ericsson/Nokia/Psion

43. IV/M.1355 Ð Newell/Rubbermaid

Niet-concentratiezaken 247

01. IV/36.638 Ð FIA/FOA

02. IV/36696 Ð Parallelle producten van DuPont Paints and Pigments

03. IV/36890 Ð Toezicht op de verbintenis van Digital van 8 oktober 1997

04. IV/36702 Ð Onderzoek van overeenkomsten en marktgedrag van Iomega Corporation

05. IV/34237 Ð Anheuser Bush/Scottish and Newcastle

06. IV/37241 Ð Boeing/Airbus

07. IV/36967 Ð Beloit/Valmet

08. IV/36545 Ð Aminozuren

09. IV/37174 Ð Network Solutions Premier Partner Program

247 Om redenen van vertrouwelijkheid omvat deze lijst slechts de onderzoeken en zaken die openbaar zijn gemaakt

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

360 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE



BIJLAGE 2

KENNISGEVINGEN VAN DE AUTORITEITEN VAN DE VS AAN DE
EUROPESE COMMISSIE 01.01.1998 ± 31.12.1998

Concentratiezaken 248

01. Zie voetnoot

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-helikopterdivisie van McDonnell Douglas

248 Om redenen van vertrouwelijkheid omvat deze lijst slechts de onderzoeken en zaken die openbaar zijn gemaakt.
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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. Zie voetnoot

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. Zie voetnoot

35. BP/Amoco

36. Zie voetnoot

37. Elsag Bailey/Finmeccanica/ABB

38. Sulzer/Guidant

39. AT & T/BT

40. Seagram/Polygram
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41. Exxon/Shell

42. Marsh & McLennan/Sedgwick

Niet-concentratiezaken 249

01. ICI Explosives

02. Zie voetnoot

03. Zie voetnoot

04. Zie voetnoot

05. Zie voetnoot

06. Zie voetnoot

07. Zie voetnoot

249 Om redenen van vertrouwelijkheid omvat deze lijst slechts de onderzoeken en zaken die openbaar zijn gemaakt.
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V Ð DE TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSVOORSCHRIFTEN IN
DE LIDSTATEN

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de bijdragen van de mededingingsautoriteiten van de lidstaten.
Uitvoeriger gegevens over de activiteiten van deze autoriteiten zijn te vinden in de nationale verslagen
welke de meeste mededingingsautoriteiten opstellen.

A Ð Ontwikkelingen inzake wetgeving

De afstemming van de nationale wettelijke regelingen op het Gemeenschapsrecht is in 1998
voortgezet, al was de harmonisering in bepaalde gevallen slechts partieel. De nieuwe, met het
Gemeenschapsrecht geharmoniseerde wetten in Nederland en Denemarken zijn op 1 januari 1998 in
werking getreden. Nieuwe mededingingswetten, die in ruime mate aan de communautaire regels zijn
aangepast, zijn goedgekeurd in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Oostenrijk, Luxemburg en
Zweden wordt verder nagedacht over wetswijzigingen. De nieuwe Finse wetgeving inzake
concentraties is geõÈnspireerd op het communautaire model. In BelgieÈ, Spanje en Zweden hebben
belangwekkende aanpassingen op proceduregebied plaatsgevonden.

De mededingingswetgeving is in 1998 niet gewijzigd in de volgende 6 lidstaten: Oostenrijk, Frankrijk,
Griekenland, ItalieÈ, Luxemburg en Portugal.

Duitsland

Op 28 mei 1998 heeft het Duitse parlement, na drie jaar voorbereiding, een zesde wijziging van de
bondswet inzake mededingingsbeperkingen (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen, hierna:
GWB) goedgekeurd. In het kader van deze herziening is de tekst van deze 40 jaar oude wet grondig
bewerkt; de bepalingen zijn aangescherpt en op een begrijpelijker manier geformuleerd. Inhoudelijk
heeft de herziening geleid tot een voorzichtige harmonisatie met het communautaire kartelrecht en tot
een verhoging van het beschermingsniveau dat de wet in zijn geheel biedt.

De nieuwe wet verbiedt kartels vanaf het sluiten van concurrentiebeperkende overeenkomsten, en niet
pas vanaf de tenuitvoerlegging ervan. De lijst met afwijkingen van het kartelverbod is korter geworden
en de vrijstellingsprocedure is vereenvoudigd. Met betrekking tot bepaalde vormen van samenwerking
voert de wet Ð naar analogie van artikel 81, lid 3 Ð een bijkomende reden tot vrijstelling in.

In de nieuwe wet is, zoals in artikel 82 van het EG-Verdrag, een rechtstreeks verbod van het misbruik
van een machtspositie opgenomen, zodat de benadeelde ondernemingen zelf hun rechten kunnen
afdwingen voor de nationale burgerlijke rechter. De onderzoekbevoegdheden van de autoriteiten die
belast zijn met het toezicht op kartels, worden uitgebreid met betrekking tot inbreuken door
ondernemingen met een machtspositie. De toegang tot netwerken en infrastructuurvoorzieningen
wordt geregeld door een algemene beschrijving van de feiten in de GWB. De nieuwe wet verbiedt
ondernemingen met een machtspositie, producten zonder objectieve reden beneden de kostprijs te
verkopen, voor zover het niet om occasionele verkopen gaat.

Met betrekking tot de controle op concentraties wordt sinds de herziening een preventief beleid
gevoerd, hetgeen erop neerkomt dat concentraties, zoals op communautair niveau, vooraf moeten
worden aangemeld. Concurrenten kunnen besluiten waarbij een concentratie wordt goedgekeurd voor
de rechter aanvechten.
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Het aantal sectoren die buiten de werkingssfeer van deze wet inzake concurrentiebeperkingen vallen
(landbouw, banken/verzekeringen en vervoer) wordt aanzienlijk verminderd. De vrijstelling voor de
energiesector (gas en elektriciteit) was reeds in maart 1998 opgeheven, in het kader van de hervorming
van het energierecht. Sport is toegevoegd aan de lijst van sectoren die niet onder de wet vallen,
hetgeen een gecentraliseerde verkoop van televisierechten door sportbonden mogelijk maakt. Gelet
op de taken van algemeen belang die deze sportbonden vervullen (bevordering van de jeugd- en
amateursport), moeten zij zeker kunnen zijn van een voldoende financieÈ le basis.

De nieuwe versie van de GWB is op 1 januari 1999 in werking getreden.

Oostenrijk

In 1998 is in Oostenrijk een discussie gevoerd over een grondige hervorming van het mededingings-
recht. Wat de institutionele structuur betreft, werden verschillende mogelijkheden onder ogen
genomen (uitbreiding van de bevoegdheden van de kartelrechtbanken, oprichting van een
onafhankelijk kartelbureau (Kartellamt)). De discussies gaan eveneens over een inhoudelijke
harmonisatie met het communautaire mededingingsrecht. Er is nog geen definitieve beslissing
genomen, maar iedereen is het er over eens dat het inleiden van de procedure langs administratieve
weg als principe moet worden versterkt.

BelgieÈ

De Belgische mededingingswet van 5 augustus 1991 is grotendeels geõÈnspireerd op de Europese
concurrentiewetgeving. De harmonisatie van de Belgische wetgeving met de Europese is op dit gebied
dus reeds een feit.

Zo is ook bepaald dat, als de Belgische mededingingsautoriteiten zich uit hoofde van artikel 84 van het
EG-Verdrag moeten uitspreken over de wettigheid van overeenkomsten of over misbruiken van een
machtspositie op de gemeenschappelijke markt, de beslissing in overeenstemming met artikel 81, lid 1,
en artikel 82 van het Verdrag moet worden genomen, volgens de procedure en met toepassing van de
sancties die in de Belgische mededingingswet zijn vastgelegd.

In 1998 zijn twee aanvullende uitvoeringsbesluiten bekendgemaakt. Het koninklijk besluit van
22 januari 1998 betreffende het indienen van de klachten en verzoeken bedoeld bij artikel 23, § 1, c) en
d), van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 24.04.98) beoogt nader aan te geven hoe klachten moeten worden
ingediend. Dit koninklijk besluit bepaalt dat klachten moeten worden ingediend in acht exemplaren,
dat zij de betrokken mededingingspraktijken omstandig en op duidelijke wijze moeten omschrijven en
dat zij moeten worden ondersteund door afdoende bewijskrachtige documenten.

Het tweede koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot wijziging van de koninklijke besluiten van
15 maart 1993 betreffende de procedures inzake bescherming van de economische mededinging, van
23 maart 1993 betreffende de verzoeken en de aanmeldingen bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de wet
van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging en van 23 maart 1993
betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel 12 van de wet
van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Staatsblad van 24.04.1998)
heeft enerzijds ten doel de interactie tussen de met de uitvoering van de mededingingswet belaste
instanties te verbeteren, en verduidelijkt anderzijds dat de ondernemingen in een concentratie-
procedure tegen de beslissing van de Raad voor de mededinging om een tweede onderzoekstadium in
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te leiden, slechts beroep kunnen instellen vanaf het ogenblik van de inleiding van het beroep tegen de
eindbeslissing van de Raad over de toelaatbaarheid of de niet-toelaatbaarheid van de concentratie.

Denemarken

Zoals in het 27e Verslag over het mededingingsbeleid was aangekondigd, is op 1 januari 1998 een
nieuwe mededingingswet Ð wet nr. 384 van 10 juni 1997 Ð in werking getreden. Deze wet voert een
algemeen verbod in op concurrentiebeperkende overeenkomsten, alsmede een verbod van misbruik
van een machtspositie. Deze verbodsbepalingen komen overeen met die van de artikelen 81 en 82 van
het EG-Verdrag. De Deense mededingingsautoriteiten kunnen de verbodsbepalingen van artikel 81,
lid 1, en artikel 82 van het EG-Verdrag immers niet rechtstreeks toepassen.

De overgang naar het verbodsbeginsel betekent een fundamentele ommezwaai in het Deense
mededingingsrecht, dat voortaan zal worden toegepast met inachtneming van de praktijk van de
Commissie en de jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie.

De nieuwe mededingingswet heeft tevens het ¹one-stop shop-beginsel ingevoerd, dat meebrengt dat
overeenkomsten waarvoor een communautaire vrijstelling is verleend, automatisch buiten de
toepassing van het algemene verbod op concurrentiebeperkende overeenkomsten in de zin van de
mededingingswet vallen.

Ondernemingen die beneden bepaalde drempels blijven en die derhalve van geringe betekenis zijn,
ontsnappen eveneens aan dit algemene verbod.

Zoals in de Europese Unie is het mogelijk een negatieve verklaring of een individuele vrijstelling te
verkrijgen, mits er een aanmelding is gebeurd bij de bevoegde mededingingsautoriteit.

Per 1 juli 1998 hadden 845 aanmeldingen plaatsgevonden van overeenkomsten die reeds bestonden bij
de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 1998.

Bij de vaststelling van de nieuwe mededingingswet heeft de minister van handel en industrie acht
groepsvrijstellingen afgekondigd, die overeenkomen met de groepsvrijstellingen in de Europese Unie,
alsmede een bijzondere groepsvrijstelling voor overeenkomsten betreffende detailhandelsketens. De
mededingingswet, die zowel op particuliere als op openbare bedrijven van toepassing is, wordt
toegepast door een Raad voor de mededinging (¹KonkurrenceraÊdet), die uit 19 leden bestaat. Het
directoraat mededinging (¹Konkurrencestyrelsenº), dat het secretariaat van de raad vormt, ziet toe op
de naleving van de wet in de dagelijkse praktijk en houdt zich tevens bezig met de samenwerking met
de Europese Commissie in aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn.

Tegen beslissingen die op grond van de mededingingswet zijn genomen, kan worden opgekomen bij de
beroepscommissie in mededingingszaken (¹Konkurrenceankenñvnetº) en uiteindelijk bij de rechter-
lijke instanties.

Inbreuken Ð opzettelijk gepleegd of ten gevolge van grove nalatigheid Ð op de verbodsbepalingen
van de mededingingswet kunnen worden bestraft met geldboeten, welke strafrechtelijke sancties
vormen. Geldboeten wegens inbreuk op het verbod van misbruik van een machtspositie kunnen
evenwel slechts worden opgelegd indien er in de loop van de vijf voorafgaande jaren reeds een verbod
is uitgesproken wegens soortgelijke inbreuken. Volgens de memorie van toelichting bij de wet werd het
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evenmin in overeenstemming met de Deense traditie op het gebied van het strafrecht geacht, sancties
op te leggen van een niveau dat overeenkomt met dat van de boetes die wegens inbreuken op de
communautaire mededingingsregels worden opgelegd.

De nieuwe mededingingswet bevat geen bepalingen inzake concentratiecontrole, maar schrijft wel
voor dat concentraties moeten worden aangemeld bij het directoraat mededinging indien de
gezamenlijke omzet van de deelnemende ondernemingen meer dan 50 miljoen kronen bedraagt. De
verplichting tot aanmelding geldt echter slechts voor zover minstens een van de betrokken
ondernemingen haar zetel in Denemarken heeft.

Spanje

Op 27 februari werd koninklijk decreet nr. 295/1998 betreffende de toepassing van de Europese
mededingingsregels in Spanje goedgekeurd. Dit besluit, dat reeds in 1997 werd voorbereid, hield een
wijziging in van koninklijk decreet nr. 1882/86 van 29 augustus 1986 betreffende de toepassing van de
artikelen 81 en 82 van het Verdrag door de nationale instanties die bevoegd zijn inzake de
mededinging; dit decreet was, gelet op de wijzigingen in de voorschriften die zich sedert de
inwerkingtreding ervan hebben voorgedaan, aan actualisering toe.

Het nieuwe decreet brengt de volgende wijzigingen mee:

i. de procedure die moet worden gevolgd om zaken te behandelen op grond van de communautaire
mededingingsvoorschriften en om in die zaken te beslissen, wordt verduidelijkt;

ii. het wordt gemakkelijker gemaakt koninklijk decreet nr. 1882/86 aan te passen. In de oorspronke-
lijke versie werd bij de toewijzing aan de nationale mededingingsautoriteiten van de bevoegdheden
inzake de toepassing van de communautaire voorschriften een exhaustieve opsomming gegeven
van de in 1986 geldende communautaire voorschriften. Het nieuwe koninklijk decreet kent
bevoegdheden ¹ratione materiae toe, d.w.z. op een algemene wijze.

iii. met betrekking tot concentraties bepaalt het koninklijk decreet dat:

Ð het Tribunal de Defensa de la Competencia de bevoegde autoriteit is om uitspraak te doen over
concentraties die door de Commissie op grond van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 4064/89
van de Raad (gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/97) zijn doorverwezen, alsmede over de
wenselijkheid om de toepassing van artikel 22, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 te
bevelen;

Ð de Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) de instantie is die wordt belast met de
procedures betreffende de toepassing van artikel 9 en artikel 22, lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 4064/89;

Ð de ministerraad de bevoegde autoriteit is om, al dan niet onder voorwaarden, zijn goedkeuring
te hechten aan concentraties met een communautaire dimensie die door de Commissie uit
hoofde van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 naar hem worden doorverwezen, dan
wel deze te verbieden. De ministerraad is tevens de bevoegde autoriteit om maatregelen in de
zin van artikel 21, lid 3, van de genoemde verordening te nemen.
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iv. met betrekking tot zaken die aanhangig zijn gemaakt wegens gedragingen die in strijd zijn met
artikel 81, lid 1, of artikel 82 is:

Ð het Tribunal de Defensa de la Competencia de bevoegde autoriteit om in Spanje toe te zien op
de naleving van artikel 81, lid 1, artikel 82 en het daarvan afgeleide recht;

Ð de SDC de instantie die belast is met de procedures betreffende de toepassing van artikel 81,
lid 1, artikel 82 en het daarvan afgeleide recht.

v. Het directoraat-generaal economisch beleid en concurrentiebescherming is de autoriteit die
bevoegd wordt geacht inzake de samenwerking tussen de Spaanse overheidsdiensten en de
Commissie met het oog op de toepassing van de communautaire mededingingsregels in Spanje.

vi. het koninklijk decreet bepaalt voorts de bevoegdheden van de ambtenaren of personeelsleden van
de Spaanse overheidsdiensten die op grond van de communautaire voorschriften controles
uitvoeren of onderzoek verrichten in ondernemingen die in Spanje gevestigd zijn.

vii. ten slotte beschrijft het nieuwe decreet de regeling inzake de geheimhoudingsplicht en de
procedure van vertrouwelijk onderzoek, die geldt voor stukken in de zaken die op grond van het
koninklijk decreet zelf worden behandeld.

Wet nr. 66/97 van 30 december 1997 betreffende fiscale, administratieve en sociale maatregelen
(BoletõÂn Oficial del Estado van 31 december 1997) heeft wijzigingen aangebracht in wet nr. 16/89
inzake concurrentiebescherming. Concreet is een nieuw artikel 56 ingevoegd, dat de maximumter-
mijnen vaststelt voor de afwikkeling van de procedurestappen voor de SDC en het Tribunal de
Defensa de la Competencia. Deze termijnen gelden slechts voor dossiers die na 1 januari 1998 zijn
geopend. De termijnen voor de Servicio en voor het Tribunal bedragen respectievelijk achttien en
twaalf maanden; als die zijn verstreken, vervalt de procedure.

Finland

Het Finse parlement heeft op 24 maart 1998 een wet (nr. 303/1998) vastgesteld tot wijziging van de wet
inzake beperkingen van de mededinging (nr. 480/1992). De wijziging is op 1 oktober 1998 ingegaan.

De belangrijkste nieuwigheid is de invoering van een aantal nieuwe bepalingen betreffende het
toezicht op overnames van ondernemingen in de wet inzake beperkingen van de mededinging. Deze
voorschriften gelden voor overnames van ondernemingen waarbij de gezamenlijke omzet van de
partijen meer dan 2 miljard mark bedraagt en ten minste twee partijen elk een omzet van meer dan
150 miljoen mark hebben. Daarenboven is vereist dat de handelsactiviteiten in Finland plaatsvinden.
Het toezicht op overnames van ondernemingen geldt voor alle sectoren.

Indien een overname van een onderneming aanleiding geeft tot het in het leven roepen of versterken
van een machtspositie die de concurrentie op de gehele Finse markt of op het grootste deel daarvan
merkbaar belemmert, kan de mededingingsautoriteit (Kilpailuvirasto) aan de Raad voor de
mededinging (Kilpailuneuvosto) voorstellen de overname te verbieden. Indien de schadelijke
gevolgen van de overname kunnen worden vermeden door de overname aan voorwaarden te
onderwerpen, moet de autoriteit met de partijen over deze voorwaarden onderhandelen.
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Elke overname van een onderneming moet binnen een week na de overname bij de autoriteit worden
aangemeld. De autoriteit moet, binnen een termijn van maximum een maand na ontvangst van de
aanmelding, te kennen geven of deze overname aan een grondig onderzoek zal worden onderworpen.
Het voorstel om de overname te verbieden moet aan de Raad voor de mededinging worden
voorgelegd binnen drie maanden vanaf het ogenblik waarop de autoriteit heeft besloten een
onderzoek in te stellen. De Raad voor de mededinging moet zich binnen drie maanden, te rekenen
vanaf de datum van het voorstel, over de zaak uitspreken. Tenzij voor de tenuitvoerlegging van de
overname bij afzonderlijk besluit toestemming is gegeven, mag deze voÂ oÂ r het einde van de procedure
niet in de praktijk worden gebracht. In de procedure voor de Raad voor de mededinging komt aan het
verbod tot tenuitvoerlegging van de overname een einde indien de Raad binnen een maand te rekenen
vanaf de datum van het voorstel van de autoriteit of de datum waarop een klacht is ingediend, geen
andersluidende beslissing heeft genomen.

Overnames van ondernemingen op de elektriciteitsmarkt zijn daarenboven onderworpen aan een
bijzondere bepaling, volgens welke de Raad voor de mededinging, op voorstel van de autoriteit, een
overname in de elektriciteitssector kan verbieden indien deze ertoe zou leiden dat de onderneming een
marktaandeel verwerft van meer dan 25% van de nationale distributienetten. Deze bepaling betreft de
activiteiten op de netten met een spanning van 400 volt, waarop de negatieve gevolgen van een
verticale integratie het meest voor de hand liggen.

Het ministerie van industrie en handel heeft op 1 juli 1998 besluiten vastgesteld in verband met de
verplichting overnames van ondernemingen aan te melden (nr. 499/1998) en de berekening van de
omzet van de partijen bij een overname (nr. 498/1998). Deze besluiten zijn in werking getreden op
1 oktober 1998. De mededingingsautoriteit heeft op 15 september 1998 een communiqueÂ gepubliceerd
betreffende het toezicht op overnames van ondernemingen.

Door middel van een wijzigingswet (nr. 303/1998) werd tevens een bepaling betreffende mededin-
gingsbeperkingen van geringe betekenis aan de wet inzake beperkingen van de mededinging
toegevoegd: de mededingingsautoriteit kan ervan afzien maatregelen te nemen indien de concurren-
tiebeperking slechts een geringe invloed heeft op het mededingingsklimaat. De mededingingsautoriteit
heeft op 17 september 1998 een communiqueÂ gepubliceerd betreffende mededingingsbeperkingen van
geringe betekenis.

Er is in de wet een bepaling betreffende de negatieve verklaring opgenomen, om de rechtsbescherming
van de ondernemingen te verbeteren. Aan de mededingingsautoriteit kan een negatieve verklaring
worden gevraagd met betrekking tot de in de wet inzake beperkingen van de mededinging opgenomen
verboden gedragingen, met uitzondering van misbruik van een machtspositie op de markt. De
mededingingsautoriteit heeft op 30 september 1998 instructies bekendgemaakt betreffende het
aanvragen van een vrijstelling en een negatieve verklaring.

Overeenkomstig de nieuwe bepaling inzake schadeloosstelling die in de wet inzake beperkingen van
de mededinging is opgenomen, is een onderneming die met opzet of uit nalatigheid inbreuk maakt op
de wet inzake beperkingen van de mededinging of op de bepalingen of decreten die op grond ervan
zijn genomen, gehouden andere ondernemingen schadeloos te stellen voor de schade die zij hen
daardoor berokkent. Het doel van deze bepaling is te verduidelijken hoe de vergoeding van schade ten
gevolge van concurrentiebeperkende gedragingen geregeld is, inzonderheid in gevallen waarin geen
overeenkomst is gesloten tussen degene die aansprakelijk is voor de schade en de onderneming die
deze schade lijdt. De vorderingen tot schadeloosstelling worden behandeld door de gewone
rechtbanken, die het advies van de mededingingsautoriteit kunnen vragen.
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Ierland

De mededingingsautoriteit (¹Competition Authorityº) heeft eÂeÂn besluit bekendgemaakt: Category
Certificate/Licence in respect of Agreements between Suppliers and Resellers, besluit nr. 528 van
4 december 1998. Deze groepsvrijstelling is geldig van 1 januari 1999 tot 31 december 2003.

Luxemburg

Het onderzoek dat door het ministerie van economische zaken in samenwerking met het laboratorium
voor economisch recht van het Centre de Recherche Public wordt verricht met het oog op de
modernisering van de wet van 17 juni 1970 betreffende concurrentiebeperkende handelspraktijken, is
in het verslagjaar goed opgeschoten. Er heeft een breed overleg plaatsgevonden met consumenten en
beroepsgroepen. Door dit Ð zeer constructieve Ð overleg konden de herzieningsplannen nader
worden getoetst aan de reeÈ le problemen waarmee de bedrijven op hun respectieve markten worden
geconfronteerd. Met dit ambitieuze project wordt beoogd aan te tonen dat de concurrentiewetgeving
deel moet uitmaken van een ruimer geheel en met name afgestemd moet zijn op de wettelijke
regelingen inzake oneerlijke concurrentie en consumentenbescherming.

De Luxemburgse minister van economische zaken hecht een zeer groot belang aan de modernisering
van het concurrentiebeleid, dat gezien de toenemende decentralisatie van communautaire dossiers in
de komende jaren allicht steeds vaker zal moeten worden toegepast. Het herzieningsproject moet in de
tweede helft van 1999 door de advies- en besluitvormingsorganen kunnen worden geloodst.

Nederland

In januari 1998 heeft de Nederlandse regering de beginselen vastgelegd betreffende het (algemene en
bijzondere) toezicht dat op de geliberaliseerde nutsvoorzieningen dient te worden uitgeoefend. De
regering heeft haar positie bepaald aan de hand van de algemene mededingingswet, die op 1 januari
1998 in werking is getreden, en tegen de achtergrond van de liberalisatie van de openbare
nutsvoorzieningen. Het was van belang de grondslagen van het systeem nader te omschrijven, ten
einde een versnippering van de toezichtfunctie over verschillende instanties en het ontstaan van
incoherenties bij de toepassing van de mededingingsregels te voorkomen.

Het basisbeginsel is dat Nederland liefst zo weinig mogelijk specifieke regelingen in het leven roept:

Naast de mededingingswet, die voor alle bedrijfstakken geldt, worden bijzondere regels voor een
bepaalde sector slechts vastgesteld indien met de algemene regeling het gewenste resultaat niet kan
worden bereikt. De noodzaak van specifieke regelingen moet periodiek, in beginsel om de drie jaar,
worden geeÈvalueerd.

Indien er al behoefte is aan specifieke regels, betekent dit niet automatisch dat het toezicht op de
naleving ervan door een afzonderlijke ¹controle-instantie moet geschieden. Dat kan best gebeuren
door het algemene controleorgaan, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) of door een
¹kamer van deze autoriteit.

De administratieve relatie tussen de Nederlandse mededingingsautoriteit en de eventuele andere
controle-instanties dient met zorg te worden omschreven. De bijzondere controle-instantie dient zich
voor bepaalde beslissingen te verstaan met de mededingingsautoriteit, met name wanneer er een risico
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bestaat dat bepaalde begrippen uit het mededingingsrecht op uiteenlopende wijze zouden worden
uitgelegd.

De door de regering geformuleerde basisbeginselen zijn inmiddels nader uitgewerkt in wetten,
wetsontwerpen en intentieverklaringen.

De nieuwe telecommunicatiewet is in werking getreden en een nieuwe postwet is in voorbereiding. Er
is een bijzonder controleorgaan opgericht: de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit
(OPTA). De regering is voornemens de OPTA de verplichting op te leggen bepaalde beslissingen in
overleg met de NMa te nemen.

Een Dienst Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet (DTE) is opgericht op grond van de
desbetreffende wet, die in 1998 is vastgesteld. Deze dienst neemt bepaalde beslissingen in overleg
met de NMa. De DTE vormt een geõÈntegreerde kamer van de NMa.

Volgens het wetsontwerp voor de gasdistributie zal voor deze sector geen apart controleorgaan worden
opgericht, maar zal toezicht worden uitgeoefend door de NMa.

Ook in de sector openbaar vervoer (zowel lokaal als regionaal) is het niet de bedoeling een
afzonderlijk orgaan op te richten, maar specifieke bevoegdheden toe te kennen aan de NMa.

Verenigd Koninkrijk

Op 9 november heeft het ontwerp voor de Britse mededingingswet 1998 (Competition Act 1998) de
koninklijke instemming (Royal Assent) verkregen. Deze wet beoogt de Britse mededingingsregels te
versterken door het bestaande systeem grotendeels te vervangen door twee verbodsbepalingen, die
nauw aansluiten bij de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag: de ene betreft overeenkomsten tussen
ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedra-
gingen die de mededinging verhinderen, beperken of vervalsen en die de handel in het Verenigd
Koninkrijk ongunstig kunnen beõÈnvloeden, de andere betreft gedragingen die een misbruik van een
machtspositie inhouden en die eveneens de handel in het Verenigd Koninkrijk ongunstig kunnen
beõÈnvloeden. De wet voorziet in afwijkingen ten gunste van overeenkomsten waarvan de voordelen de
negatieve gevolgen voor de mededinging compenseren.

De in deze wet vervatte verbodsbepalingen treden in werking op 1 januari 2000 en vervangen op dat
ogenblik de wet van 1976 inzake concurrentiebeperkende handelspraktijken (Restrictive Trade
Practices Act 1976), de wet van 1976 betreffende de wederverkoopprijzen (Resale Prices Act 1976),
alsmede de meeste bepalingen van de mededingingswet van 1980 (Competition Act 1980). Deze wet
verruimt de bevoegdheden van de directeur-generaal van de Britse mededingingsautoriteit op het
gebied van sancties, controles en uitvoeringsmaatregelen, met inbegrip van de bevoegdheid om
geldboeten en voorlopige maatregelen op te leggen. Zij wordt toegepast en ten uitvoer gelegd door de
directeur-generaal en, voor wat betreft de sectoren met bijzondere regelingen, door de regulerende
instanties voor de sectoren telecommunicatie, gas en elektriciteit, watervoorziening en afvalwaterbe-
handeling, alsmede spoorvervoer. Een nieuw orgaan voor mededingingszaken, de Competition
Commission, zal de huidige commissie voor monopolies en fusies (Monopolies and Mergers
Commission) vervangen en tevens kennis nemen van beroepen tegen beslissingen van de directeur-
generaal en de regulerende instanties.
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De thans geldende Britse mededingingsregels blijft tot 1 maart 2000 van kracht. De Restrictive Trade
Practices Act zal evenwel nog slechts in een gewijzigde vorm gelden, waarbij prijsstellingsovereen-
komsten formeel moeten worden aangemeld bij de directeur-generaal, die de bevoegdheid behoudt
om te verlangen dat andere overeenkomsten worden gesloten wanneer hij de aangemelde
overeenkomsten als concurrentieverstorend beschouwt.

Een van de doelstellingen van de nieuwe wet is, de nationale voorschriften zoveel mogelijk in
overeenstemming te brengen met de communautaire regels. In artikel 60 wordt bepaald dat de Britse
autoriteiten mededingingsvraagstukken moeten oplossen door te trachten, zoveel mogelijk en met
inachtneming van de bestaande verschillen, de beginselen van het Verdrag en de Europese
jurisprudentie na te leven.

De nieuwe wet zal geen rechtstreekse gevolgen hebben voor de Britse regelgeving inzake
concentraties. Die blijven onder de desbetreffende bepalingen van de wet van 1973 inzake eerlijke
handelspraktijken (Fair Trading Act 1973) vallen. Overeenkomsten die leiden tot concentraties in de
zin van deze wet van 1973 zullen over het algemeen uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de
wet van 1998, evenals de beperkingen van de concurrentie die worden beschouwd als een uitvloeisel
van deze overeenkomsten. De regering heeft het voornemen te kennen gegeven om de doel-
treffendheid van de huidige Britse regelgeving inzake concentraties opnieuw te evalueren, en een nota
ter zake zal waarschijnlijk weldra worden gepubliceerd.

Zweden

Bepaalde wijzigingen van de mededingingswet zijn op 1 juli 1998 in werking getreden. De
beroepsprocedures voor sommige beslissingen van de mededingingsautoriteit (Konkurrensverket)
zijn gewijzigd. Beslissingen om niet op te treden, vrijstellings- en verbodsbeslissingen moeten voortaan
bij voorbeeld rechtstreeks worden aangevochten voor de rechterlijke instantie die in laatste aanleg
uitspraak doet, namelijk het kartelgerecht (Marknadsdomstolen). Deze beslissingen moesten vroeger
eerst bij de rechtbank van eerste aanleg van Stockholm (Stockholms tingsraÈtt) aanhangig worden
gemaakt. Het is de bedoeling dat de betrokken ondernemingen hierdoor sneller een eindbeslissing
kunnen verkrijgen.

Tegelijk zijn de mogelijkheden voor de mededingingsautoriteit om ¹voorlopige maatregelen op te
leggen uitgebreid. Sinds 1 juli 1998 kan dit soort beslissingen worden genomen zodra er ¹bijzondere
redenen voorhanden zijn, terwijl voorheen ¹uitzonderlijke redenen vereist waren, bij voorbeeld het
gevaar dat een concurrent van de markt zou verdwijnen.

De procedureregels van de mededingingsautoriteit zijn eveneens gewijzigd. Zo moet de mededin-
gingsautoriteit, bij voorbeeld, voortaan binnen een termijn van maximum een jaar uitspraak doen over
een verzoek tot vrijstelling, terwijl er voorheen geen enkele termijn gold.

Gelet op de werkzaamheden waarmee de Commissie bezig is, heeft de regering besloten de generieke
vrijstellingsverordening voor franchise-overeenkomsten ter verlengen tot 30 juni 2000. De vrijstel-
lingsverordeningen voor specialisatieovereenkomsten en voor onderzoek- en ontwikkelingsovereen-
komsten zijn verlengd tot 30 juni 2001.

Een door de regering opgerichte werkgroep onderzoekt onder meer de doelmatigheid van de
mededingingswet met betrekking tot de samenwerking tussen kleine ondernemingen. De generieke
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vrijstellingsverordening voor detailhandelsketens, die specifiek is voor Zweden, wordt in het kader van
deze werkzaamheden eveneens opnieuw onder de loep genomen.

Voorts heeft een studie van de overheidsdiensten aanleiding gegeven tot een voorstel tot wijziging van
de regels inzake controle op concentraties van ondernemingen. De mededingingsautoriteit heeft deze
voorstellen, die het nationale recht beter doen aansluiten bij het Gemeenschapsrecht, onderschreven.

B Ð Toepassing van de nationale mededingingsvoorschriften door de
nationale autoriteiten

Momenteel heeft de mededingingsautoriteit in zeven lidstaten (Oostenrijk, Denemarken, Finland,
Ierland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) niet de bevoegdheid om artikel 81, lid 1, en
artikel 82 rechtstreeks toe te passen. In Zweden onderzoekt een regeringscomiteÂ evenwel de
mogelijkheid om deze bevoegdheid aan de nationale autoriteit toe te kennen.

Artikel 81, lid 1, en artikel 82 zijn in het verslagjaar toegepast door de mededingingsautoriteiten van
Duitsland, Spanje, Frankrijk en ItalieÈ. Artikel 84 is toegepast door de mededingingsautoriteit van het
Verenigd Koninkrijk. Door de Franse en Nederlandse autoriteiten is melding gemaakt van gevallen
van toepassing van artikel 9 van de concentratieverordening. Diezelfde autoriteiten, alsmede de
Deense mededingingsautoriteit maken gewag van de toepassing van de mededeling betreffende de
samenwerking tussen de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten bij de toepassing van de
artikelen 81 en 82.

Dit hoofdstuk bevat tevens een beknopt overzicht van op het nationale recht gebaseerde besluiten
welke door de mededingingsautoriteiten van Oostenrijk, BelgieÈ, Finland, Portugal en Zweden zijn
meegedeeld, in hoofdzaak omdat zij vonden dat ze uit een communautair oogpunt een bijzonder
belang vertonen. Tevens worden rechterlijke uitspraken vermeld, die zijn gedaan in procedures van
beroep tegen beslissingen van de mededingingsautoriteiten.

Duitsland

Tijdens de verslagperiode heeft het Bundeskartellamt vier keer de communautaire mededingingsregels
toegepast.

In het kader van een procedure die uit hoofde van artikel 81, lid 1, was ingeleid tegen de aanbevolen
verkoopprijzen die waren vastgesteld voor groepagetransport door expediteurs, heeft het Bundes-
kartellamt besloten deze praktijk te gedogen tot de opheffing van de uitzonderingsbepaling van
artikel 99, lid 2, van het GWB, welke plaatsvindt bij de inwerkingtreding van de zesde wet tot wijziging
van het GWB op 1 januari 1999. Het Bundeskartellamt had eerder het verbod van aanbevolen prijzen
kenbaar gemaakt aan de federale vereniging van expeditie- en opslagbedrijven (Bundesverband
Spedition und Lagerei e.V.).

De procedures betreffende de inbreuk op de artikelen 81 en 82 die voortvloeit uit de exclusieve-
afnamebedingen in gasleveringscontracten konden worden afgesloten nadat de betrokken gas-
distributiebedrijven van de toepassing van deze bedingen hadden afgezien.

In een zaak tegen de Duitse spoorwegmaatschappij ¹Deutsche Bahn AG, de veerdienst DFO
(¹Deutsche FaÈhrgesellschaft Ostsee-mbH) en de vastgoedmaatschappij van de Deutsche Bahn
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(¹Deutsche Bahn Immobiliengesellschaft mbHº) heeft het Bundeskartellamt een procedure ingeleid
uit hoofde van artikel 82 van het Verdrag en de artikelen 22 en 26 van de federale kartelwet (GWB),
op grond van het feit dat deze ondernemingen aan concurrerende veerdiensten het gemeenschap-
pelijke gebruik van de haveninstallaties van Puttgarden geweigerd hebben.

De weigering van Deutsche Telekom AG om, op het gebied van off-line gebruik, aan degenen die
erom verzoeken alle gegevens door te geven waarover zij beschikt, houdt naar het oordeel van het
Bundeskartellamt een misbruik in. Dat deze gegevens aan derden slechts partieel ter beschikking
worden gesteld, vormt volgens het Bundeskartellamt voor potentieÈ le concurrenten een ernstige
hinderpaal om de markt voor inlichtingendiensten en telefoongidsen te betreden. Ook de regeling van
de vergoeding voor het verstrekken van abonneegegevens vormt nadrukkelijk een misbruik en
belemmert een daadwerkelijke mededinging op de markt voor de eerder genoemde producten. Een
procedure werd ingeleid uit hoofde van artikel 82 van het EG-Verdrag, en uit hoofde van de artikelen
47 en 26 van de GWB.

In het verslagjaar heeft het Bundesgerichtshof een verbodsbeschikking van het Bundeskartellamt
bekrachtigd; een andere procedure die aanhangig was bij het Kammergericht in Berlijn kon worden
afgesloten:

Het Bundesgerichtshof heeft het verbod bekrachtigd dat het Bundeskartellamt op grond van artikel 1
van de GWB en artikel 81, lid 1, van het Verdrag had uitgevaardigd en dat de tenuitvoerlegging
verbood van het contract tot oprichting van de vennootschap Carpartner Autovermietung GmbH
(Carpartner) en van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de vennoten van Carpartner en een
aantal autoverzekeraars. Volgens het Hof hield de oprichting van Carpartner door zes verzekerings-
maatschappijen, met als doel de vraag naar bilaterale contracten met autoverhuurbedrijven voor de
vervanging van voertuigen na een schadegeval op eenzelfde product te concentreren, een beperking in
van de mogelijkheden van de marktdeelnemers om zich aan deze contracten te onttrekken.

Doordat de overeenkomst tussen Ruhrgas en Thyssengas betreffende de geografische afbakening van
hun activiteiten werd ontbonden, kon de procedure die in deze zaak aanhangig was bij het
Kammergericht van Berlijn worden afgesloten. Dit gerechtshof heeft vervolgens het verzoek om een
prejudicieÈ le uitspraak die het in 1996 tot het Hof van Justitie had gericht, ingetrokken.

Oostenrijk

In de zaak Oscar Bronner tegen Mediaprint, die in Oostenrijk sinds 1995 aanhangig is en inmiddels
ook partieel door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt behandeld in het
kader van een verzoek om een prejudicieÈ le beslissing, heeft het Kartellgericht een eindbeslissing
genomen, welke door het Oberster Gerichtshof is bevestigd (arrest 1 Ok 5/98), betreffende het
bezwaar dat er sprake zou zijn van dumpingprijzen. Zich naar behoren baserend op de jurisprudentie
van het Hof, heeft het Kartellgericht geoordeeld dat het feit dat de prijzen voor in de Oostenrijkse
kranten met de grootste oplage gepubliceerde werkaanbiedingen gedurende een korte periode
spectaculair verlaagd werden, geen maatregel was die de mededinging met betrekking tot het
verrichten van diensten verstoorde. De eiser in het geding was er niet geslaagd aan te tonen dat de
verweerder een strategie volgde die erop gericht was hem uit de markt te stoten. Bijgevolg zal de
uitgeverij (de verweerder) waarvan de advertentieprijzen op grond van een beschikking in kort geding
tijdelijk bevroren waren, deze opnieuw vrijelijk kunnen vaststellen.
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Ten aanzien van het tweede bezwaar van de eiser, dat verspreid worden via het enige in Oostenrijk
bestaande thuisbezorgingsysteem voor dagbladen, namelijk dat van de verweerder, een onmisbare
faciliteit (¹essential facility) is, heeft het Hof van Justitie op 26 november 1998 250 zijn arrest gewezen.
Het Hof heeft voor recht verklaard dat de beslissing van de nationale rechter weliswaar gebaseerd was
op artikel 35 van de Oostenrijkse kartelwet (Kartellgesetz) en niet op artikel 82 van het EG-Verdrag,
maar dat er zich een conflictsituatie tussen het nationale recht en het Gemeenschapsrecht zou kunnen
voordoen, zodat een prejudicieÈ le beslissing gerechtvaardigd zou zijn, en dat, in het concrete geval,
aangezien er andere mogelijkheden bestaan om een dagblad te verspreiden, een weigering om een
bepaald blad via zijn thuisbezorgingsysteem te verspreiden geen misbruik van een machtspositie in de
zin van artikel 82 inhoudt. Het Kartellgericht heeft zich nog niet uitgesproken.

In zijn arrest 16Ok7/98 heeft het Oberster Gerichtshof als hoogste rechterlijke instantie in kartelzaken
(Kartellobergericht) een opschortingsbeslissing ongedaan gemaakt, die door het Kartellgericht was
uitgesproken naar aanleiding van de aanmelding van een systeem van afvalverwerking voor het gehele
Oostenrijkse grondgebied. Dit systeem was in 1994 op grond van artikel 81, lid 3, eveneens bij de
Commissie aangemeld. Het vernietigingsarrest maakt het noodzakelijk dat de Commissie, die de
procedure nog niet officieel had ingeleid, een beschikking geeft. Als motivering van zijn arrest wees
het Oberster Gerichtshof er op dat het nationale kartelrecht samen met het Gemeenschapsrecht ter
zake moest worden toegepast. Aangezien een eventuele goedkeuring van de Europese Commissie op
zichzelf niet de grondslag kan vormen voor een besluit van de nationale autoriteit, mag een op grond
van de Oostenrijkse wet ingeleide procedure derhalve niet worden opgeschort.

BelgieÈ

In het kader van een beroep tegen een beslissing van de Raad voor de mededinging heeft het Hof van
Beroep van Brussel voor recht verklaard dat een systeem van opgelegde wederverkoopprijzen
verboden was. De Raad voor de mededinging had in 1997 geoordeeld dat een systeem van aan de
afzonderlijke detailhandelaren opgelegde vaste wederverkoopprijzen een concurrentiebeperkende
overeenkomst vormde die niet voor vrijstelling in aanmerking kwam. Het Hof van Beroep van Brussel
heeft de beslissing van de Raad bevestigd en er daarbij op gewezen dat bij dit systeem van opgelegde
wederverkoopprijzen geen billijk aandeel in het daaruit voortvloeiende voordeel aan de consument
ten goede komt en dat het derhalve niet in aanmerking kan komen voor een vrijstelling.

De opmerkelijkste concentratiebeslissing die door de Raad voor de mededinging in 1998 is genomen,
betreft de in april 1998 aangemelde transactie waarbij Cognizant wereldwijd de zeggenschap heeft
verworven over Pharmaceutical Marketing Services (PMSI). Aangezien er ernstige twijfels bestonden
over de wettigheid van deze transactie, is de gehanteerde constructie gewijzigd. De nieuwe constructie
voorziet in de overname door IMS van bepaalde activiteiten van PMSI, waaronder de Europese en
Japanse dochterondernemingen, met uitzondering evenwel van de Belgische dochterondernemingen,
waarvoor in een optie tot aankoop van aandelen werd voorzien. Deze concentratie werd op
14 december 1998 door de Raad voor de mededinging verboden op grond van de overweging dat de
machtspositie van IMS op de Belgische markt voor marktonderzoek en verkoopmonitoring met
betrekking tot geneesmiddelen erdoor zou worden versterkt.

Aangezien met betrekking tot een van de dochterondernemingen tijdens de tweede fase reeds gebruik
was gemaakt van de aankoopoptie, heeft de Raad de partijen gedwongen zich ertoe te verbinden de
concentratie ongedaan te maken en de verkregen aandelen te verkopen.

250 Zaak C-7/97.
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Denemarken

Op grond van de mededeling van de Europese Commissie betreffende de samenwerking tussen de
Commissie en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten heeft de Raad voor de mededinging een
klacht behandeld die door de Commissie naar hem was doorverwezen. Deze klacht betrof een
circulaire van de Deense vereniging van autodealers (Danmarks Automobilforhandler Forening, DAF)
aan haar leden.

In die circulaire verklaarde de DAF dat de individuele vrijheid van haar leden om prijzen en kortingen
vast te stellen moest worden uitgelegd als het recht om bij verkoop aan onderdanen van andere landen
van de Europese Unie op volkomen wettige wijze een hoger voorschot te vragen.

De DAF nodigde de Deense autodealers met andere woorden uit om - in het algemeen - een
prijsdifferentiatie toe te passen ten aanzien van niet-Deense kopers.

Krachtens artikel 6 van de mededingingswet zijn dergelijke initiatieven van een sectorale vereniging
verboden, omdat zij kunnen leiden tot een eenvormig prijsstellingsgedrag en de verkoop aan bepaalde
categorieeÈn van klanten kunnen beperken.

De Raad voor de mededinging heeft de DAF gelast deze aanbeveling in te trekken en een circulaire te
verzenden met een rechtzetting betreffende het door de dealers bij verkoop aan onderdanen van de
Europese Unie te vragen voorschot.

Spanje

Het geschil tussen de ondernemingen ARCO en Repsol is een gevolg van de overeenkomsten tot
cessie van de aandelen die ARCO CHEMICALS bezat in de fabriek van de Puertollano, welke
eigendom was van een vennootschap waarvan beide genoemde ondernemingen elk voor 50 %
aandeelhouder waren. In die fabriek is in de jaren 1960 een techniek ontwikkeld voor de gelijktijdige
productie van propyleenoxide en monomeerstyreen. ARCO heeft op het ogenblik waarop zij haar
participatie heeft afgestoten, in 1986, beperkingen opgelegd met betrekking tot de ontwikkeling van de
productiecapaciteit door Repsol. Dit heeft aanleiding gegeven tot een aanslepend conflict, dat op vele
fronten werd uitgevochten, tussen beide ondernemingen, terwijl Repsol, gezien de uitstekende
resultaten van deze techniek op commercieel en ecologisch gebied, later de productie heeft willen
verhogen door de bouw van een fabriek in Tarragona.

ARCO heeft bij de internationale Kamer van Koophandel een klacht ingediend tegen Repsol en bij
DG IV de overeenkomsten aangemeld om een vrijstelling in de zin van artikel 81, lid 3, te verkrijgen.
Repsol van haar kant heeft bij de Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) en bij DG IV een
klacht ingediend tegen ARCO, omdat zij van oordeel was dat de overeenkomsten strijdig waren met
de Spaanse mededingingswet en met artikel 81, lid 1. De SDC en DG IV hebben derhalve elk een
onderzoek geopend naar concurrentiebeperkende gedragingen (zaak IV/36.233 van DG IV en dossier
nr. 1454/96 van de SDC).

Uit persberichten heeft de SDC vernomen dat de twee ondernemingen een akkoord hadden bereikt
dat een einde maakte aan hun langdurige meningsverschil en de belangrijkste beperkingen van de
mededinging uit de weg ruimde. De dienst heeft nadien een vertrouwelijk onderzoek geopend (ref.
1742/97) om na te gaan of de nieuwe, bij DG IV aangemelde overeenkomsten (zaak IV/36.838)
verenigbaar waren.
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DG IV heeft beide dossiers begin 1998 afgesloten en de SDC heeft, na onderzoek van de nieuwe
overeenkomsten en na van de partijen de bevestiging te hebben verkregen dat zij van alle procedures
afzagen, eveneens besloten tot seponering van dossier 1454/96, op 26 februari, en tot afsluiting van het
vertrouwelijke onderzoek nr. 1742/97 op 5 januari.

Bij vonnis van 26 mei 1997 had het Tribunal de Defensa de la Competencia besloten de door de SDC op
verzoek van de eiser, MC LANE, voorgestelde conservatoire maatregel te nemen, die erin bestond
TABACALERA te gelasten aan MC LANE tegen niet-discriminerende voorwaarden de tabaks-
producten te leveren die zij onder haar merknamen gedurende een periode van zes maanden
produceerde.

TABACALERA heeft een monopolie op de betrokken markt, die van de fabricage en de verkoop van
tabak in Spanje, en bekleedt tevens een feitelijke machtspositie op de markt van de groothandel in en
de invoer van tabaksproducten. Hoewel MC LANE in 1995 de vereiste vergunning had verkregen om
als distributiebedrijf op te treden, heeft zij dit volgens de klacht nooit kunnen doen wegens de
weigering van TABACALERA om haar de door haar gefabriceerde producten te leveren, en wegens
de exclusieve distributieovereenkomsten die TABACALERA met andere tabaksproducenten had
gesloten.

Dit vonnis is op 29 mei 1997 aan TABACALERA betekend. Bij beschikking van 30 juli 1997 heeft het
Tribunal TABACALERA gelast binnen tien dagen een voorstel te doen voor levering aan MC LANE
en haar een dwangsom van 150.000 peseta's per dag opgelegd in geval van niet-uitvoering.

Op 18 november beweerde TABACALERA dat zij had aangeboden onderhandelingen te beginnen
over de levering van producten aan MC LANE, waarop deze laatste niet zou hebben gereageerd. Het
Tribunal heeft aan de SDC gevraagd te bevestigen of dit klopte en in voorkomend geval of er bewijzen
waren dat gevolg was gegeven aan de beschikking van het Tribunal. De SDC deelde het Tribunal mee
dat de voorstellen en reacties dezelfde waren als die waarover het Tribunal reeds beschikte en dat bij
gebreke van enig nieuw element ervan moest worden uitgegaan dat TABACALERA de beschikking
niet had uitgevoerd.

Het Tribunal heeft op 4 februari 1998 besloten TABACALERA een boete op te leggen van
15.450.000 peseta's, wegens de niet-uitvoering van haar beschikking van 26 mei 1997.

Het Tribunal heeft, bij vonnis van 15 juli 1998, beslist het verzoek om conservatoire maatregelen te
verwerpen, dat door de SDC op verzoek van de 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) en
NH Hoteles S.A. (NH Hoteles) was ingediend. Deze maatregelen beoogden ¹EGEDA te verbieden op
welke wijze ook nog langer de tarieven toe te passen die deze organisatie in december 1997 had
gepubliceerd, met name in punt 1.A.3 van de `Tariefschaal betreffende het auteursrecht en het recht op
vergoeding van de producenten van audiovisuele opnamen bij doorgifte (artikel 20, lid 2, onder f), van
de gecodificeerde tekst van de wet inzake de intellectuele eigendom) en weergave op een voor het
publiek toegankelijke plek (artikel 20, lid 2, onder g), van dezelfde wet)', en eveneens die welke
EGEDA voÂ oÂ r december 1997 had gepubliceerd met betrekking tot de doorgifte in hotels van
audiovisuele werken en opnamen die vervat zijn in uitzendingen en/of transmissies van omroep-
organisaties.
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EGEDA is de organisatie die de rechten van de producenten van audiovisuele rechten beheert. In deze
zaak ontzeggen de eisers haar het recht enige vergoeding te vragen voor het doorgeven naar de kamers
van de programma's die zij met de televisieantennes van het hotel ontvangen, omdat zij van oordeel
zijn dat er in dat geval geen sprake is van ¹mededeling aan het publiek (artikel 20, lid 2, onder g)) of
van ¹doorgifteº (artikel 20, lid 2, onder f)) van het uitgezonden werk, zoals bedoeld in de wet inzake de
intellectuele eigendom. Zij hebben deze interpretatie dan ook aangevochten in tal van procedures die
bij de gewone rechter aanhangig zijn gemaakt.

Het Tribunal heeft geoordeeld dat in deze zaak de voorwaarden van een vermoeden van gegrondheid
en urgentie, welke voor het nemen van conservatoire maatregelen vereist zijn, niet vervuld zijn.

Het Tribunal heeft de door de SDC voorgestelde conservatoire maatregel genomen, die erin bestond
gedurende zes maanden de toepassing op te schorten van een van de algemene verkoopsvoorwaarden
van GLAXO WELLCOME S.A. en haar dochterondernemingen. Tevens heeft het Tribunal het nodig
geoordeeld aan de vereniging van Spaanse exporteurs van farmaceutische producten, aan de
Vereniging van farmaceutische cooÈ peraties en aan SPAIN PHARMA S.A., de eisers, een solidaire
borgsom van 600 miljoen peseta's op te leggen voor het geval de conservatoire maatregel niet door de
eindbeslissing in deze zaak zou worden bevestigd.

Op 6 maart 1998 heeft de commercieÈ le dienst van GLAXO aan de groothandelaren nieuwe algemene
verkoopsvoorwaarden voor de door het concern op de markt gebrachte farmaceutische specialiteiten
toegezonden, waarbij werd medegedeeld dat deze op de negende van dezelfde maand van kracht
zouden worden. In deze algemene voorwaarden, die ten doel hebben het contractuele kader vast te
stellen waarbinnen de verkoop van farmaceutische specialiteiten aan groothandels in geneesmiddelen
plaatsvindt, worden, naar gelang van de bestemming van de producten, twee tarieven vastgesteld. Met
deze nieuwe voorwaarden trachtte GLAXO de parallelle uitvoer door bepaalde groothandelaren uit
Spanje naar andere EG-landen waar de prijzen van geneesmiddelen hoger waren, af te remmen. De
verschillen tussen de twee tarieven liepen op tot 2500%.

Op 6 maart heeft GLAXO de nieuwe algemene verkoopvoorwaarden bij de Europese Commissie
aangemeld, met verzoek om een negatieve verklaring of, in ondergeschikte orde, een vrijstelling uit
hoofde van artikel 81, lid 3. Vanaf 13 maart is GLAXO ermee opgehouden te leveren aan
groothandelaren die de algemene verkoopvoorwaarden niet hadden ondertekend.

Bij beschikking van 22 april 1998 heeft de SDC besloten een onderzoek met het oog op
rechtsvervolging te openen naar gedragingen die verboden zijn krachtens de artikelen 1 en 7 van de
Spaanse mededingingswet en artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. DG IV heeft aan GLAXO
betreffende de door deze laatste aangemelde overeenkomst een waarschuwingsbrief gestuurd, waarin
na een eerste onderzoek als standpunt van DG IV wordt medegedeeld dat deze overeenkomst lijkt te
leiden of te kunnen leiden tot concurrentiebeperkingen die onverenigbaar zijn met artikel 81, lid 1, en
die niet in aanmerking komen voor ontheffing overeenkomstig artikel 81, lid 3.

Het Tribunal heeft, zich baserend op de criteria van de Commissie, die door het Hof van Justitie in zijn
arrest van 11 januari 1990 in de zaak SANDOZ 251 werden bekrachtigd, geoordeeld dat, nu het doel
van de nieuwe verkoopvoorwaarden, zoals GLAXO zelf had toegegeven, erin bestond de uitvoer van
farmaceutische specialiteiten uit Spanje te beperken, diende te worden afgewogen of het bestaan van
een inbreuk op artikel 81, lid 1, en bijgevolg of het vermoeden van gegrondheid van de eis afdoende

251 Zaak C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA/Commissie, Jurispr.1990, blz. I-45.
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was aangetoond om conservatoire maatregelen te nemen, zonder vooruit te lopen op de uiteindelijke
uitkomst van het bodemgeschil.

Het Tribunal heeft tevens aangegeven dat de nieuwe verkoopvoorwaarden ¹de mededingings-
voorwaarden op de groothandelsmarkt voor farmaceutische specialiteiten merkbaar wijzigen voor
marktdeelnemers die de producten van GLAXO verkochten, hetgeen ongunstige gevolgen heeft en
kan hebben voor zowel degenen die ze hebben ondertekend als degenen die dat niet hebben gedaan.

De conservatoire maatregel is evenwel pas in december 1998 van kracht geworden, op het ogenblik
waarop de eisers de vastgestelde borgsom hebben gestort.

In de zaak ONDAS RAMBLAS/AGEDI heeft het Tribunal op 14 december voor recht verklaard dat
geen enkele door artikel 6 van de Spaanse mededingingswet of artikel 82 van het Verdrag verboden
gedraging, zoals die welke de SDC de beheersmaatschappij voor intellectuele eigendomsrechten
AGEDI te laste legt, bewezen was.

De SDC was van oordeel dat AGEDI zich, door het opleggen van onredelijke prijzen en extra
voorwaarden zonder rechtstreeks verband met de prestatie, schuldig had gemaakt aan gedragingen die
in strijd waren met artikel 6, lid 2, onder a) en b), van de Spaanse mededingingswet en met artikel 82,
onder a) en b), van het Verdrag. De SDC meende dat AGEDI misbruik had gemaakt van haar
machtspositie op de dienstenmarkt voor het beheer van de rechten waarop de producenten van
fonogrammen aanspraak kunnen maken bij de mededeling aan het publiek van hun muzikale werken
via de radio-omroep.

Het dossier werd aangelegd na een klacht van een priveÂ radiostation, Ondas Ramblas, tegen het feit
dat AGEDI een contract oplegde betreffende het verlenen van een vergunning voor doorgifte tegen
betaling van een vergoeding voor intellectuele eigendomsrechten. Dit contract was tot stand gekomen
op basis van onderhandelingen tussen AGEDI en de Spaanse vereniging voor de commercieÈ le radio-
omroep AERC, waarbij de meeste priveÂ radiostations aangesloten zijn. Daarin wordt de door de
radiostations te betalen vergoeding bepaald in verhouding tot hun reclame-inkomsten. Deze is
uiteraard evenredig met de luisterdichtheid van elk station. Ondas Ramblas heeft het door de AERC
onderhandelde standaardcontract geweigerd, dat discriminerend werd geacht omdat het door elk
station te betalen bedrag niet afhankelijk was van de hoeveelheid gedraaide muziek, maar van de
behaalde inkomsten.

In zijn beslissing verklaart het Tribunal voor recht dat de clausules van het door AGEDI aan Ondas
Ramblas voorgestelde contract voortvloeiden uit de tussen AGEDI en AERC gesloten overeenkom-
sten, en dat, aangezien Ondas Ramblas deel uitmaakt van AERC, er geen sprake kan zijn van een
misbruik dat erin zou bestaan het betrokken contract op te leggen, nu de wet betreffende de
intellectuele eigendom het systeem van collectieve onderhandelingen voor het vaststellen van de
vergoeding voor intellectuele eigendomsrechten erkent. Het Tribunal geeft aan dat evenmin dient te
worden nagegaan of bepaalde tarieven van het contract een misbruik inhouden, aangezien deze
vergelijkbaar zijn met andere tarieven die door andere verenigingen van rechthebbenden op
intellectuele eigendomsrechten worden toegepast, en met die welke in andere lidstaten gelden.
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Finland

Zoals reeds vermeld in het XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid 252, heeft de Raad voor de
mededinging bij beslissing van 24 oktober 1997 Valio Oy een boete van 5 miljoen mark opgelegd
wegens misbruik van een machtspositie op de markt voor vloeibare zuivelproducten in Finland. Door
een combinatie van kortingen die door Valio werden toegepast, ontvingen de handelaren een
vermindering van de bruto-prijzen voor vloeibare zuivelproducten op basis van de gemiddelde waarde
van de producten die hen door Valio werden geleverd. Om voor de volle korting in aanmerking te
komen, moest de handelaar al zijn zuivelproducten afnemen van Valio, hetgeen een vorm van
klantenbinding was en concurrenten van de markt uitsloot. De marketingondersteuning 253, die op
basis van de totale aankopen van de handelaar wordt toegekend en die voor een stuk onder de
handelaren onderling discrimineerde, had soortgelijke gevolgen. Het hoogste administratieve
rechtscollege (Korkein hallinto-oikeus) heeft bij arrest van 11 november 1998 het beroep verworpen
dat Valio had ingesteld tegen de beslissing van de Raad voor de mededinging (Kilpailuneuvosto).

In zijn arrest heeft het hoogste administratieve rechtscollege voor recht verklaard dat de positie en de
activiteiten van Valio op de markt moesten worden getoetst aan de door de Finse wetgeving opgelegde
eisen inzake vrije mededinging en aan de bepalingen van de Europese Gemeenschap betreffende
machtsposities en de beslissingen van een onderneming met een machtspositie. Het hoogste
administratieve rechtscollege was, evenals eerder de Raad voor de mededinging, van oordeel dat
Valio zich schuldig had gemaakt aan misbruik van een machtspositie, in strijd met de punten 2 en 4 van
artikel 7 van de wet inzake beperkingen van de mededinging en met artikel 82 van het EG-Verdrag.

De Raad voor de mededinging heeft in zijn beslissing van 17 december 1998 betreffende Ajasto Oy
opgemerkt dat het feit dat in een zaak voldaan is aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 82
niet eraan in de weg staat dat in dezelfde zaak de nationale wet inzake beperkingen van de
mededinging wordt toegepast. De mededingingsautoriteit had in haar voorstel aan de Raad voor de
mededinging het standpunt ingenomen dat Ajasto zich in strijd met artikel 7 van de Finse wet schuldig
had gemaakt aan misbruik van een machtspositie. Ajasto had geoordeeld dat de Finse wet in het
betrokken geval niet van toepassing was, omdat de kwestieuze gedraging gevolgen kon hebben voor de
handel tussen lidstaten. De Raad voor de mededinging stelt vast, onder verwijzing naar de arresten van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaken Walt Wilhelm (14/68) en Guerlain
(253/78 en 1 tot en met 3/79), dat de communautaire mededingingsregels en het nationale
concurrentierecht gelijktijdig van toepassing zijn. Deze normen vullen elkaar ook aan met betrekking
tot het toezicht op en de bestraffing van misbruik van een machtspositie. De uitzonderingen zijn
uitdrukkelijk vermeld in specifieke wettelijke bepalingen, bij voorbeeld betreffende de controle op
overnamen van ondernemingen. Ajasto heeft tevens bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de
mededingingsautoriteit met betrekking tot de machtspositie en het misbruik ervan. Het onderzoek in
deze zaak loopt.

De Raad voor de mededinging heeft bij beslissing van 30 maart 1998 het verzoek om vrijstelling van
Turun Linja-autoilijain OsakeyhtioÈ (TLO) verworpen. De Raad heeft, evenals eerder de mededin-
gingsautoriteit, geoordeeld dat een samenwerking met betrekking tot de tarifering en een verdeling
van de markt door touringcarondernemingen in het kader van een overeenkomst inzake gemeen-
schappelijke tarifering strijdig was met de wet inzake beperkingen van de mededinging en dat er van

252 XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, 1997, blz. 381.
253 ¹Markkinointirahallaº in het Fins. Dit houdt in dat de fabrikant, in casu Valio, aan handelaars die bij hem

aanzienlijke aankopen verrichten, een bedrag uitkeert waarmee dezen de producten van de fabrikant bij de
consument bekend moeten maken.
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een vrijstelling geen sprake kon zijn. De stad Turku kocht op grond van een overeenkomst rechtstreeks
vervoerdiensten bij de bij TLO aangesloten ondernemingen, zonder open aanbesteding.

De Raad voor de mededinging heeft in zijn beslissing gewezen op het belang van het feit dat in de
voorbije jaren de concurrentie uit andere lidstaten op de Finse markt voor touringcarvervoer was
toegenomen. De instandhouding van een kartel onder de exploitanten en het uitblijven van een open
aanbesteding hadden doelstellingen en gevolgen die strijdig waren met de artikelen 81 en 49 van het
EG-Verdrag en met de richtlijnen inzake overheidsopdrachten. Het is niet mogelijk toestemming te
verlenen voor dit soort gedraging, die de markt afsluit en mededinging uit andere lidstaten verhindert.
De Raad voor de mededinging stelde vast dat uit artikel 10 van het Verdrag voortvloeide dat een
rechtsprekende instantie op grond van de nationale wet in geen geval een beslissing kon nemen die
duidelijk in strijd was met de voor Finland uit de toetreding voortvloeiende verbintenissen.

De mededingingsautoriteit heeft bij beslissing van 4 december 1998 aan K-kauppiasliitto et Kesko Oyj.
niet de vrijstelling verleend die deze ondernemingen hadden aangevraagd voor een samenwerking op
het stuk van detailhandelsprijzen per keten voor producten die behoren tot het basisassortiment van
de ketens K-laÈhikauppa, K-market, K-supermarket, Citymarket en Anttila. Evenmin werd een
vrijstelling verleend voor de harmonisatie van de andere verkoop- en leveringsvoorwaarden, de
aankoopprijzen en de overige aankoopvoorwaarden. De mededingingsautoriteit was van oordeel dat
de aanvragers voor het verkrijgen van de vrijstelling niet de door artikel 19 van de wet inzake
beperkingen van de mededinging voorgeschreven afdoende motivering hadden verstrekt. Het grote
marktaandeel van de groep K in de sector courante consumptieartikelen (bijna 40%) heeft eveneens
een rol gespeeld in de negatieve beslissing van de autoriteit.

Frankrijk

In het verslagjaar viel eÂeÂn veroordeling wegens concurrentiebeperkende gedragingen in de zin van
artikel 82 van het EG-Verdrag te noteren, in de sector straatmeubilair. Het gaat om een beslissing 254

betreffende de praktijken van de firma Decaux, die met name erin bestonden dat door een combinatie
van clausules inzake stilzwijgende verlenging en aanhangsels bij een met een lokale overheid gesloten
contract, de duur daarvan kunstmatig werd verlengd. Deze praktijken werden gekwalificeerd als een
misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 82, aangezien concurrerende ondernemingen uit
andere lidstaten de toegang tot de markt voor het leveren van straatmeubilair met reclameplaten aan
Franse lokale overheden werd belemmerd.

Twee arresten van het Cour d'Appel (Hof van beroep) van Parijs, dat bevoegd is om zich uit te spreken
over beroepen die worden ingesteld tegen beslissingen van de Raad voor de mededinging, verdienen
eveneens vermelding.

In een eerste zaak 255 heeft het Hof op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag de sancties bevestigd
die de Raad aan France TeÂ leÂcom en Transpac had opgelegd wegens afspraken die ten gevolge hadden
dat de technologie van Transpac werd bevoordeeld ten nadele van de VSAT-technologie, die door
British TeÂ leÂcom-France wordt aangeboden. De door Transpac op de prijs voor de prestaties gegeven
korting werd eveneens als een misbruik van de kant van France TeÂ leÂcom, als dominerende
marktdeelnemer, en haar dochteronderneming Transpac gekwalificeerd.

254 Beslissing nr. 98-D-52 van 7 juli 1998.
255 Arrest van het Cour d'Appel van Parijs van 19 mei 1998 ¹France TeÂleÂcom-Transpac.
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In een tweede zaak 256 heeft het Hof een beslissing van de Raad voor de mededinging bevestigd,
waarbij op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag clausules van alleenverkoopovereenkomsten die
aan de distributeurs een volstrekte gebiedsbescherming verlenen, onwettig werden verklaard.

ItalieÈ

In het kader van de gedecentraliseerde toepassing van artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het Verdrag is
de autoriteit die belast is met het toezicht op de mededinging en de markt, overeenkomstig artikel 54
van wet nr. 52 van 6 februari 1996 gerechtigd gebruik te maken van alle bevoegdheden en
proceduremogelijkheden waarover zij beschikt om de nationale kartelwetgeving toe te passen. In de
loop van het verslagjaar heeft de autoriteit twee onderzoekprocedures ingeleid op grond van de
communautaire mededingingsregels.

De eerste procedure (Consorzio industrie fiammiferi), die werd ingeleid op 5 november 1998, betreft
mogelijke inbreuken op artikel 81, lid 1, en artikel 82 op de markt voor de productie van en de
groothandel in lucifers in ItalieÈ. Ter discussie stonden met name de vermoede onderlinge afstemming
van het commercieÈ le beleid van de Italiaanse luciferfabrikanten en bepaalde gedragingen die ten
gevolge kunnen hebben dat de toegang tot de markt wordt beperkt voor zowel nationale als
communautaire concurrerende producenten. De datum voor het afsluiten van de procedure is
vastgesteld op 31 maart 1999.

De tweede procedure (Unapace/ENEL), die op 12 november 1998 werd ingeleid, betreft een
vermoede inbreuk op artikel 82 door ENEL, bestaande in gedragingen die mogelijk de toegang van
nationale en communautaire concurrenten tot de markt voor de levering van elektrische energie
zouden kunnen beperken. De datum voor het afsluiten van de procedure is vastgesteld op 20 mei 1999.

In de loop van het verslagjaar heeft de autoriteit haar eerste twee beslissingen genomen betreffende
concentraties die overeenkomstig artikel 9 van verordening nr. 4064/89 door de Commissie naar haar
waren doorverwezen.

De eerste concentratie betrof de verwerving door PromodeÁs van gezamenlijke zeggenschap over
Gruppo GS, een onderneming die in ItalieÈ werkzaam is in de detailhandel in levensmiddelen, artikelen
voor lichaamsverzorging en huishoudartikelen. Na de transactie zouden de partijen een machtspositie
hebben bekleed, met marktaandelen van 40% tot 85% op sommige lokale markten van groot-
winkelbedrijven. De autoriteit heeft haar goedkeuring gehecht aan de concentratie, op voorwaarde dat
de partijen zich ertoe verbinden een bepaald aantal verkooppunten af te stoten in de regio's waar er
zich schadelijke gevolgen voor de mededinging zouden kunnen voordoen.

De tweede concentratie betreft de verwerving door Alleanza Salute Italia van gezamenlijke
zeggenschap over de onderneming Unifarma Distribuzione. Deze beide ondernemingen zijn
werkzaam in de groothandel in farmaceutische en parafarmaceutische producten. Gelet op de
aanwezigheid van daadwerkelijke concurrenten die voldoende actief zijn, en het ontbreken van
aanzienlijke hinderpalen om de markt te betreden, heeft de autoriteit geoordeeld dat de concentratie
geen aanleiding zou geven tot de totstandkoming van een machtspositie die de mededinging op de
regionale markten van de groothandel in farmaceutische en parafarmaceutische producten zouden
kunnen uitschakelen of beperken.

256 Arrest van het Cour d'Appel van Parijs van 23 januari 1998 ¹Tradition et perspectives-Prospection.
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Luxemburg

Om de Commission des Pratiques Commerciales Restrictives (CPCR) voor te bereiden op de nieuwe
taken die haar wellicht zullen worden toegewezen na de inwerkingtreding van de geplande wijziging
van de mededingingswet, heeft de Minister van Economische Zaken verscheidene zaken bij haar
aanhangig gemaakt. De interessantste twee zaken die aan de Commissie zijn voorgelegd, betreffen
telecommunicatie en restaurantdiensten.

De eerste zaak houdt verband met de verrekeningstarieven die op basis van vrije onderhandelingen
zijn overeengekomen tussen telecommunicatie-exploitanten en die dienen voor het bepalen van de
vergoeding voor het doorverbinden van een internationale telefoonoproep naar de eindbestemming.
Naar de verrekeningstarieven heeft de Commissie reeds een eerste onderzoek ingesteld. Deze heeft de
procedure echter opgeschort, opdat de nationale autoriteiten in het kader van de decentralisatie het
dossier naar zich toe zouden trekken om de kwestie via hun nationale wetgeving te regelen. Het
onderzoek in deze zaak zal in het voorjaar van 1999 worden afgerond.

De andere zaak komt voort uit een klacht over praktijken in verband met de wijzen van betaling in
restaurants. Het onderzoek was lang en complex, en het dossier zal niet worden afgesloten voÂ oÂ r mei
1999.

Nederland

Over een groot aantal van de zaken die de NMa moest onderzoeken, heeft overleg plaatsgevonden
met het directoraat-generaal concurrentie. De mededeling betreffende de samenwerking tussen de
Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten heeft in dit verband een nuttige rol gespeeld.
Gebleken is dat de samenwerking in het werkveld bijzonder doeltreffend was en ten zeerste
geapprecieerd werd, niet alleen om een goede cooÈ rdinatie tussen Commissie en NMa tot stand te
brengen, maar ook om de praktijk van het zoeken naar het gunstigste forum een halt toe te roepen.

De NMa heeft aan het directoraat-generaal concurrentie een aantal praktische voorstellen voorgelegd
om deze samenwerking nog doeltreffender te maken. Het directoraat-generaal concurrentie heeft
hierop positief gereageerd.

De NMa is bevoegd om artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het EG-Verdrag toe te passen, maar heeft
daarvan in 1998 nog geen gebruik gemaakt. Bij de toepassing van de nationale mededingings-
voorschriften laat de NMa zich grotendeels leiden door de communautaire jurisprudentie.

Concentratiecontrole

Naar aanleiding van een mededeling van Nederland ter zake heeft de Commissie op grond van artikel 9
van Verordening nr. 4064/89 de zaak Vendex-KBB doorverwezen naar de NMa voor wat betreft de
sector non-food detailhandel in Nederland. Ten aanzien van de overige activiteiten van Vendex en
KBB heeft de Commissie voor recht verklaard dat de voorgenomen concentratie verenigbaar was met
de gemeenschappelijke markt. De NMa heeft onderzoek verricht om uit te maken of supermarkten
een afzonderlijke markt vormen. Zij is tot de conclusie gekomen dat dat niet het geval is, aangezien
alle producten die in een supermarkt worden aangeboden ook in speciaalzaken te vinden zijn;
supermarkten moeten derhalve optornen tegen sterke concurrentie. Stellig onderscheiden zij zich van
speciaalzaken, maar dit verschil zou de consument er niet van weerhouden zijn aankopen te doen in
speciaalzaken indien de supermarkten hogere prijzen zouden vragen dan speciaalzaken. De
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gecombineerde marktaandelen van Vendex en KBB varieÈren van 19% tot 40% op de markten voor
producten zoals babykleding, lingerie, juwelen en lederwaren. Volgens de NMa bekleden de partijen
derhalve geen machtspositie, aangezien er voldoende concurrentie overblijft van andere groot-
winkelbedrijven. Daarenboven hebben de markten voor de onderzochte producten geen hoge
toegangsdrempel. De NMa is tevens nagegaan of Vendex/KBB een machtspositie zou verwerven als
grootgebruiker van toplocaties voor winkels. Uit het onderzoek is gebleken dat de markt voor
winkelruimte van het type A1 een aanbiedersmarkt is. Gelet op het beperkte aanbod van dergelijke
locaties en de steeds toenemende vraag van met name winkelketens, staan de aanbieders zeer sterk.
Hoewel Vendex en KBB in de grote winkelcentra in Nederland goed vertegenwoordigd zijn, levert dit
hen geen enkel voordeel op ten opzichte van de andere winkelketens wanneer zij nieuwe winkelruimte
willen verwerven. Voor wie een winkel te huur aanbiedt, is de huurprijs het doorslaggevende criterium.
Een verhuurder heeft er ook geen enkel belang bij volledig afhankelijk te zijn van een enkele grote
huurder. Al deze elementen hebben de directeur-generaal van de NMa ertoe gebracht zijn
goedkeuring te hechten aan de voorgenomen concentratie en een vergunning in die zin af te geven
zonder daaraan voorwaarden te verbinden.

Portugal

De Raad voor de mededinging (¹Conselho da ConcorreÃncia) heeft in het verslagjaar geen toepassing
gemaakt van het Gemeenschapsrecht.

Op grond van het nationale recht (decreet-wet nr. 371/93 van 24 oktober 1993) heeft de Raad twee
inbreukprocedures ingeleid, de ene betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderne-
ming (FarminduÂ stria) tussen de nationale apothekersvereniging en Stada Arzneimittel AG, met het
oog op de productie en de verkoop van generieke geneesmiddelen, en de andere betreffende onderling
afgestemde feitelijke gedragingen van een groep van vier ondernemingen die werkzaam zijn in de
sector medisch gas, met het oog op een verdeling van de markt.

Geen van deze procedures heeft aanleiding gegeven tot het opleggen van geldboeten.

De Raad heeft voorts drie negatieve verklaringen afgegeven betreffende de beoordeling van
overeenkomsten tussen ondernemingen in de sectoren zeevervoer, niet-alcoholhoudende dranken en
dieetproducten.

In het verslagjaar heeft het directoraat-generaal handel en concurrentie vier inbreukprocedures
ingeleid wegens schending van de nationale mededingingsregels, betreffende respectievelijk vlakglas,
informatieverstrekking in het kader van beursverrichtingen, audiovisuele media en dieetproducten.

Met betrekking tot de controle op concentraties van ondernemingen heeft het directoraat-generaal
29 aanmeldingen ontvangen en zijn goedkeuring gehecht aan 19 van die transacties, in de volgende
sectoren: industrie (8), handel (5), diensten (6). Twee van deze concentraties, in de industrieÈ le sector,
zijn eveneens in andere lidstaten aangemeld. Zo is een transactie in de sector machinebouw ook
aangemeld in BelgieÈ, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, terwijl een andere, in de sector van de
chemische industrie, aangemeld is in Duitsland, BelgieÈ, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.
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Verenigd Koninkrijk

De Competition Act 1998 voorziet niet in de rechtstreekse toepassing van de artikelen 81 et 82.

Het Verenigd Koninkrijk heeft het onderzoek uit hoofde van artikel 84 van het EG-Verdrag naar de
voorgenomen alliantie tussen British Airways en American Airlines voortgezet. Dit onderzoek loopt
parallel met het onderzoek uit hoofde van de bepalingen inzake concentraties van de Fair Trading Act
en met het onderzoek dat de Commissie voert uit hoofde van artikel 85.

De ¹Director General of Fair Tradingº (DGFT) heeft de minister van handel en industrie (Secretary of
State for Trade and Industry) verder geadviseerd met betrekking tot de bepalingen die in 1997 door het
Verenigd Koninkrijk zijn aangenomen met het oog op de omzetting van de Europese richtlijn inzake
verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EG). In de loop van het verslagjaar hebben vijf
aanpassingsprogramma's in verband met de recyclage van verpakkingsmateriaal de toetsing aan de
eisen die uit mededingingsoogpunt worden gesteld, doorstaan en zij hebben, na raadpleging van de
directeur-generaal, van de minister groen licht gekregen. Glaspak Ltd heeft, na van de directeur-
generaal te hebben vernomen dat haar programma de toetsing aan de mededingingseisen niet had
doorstaan, haar erkenningsaanvraag ingetrokken.

Zweden

De Zweedse mededingingsautoriteit (¹Konkurrenceverketº) is niet bevoegd om de artikelen 81 en 82
toe te passen. De regering heeft evenwel een rapporteur aangesteld, die ermee belast is het vraagstuk
te bestuderen en in 1999 rapport uit te brengen.

Een geval van toepassing van het nationale recht dat vermelding verdient, is de zaak Posten
Sverige AB 257. Deze onderneming had het voornemen kenbaar gemaakt een gedifferentieerd tarief te
gaan toepassen voor de bestelling van belangrijke commercieÈ le zendingen, aan de ene kant tussen
bepaalde steden en gemeenten, aan de andere kant tussen bepaalde steden en gemeenten en de rest
van het nationale grondgebied. De mededingingsautoriteit heeft geoordeeld dat deze maatregel een
misbruik van een machtspositie kon opleveren en heeft de nieuwe tarifering verboden. Zich
uitsprekend over het door de onderneming ingestelde beroep, heeft het kartelgerecht (¹Marknads-
domstolen) voor recht verklaard dat de aanmelding van gedifferentieerde tarieven als een vorm van
misbruik diende te worden beschouwd. Het gerecht was van oordeel dat de onderneming objectief
verantwoorde redenen had om verschillende tarieven toe te passen tussen bepaalde steden en
gemeenten en de rest van het nationale grondgebied, maar dat zij de noodzaak daarvan niet had
aangetoond met betrekking tot de verschillen in kostprijs tussen bepaalde steden en gemeenten
onderling. Bijgevolg heeft het kartelgerecht zijn goedkeuring gehecht aan de door de onderneming
voorgenomen tarifering voor de bestelling van zendingen tussen bepaalde steden en gemeenten en de
rest van het nationale grondgebied, maar heeft het geoordeeld dat de tweede voorgenomen maatregel
een misbruik vormde.

In 1997 heeft de mededingingsautoriteit bij de rechtbank van eerste aanleg van Stockholm
(¹Stockholms tingsraÈ ttº) een verzoek ingediend om de onderneming in bouwmaterialen Optiroc te
verbieden een participatie te nemen in het kapitaal van haar concurrent StaÊbruken. Beide
ondernemingen zijn in hoofdzaak actief in de fabricage van bouwmaterialen. De mededingingsauto-
riteit voerde aan dat de concentratie aan Optiroc een machtspositie bezorgde die zeer schadelijk was

257 XXVIIe Verslag, blz.384.
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voor de concurrentie, aangezien Optiroc een aandeel van ongeveer 80% verwierf op bepaalde markten
en de concurrentie uit invoer onbeduidend was. De rechtbank deelde het standpunt van de autoriteit
niet en wees het verzoek om de transactie te verbieden af. De autoriteit stelde tegen deze uitspraak
beroep in bij het kartelgerecht, dat het vonnis evenwel bevestigde. Het kartelgerecht heeft bij die
gelegenheid voor recht verklaard dat het onderzoek naar een concentratie niet alleen betrekking
moest hebben op de rechtstreekse gevolgen van de transactie voor de mededinging, maar gebaseerd
moest zijn op een beoordeling van alle aspecten, waarbij tevens rekening wordt gehouden met andere
zwaarwegende belangen. Zo heeft het kartelgerecht in de onderhavige zaak rekening gehouden met de
noodzaak van een herstructurering en met de toegenomen druk van de internationale concurrentie.
Het heeft voorts geoordeeld dat de mogelijkheden van toegang tot de markt toereikend waren en dat
de kopers (bouwondernemingen en wederverkopers van bouwmaterialen) over een grote aankoop-
macht beschikten ten opzichte van de leveranciers (Optiroc).

Het kartelgerecht heeft voorts beslist dat een belangrijke samenwerking in het zuiden van Zweden
tussen de zeer grote bosbouwondernemingen Stora, MoDo et MunksjoÈ , in het kader van de
gemeenschappelijke onderneming Sydved 258, krachtens de mededingingswet verboden was en met
bekwame spoed, binnen de door het gerecht vastgestelde termijn, moest worden beeÈ indigd. De
samenwerking betrof de gezamenlijke aankoop van timmerhout. Zij had ten gevolge dat de
prijsconcurrentie tussen de drie ondernemingen werd uitgeschakeld en dat het de leveranciers
onmogelijk was te leveren aan, en de afnemers te kopen bij eÂeÂn enkele onderneming.

In 1996 had de mededingingsautoriteit een zaak aanhangig gemaakt tegen Statens JaÈrnvaÈgar (SJ Ð de
nationale Zweedse spoorwegmaatschappij) op grond van de overweging dat de onderneming zich bij
het doen van een offerte voor het verkrijgen van de overheidsopdracht betreffende de exploitatie van
het regionale spoorwegverkeer schuldig had gemaakt aan misbruik van een machtspositie. Het
misbruik bestond er in hoofdzaak in dat een te lage prijs werd vastgesteld 259. SJ heeft de opdracht in
de wacht gesleept door een offerte in te dienen die lager was dan die van haar concurrent, BK TaÊg, een
kleinere onderneming. De offerte van SJ bedroeg 23,5 miljoen kronen. De rechtbank van eerste aanleg
is aan de ene kant tot de bevinding gekomen dat de totale exploitatiekosten voor SJ meer dan
30 miljoen kronen, en de variabele kosten minstens 29 miljoen bedroegen, en aan de andere kant dat
SJ moest weten dat haar offerte beneden deze kostprijs bleef. Aangezien SJ een prijs had vastgesteld
die minder bedroeg dan haar variabele kosten, was de rechtbank van oordeel dat er een vermoeden
bestond dat de onderneming deze te lage prijs had vastgesteld met het doel een of meer concurrenten
uit de markt te stoten of op zijn minst hun positie ernstig te verzwakken. SJ heeft geen overtuigende
bewijzen aangebracht die dit vermoeden zouden kunnen ontkrachten. De rechtbank van eerste aanleg
concludeerde derhalve dat SJ op onwettige wijze een te lage prijs had vastgesteld en legde haar een
geldboete op van 8 miljoen kronen. SJ heeft tegen dit vonnis beroep ingesteld.

De mededingingsautoriteit had Scandinavian Airlines System (SAS) gedagvaard en gevorderd dat aan
deze onderneming een geldboete van 10 miljoen kronen zou worden opgelegd wegens de weigering
van SAS om een interlining-overeenkomst te sluiten met Nordic European Airways (NEA), een veel
kleinere concurrerende onderneming. De rechtbank van eerste aanleg is ingegaan op het verzoek van
de autoriteit en achtte het in haar vonnis bewezen dat SAS bewust had geweigerd met NEA een
interlining-overeenkomst te sluiten om de concurrentie te beperken, of op zijn minst dat SAS wist dat
haar weigering tot een beperking van de concurrentie kon leiden. De rechtbank heeft echter een
minder hoge boete opgelegd dan door de autoriteit was gevraagd, wegens de korte duur (ongeveer

258 XXVIIe Verslag, blz.383.
259 XXVIIe Verslag, blz. 384.
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8 maanden) en de beperkte gevolgen van de inbreuk. SAS en de mededingingsautoriteit hebben tegen
dit vonnis allebei beroep aangetekend bij het kartelgerecht.

De mededingingsautoriteit had tegen de springstoffenfabrikant Nitro Nobel AB een geding
aangespannen en de oplegging van een geldboete van 5 miljoen kronen gevorderd. De autoriteit
was van oordeel dat de onderneming misbruik had gemaakt van haar machtspositie, aan de ene kant
door aan eÂeÂn wederverkoper gunstiger handelsvoorwaarden te bieden dan aan de andere, ten einde de
concurrentie uit invoer uit te schakelen, en aan de andere kant door sommige van haar afnemers aan
zich te binden met exclusieve afnameovereenkomsten. In een in het verslagjaar uitgesproken vonnis
heeft de rechtbank van eerste aanleg van Stockholm de mededingingsautoriteit alleen in het gelijk
gesteld met betrekking tot de exclusieve afnameovereenkomsten. Zij heeft bijgevolg een lagere
geldboete opgelegd dan door de autoriteit was gevraagd. Beide partijen hebben tegen dit vonnis
beroep aangetekend bij het kartelgerecht.

C Ð Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften door
de nationale rechterlijke instanties

In deze afdeling zijn de uitspraken van de rechterlijke instanties die bevoegd zijn om uitspraak te doen
over de wettigheid van de besluiten van de nationale mededingingsautoriteiten, niet opgenomen. Deze
uitspraken werden vermeld in de vorige afdeling (Toepassing van de communautaire mededingings-
voorschriften door de nationale autoriteiten).

De mededingingsautoriteiten van slechts zes lidstaten (Duitsland, Frankrijk, ItalieÈ, Nederland,
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk) hebben beslissingen van hun rechterlijke instanties
medegedeeld waarin de communautaire mededingingsvoorschriften zijn toegepast of waarbij een
prejudicieÈ le vraag is voorgelegd aan het Hof van Justitie.

Duitsland

De volgende uitspraken van Duitse civiele rechterlijke instanties, waarin het Gemeenschapsrecht werd
toegepast, werden aan het Bundeskartellamt medegedeeld:

1 Oberlandesgericht Frankfurt am Main, arrest van 13.01.1998, ref.: 11 U (Kart) 33/97 P-080/97

AE TV CoopeÂration GmbH, Heidelberg

FeÂdeÂration internationale de l'automobile (FIA), Parijs

Aangezien de zaak niet dringend is, wordt aan de verweerster in kort geding niet verboden te
beweren dat zij houdster is van bepaalde televisierechten op autowedstrijden; aangezien een
verzoek om negatieve verklaring en/of vrijstelling overeenkomstig artikel 81, lid 3, is ingediend, is
geen schorsing van de procedure voorgesteld.

2 Landgericht Stuttgart, vonnis van 05.03.1998, ref.: 17 O 344/96 P-052/96

Interparfums GmbH, Stuttgart

Eurocos Cosmetic GmbH, Dreieich

De eiseres kan geen recht laten gelden om te worden bevoorraad met parfumerie-artikelen,
aangezien de verweerster niet onder de rechtsregel valt en de discriminatie gerechtvaardigd is
(artikel 26, lid 2, eerste en tweede volzin, artikel 35 van de GWB, artikel 81, lid 1, van het Verdrag,
juncto artikel 823, lid 2, van het Duitse Burgerlijk Wetboek Ð BGB)
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3 Landgericht Berlijn, vonnis van 17.03.1998, ref.: 16 O 642/97
P-072/98

Langnese-Iglo GmbH, Hamburg

Ingeborg Handl, SchoÈ nwalde

Bij beschikking in kort geding wordt aan verweerster verboden in haar kiosk consumptie-ijs te
verkopen van andere fabrikanten dan de eiseres (artikel 81, lid 1, van het Verdrag; artikel 3,
onder d), van Verordening nr. 1984/83)

4 Landgericht DuÈ sseldorf, vonnis van 20.03.1998, ref.: 38 O 22/98 P-054/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

Geen vordering tot stopzetting op grond van artikel 35 van de GWB, artikel 1004 en artikel 823,
lid 2, van het BGB, junctis artikel 81 van het Verdrag, tegen de ziekenfondsen, aangezien het
vaststellen van forfaitaire bedragen volgens het Duitse sociale wetboek (SGB V) een soevereine
activiteit is (beschikking in kort geding).

5 Landgericht DuÈ sseldorf, vonnis van 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

Het tarief ¹T-InterConnectº van DTAG maakt geen inbreuk op artikel 26, lid 2, van de GWB en
evenmin op artikel 82 van het Verdrag, aangezien DTAG geen machtspositie bekleedt op de markt
voor diensten die uitsluitend betrekking hebben op de toegang tot het internet (met on-line
diensten wordt geen rekening gehouden).

6 Oberlandesgericht Leipzig, arrest van 08.04.1998, ref.: 7 U 2980/97 P.092/98

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau

Magdeburger Wasser-und Abwassergesellschaft mbH i.L; Magdeburg

De regionale dienst voor drinkwatervoorziening kan van de waterdistributiemaatschappijen niet
verlangen dat zij hem betalingen die in het kader van het waterleveringscontract zijn verricht,
terugbetalen (artikel 22 van de GWB, juncto artikel 138 van het BGB; artikel 22, leden 4 en 5,
artikel 103 van de GWB; artikel 82 van het Verdrag, juncto artikel 134 van het BGB).

7 Landgericht NuÈ rnberg-FuÈ rth, vonnis van 22.04.1998, ref.: 3 O 11298/95 P-004/96

Michael Wolf Spedition, Straubing

Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land, Straubing

Het dienstencontract dat met het tweeledige systeem (Duales System) is gesloten betreffende de
invoering en exploitatie van een systeem voor het ophalen en sorteren van verpakkingsafval, maakt
inbreuk op artikel 1 van de GWB en op artikel 81 van het EG-Verdrag.

8 Landgericht Hannover, vonnis van 23.04.1998, ref.: 21 O 146/96 (Kart) P-175/96

Autohof Bismark GmbH, MuÈ nster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

Er kan geen vordering tot stopzetting worden ingesteld tegen de verzekeringsmaatschappij die
inzake de vervanging van voertuigen bij ongeval haar diensten factureert op basis van haar eigen
prijslijsten, aangezien de klager geen adressaat van de rechtsregel is.
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9 Landgericht DuÈ sseldorf, vonnis van 29.04.1998, ref.: 12 O (Kart) 95/97 P-057/97
Langnese-Iglo GmbH, Hamburg
Kioland GmbH & Co. KG. MuÈ hlheim e.a
Aansporing tot contractbreuk door de verweerster; deze heeft kioskexploitanten ertoe gebracht
hun contract op te zeggen door hen ten onrechte voor te houden dat de contracten die zij met de
eiseres hadden gesloten, inbreuk maakten op de kartelvoorschriften (artikel 1 van de Duitse wet
betreffende oneerlijke mededingingspraktijken Ð UWG; de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag; VO 1984, 83).

10 Landgericht MuÈ nchen I, vonnis van 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
De eiseres heeft het recht op grond van het consignatiecontract dat gewoonlijk tussen de
verweerster en detailhandelaren wordt gesloten, met cosmeticaproducten bevoorraad te worden
(artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, juncto artikel 823, lid 2, et artikel 249, eerste zin, van het
Duitse burgerlijk wetboek).

11 Landgericht MuÈ nchen I, vonnis van 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
Noch artikel 82 van het EG-Verdrag, noch artikel 26, lid 2, van de GWB verleent aan de eiseres het
recht om de plaats in te nemen van een dienstverrichter (¹into-planeº) of om op de luchthaven van
MuÈ nchen aan derden haar diensten als alternatieve verstrekker van gronddiensten aan te bieden.

12 Bundesgerichtshof, arrest van 12.05.1998, ref.: KZR 23/96 P-023/95
City ParfuÈ merie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen
Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn
De bescherming die artikel 81, lid 1, juncto artikel 823 van het Duitse burgerlijk wetboek beoogt te
bieden, houdt geen recht op bevoorrading in; het Bundesgerichtshof heeft zich uitgesproken over
de draagwijdte van een contractbelofte voor het recht op bevoorrading met cosmeticaproducten,
die worden geleverd voor verkoop in consignatie (artikel 26, lid 2, juncto artikel 35 van de GWB).

13 Bundesgerichtshof, arrest van 12.05.1998, ref.: KZR 25/96 P-061/95
Zentral-Droguerie Meidinger GmbH, MuÈ nchen
Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn
De bescherming die artikel 81, lid 1, juncto artikel 823 van het Duitse burgerlijk wetboek beoogt te
bieden, houdt geen recht op bevoorrading in; ook artikel 26, lid 2, juncto artikel 35 van de GWB,
verleent aan de eiseres niet het recht om te worden bevoorraad, aangezien deze contractueel niet
gebonden is door een assortiment producten en/of grote merken.

14 Bundesgerichtshof, arrest van 12.05.1998, ref.: KZR 24/96 P-044/91
City-ParfuÈ merie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen
Deutsche Lancome GmbH, Bonn
De bescherming die artikel 81, lid 1, juncto artikel 823 van het Duitse burgerlijk wetboek beoogt te
bieden, houdt geen recht op bevoorrading in; het Bundesgerichtshof heeft zich uitgesproken over
de draagwijdte van een contractbelofte voor het recht op bevoorrading met cosmeticaproducten,
die worden geleverd voor verkoop in consignatie (artikel 26, lid 2, juncto artikel 35 van de GWB).
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15 Oberlandesgericht DuÈ sseldorf, arrest van 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

De verweersters, wier gemeenschappelijke onderneming ¹Global One nog voÂ oÂ r de inwerkingtre-
ding van de vrijstellingsbeschikkingen van de Commissie een aanvang had gemaakt met haar
commercieÈ le activiteiten, zijn gehouden de eiseressen schadeloos te stellen (artikel 81).

16 Landgericht Rostock, vonnis van 02.07.1998, ref.: 3 O 284/97 P-147/97

Stadtwerke Neustrelitz GmbH Neustrelitz

EMO Energieversorgung MuÈ ritz-Oderhaff AG, Neubrandenburg

De eiseres kan geen vermindering eisen van de prijzen voor de aankoop van elektriciteit, die zij in
het kader van een lange-termijnovereenkomst met de verweerster is overeengekomen, nu de lokale
elektriciteitsdistributeur door deze laatste is opgekocht (artikel 26, lid 2, en artikel 35 van de GWB,
artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag).

17 Oberlandesgericht DuÈ sseldorf, arrest van 11.08.1998, ref.: U (Kart) 3/98 P-042/98

Hetzel GmbH & Co. KG, Rudersberg-Steinenberg

Duales System Deutschland GmbH, Keulen

Geldigheid van een licentieovereenkomst, waarin is bepaald dat voor het gebruik van de ¹groene
punt verplicht zal moeten worden betaald, ook voor verpakkingen die niet aan particulieren en aan
kleine ondernemingen worden verkocht (artikel 26, lid 2, van de GWB, artikel 81 van het EG-
Verdrag).

18 Landgericht DuÈ sseldorf, vonnis van 28.08.1998, ref.: 38 O 84/97 (Kart) P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. u klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bonn, en de centrale organisaties van andere ziekenfondsen

Er kan geen vordering tot stopzetting wegens inbreuk op de artikelen 81 en 82 worden ingesteld
tegen het bepalen van vaste bedragen, aangezien de eiseres geen belang heeft bij de handel tussen
de lidstaten en de verweerster geen onderneming is (artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag,
artikelen 1004 en 823 van het Duitse burgerlijk wetboek, artikel 1 van de Duitse wet inzake
oneerlijke mededingingspraktijken).

19 Oberlandesgericht DuÈ sseldorf, arrest van 28.08.1998, ref.: U (Kart) 19/98 P-054/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

De fabrikant van medische apparatuur verkrijgt dat de centrale organisaties van de ziekenfondsen
ermee ophouden een vaste bedrag te bepalen (artikel 823, lid 2, en artikel 1004 (naar analogie) van
het Duitse burgerlijk wetboek, junctis artikel 81, leden 1 en 2, van het EG-Verdrag; beschikking in
kort geding)

20 Landgericht DuÈ sseldorf, vonnis van 28.08.1998, ref.: 38 O 74/97 (Kart) P-097/97

GoÈ decke AG, Berlijn

AOK Bundesverband, Bonn, en de centrale organisaties van andere ziekenfondsen

De eiseres kan de centrale organisaties van de ziekenfondsen (verweersters) er niet toe verplichten
af te zien van een aanpassing van de vaste bedragen, aangezien de verweersters geen
ondernemingen zijn en de eiseres geen rechtmatig belang heeft (artikel 81 van het EG-Verdrag,
juncto artikel 35 van de GWB en de artikelen 823 en 1004 van het Duitse burgerlijk wetboek);
beroep tegen de uitspraak is mogelijk.
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Oostenrijk

De rechterlijke instanties hebben in 1998 met hun uitspraken een doorslaggevende invloed gehad op
de toepassing van het mededingingsrecht. Een arrest van het constitutionele hof (¹Verfassungsge-
richtshof) heeft geleid tot de opheffing van een bepaling uit de apothekerswet, die de verplichting
oplegde de behoefte aan bijkomende apotheken na te gaan aan de hand van het aantal inwoners, op
grond van de overweging dat deze bepaling strijdig was met de vrijheid om een beroepsactiviteit uit te
oefenen. Deze uitspraak moest leiden tot een scherpere concurrentie in de sector apotheken.

Het ¹Landesgerichtº van Korneuburg heeft een strafrechtelijke uitspraak gedaan in een fraudezaak in
verband met overheidsopdrachten voor werken en prijsafspraken: in deze zaak kon worden
aangetoond dat de fraude een rechtstreekse schade van meerdere miljoenen schillings had
veroorzaakt. In dit vonnis zijn de op fraude toepasselijke straffen (tot tien jaar vrijheidsberoving en
vergoeding van de schade) eveneens toegepast op prijsafspraken, hetgeen een feitelijke verstrenging
van het mededingingsrecht ten gevolge heeft gehad. De parketten van Wenen en Korneuburg hebben
vervolging ingesteld tegen prijsafspraken bij aanbestedingen van openbare werken: zo was er een
bouwonderneming die de lijsten van gegadigden voor opdrachten op frauduleuze wijze verkreeg of
kocht, de potentieÈ le concurrenten polste en vervolgens de prijzen verhoogde. De ondernemingen die
niet werden uitgekozen, ontvingen een vergoeding tot 1% van de waarde van de transactie, op grond
van valse facturen. Bij onderzoek dat door de financieÈ le politie gelijktijdig en ter plaatse in meer dan
80 ondernemingen werd uitgevoerd, werden documenten aangetroffen met, nog voÂ oÂ r het einde van de
termijn voor het indienen van offertes, de namen van de inschrijvers en het bedrag van hun offerte.
Volgens andere documenten heeft de onderneming SBG voor rekening van concurrerende
ondernemingen het bedrag van hun offertes voor bouwopdrachten berekend. In totaal zijn 22
personen vervolgd. De directeur van SBG, de betrokken onderneming, is in totaal wegens fraude
veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en 30 miljoen schilling boete; bij niet-betaling van die boete
kan hij veroordeeld worden tot een jaar extra gevangenisstraf. Al degenen die lijsten van inschrijvers
hebben doorgegeven, zijn wegens schending van het beroepsgeheim veroordeeld tot gevangenisstraf-
fen met uitstel, varieÈrend van zes tot acht maanden. De diverse vonnissen zijn momenteel nog niet
uitvoerbaar. De benadeelde gemeenten eisen dat de inschrijvers hun het bedrag van de schade
vergoeden; grote bedragen zijn nu reeds terugbetaald. De advocaten van de veroordeelde
ondernemers hebben aangevoerd dat het in deze zaak niet om fraude gaat, maar om een inbreuk
op de kartelwet, waarop een maximumstraf van 360 boete-dagen staat. Het parket antwoordde hierop
dat de inschrijver bij een geheime afspraak tussen ondernemingen op het gebied van overheidsop-
drachten wordt misleid met betrekking tot het bestaan van concurrentie, aangezien de aanbesteding bij
het bekend worden van dergelijke afspraken wordt nietigverklaard en de betrokken ondernemingen in
de meeste gevallen van de lijst van erkende ondernemers worden geschrapt. Voor zover kan worden
aangetoond dat er schade is berokkend, is er bijgevolg sprake van fraude, welke strafbaar is met een
gevangenisstraf tot tien jaar.

Voorts hadden verscheidene procedures die werden ingeleid bij nationale (handels)rechtbanken
betrekking op de rechtstreekse toepassing van artikel 81 en/of artikel 82 van het EG-Verdrag op
distributieovereenkomsten voor motorvoertuigen. Zo heeft het hoogste rechtscollege (¹Oberster
Gerichtshofº) in zijn arrest 4Ob165/98 van 30 juni 1998 voor recht verklaard dat een leasingmaat-
schappij die deel uitmaakt van een automobielconcern met een marktaandeel van meer dan 20% en
die onderhoudscontracten heeft gesloten voor meer dan 8.000 voertuigen, geen machtspositie bekleedt
met betrekking tot de reparatie van voertuigen, en dat een stopzetting van bestellingen die werden
geplaatst bij een onderneming die geen deel meer uitmaakt van het distributiesysteem voor
motorvoertuigen, geen boycot is.
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Andere procedures hadden betrekking op de rechtstreekse toepasselijkheid van de artikelen 81 en 82
van het EG-Verdrag (b.v. zaak OBH 2Ob237/98 van 24.9.1998, verkooppunt van Lotto-Totto), waarin
de rechterlijke instanties evenwel tot de bevinding zijn gekomen dat het wezenlijke bestanddeel om
van misbruik van een machtspositie te kunnen spreken, ontbrak. In het onderhavige geval weigerde
een onderneming met een monopoliepositie aan een tabakszaak een on-line installatie voor het
registreren van lottobriefjes ter beschikking te stellen.

In het kader van een procedure betreffende de weigering van een filmdistributeur met een
machtspositie om aan een bepaalde bioscoop te leveren, werden de argumenten onder meer geput uit
artikel 82 van het EG-Verdrag, in samenhang met het beginsel van de ¹goede zeden, in de zin van wet
betreffende oneerlijke mededingingspraktijken (4Ob214/97). De rechtbank heeft uiteindelijk
geoordeeld dat de weigering tot levering op zichzelf een inbreuk vormde op de wet betreffende
oneerlijke mededingingspraktijken.

Frankrijk

Twee arresten van het hoogste rechtscollege (¹Cour de Cassationº), die de jurisprudentie van het
HvJEG bevestigen, verdienen vermelding.

In een eerste zaak 260 heeft het Hof de jurisprudentie van het HvJEG in de zaak CAMULRAC en
CANCAVA (arrest van 17 februari 1993) toegepast, volgens welke regels ORGANIC, een instelling
die belast is met de inning van de sociale solidariteitsbijdrage (CSG), een louter sociale functie vervult
en dus geen onderneming is in de zin van de artikelen 81 en 82.

In een tweede zaak 261 heeft het Cour de Cassation bevestigd dat het Cour d'Appel van Parijs terecht
de ¹de minimis-regel had toegepast in een procedure betreffende een leverancier van luxe-artikelen,
waarvan de verticale distributieovereenkomst ter discussie stond. Deze leverancier had slechts een
marktaandeel van 0,5%. Het Cour de Cassation heeft geoordeeld dat in deze zaak de niet-aanmelding
van de overeenkomst bij de Commissie geen gevolgen had voor de rechtmatigheid ervan uit het
oogpunt van artikel 81.

In 1998 heeft de Conseil d'EÂ tat niet de gelegenheid gehad administratieve besluiten of contracten op
basis van de communautaire mededingingsregels nietig te verklaren. In een afwijzend arrest 262 heeft
hij evenwel de jurisprudentie bevestigd, volgens welke deze regels deel uitmaken van het geheel van
rechtsregels waarop de administratieve rechtscolleges toezicht moeten houden.

ItalieÈ

1) Uitspraken van nationale rechters

In zijn arrest nr. 791 van 11 juli 1998 betreffende de tarieven van de nationale raad van de orde van
advocaten (Consiglio Nazionale Forense) heeft het hof van beroep van Turijn (¹Corte d'Appello di
Torino) de nietigverklaring uitgesproken van het advocatentarief, dat overeenkomstig de wet is
vastgesteld door de nationale raad van de orde van advocaten en is bekrachtigd bij ministerieel besluit,

260 Cour de Cassation, Chambre Sociale, 5 februari 1998, de zaak, ORGANIC.
261 Cour de Cassation, Chambre commerciale, 13 januari 1998, de zaak, GIFT SHOP/BOUCHERON.
262 Conseil d'Etat 1 april 1998, de zaak Union HospitalieÁre priveÂe-Intersyndicale des Etablissements d'hospitalisation

priveÂe.
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omdat het strijdig werd geacht met de artikelen 10 en 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Het Corte
d'Appello heeft op 18 juni 1998, in zaak C-35/96, Commissie/Italiaanse Republiek (douane-
expediteurs), met name geoordeeld Ð waarbij het zich baseerde op een arrest van het Hof van
Justitie Ð dat het beroep van advocaat onder het begrip onderneming valt zoals bedoeld in artikel 81,
lid 1, van het EG-Verdrag en dat de nationale raad van de orde moest worden gelijkgesteld met een
ondernemersvereniging.

2) PrejudicieÈ le verwijzingen

In 1998 zijn vier beschikkingen gegeven waarbij de zaak overeenkomstig artikel 234 van het EG-
Verdrag werd verwezen naar het Hof van Justitie. Zij hadden betrekking op de verenigbaarheid van de
nationale voorschriften of van gedragingen van bepaalde ondernemingen met de artikelen 81, 82 et 86
van het EG-Verdrag 263.

Onder deze prejudicieÈ le verwijzingen verdient in het bijzonder de aandacht te worden gevestigd op de
beschikking van het Corte d'appello van Turijn, waarin de vraag wordt gesteld naar de toepasselijkheid
van artikel 82 van het EG-Verdrag op gedragingen van autofabrikanten in verband met de uitoefening
van de industrieÈ le en intellectuele eigendomsrechten op hun eigen reserveonderdelen.

Nederland

De Nederlandse rechterlijke instanties hebben het communautaire mededingingsrecht toegepast in de
volgende uitspraken. Overigens valt op te merken dat, ook wanneer zij de nieuwe mededingingswet
toepassen, Nederlandse rechters de artikelen 81 en 82 interpreteren, aangezien de Nederlandse wet is
uitgewerkt naar het model van de communautaire mededingingsregels.

Ð President van de Rechtbank Arnhem, 1 april 1998, Schuurmans/Banken Champignons BV
Kort geding; niet-concurrentiebeding in een overnamecontract betreffende een onderneming in de
sector champignons en asperges; geen onverenigbaarheid met artikel 81, lid 1; volgens artikel 2 van
Verordening nr. 26, is artikel 81, lid 1, niet van toepassing op dergelijke overeenkomsten.

Ð President van de Rechtbank Rotterdam, 1 april 1998, Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorg en
Zekerheid/Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen BV
Kort geding; de ziekteverzekeraar kan in deze zaak worden beschouwd als een onderneming in de
zin van artikel 81, lid 1, aangezien hij, naast zijn wettelijke opdracht, ook aanvullende
verzekeringen aanbiedt; het feit dat hij handelt naar een wettelijke aanwijzing doet hieraan niets af.

263 Hof van beroep van Turijn, beschikking van 19.11.1997-16.1.1998; Regionale administratieve rechtbank van
Lombardije, beschikking van 28.1.1998-23.6.1998; Rechtbank van eerste aanleg van Florence, beschikking van
20.6.1998; Rechtbank van eerste aanleg van Genua, beschikking van 26.9.1998.
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Ð President van de Rechtbank Leeuwarden, 9 april 1998, Beheer Miedema BV/Kapenga Beheer BV

Kort geding; stelling dat het zou gaan om een overeenkomst (sectorbescherming) die
onverenigbaar is met artikel 81, lid 1; de betrokken markt betreft hooguit een deel van
Leeuwarden; artikel 81, dat als model heeft gediend voor artikel 6 van de mededingingswet, ziet op
een geografische markt van een zekere omvang; uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie valt
af te leiden dat niet elke geografische markt, hoe gering van omvang ook, onder artikel 81, lid 1,
valt.

Ð Gerechtshof Arnhem, 14 april 1998, Coenders/Louis Nagel

Beroep in kort geding; de groepsvrijstelling voor alleenverkoopovereenkomsten (Verordening
nr. 1983/83) maakt het mogelijk dat aan een wederverkoper de verplichting wordt opgelegd geen
concurrerende producten te verkopen; artikel 2, lid 2, onder a), is niet van toepassing omdat het
concurrerende producten van andere merken betreft; artikel 2, lid 2, onder b) is evenmin van
toepassing omdat de contractproducten in dit geval uitsluitend nieuwe producten zijn; het verbod
in het kader van een alleenverkoopovereenkomst om recente tweedehandstractoren in te voeren,
wordt derhalve niet gedekt door de groepsvrijstelling.

Ð Kantongerecht Groningen, 20 mei 1998 (tussenvonnis op 4 februari 1998), Hendrik van der Woude/
Stichting Beatrixoord

Collectieve arbeidsovereenkomst voor de ziekenhuissector; de eiser is van oordeel dat het verbod
om van de CAO af te wijken, in samenhang met de bepaling volgens welke een werknemer slechts
recht heeft op vergoeding van ziektekosten door de werkgever indien hij een verzekering afsluit bij
de in de CAO genoemde verzekeraar, onverenigbaar is met artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag;
de rechter heeft ter zake een prejudicieÈ le vraag gesteld, aangezien hij, om deze zaak te beslechten,
moet weten of de verzekeraar kan worden beschouwd als een onderneming in de zin van artikel 81,
lid 1.

Ð Rechtbank Utrecht, 17 juni 1998, WAC Centraal Bureau BV/Toonen

Verzoekschrift, ingediend op grond van een regeling die bij de Commissie is aangemeld met het
oog op het verkrijgen van een vrijstelling; de rechtbank acht het niet uitgesloten dat de regeling
eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor een vrijstelling uit hoofde van artikel 81, lid 3; zij
oordeelt dat het aanbeveling verdient de beslissing van de Commissie af te wachten.

Ð President van de Rechtbank 's Hertogenbosch, 19 juni 1998, MTV Europe/Combivisie Regio

Kort geding; geschil tussen een programma-aanbieder en een kabelexploitant; vaststelling dat de
verschillende kabelexploitanten in Nederland een collectieve machtspositie in de zin van artikel 82
bezitten; in het onderhavige geval kan niet worden aangenomen dat de kabelexploitant misbruik
maakt van zijn machtspositie.

Ð Gerechtshof Amsterdam, 9 juli 1998, Van der Neut (Neutrol)/Primagaz

Beroep in kort geding; exclusief afnamebeding; geen overeenkomst in de zin van artikel 81, lid 1;
het beding komt alleen voor in de contracten die worden gesloten met consumenten,
eindgebruikers, die geen ondernemingen zijn in de zin van artikel 81, lid 1.
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Ð President van de Rechtbank Arnhem, 17 september 1998, Heineken Nederland BV/Mega
Company e.a.

Kort geding; de groepsvrijstelling voor exclusieve afnameovereenkomsten (Verordening nr. 1984/
83) is niet van toepassing; er is immers geen bijzonder economisch of financieel voordeel voor de
wederverkoper; de concurrentiebeperking die voortvloeit uit de exclusieve bierafnameverplichting
met een geldigheidsduur van 10 jaar is niet gerechtvaardigd.

Ð Rechtbank Amsterdam, 30 september 1998, Free Record Shop BV/Koninklijke Vereeniging ter
bevordering van de Belangen des Boekhandels (KVB)

Voorlopige geldigheid van het KVB-kartel, dat voÂ oÂ r 1 november 1962 was aangemeld met het oog
op een vrijstelling uit hoofde van artikel 81, lid 3 van het EG-Verdrag; later zijn in deze
mededingingsregeling wijzigingen aangebracht, en er zijn prejudicieÈ le vragen gesteld, waarop het
Hof in zijn arrest van 24 april 1997 heeft geantwoord; de rechtbank is daarop tot de conclusie
gekomen dat het kartel zijn voorlopige geldigheid slechts verliest, indien tegelijk aan twee criteria
is voldaan: 1) de wijzigingen moeten een verzwaring of uitbreiding van de concurrentiebeperkingen
meebrengen; en als dat het geval is, 2) mogen de wijzigingen niet kunnen worden beschouwd als
nieuwe, van de overeenkomst te scheiden beperkingen, die de economie van de overeenkomst
ongewijzigd laten; aangezien aan dit laatste criterium niet is voldaan, blijft het reglement voorlopig
geldig.

College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 7 oktober 1998, Stolp International BV/Productschap
Tuinbouw

Het besluit van het Productschap 264 om een reclameheffing op te leggen is niet onverenigbaar met
artikel 81, lid 1, omdat besluiten tot het voeren van onpersoonlijke reclamecampagnes voor
bepaalde producten niet mogen worden beschouwd als door artikel 81, lid 1, verboden; bijgevolg
spreekt het college zich niet uit over de vraag of een Productschap een onderneming is in de zin van
artikel 81, lid 1.

Ð Hoge Raad, 20 november 1998, Johnson Wax GmbH/Novem Trading International BV

Alleenverkoopovereenkomst; de overeenkomst als zodanig is niet onverenigbaar met artikel 81,
lid 1, aangezien zij in aanmerking kan komen voor een (groeps)vrijstelling op grond van
Verordening nr. 1983/83 of voor een ontheffing uit hoofde van artikel 81, lid 3 van het EG-Verdrag;
een clausule die verbiedt de contractproducten te verkopen binnen drie maanden na het einde van
de overeenkomst, vormt in het onderhavige geval geen ¹andere concurrentiebeperking in de zin
van artikel 2, lid 2, van Verordening nr. 1983/83.

Verenigd Koninkrijk

In 1998 heeft het Court of Appeal zich uitgesproken over twee zaken in verband met bierleverings-
contracten, namelijk de zaken Trent Taverns Ltd/Sykes en Gibbs Mew plc en Centric Pub Company
Ltd/Graham Gemmell: in deze beide zaken hebben exploitanten van drankgelegenheden die
onderworpen waren aan gebonden afnamebedingen, tevergeefs getracht het hof ervan te overtuigen
dat deze overeenkomsten inbreuk maakten op artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag en derhalve nietig
en ongeldig waren.

264 De ¹Productschappenº zijn beroepsorganisaties van producenten, die bepaalde economische bevoegdheden
uitoefenen in hun sector. Zij bestaan vooral op het gebied van de landbouw.
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D Ð Toepassing van de bekendmaking van 1993 betreffende de
samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke
instanties

Om te beginnen dient te worden gewezen op twee antwoorden, die voÂ oÂ r 1998 zijn gegeven maar niet in
het XXVIe 265 of XXVIIe 266 verslag over het mededingingsbeleid zijn opgenomen, op vragen die door
de nationale rechterlijke instanties waren gesteld op grond van de bekendmaking van 1993 betreffende
de samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties voor de toepassing van
de artikelen 81 en 82 van het EEG-Verdrag 267 268 .

Het betreft allereerst een antwoord van 1 augustus 1996 van de adjunct-directeur-generaal van het
directoraat-generaal concurrentie op vragen van de ondervoorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel. Deze vragen waren gesteld in het kader van een geschil tussen een
distributeur van parafarmaceutische producten en een fabrikant van dergelijke producten, die tevens
fabrikant was van farmaceutische producten, en een beroepsvereniging van apothekers. Er wordt
geantwoord op een verzoek om inlichtingen van de rechtbank van 26 juni 1996, dat via de partijen aan
de Commissie was gericht, een in de bekendmaking beschreven wijze van vraagstelling (punt 42). De
Rechtbank van Koophandel verlangde om te beginnen een inlichting van procedurele aard, namelijk
of de Commissie voornemens was om op klacht van de distributeur een procedure in te leiden tegen de
producent. Voorts werd de mening van de Commissie gevraagd over de verenigbaarheid met artikel 81
van een vermoede kartelafspraak tussen de fabrikant en de apothekersvereniging, waarbij de
betrokken fabrikant de wil te kennen gaf zijn producten exclusief via apotheken te verdelen. Uit het
antwoord bleek dat de distributeur van parafarmaceutische producten ook bij de Commissie klacht
had ingediend tegen de producent en de apothekersvereniging. Deze klacht had eveneens betrekking
op een geheime afspraak tussen fabrikanten van parafarmaceutische producten en een beroeps-
vereniging van apothekers enerzijds, en deze fabrikanten en een aantal apothekers anderzijds, met als
doel de verkoop van parafarmaceutische producten buiten apotheken in BelgieÈ uit te sluiten of te
beperken. Uit deze klacht bleek dat de Commissie, om kennis te krijgen van alle feitelijke gegevens
betreffende deze heimelijke afspraak en de context waarin deze was gesloten, op 26 en 27 juni 1996
verificaties had moeten verrichten op grond van artikel 14, lid 3, van Verordening nr. 17. Voorts bleek
dat het onderzoek van de bij de verificaties aangetroffen documenten aan de gang was. De conclusie
van de klacht was dat, indien het bestaan ervan daadwerkelijk werd aangetoond, de aan de kaak
gestelde overeenkomsten en/of gedragingen aanleiding zouden kunnen geven tot een inbreuk op
artikel 81, lid 1, overeenkomstig het arrest van de rechtbank van eerste aanleg in de zaak Vichy (arrest
van 27 februari 1992, zaak T-19/91).

In de tweede plaats is er het antwoord van de directeur-generaal van het directoraat-generaal
concurrentie van 8 april 1997 op een verzoek van 17 maart 1997 van de Sala de contencioso-
administrativo (seccion sexta) van de Spaanse Audiencia nacional. Met dit verzoek verlangde het
Spaanse rechtscollege enerzijds een afschrift te verkrijgen van de door de Commissie behandelde
overeenkomsten in soortgelijke zaken als de door haar onderzochte, en anderzijds te vernemen of er
betreffende de betrokken overeenkomsten dossiers waren aangelegd. Deze verzoeken waren

265 blz. 368-369.
266 blz. 386-387.
267 PB C 39 van 13.2.1993, blz.6.
268 Als men hieraan de samenvatting van de voorgaande vragen in het XXIVe verslag (punt 51) en de onderhavige

samenvatting toevoegt, zijn alle tot dusver door de Commissie gegeven antwoorden opgenomen in de jaarlijkse
verslagen over het mededingingsbeleid.
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geformuleerd in het kader van een beroep dat door een sportbond, ondersteund door een
televisiestation, was ingesteld tegen een uitspraak van de Tribunal de Defensa de la Competencia,
die een overeenkomst over de televisierechten op bepaalde door de betrokken bond georganiseerde
sportwedstrijden strijdig met de Spaanse mededingingswet (wet 16/1989) had verklaard. In zijn
antwoord heeft de directeur-generaal erop gewezen dat de door de Audiencia nacional genoemde
overeenkomsten niet rechtstreeks verband hielden met de zaak waartegen bij haar beroep was
ingesteld. Daardoor deed zich van probleem voor in verband met de vertrouwelijke behandeling van
gegevens. De directeur-generaal bezorgde de vraagstellende rechterlijke instantie derhalve een
afschrift van de bekendmaking die overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 in
soortgelijke zaken in het Publicatieblad was verschenen, alsmede van het perscommuniqueÂ dat na de
afsluiting van de betrokken zaken was bekendgemaakt. Hij legde daarbij uit dat in de betrokken zaken
een administratieve brief met verwijzing naar artikel 81, lid 3, was verzonden en dat een vrijstelling
gerechtvaardigd was omdat de televisiezender die de exclusieve uitzendrechten voor het betrokken
land bezat, pas gelanceerd was op de Ð toen opkomende Ð markt voor rechtstreekse satellietuit-
zending, hetgeen een vrij langdurige exclusiviteit verantwoordde om het betreden van deze markt te
vergemakkelijken. Wat andere dossiers betreffende overeenkomsten over de verwerving van
uitzendrechten voor sportwedstrijden betreft, gaf de directeur-generaal aan dat de aanmelding van
een overeenkomst tussen een sportbond van een andere lidstaat en een televisiezender niet had geleid
tot een eindbeschikking van de Commissie. Ten gevolge van het faillissement van de betrokken zender
waren de uitzendrechten immers opnieuw verkocht aan andere in die lidstaat werkzame televisie-
stations.

In 1998 heeft het directoraat-generaal Concurrentie van de Commissie op grond van de bekendmaking
van 1993 geantwoord op vier vragen van rechterlijke instanties van de lidstaten.

In de eerste plaats heeft de directeur van directoraat A (Concurrentiebeleid, cooÈ rdinatie,
internationale zaken, betrekkingen met de andere instellingen) op 4 augustus 1998 geantwoord op
de brief van de griffier van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van14 juli 1997. Met deze brief
werden vragen doorgezonden die deze rechterlijke instanties stelde in het kader van een geschil tussen
een landbouwer en een landbouwcooÈ peratie. De landbouwer was van oordeel dat zijn uitsluiting van
de cooÈ peratie in strijd was met artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag en met artikel 2, lid 1, van
Verordening nr. 26 van de Raad. De vragen van het Gerechtshof hadden om te beginnen betrekking
op feitelijke gegevens betreffende de structuur van de veemarkten (runderen en varkens) en van de
vleesmarkt. Bij wijze van antwoord werden aan de Nederlandse rechterlijke instantie twee rapporten
toegezonden betreffende de situatie van de markten voor rundvlees en varkensvlees in de Europese
Unie. De vertraging ten opzichte van de verwachtingen, die werd opgelopen bij het opstellen van het
laatstgenoemde rapport, dat uiteindelijk op 29 juli 1998 werd goedgekeurd, vormt de verklaring voor
de lange tijd die het geduurd heeft om het Gerechtshof te antwoorden. Dit Hof had eveneens de vraag
gesteld of de Commissie een onderzoek was begonnen naar de verenigbaarheid van de statuten van de
betrokken cooÈ peratie met artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, dan wel of zij voornemens was een
dergelijk onderzoek in te stellen. Op die vraag werd ontkennend geantwoord; in dit verband werd
verduidelijkt dat de Commissie zich een voorlopig oordeel had gevormd over de verenigbaarheid van
de omstreden statutaire bepalingen met artikel 81, lid 1, en dat op grond van die beoordeling geen
onderzoek was gepland. Het Gerechtshof vroeg ten slotte om de mening van de Commissie over de
verenigbaarheid van deze statuten met artikel 2, lid 1, van Verordening nr. 26. Subsidiair vroeg het Hof
de Commissie criteria aan te reiken voor de toepassing van deze bepaling, aan de hand waarvan het dit
geschil zou kunnen beslechten zonder het gevaar te lopen inbreuk te maken op de beslissingsbe-
voegdheden van de Commissie. In antwoord daarop gaf de Commissie aan dat, nu zij geen onderzoek
naar de verenigbaarheid van de statutaire bepalingen met artikel 81, lid 1, had ingesteld, zij niet bij
machte was te beoordelen of deze bepalingen voldeden aan de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van
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Verordening nr. 26. Wat de toepassingsvoorwaarden van dit artikel betreft, wees de Commissie er
allereerst op dat, indien in een procedure voÂ oÂ r een nationale rechterlijke instantie de nietigheid van
een bepaling van de statuten van een landbouwcooÈ peratie wegens inbreuk op artikel 81, lid 1, wordt
aangevoerd en de cooÈ peratie een beroep doet op artikel 2, lid 1, van Verordening nr. 26, de nationale
rechter de nietigheid van de omstreden bepaling op grond van artikel 81, lid 2, kan uitspreken indien
het duidelijk is dat de bepaling niet verenigbaar is met artikel 81, lid 1, en niet voldoet aan de
voorwaarden om in aanmerking te komen voor artikel 2, lid 1, van verordening nr. 26 of voor een
vrijstelling uit hoofde van artikel 81, lid 3. Voorts merkte de Commissie op dat de cooÈ peratie zich in
het onderhavige geval niet kan beroepen op de eerste soort vrijstelling van het verbod van artikel 81,
lid 1, waarvan sprake is in artikel 2, lid 1, namelijk het geval dat de bepaling deel zou uitmaken van een
nationale marktorganisatie, aangezien er en gemeenschappelijke ordening van de markt voor
varkensvlees bestaat. Wat de tweede in artikel 2, lid 1, genoemde uitzondering betreft, namelijk het
geval dat de bepaling noodzakelijk zou zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het
gemeenschappelijke landbouwbeleid, zoals omschreven in artikel 33 van het EG-Verdrag, gaf de
Commissie ten slotte aan dat een antwoord overbodig was indien de betrokken statutaire bepalingen
voldeden aan de voorwaarden van de uitzondering van artikel 2, lid 1, tweede volzin, van Verordening
nr. 26. Zich baserend op de jurisprudentie van het Hof van Justitie 269 en op haar eigen
beschikkingenpraktijk heeft de Commissie de betekenis van deze voorwaarden verduidelijkt.

Op 3 december 1998 heeft de bevoegde directeur aan de president van de Tribunal de Commerce de
Paris en aan de kamerpresident van dit gerecht, belast met het Gemeenschapsrecht, de door hen in hun
verzoek van 30 september 1998 verlangde inlichtingen verstrekt. Dit verzoek was een gevolg van
gedingen die door meerdere groothandelaren waren aangespannen tegen een systeem van
voorraadbeheer dat door een grote producent van farmaceutische producten werd toegepast. Dit
systeem werd door de groothandelaren strijdig geacht met artikel 81. Na vernomen te hebben dat dit
systeem bij de Commissie was aangemeld, wenste de Tribunal de Commerce te vernemen, zo al niet
welk gevolg de Commissie aan deze aanmelding zou geven, dan toch minstens binnen welke termijn
een uitspraak te verwachten was. Indien dit pas na einde 1998 zou zijn, verlangde de Tribunal
verduidelijking over de vaste communautaire rechtspraktijk ter zake. In antwoord daarop heeft de
Commissie bevestigd dat het genoemde systeem, dat van toepassing was op de belangrijkste
farmaceutische producten van de betrokken fabrikant, bij haar was aangemeld. Zij vermeldde voorts
dat zij klachten tegen dit systeem had ontvangen van groothandelaren in verscheidene lidstaten. De
Commissie legde uit dat zij actief bezig was met het onderzoek van de betrokken aanmelding en van de
desbetreffende klachten, maar dat het op dat ogenblik onmogelijk was te voorzien wanneer zij in staat
zou zijn haar standpunt ten aanzien van deze zaken vast te stellen. In dit verband wees zij er op dat
haar Beschikking 96/478/EG (Adalat Ð PB L 201 van 9.8.1996) een antwoord gaf op bepaalde
rechtsvragen die in de onderhavige zaak waarschijnlijk ook aan de orde zullen komen, en dat een
beroep tegen deze beschikking aanhangig was bij het Gerecht van eerste aanleg. In verband met de
vaste communautaire rechtspraktijk ter zake vestigde de bevoegde directeur de aandacht op bepaalde
mededingingszaken in de farmaceutische sector, met name de reeds genoemde beschikking in de zaak
Adalat, Beschikking 80/1283/CEE (Johnson & Johnson Ð PB L 377 van 31.12.1980), Beschikking 87/
409/EEG (Sandoz Ð PB L 222 van 10.8.1987), bekrachtigd door het Hof van Justitie in zaak 277/87
(Jurispr. 1990, blz. I-45), alsmede de zaak Organon, die werd afgesloten zonder formele beschikking,
nadat de van een inbreuk verdachte onderneming, na de mededeling van punten van bezwaar, een
einde had gemaakt aan de met artikel 81 strijdige gedraging (25e Verslag over het mededingingsbeleid,
punten 37-38). Voorts werd melding gemaakt van sommige zaken betreffende de toepassing van

269 Zaak 61/80, Stremsel-en Kleurselfabriek, Jurispr. 1981, blz.851, punt 12 e.v.; Zaak C-399/93, Oude Luttikhuis,
Jurispr. 1995, blz.I-4515, punten 28 en 31; Beschikking van de Commissie van 23 december 1992, PB 1993, nr. 183/
1 Zaak Campina, XXIe jaarlijks verslag over het mededingingsbeleid 1991, nrs. 83-84.
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artikel 28 van het EG-Verdrag, met name de gevoegde zaken C-267/95, Merck & Co. Inc. e.a./
Primecrown Ltd, en C-268/95, Beecham Group plc/Europharm of Wothing Ltd (Jurispr. 1996, blz. I-
6285), en zaak 16/74, Centrafarm BV en Adriaan de Peijper/Winthrop BV (Jurispr. 1974, blz. 1183).

Op 22 december 1998 heeft de bevoegde directeur aan de Juzgado de Primera Instancia Numero Tres
de Madrid de inlichtingen verstrekt waarom deze bij brief van 16 juni 1998 had verzocht. Bij deze
rechtbank was een geschil aanhangig tussen een oliemaatschappij en de exploitant van een
benzinestation. Met het oog op de beslechting van dit geschil vroeg de Juzgado of de Commissie
zich reeds had uitgesproken over de verenigbaarheid van het betrokken contract met Verordening
nr. 1984/83. De rechtbank wenste tevens een volledig afschrift te verkrijgen van het dossier van de
Commissie betreffende de aanmelding van bepaalde servicestationovereenkomsten door de oliemaat-
schappij. In zijn antwoord wees de directeur erop dat, na de wijzigingen die in de contracten werden
aangebracht om ze in overeenstemming te brengen met de toepasselijke communautaire voorschriften,
de in 1993 tegen deze contracten ingeleide procedure in juni 1994 werd afgesloten. Hij voegde eraan
toe dat aan de exploitant van het betrokken tankstation een op 1 maart 1994 gedateerde en op 18
maart verzonden brief was gericht, die de wijze van berekening van de contractduur wijzigde. De
directeur merkte voorts op dat het doorgeven van een volledig afschrift van het dossier van de
aanmelding, dat in het onderhavige geval uit acht boekdelen bestond, geen gebruikelijke wijze van
samenwerking met de nationale rechterlijke instanties was. Hij verklaarde zich echter wel bereid op
eventuele nieuwe verzoeken van de Juzgado in te gaan, voor zover de algemene beginselen van goed
bestuur het toelieten en na in voorkomend geval de nodige voorzorgen te hebben genomen om het
eventueel vertrouwelijke karakter van gevraagde inlichtingen te beschermen.

Op dezelfde dag heeft dezelfde directeur geantwoord op vragen die hem waren gesteld door de
Juzgado de Primera Instancia e Instruccion de Baeza in verband met een soortgelijk geschil. Met
betrekking tot de verenigbaarheid van het betrokken servicestationcontract met Verordening nr. 1984/
83 merkte de directeur op dat de exploitant van dit tankstation na de wijziging van bepaalde
contracten van dit type in juni 1994 geen brief had ontvangen betreffende de wijziging van zijn contract
met de oliemaatschappij. Hij wees er evenwel op dat het betrokken contract reeds in overeenstemming
leek te zijn met de wijzigingen die werden aangebracht door de standaardbrief die aan andere
exploitanten van tankstations was toegestuurd. Hij was ook van oordeel dat, aangezien een van de
doelstellingen van de generieke vrijstellingsverordeningen erin bestaat de toepassing van artikel 81
door de nationale rechterlijke instanties te vergemakkelijken, de Juzgado in de onderhavige zaak over
alle noodzakelijke elementen beschikte om zich uit te spreken over de verenigbaarheid van het
contract met verordening nr. 1984/83. Wat ten slotte het doorgeven van een volledig afschrift van het
dossier van de aanmelding door de oliemaatschappij betreft, gaf de directeur hetzelfde antwoord als
aan de Juzgado van Madrid.
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Bijlage
Stand van de toepassing van de artikelen 81 en 82

door de nationale mededingingsautoriteiten

Inleidende opmerkingen:

1. Deze samenvatting heeft uitsluitend betrekking op de toepassing van de artikelen 81 en 82 van
het EG-Verdrag door de administratieve autoriteiten van de lidstaten, en niet door de rechterlijke
instanties, aangezien de betrokken artikelen, die van rechtstreekse toepassing zijn, precies om die
reden dienen te worden toegepast door alle rechterlijke instanties van elke lidstaat, zonder enige
uitzondering.

2. De toepassing van deze bepalingen door de administratieve autoriteiten is onderworpen aan de
beperkingen waarin, ten gunste van de Commissie, is voorzien in artikel 84 van het EG-Verdrag en
artikel 9, lid 3, van Verordening nr. 17.

TOEPASSING
JA/NEE

RECHTSBRON / AANVULLENDE TOELICHTING

OOSTENRIJK NEE

BELGIEÈ JA Wet 5.VIII.1991, Art. 53, in werking getreden vanaf I.IV.1993: wanneer de
Belgische autoriteiten uit hoofde van art.84 van het EG-Verdrag moeten
beslissen over de toelaatbaarheid van mededingingsregelingen en over
misbruik van machtsposities op de gemeenschappelijke markt, wordt deze
beslissing genomen door de autoriteiten die door deze wet zijn
aangewezen overeenkomstig artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het EG-
Verdrag, volgens de procedure en op straffe van de sancties waarin deze
wet voorziet.

DENEMAR-
KEN

NEE

FINLAND NEE De door het ministerie van handel en industrie opgerichte werkgroep
besloot geen gebruik te maken van deze mogelijkheid (rapport van januari
1997)

FRANKRIJK JA Verordening I.XII.1986, art. 56bis (ingevoegd bij de wet van II.XII.1992)

De minister van economie en de ambtenaren van zijn departement aan de
ene kant, en de ¹Conseil de la Concurrence (mededingingsraad) aan de
andere kant, hebben voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 de
bevoegdheden die zij, overeenkomstig de verordening, normaliter bezitten
voor de toepassing van de Franse mededingingswet.

DUITSLAND JA GWB (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen), artikel 47

Voor de uitoefening van de bevoegdheden die door de artikelen 84 en 85
van het EG-Verdrag en door de op artikel 87 van dat verdrag gebaseerde
verordeningen aan de autoriteiten van de lidstaten zijn verleend, is het
¹Bundeskartellamt de bevoegde autoriteit met betrekking tot de
toepassing van de GWB.

GRIEKEN-
LAND

JA Nomos (Wet) 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou (ter
bescherming van de vrije mededinging), zoals gewijzigd bij wet (Nomos)
2296/1995, artikel 13 b(3) : de mededingingscommissie en het secretariaat
ervan oefenen de taken uit die door de artikelen 84 en 85 van het EG-
Verdrag en door de op artikel 87 van dat Verdrag, juncto andere
machtigingsbepalingen van het Verdrag, gebaseerde verordeningen aan
de autoriteiten van de lidstaten zijn verleend. Om die taken uit te oefenen
dienen de mededingingscommissie en haar secretariaat te beschikken over
de bevoegdheden die hen voor de toepassing van de onderhavige wet zijn
verleend.

IERLAND NEE
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ITALIEÈ JA (6)
Legge comunitaria 1994, artikel 54(5) : De ¹AutoritaÁ garante della
concorrenza past artikel 81, lid 1, en artikel 82 toe, waarbij zij beschikt over
de bevoegdheden die haar door de nationale mededingingswet zijn
verleend (wet nr. 287 van 10 oktober 1990).

LUXEM-
BURG

NEE

NEDER-
LAND

JA Mededingingswet van 22 mei 1997, artikel 88: de directeur-generaal van de
Mededingingsautoriteit oefent de bevoegdheden die door de op artikel 83
van het EG-Verdrag gebaseerde verordeningen zijn verleend, uit voor de
toepassing van artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het EG-Verdrag.

PORTUGAL JA Decreto-lei 371/93 van 29 oktober, artikel 12, lid 2: het directoraat-
generaal Mededinging en Prijzen is bevoegd om de functies uit te oefenen
waarvoor de autoriteiten van de lidstaten verantwoordelijk zijn volgens de
op artikel 83 van het EG-Verdrag gebaseerde verordeningen.

SPANJE JA Real Decreto 295/1998 van 27 februari, betreffende de toepassing in
Spanje van de Europese mededingingswetten:
Art 1: ¹El Tribunal de Defensa de la Competencia is de bevoegde
autoriteit voor de toepassing in Spanje van artikel 81, lid 1, en artikel 82
van het EG-Verdrag.
Art 3: ¹El Servicio de Defensa de la Competenciaº is de bevoegde
instantie voor het onderzoeken van de toepassingsprocedures van
artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het EG-Verdrag.

ZWEDEN NEE

VERENIGD
KONINKRIJK

NEE

Conclusies:

1. Van de 15 lidstaten zijn er 8 waar de administratieve autoriteiten de artikelen 81 en 82
rechtstreeks kunnen toepassen, en 7 waar dit niet kan.

2. De 8 waar het kan zijn: BelgieÈ, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, ItalieÈ, Nederland, Portugal
en Spanje. De 7 waar het niet kan zijn: Oostenrijk, Denemarken, Finland, Ierland, Luxemburg,
Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
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VI Ð STATISTIEKEN

A Ð Artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag + artikel 65 van het EGKS-
Verdrag

1. Werkzaamheden in 1998

1.1. In 1998 ingeleide zaken

Soort Aantal %

Aanmeldingen 216 42

Klachten 192 38

Ambtshalve ingeleide zaken 270 101 20

TOTAAL 509 100

1.2. In 1998 afgesloten zaken

Bij formele beschikking Bij wege van een informele procedure

Inbreuk op artikel 82 met oplegging van
boete

1 Gunstige administratieve brief (¹comfort
letterº Ð 81, lid 1)

77

Vrijstelling 0 Gunstige administratieve brief (¹comfort
letterº Ð 81, lid 3º)

75

Afwijzing van klacht 24 Afwijzing van klacht 100

Geen bezwaar 7 Administratieve afsluiting van het dossier 278

Inbreuk van artikel 65 EGKS 1 Ongunstige administratieve brief
(¹discomfort letter)

9

Beschikking op grond van artikel 86 9

TOTAAL 42 TOTAAL 539

2. Overzicht van de voorbije vier jaar

2.1. Ontwikkeling van het aantal openstaande zaken

Aan het einde van het kalenderjaar openstaande zaken

95 96 97 98

Aanmeldingen 625 726 589 538

Klachten 371 368 450 441

Ambtshalve ingeleide zaken 121 127 223 225

TOTAAL 1 117 1 221 1 262 1204

270 ¹Ambtshalve ingeleid betekent ingeleid door de Commissie op eigen initiatief.
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2.2. Ontwikkeling van het aantal nieuwe zaken

Tijdens het jaar geregistreerde nieuwe zaken

95 96 97 98

Aanmeldingen 360 206 221 216

Klachten 114 159 177 192

Ambtshalve ingeleide zaken 47 82 101 101

TOTAAL 521 447 499 509

2.3. Ontwikkeling van het aantal afgesloten zaken

Tijdens het jaar afgesloten zaken

95 96 97 98

Bij formele beschikking 14 21 27 42

Bij wege van een informele proce-
dure

403 367 490 539

TOTAAL 417 388 517 581

B Ð Concentratieverordening

1. Ontvangen aanmeldingen

94 95 96 97 98

Aanmeldingen 95 110 131 172 235

Ingetrokken aanmeldingen 6 4 6 9 9

Zaken die tot een eindbeschikking
hebben geleid

91 109 125 142 238

2. Beschikkingen ex artikel 6

94 95 96 97 98

Artikel 6, lid 1, onder a) 5 5% 9 8% 6 5% 4 3% 6 3%

Artikel 6, lid 1, onder b) 80 88 93 85 109 90 120 89 219 92

Artikel 6, lid 1, onder c) 6 7 7 7 6 5 11 8 12 5

TOTAAL 91 100 109 100 121 100 135 100 237 100

Aanvaarding van verbintenissen
in fase I

2 3 0 2 12
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3. Beschikkingen ex artikel 8

94 95 96 97 98

Artikel 8, lid 2, met voorwaarden
en verplichtingen

2 40% 3 42% 3 43% 7 78% 5 56%

Artikel 8, lid 2, zonder voorwaar-
den en verplichtingen

2 40 2 29 1 14 1 11 2 22

Artikel 8, lid 3, Ð verbod 1 20 2 29 3 43 1 11 2 22

TOTAAL 5 100 7 100 7 100 9 100 9 100

Artikel 8, lid 4, bevel tot ontbin-
ding

2 0

ReÂvocation de deÂcisions Artikel
8, lid 5, intrekking van eerdere
beschikking

4. Verwijzingsbeschikkingen

94 95 96 97 98

Artikel 9 (verwijzing naar een lid-
staat)

1 0 3 7 4

Artikel 22, lid 3 (verwijzing naar de
Commissie)

1

5. Procedurebeschikkingen

94 95 96 97 98

Artikel 7, lid 2, verlenging van
schorsing

12 12 17 36 10

Artikel 7, lid 4, ontheffing van
verplichting tot schorsing

1 2 3 5 13

Artikel 4, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 2367/90 Ð aanmelding
onvolledig verklaard

2 2 5 17 20
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C Ð Steunmaatregelen van de staten

1. In 1998 geregistreerde nieuwe zaken

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige TOTAAL

Aangemelde
steunmaatre-
gelen

N 276 34 45 6 342 703 82.32 %

Niet-aange-
melde steun-
maatregelen

NN 32 10 7 0 97 146 17.10 %

Bestaande
steunregelin-
gen

E 0 0 0 0 5 5 0.58 %

Totaal 308 44 52 6 444 854 100 %

36.06 % 5.15 % 6.09 % 0.70 % 52 % 100 %

2. Zaken in behandeling op 31.12.1998

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige TOTAAL

Aangemelde
steunmaatre-
gelen

N 125 14 19 3 130 291 42.67 %

Niet-aange-
melde steun-
maatregelen

NN 102 12 15 0 78 207 30.35 %

Bestaande
steunregelin-
gen

E 24 2 0 0 9 35 5.13 %

Ingeleide
procedures

C 55 14 4 0 76 149 21.85 %

Totaal 306 42 38 3 293 682

44.87 % 6.16 % 5.57 % 0.44 % 42.96 % 100 %

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

406 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE



3. In 1998 behandelde gevallen volgens het register waarin zij zijn ingedeeld

3.1. Zaken ten aanzien waarvan de Commissie een beschikking heeft gegeven

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige TOTAAL

Aangemelde steunmaat-
regelen

N 207 22 38 3 317 587

Niet-aangemelde steun-
maatregelen

NN 17 9 0 0 86 112

Bestaande steunregelin-
gen

E 2 0 0 0 3 5

Ingeleide procedure C 38 4 0 0 65 107

Totaal 264 35 38 3 471 811

3.2. Uit de registers van de Commissie geschrapte zaken

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige TOTAAL

Op verzoek van de betrokken
lidstaat

13 5 1 0 81 100

De minimis 0 0 0 0 7 7

Overige 30 8 5 0 26 69

Totaal 43 13 6 0 114 176

4. Besluiten van de Commissie in 1998

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige TOTAAL

Geen bezwaar 204 19 38 4 308 573 73,08 %

Beschikking-
en in het
kader van de
formele
onderzoekpr-
oce-dure

Inleiding v.e.
procedure

25 11 0 0 66 102 13 %

Positieve
eindbeschik-
king

5 2 0 2 16 25 3,18 %

Negatieve
eindbeschik-
king

6 2 0 1 31 40 5,10 %

Voorwaarde-
lijke eindbe-
schikking

2 0 0 0 8 10 1,27 %

Dienstige maatregelen 2 0 0 0 3 5 0,68 %

Andere besluiten 0 1 0 0 28 29 3,69 %

Totaal 244 35 380 7 460 784 100%

31,12 % 4,46 % 4,85 % 0,90 % 58,67 %uÁ 100 %
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5. Ontwikkeling over de periode 1989-1998

Besluiten van de Commissie
in ...

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Geen bezwaar 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308

Beschikking-
en in het
kader van de
formele
onderzoekpr-
o-cedure

Inleiding v.e.
procedure

36 34 54 30 32 40 57 43 68 66

Positieve
eindbeschik-
king

21 20 28 25 19 15 22 14 18 16

Negatieve
eindbeschik-
king

16 14 7 8 6 3 9 23 9 31

Voorwaarde-
lijke eind-
beschikking

0 0 2 7 1 2 5 3 5 8

Dienstige maatregelen/
andere besluiten

11 9 13 9 10 27 22 18 17 31

Totaal 342 492 597 552 467 527 619 474 502 460

6. Samenvatting: besluiten per lidstaat

DE AT BE DK ES FI F GR IR IT LU NL PO UK SE UE

Geen bezwaarions 89 18 19 9 26 7 12 8 1 46 1 31 1 17 1 286

Beschikkin-
gen in het
kader van
de formele
Onderzoek-
procedure

Inleiding v.e.
* procedure

29 5 2 0 4 1 7 1 0 13 0 3 1 0 0 66

Positieve
eindbeschik-
kingen

8 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 16

Negatieve
eindbeschik-
kingen **

15 3 0 0 4 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 31

Voorwaarde-
lijke eindbe-
schikking

1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8

Dienstige maatregelen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

Andere besluiten*** 12 1 1 0 1 0 2 0 0 7 1 2 0 0 1 28

Totaal 154 28 22 9 36 8 27 9 2 77 3 38 3 18 4 438

* ¹Inleiding van een procedureº omvat ook uitgebreide of opnieuw ingeleide procedures
** ¹Negatieve eindbeschikkingº omvat ook ten dele negatieve beslissingen
***¹Andere besluitenº omvat bevelschriften, aanhangigmaking bij het Hof van Justitie of de Raad,

intrekking van een aanmelding, taalkundige revisie, rectificatie van een eerdere beschikking
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VII Ð STUDIES

In 1998 heeft DG IV opdracht gegeven tot dertien studies. Acht daarvan zullen in 1999 worden
afgerond. Van de vijf voltooide studies moeten er vier strikt vertrouwelijk blijven; zij worden in dit
verslag niet vermeld. Een andere vertrouwelijke studie werd uitgevoerd, waarvan hieronder alleen de
titel wordt vermeld:

Onderzoek naar energiecontracten in het kader van steunzaak nr. C 83/97 Sow/
Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL), Duitsland (Sachsen-Anhalt)

In 1998 werden voorts zeven studies voltooid, waartoe het vorige jaar opdracht was gegeven. EeÂn
ervan, betreffende een concurrentiedossier, moet strikt vertrouwelijk blijven en wordt hier derhalve
niet vermeld. Drie andere vertrouwelijke studies werden uitgevoerd, waarvan hieronder alleen de titel
wordt vermeld:

Studie betreffende het beleid van de mededingingsautoriteiten van de lidstaten
inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemingen
Studie over de detailhandel in brandstoffen en aanverwante producten voor
motorvoertuigen
Evaluatie en evolutie van de vrijstelling die uit hoofde van Verordening 1617/93/
EEG wordt verleend voor het tariefoverleg inzake het luchtvervoer van reizigers in
de Gemeenschap

De andere drie in 1998 afgeronde studies worden hieronder samengevat:

Studie betreffende het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen en de
financieÈ le middelen van openbare en particuliere televisieomroepen in
Oostenrijk, Finland, Zweden, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland

In de studie wordt een analyse gemaakt van de wettelijke bepalingen, de televisiemarkten en de
ontwikkeling daarvan, de diverse televisiestations en de kosten en baten die voortvloeien uit de
verplichtingen die aan openbare en particuliere omroepen zijn opgelegd, en uit de rechten die hen zijn
verleend. Deze analyse is echter alleen gemaakt voor stations die in de jaren 1994-1997 een merkelijke
economische impact op de televisiemarkten hadden.

De studie beoogt in de eerste plaats de rechten en plichten van televisiezenders, alsmede de financieÈ le
gevolgen daarvan voor de nationale en internationale markten in kaart te brengen. Uit de verzamelde
gegevens blijkt dat de verplichtingen waaraan de omroepen moeten voldoen, deels vermeld staan in de
wet, deels op informele wijze worden opgelegd door hogere instanties. Te vermelden is, dat het verschil
tussen openbare en particuliere omroepen zowel tot uiting komt in het aandeelhouderschap als in het
aantal verplichtingen waaraan zij moeten voldoen, maar dat er in geen geval een nauwkeurige definitie
voorhanden is van het begrip ¹openbare-dienstverplichting.

Uit de studie blijkt voorts dat openbare televisiezenders geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd
met kijk- en luistergeld, dat door gezinnen die een televisietoestel bezitten wordt betaald. De
wettelijke regelingen bepalen uitdrukkelijk dat, aangezien alle kijkers tot betaling van het kijk- en
luistergeld verplicht zijn, openbare omroepen gehouden zijn uit te zenden voor alle huishoudens en dat
hun programma's idealiter moeten tegemoetkomen aan de voorkeuren van alle kijkers. De openbare-
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dienstverplichtingen betreffen derhalve niet alleen alle mogelijke culturele en opvoedkundige
programma's, die voor alle minderheden bestemd zijn, maar ook de programma's die het grote
publiek aanspreken. Openbare en particuliere omroepen leveren dan ook een steeds scherpere
concurrentiestrijd om al die publieksgroepen te bereiken en hen de ruimst mogelijke programmakeuze
aan te bieden.

Al deze elementen geven aanleiding tot een aantal problemen:

Ð de openbare-dienstverplichtingen zijn niet op zodanige wijze omschreven dat een kwalitatieve
analyse of een beoordeling van het kostenplaatje mogelijk is;

Ð er bestaat een zeer ruime beoordelingsmarge bij de interpretatie van de verplichtingen die uit de
openbare-dienstkarakter van de omroeptaken voortvloeien;

Ð ten slotte voeren sommige televisiezenders geen doorzichtige boekhouding, zodat een gedetail-
leerde analyse niet mogelijk is.

Een grondiger onderzoek van de kosten- en opbrengstenstructuur van openbare en particuliere
televisieomroepen zal in de toekomst derhalve slechts kunnen plaatsvinden indien de geldende
verplichtingen vooraf duidelijk en nauwkeurig worden omschreven.

Het is niet de bedoeling deze studie te publiceren.

Studie betreffende de toepassing van de regels inzake steunmaatregelen van de
Staten door de nationale rechterlijke instanties

Grondig onderzoek en analyse per lidstaat van de wijze waarop de regels inzake staatssteun door de
nationale rechterlijke instanties worden toegepast in geval van beroepen ingesteld door concurrenten,
begunstigden of de nationale autoriteiten (terugvorderingen, ...).

In 1995 heeft de Commissie een bekendmaking goedgekeurd betreffende de samenwerking tussen de
Commissie en de nationale rechterlijke instanties op het gebied van steunmaatregelen van de Staten.
In die bekendmaking vestigt zij de aandacht op de actiemogelijkheden die op nationaal niveau in
verband met staatssteun voorhanden zijn. In bepaalde gevallen zijn de nationale rechterlijke instanties
mogelijk beter in staat vermoedelijke inbreuken op de steunvoorschriften te behandelen. De studie
heeft ten doel, aan de hand van de jurisprudentie van de nationale rechterlijke instanties te
onderzoeken in welke mate de verschillende actoren op het gebied van steun gebruik maken van deze
mogelijkheden en met betrekking tot welke aspecten er zich moeilijkheden voordoen.

Allereerst geeft de studie een overzicht van de verschillende soorten zaken die bij een nationale
rechterlijke instantie aanhangig kunnen worden gemaakt, zoals:

Ð zaken betreffende de rechtstreekse werking van artikel 88, lid 3;

Ð de verschillende soorten beroepen in het kader van de uitvoering of niet-uitvoering van een
negatieve beschikking, waarbij terugvordering van steun is gelast (lidstaat, begunstigde,
concurrenten...);
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Ð de verschillende mogelijkheden van de concurrenten om beroep in te stellen tegen de geldigheid
van de beschikkingen van de Commissie (met name in geval van goedkeuring van steunregelingen).

De hoofdbrok van de studie bestaat uit 15 hoofdstukken (eÂeÂn per lidstaat), met een overzicht van de
beroepsmogelijkheden die in het rechtsstelsel van de betrokken lidstaat open staan en een lijst van de
verschillende zaken waarin de artikelen 87-88 van het EG-Verdrag zijn toegepast, met een korte
samenvatting van elke zaak.

In het laatste deel ten slotte wordt een kritische en vergelijkende analyse gemaakt van de nationale
jurisprudenties, van de gegevens en conclusies.

De studie levert verscheidene belangrijke conclusies op voor het beleid inzake staatssteun:

In alle lidstaten bestaan er beroepsmogelijkheden ter bescherming van de rechten van derden.

Toch is het aantal steunzaken dat door de nationale rechterlijke instanties wordt behandeld, zeer
gering.

De instrumenten bestaan derhalve reeds, maar zij worden onvoldoende gebruikt. Het komt er dus op
aan uit te zoeken hoe kan worden bevorderd dat de nationale beroepsmogelijkheden beter bekend
raken en meer benut worden.

Met betrekking tot de belangrijkste vorm van beroep, namelijk het beroep dat een concurrent instelt
tegen onrechtmatig verleende steun, zijn er slechts twee gevallen te noteren waarin de actie van de
concurrenten tot het met het beroep beoogde economische resultaat heeft geleid.

Een vordering tot schadeloosstelling instellen tegen de lidstaat kunnen de concurrenten weliswaar in
alle lidstaten, maar het blijft, wegens de moeilijkheid om het oorzakelijke verband tussen de inbreuk
en de schade te bewijzen, een theoretische mogelijkheid.

Het is de bedoeling deze studie te publiceren.

Oplossingen in het EU-mededingingsrecht: beleid en praktijk van de Europese
Commissie

Dit onderzoek naar aangegane verbintenissen in concurrentiezaken op grond van de concentratiever-
ordening en de artikelen 81-82 is opgezet uit drie invalshoeken:

Ð een theoretisch en taxonomisch hoofdstuk, waarin een overzicht wordt gegeven van de
economische aspecten van de concurrentievraagstukken, alsmede een classificatie van de
verschillende mogelijke oplossingen, de redenering die eraan ten grondslag ligt en een algemene
juridische beoordeling

Ð een vergelijkende economische en juridische analyse van de relevante internationale praktijk bij
andere mededingingsautoriteiten in de EU en daarbuiten

Ð een diepgaande kwalitatieve and kwantitatieve analyse van een aantal oudere zaken.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

STUDIES 411



De belangrijkste conclusies zijn:

Ð de oplossingen moeten gericht zijn op het wegnemen of beperken van belemmeringen voor het
betreden van de markt, ten einde mededinging te creeÈren via nieuwkomers op de markt

Ð het zwaartepunt dient te liggen op het scheppen van echte mededinging, en niet alleen op een
nieuwe concurrent

Ð er dient te worden gestreefd naar structurele oplossingen, aangezien die doeltreffender zijn

Ð er wordt een matrix van mededingingsproblemen en passende oplossingen uitgewerkt

Ð er wordt gewezen op de doelmatigheid van boetes in bepaalde situaties

Ð het beleid van de Commissie strookt met het hedendaagse economische denken over mededinging.

Het is niet de bedoeling deze studie te publiceren.
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VIII Ð REACTIES OP HET XXVIIE VERSLAG OVER
HET MEDEDINGINGSBELEID

A Ð Het Europees Parlement

1. Resolutie over het XXVIIe verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid Ð
1997 (SEC(98)0636 C4-0379/98)

Het Europees Parlement,

Ð gezien het XXVIIe verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid Ð 1997 (SEC(98)0636 -
C4-0379/98),

Ð gezien de Mededeling van de Commissie aan de lidstaten over het regionale beleid en het
mededingingsbeleid (COM(98)0673 Ð C4-0247/98) 271,

Ð gezien het zesde overzicht van de Commissie van de steunmaatregelen van de lidstaten voor be- en
verwerkende industrie en bepaalde andere sectoren in de Europese Unie (COM(98)0417),

Ð gezien zijn resoluties van 13 november 1996 272 over het XXVe verslag over het mededingingsbeleid
en van 18 juli 1997 273 over het Groenboek van de Commissie betreffende verticale afspraken,

Ð gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en het
advies van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger (A4-0421/98),

A. overwegende dat het mededingingsbeleid van de EU 'afgestemd moet worden op de
economische realiteit van de wereld van vandaag' terwijl de bestaande 'wetgeving en praktijk nog
wortelen in de eerste jaren van de gemeenschappelijke markt',

B. overwegende dat er behoefte is aan mededingingswetgeving om bepaalde prioritaire
doelstellingen van de Europese Unie te verwezenlijken, te weten economische en sociale samenhang,
een adequaat niveau van onderzoek en ontwikkeling, de bescherming van het milieu, de groei van
KMO's alsook structurele aanpassing,

C. overwegende dat een goed functionerende mededinging en het streven naar gelijke kansen voor
alle bedrijven essentieÈ le voorwaarden zijn voor een soepele werking van de interne markt, vooral als
de eenheidsmunt eenmaal is ingevoerd,

D. overwegende dat het Hof van Justitie in zijn uitspraak van 18 juni 1998 in zaak C-35/96 heeft
gewezen dat de beoefenaars van vrije beroepen ondernemers zijn en dus evenals iedere andere
onderneming onderworpen zijn aan de in de artikelen 85 en 86 van het Verdrag neergelegde
mededingingsregels; dat aldus een interpretatieve koers is bekrachtigd die de EG-Commissie in het
verleden reeds had gevolgd,

271 PB C 152 van 18.5.1998, blz. 3.
272 PB C 362 van 2.12.1996, blz. 135.
273 PB C 286 van 22.9.1997, blz. 326 en 347
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E. overwegende dat de mededinging op een vrije markt beperkt wordt als gevolg van
overheidsinterventies, de onderlinge afhankelijkheid van de nationale economieeÈn en de noodzaak
de regionale en sociale samenhang in stand te houden,

F. overwegende dat de Monetaire Unie ter verzekering van de interne markt krachtiger
maatregelen tegen verstoring van de mededinging vereist, met name tegen overheidssteun door
lidstaten die samen eÂeÂn valuta delen,

G. overwegende dat het bestaande apparaat en de middelen van de Commissie om op te treden
tegen praktijken die afbreuk doen aan een eerlijke concurrentie ontoereikend zijn,

H. overwegende dat voor het veilig stellen van de mededinging binnen de Monetaire Unie meer
cooÈ rdinatie nodig is tussen de diensten van de Commissie en de mededingingsinstanties van de
lidstaten,

I. overwegende dat toekenning van overheidssteun die in strijd is met het EG-Verdrag,
contraproductief is, inefficieÈntie bevordert ten koste van efficieÈntie, de mededinging tussen regio's
en bedrijven verstoort en de overheidsbegrotingen meer belast dan nodig is,

J. overwegende dat onderhandelingen zijn geopend over de toetreding van nieuwe lidstaten uit
Oost-Europa, waarbij rekening gehouden moet worden met het feit dat deze economieeÈn in een
overgangssituatie verkeren en dat de mededingingswetgeving gevolgen zal hebben voor hun
ontwikkeling,

1. verwelkomt het XXVIIe verslag over het mededingingsbeleid en beschouwt het als een nuttig
stuk waaraan kan worden afgemeten in hoeverre de Commissie haar taken en bevoegdheden
krachtens het Verdrag nakomt en het communautaire mededingingsbeleid dichter bij het publiek
brengt; steunt in dit verband de wens van DG IV van de Commissie om de beschikking te krijgen over
voldoende personeel en rechtsmiddelen;

2. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan hun middelen beter te cooÈ rdineren en te
integreren om een efficieÈnt EU-systeem ter verzekering van eerlijke concurrentie tot stand te brengen;

3. meent dat meer uitwisseling van personeel tussen de Commissie en de nationale instanties de
basiskennis en deskundigheid van de lidstaten en de Commissie bij het oplossen van ingewikkelde
mededingingskwesties zou vergroten; spreekt zijn waardering uit over het werk van de Commissie en
haar personeel, vooral bij de behandeling van fusies, een politiek gevoelig terrein;

Ten aanzien van de democratische verantwoordingsplicht

4. verzoekt de Commissie zich er formeel toe te verbinden om het Europees Parlement alle
ontwerpuitvoeringsvoorstellen van de Commissie op het gebied van het communautaire mededin-
gingsbeleid te doen toekomen, zoals voorstellen voor groepsvrijstelling krachtens artikel 85, lid 3 van
het Verdrag en Commissie-initiatieven krachtens artikel 90, lid 3 van het Verdrag met betrekking tot
openbare bedrijven;

5. dringt er ondanks zijn waardering voor de bestaande uitstekende dialoog met de Commissie en
met name het ter zake bevoegde Commissielid op aan dat het democratische toezicht op het
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mededingingsbeleid in de Europese Unie wordt versterkt en de geregelde informatiebijeenkomsten
die nu reeds plaatsvinden tussen het Commissielid voor het mededingingsbeleid en de ter zake
bevoegde commissie van het Europees Parlement voortaan een vaste praktijk worden en ten minste
eens in de 3 maanden gehouden worden, in overleg tussen de betrokken commissie en de commissaris;

6. dringt nogmaals aan op grotere inspanningen in het kader van het Jaarverslag om de gevolgen
van het mededingingsbeleid voor andere beleidsterreinen te bepalen, met name voor het sociale, het
regionale en het milieubeleid;

7. verzoekt de Commissie een discussie op gang te brengen over de toepassing van de
mededingingsregels op de gereglementeerde vrije beroepen en hierbij rekening te houden met de
bijzondere rol die sommige vrije beroepen spelen in het algemeen belang van de samenleving;

Ten aanzien van de toepassing van de artikelen 85 en 86

8. herhaalt het standpunt van zijn resolutie van 18 juli 1997 over het Groenboek van de Commissie
betreffende verticale afspraken;

9. verwelkomt de nieuwe de minimis-bekendmaking van 15 oktober 1997; wenst er zeker van te
zijn dat deze bekendmaking vooral KMO's rechtszekerheid zal geven ten aanzien van de criteria voor
verticale en horizontale afspraken;

10. verzoekt de Commissie een analyse te publiceren over de de minimis-drempel voor
overeenkomsten van geringe betekenis om haar bewering te staven dat 'de uitwerking van dergelijke
overeenkomsten op het intracommunautaire handelsverkeer of de mededinging niet merkbaar is' en
tegelijk de bureaucratie en de juridische kosten voor KMO's zo klein mogelijk te maken; verzoekt de
Commissie in toekomstige mededingingsverslagen aan te geven hoe zij de de minimis-bekendmaking
in bepaalde gevallen gebruikt;

11. meent dat de Commissie terecht opmerkt dat KMO's maar zelden in staat zijn de mededinging
in de grensoverschrijdende handel aanmerkelijk te beõÈnvloeden;

12. is er evenwel vast van overtuigd dat de nieuwe de minimis-bekendmaking niet tot
¹hernationaliseringº van het mededingingsbeleid mag voeren, dat er bij de invoering van de
eenheidsmunt voor gezorgd moet worden dat het mededingingsbeleid op een supranationaal niveau
gevoerd blijft worden en dat de Commissie en het Parlement als partners optreden om een effen
speelveld voor bedrijven uit alle lidstaten te creeÈren en een transparant beleid te voeren;

13. herinnert aan zijn resolutie over het Groenboek betreffende verticale afspraken en met name
aan de volgende punten:

Ð onderzoeken of andere parameters dan het marktaandeel als drempelwaarde opgenomen kunnen
worden;

Ð een groepsvrijstellingsverordening voor selectieve distributie;

Ð een systeem waarbij het onderste marktsegment op basis van de de minimis-bekendmaking
vrijgesteld is van het verbod van artikel 85, lid 1;
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Ð het plafond voor de de minimis-regel moet de drempelwaarde worden voor het toepassingsgebied
van de groepsvrijstellingen;

Ten aanzien van het misbruik van een dominante positie

14. herinnert aan het in zijn resolutie van 13 november 1996 274, met name de paragrafen 2, 3 en 4,
verwoorde standpunt en verzoekt de Commissie om op basis van het eigendomscriterium onderzoek te
doen naar afbraakprijzen en andere oneerlijke praktijken, belemmeringen van reglementaire en niet-
reglementaire aard op het gebied van de telecommunicatie in zowel het mobiele als het satellietver-
keer en on-linediensten, de media, het luchtverkeer en de financieÈ le en bankensector;

15. is van mening dat de Commissie in het kader van het mededingingsbeleid vooral voor KMO's
bruikbare richtsnoeren en criteria met een omschrijving van de relevante markt moet publiceren, om
KMO's in staat te stellen hun positie ten aanzien van hun eigen geografische en productmarkten te
bepalen en te bekijken of nader wettelijk onderzoek is aan te bevelen;

Ten aanzien van staatsmonopolies en het Verdrag van Amsterdam

16. is verheugd dat de Commissie, zoals haar was gevraagd, onderzocht heeft wat de gevolgen voor
het mededingingsbeleid zullen zijn van het Verdrag van Amsterdam en met name artikel 7 D inzake
diensten van algemeen economisch belang, en meent dat dit het beste kader voor het scheppen van
werkgelegenheid zal bieden; de bijdrage van de Gemeenschap aan het stimuleren van diensten van
algemeen belang wordt hiermee bevestigd, terwijl de taakverdeling tussen de Commissie en de
lidstaten niet in het geding komt;

17. meent dat de toekomstige ontwikkeling van een geliberaliseerd mededingingsbeleid uit hoofde
van het Verdrag van Amsterdam samen moet gaan met de ontwikkeling van een versterkt
consumentenbeleid, zodat de consumenten baat hebben bij de doorzichtige prijzen in het gebied
van de eenheidsmunt; meent dat ook de consumenten in landen die niet aan de gemeenschappelijke
munteenheid deelnemen hun voordeel moeten kunnen doen met de prijsverlaging in geheel Europa
die het gevolg zal zijn van de grotere doorzichtigheid van de prijzen;

18. is van mening dat de bescherming van de consument de grondslag moet vormen voor alle
maatregelen die op het gebied van het mededingingsbeleid van de Europese Unie worden genomen,
en dat niet alleen een wakend oog moet worden gehouden op de vermenigvuldiging van het aanbod
waarover de consument kan beschikken, maar ook op de kwaliteit hiervan;

19. wijst erop dat het mededingingsbeleid via verbetering van het systeem van toekenning van
middelen moet bijdragen tot grotere werkgelegenheid;

274 PB C 362 van 2.12.1996, blz. 135
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Ten aanzien van overheidssteun

20. herinnert aan de voornaamste bevindingen van het zesde overzicht van de steunmaatregelen
van de lidstaten in de periode 1994-1996:

a) de totale steun bedroeg in de periode 1994-96 gemiddeld bijna 84.000 miljoen ecu, een raming
die echter te laag is omdat gegevens van lidstaten over de uitgaven in de landbouwsector
ontbreken; op basis van de beschikbare informatie bedraagt de overheidssteun ten minste 1,4%
van het BBP van EUR15, 573 ecu per werkende en 2,6% van de overheidsuitgaven;

b) de totale overheidssteun door sommige lidstaten is zeer hoog;

c) ongeveer 46% van de totale steun (gemiddeld dus 38.318 miljoen ecu over de periode 1994-96)
ging naar de industriesector; de verschillen in de hoogte van de steun tussen lidstaten zijn
enorm; zo is het hoogste steunniveau als percentage van de toegevoegde waarde negen keer zo
hoog als het laagste peil; als een dergelijke hoge steun voor de industrie in bepaalde lidstaten
wordt toegestaan, dan kan dit een verstoring van de mededinging betekenen;

d) de overheidssteun voor de industriesector was als volgt verdeeld: 30% voor horizontale
doelstellingen (bijv. O&O, milieu, KMO's, handel, energiebesparing, enz.), 13% voor de
scheepsbouw, staal en andere sectoren, en 56% voor regionale doelstellingen; de steun voor
horizontale doelstellingen is gedaald van 40% van de totale steun in 1988-90 (voor EUR12) tot
rond 30% in 1994-96 (voor EUR15), terwijl de steun voor specifieke sectoren iets is
toegenomen; deze trend moet worden gestopt daar sectorale doelstellingen nog sterke
verstorende gevolgen kunnen hebben dan horizontale doelstellingen;

21. bevestigt voorstander te zijn van overheidssteun die in het algemeen belang is, zoals O&O,
KMO's, training, energiebesparing en milieubescherming; stelt echter vast dat dergelijke steun is
afgenomen terwijl de steun voor afzonderlijke bedrijven is toegenomen;

22. stelt vast dat overheidssteun en het mededingingsbeleid samenhangen, zoals wordt uiteengezet
in de Mededeling van de Commissie aan de lidstaten van 17 maart 1998; onderschrijft de noodzaak van
meer samenhang tussen nationale steunregelingen, steunregelingen van de Unie en het mededin-
gingsbeleid;

23. meent evenwel dat de omvang van de totale steun in de Gemeenschap aanzienlijk is en wijst op
een continue tendens die de eerlijke mededinging verstoort, onverenigbaar is met de interne markt en
de gehechtheid van de EU aan een vrije wereldmarkt ondermijnt;

24. bepleit de invoering van een openbaar en regelmatig bijgewerkt register van alle overheids-
steun, met inbegrip van overheidssteun waarvoor groepsvrijstelling is overeengekomen; dit zou derden
informatie over de hoogte van de overheidssteun verschaffen en de Commissie in staat stellen
nauwkeurige en bijgewerkte cijfers over overheidssteun voor te leggen; meent dat de Commissie op
haar web-site alle afspraken over overheidssteun, ook afzonderlijke afspraken waarvoor een
groepsvrijstelling geldt, bekend moet maken zodra deze zijn gesloten, met inbegrip van de naam
van de betrokken bedrijven, het doel van de steun, het bedrag van de verleende steun en de locaties
waar deze steun zal worden uitgekeerd; deze informatie zal in alle officieÈ le Europese talen beschikbaar
moeten zijn; is van mening dat derden via deze site op eenvoudige wijze in de gelegenheid moeten zijn
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om klachten in te dienen over gevallen van overheidssteun waarnaar een onafhankelijk onderzoek is
gedaan;

25. is verheugd over de goedkeuring van de machtigingsverordening, die past in het streven van de
Commissie naar een beter administratief beheer van bepaalde sectoren van het mededingingsbeleid;
meent dat de Commissie de beginselen die zijn vastgelegd in de mededeling van 1997 betreffende de
¹de minimisº-overeenkomsten bindende kracht moet geven;

26. juicht het toe dat binnenkort een procedureverordening met betrekking tot overheidssteun
wordt goedgekeurd, die nieuwe garanties bevat voor de bescherming van derde partijen; wijst op de
noodzaak om een zekere coherentie en homogeniteit te handhaven met betrekking tot de juridische
bescherming die het communautaire mededingingsrecht aan ondernemingen en particulieren biedt,
zonder afbreuk te doen aan het beginsel van het nuttig effect van dit recht;

27. is van mening dat het toezicht op overheidssteun voor regionale doeleinden de economische en
sociale samenhang als uitgangspunt moet hebben en dat het juridisch concept van ¹ultraperifere
gebiedenº in de methode ter berekening van de middelen moet worden geõÈntegreerd;

28. meent dat de invoering van een ¹scorebordº vergelijkbaar met het scorebord voor de interne
markt zin zou hebben, omdat zo bekend zou worden welke lidstaten de hoogste en welke de laagste
overheidssteun verstrekken;

29. stelt voor dat in stabiliteits- en convergentieprogramma's, met inbegrip van doelstellingen voor
overheidsbegrotingen, ook mededingingsoverwegingen opgenomen worden, zodat beperkingen gelden
voor extreem hoge totale overheidssteun door lidstaten;

30. acht het noodzakelijk dat in studies over overheidssubsidies en mededinging meer aandacht dan
voorheen wordt besteed aan belastingvrijstellingen of -voordelen die het effect hebben van subsidies
en die de mededinging verstoren, en dat deze worden verboden;

Ten aanzien van internationale samenwerking

31. meent dat de bepalende globalisatiefactoren Ð de vooruitgang van de technologie, markt-
deregulering, de liberalisering van sleutelsectoren en de intensivering van de goederenhandel en de
kapitaalmarkten Ð een invloed heeft op de doeltreffendheid van het Europees beleid in zijn
traditionele vormen, met inbegrip van het mededingingsbeleid;

32. is van mening dat de interdependentie die het gevolg is van een globalisering van de productie,
distributie en handel en de uitgesproken internationale dimensie van de mededingingsproblematiek
een nieuwe aanpak van het mededingingsbeleid van de EU noodzakelijk maken;

33. bepleit een grotere rol voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in het internationale
mededingingsbeleid; verzoekt de Raad daarom de Commissie te machtigen om Ð tegelijk rekening
houdende met de overeenkomst tussen de EU en de regering van de VS inzake de toepassing van hun
mededingingswetgevingen en de succesvolle afloop van hun geschil over de fusie van McDonnell
Douglas en Boeing Ð onderhandelingen te voeren met het oog op een multilateraal akkoord over het
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internationale mededingingsrecht in de vorm van een aanvullende overeenkomst bij de overeenkomst
tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, die de volgende regelingen moet omvatten:

a) vaststelling van uniforme minimumnormen ter verhindering van concurrentievervalsend
gedrag, zoals de vorming van kartels, het misbruik van een overheersende marktpositie of
verticale en horizontale mededingingsbeperkingen;

b) de verplichting van alle ondertekende staten om een onafhankelijke mededingingsinstantie
(independent regulatory) op te richten die zorgt voor de naleving van de minimumnormen op
het gebied van het mededingingsrecht; de instelling van een orgaan voor samenwerking tussen
de nationale mededingingsinstanties, dat voor harmonisatie zorgt;

c) de verplichting van alle ondertekende staten om hun nationale mededingingsrecht alleen dan
op situaties buiten hun grondgebied toe te passen wanneer dit duidelijk in het belang van het
algemeen belang is (public interest);

d) de verankering van het beginsel ¹positive comityº, zoals neergelegd in de artikelen III tot en
met V van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de
Verenigde Staten van Amerika over de toepassing van ¹positive comityº-beginselen bij de
tenuitvoerlegging van de mededingingsregelingen, mede op het niveau van de Wereldhandels-
organisatie;

e) uitbreiding van het in de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie
neergelegde instrument voor de regeling van geschillen tot geschillen in verband met de
naleving van de internationale minimumnormen op het gebied van het mededingingsrecht;

34. is van mening dat het handelspolitieke controlemechanisme uit hoofde van artikel III, vierde
alinea, juncto bijlage 3 van de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, moet
worden aangevuld met de verplichting voor elke bij de overeenkomst aangesloten staat om op verzoek
van een andere verdragspartij een rapport op te stellen over de werking van haar nationale
mededingingsregeling;

35. meent dat de uitbreiding met de landen van Midden- en Oost-Europa aanleiding kan geven tot
spanningen in verband met de vaststelling van wetgeving op het gebied van het mededingingsbeleid;
begroet daarom de bijstand die de Commissie verleent bij de behandeling van kartelzaken in deze
landen;

36. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

REACTIES OP HET XXVIIE VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID 419



2. Verslag over het XXVIIe verslag van de Commissie over het Mededingingsbeleid

Rapporteur: Karin RIIS-JéRGENSEN

PE-nr.: A4-0421/98

Datum aanneming verslag: 9 februari 1999

Betreft:

Verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid

Bevoegde parlementaire commissie:

Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid

Achtergrond van de resolutie;

Bij schrijven van 16 april 1998 deed de Commissie het Parlement het XXVIIe verslag van de
Commissie over het mededingingsbeleid 1997 toekomen.

Op 1 juli 1998 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van dit voorstel naar de
Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid als commissie ten principale en naar
de Commissie juridische zaken en rechten van de burger als medeadviserende commissie.

De Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid benoemde reeds op haar
vergadering van 21 januari 1998 mevrouw Riis-Jùrgensen tot rapporteur.

De commissie behandelde het ontwerpverslag op haar vergaderingen van 26 mei, 24 september en 10
november 1998.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de
ontwerpresolutie.

Het Europese Parlement De Commissie

Ð gezien het XXVIIe verslag van de Commissie over
het mededingingsbeleid Ð 1997 (SEC(98)0636 - C4-
0379/98),

Ð gezien de Mededeling van de Commissie aan de
lidstaten over het regionale beleid en het mededin-
gingsbeleid (COM(98)0673 Ð C4-0247/98),

Ð gezien het zesde overzicht van de Commissie van de
steunmaatregelen van de lidstaten voor be- en
verwerkende industrie en bepaalde andere sectoren
in de Europese Unie (COM(98)0417)

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

420 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE



Ð gezien zijn resoluties van 13 november 1996 over het
XXVe verslag over het mededingingsbeleid en van
18 juli 1997 over het Groenboek van de Commissie
betreffende verticale afspraken,

Ð gezien het verslag van de Commissie economische
en monetaire zaken en industriebeleid en het advies
van de Commissie juridische zaken en rechten van
de burger (A4-0421/98)

A. overwegende dat het mededingingsbeleid van de
EU 'afgestemd moet worden op de economische
realiteit van de wereld van vandaag' terwijl de
bestaande 'wetgeving en praktijk nog wortelen in
de eerste jaren van de gemeenschappelijke markt',

De Commissie deelt de mening van het Europese
Parlement ten aanzien van de noodzaak de wetgeving
en de besluitvormingspraktijk op het gebied van de
communautaire concurrentiewetgeving aan te passen.
In dit verband is de Commissie twee jaar geleden met
een moderniseringsproces begonnen.

B. overwegende dat er behoefte is aan mededingings-
wetgeving om bepaalde prioritaire doelstellingen
van de Europese Unie te verwezenlijken, te weten
economische en sociale samenhang, een adequaat
niveau van onderzoek en ontwikkeling, de
bescherming van het milieu, de groei van KMO's
alsook structurele aanpassing,

De Commissie deelt de mening van het Europese
Parlement over het belang van doeltreffende concur-
rentieregels om de door het Parlement genoemde
doelstellingen van de Europese Unie te verwezenlijken.

C. overwegende dat een goed functionerende
mededinging en het streven naar gelijke kansen
voor alle bedrijven essentieÈ le voorwaarden zijn
voor een soepele werking van de interne markt,
vooral als de eenheidsmunt eenmaal is ingevoerd,

De Commissie is met het Europese Parlement van
mening dat de ontwikkeling van een concurrentieel
klimaat onontbeerlijk is om het welslagen van de
interne markt te waarborgen, vooral na de invoering
van de gemeenschappelijke munt.

D. overwegende dat het Hof van Justitie in zijn
uitspraak van 18 juni 1998 in zaak C-35/96 heeft
gewezen dat de beoefenaars van vrije beroepen
ondernemers zijn en dus evenals iedere andere
onderneming onderworpen zijn aan de in de
artikelen 85 en 86 van het Verdrag neergelegde
mededingingsregels; dat aldus een interpretatieve
koers is bekrachtigd die de EG-Commissie in het
verleden reeds had gevolgd,

De Commissie onderschrijft het standpunt van het
Europese Parlement over het belang van het arrest van
het Hof van Justitie in de zaak C-35/96.

E. overwegende dat de mededinging op een vrije
markt beperkt wordt als gevolg van overheidsin-
terventies, de onderlinge afhankelijkheid van de
nationale economieeÈ n en de noodzaak de
regionale en sociale samenhang in stand te
houden,

De Commissie is het met het Europese Parlement eens
dat het beginsel van de regionale en sociale cohesie in
aanmerking moet worden genomen.

F. overwegende dat de Monetaire Unie ter
verzekering van de interne markt krachtiger maat-
regelen tegen verstoring van de mededinging
vereist, met name tegen overheidssteun door
lidstaten die samen eÂeÂn valuta delen,

De Commissie is het met het Parlement eens dat een
strengere controle op staatssteun moet worden
uitgeoefend, ongeacht de munteenheid waarin de
steun wordt verleend. De gevolgen voor de gemeen-
schappelijke markt zouden hierdoor niet worden
beõÈnvloed. Een gemeenschappelijke munt maakt con-
currentievervalsingen juist zichtbaarder.

G. overwegende dat het bestaande apparaat en de
middelen van de Commissie om op te treden tegen
praktijken die afbreuk doen aan een eerlijke
concurrentie ontoereikend zijn,

De Commissie constateert een belangrijke toename van
de hoeveelheid werk op een aantal van haar
werkterreinen en zij zal alle mogelijke maatregelen
nemen om de middelen van de betrokken diensten te
versterken.

H. overwegende dat voor het veilig stellen van de
mededinging binnen de Monetaire Unie meer
cooÈ rdinatie nodig is tussen de diensten van de
Commissie en de mededingingsinstanties van de
lidstaten,

De Commissie is met het Europese Parlement
overtuigd van het belang van een grotere mate van
cooÈ rdinatie tussen haar diensten en de instanties in de
lidstaten die met de mededinging zijn belast. Een goed
voorbeeld van deze versterking vindt zij de tenuitvoer-
legging van haar mededeling over haar samenwerking
met deze autoriteiten voor de behandeling van de
gevallen die onder de artikelen 85 en 86 vallen.
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I. overwegende dat toekenning van overheidssteun
die in strijd is met het EG-Verdrag, contraproduc-
tief is, inefficieÈntie bevordert ten koste van
efficieÈntie, de mededinging tussen regio's en
bedrijven verstoort en de overheidsbegrotingen
meer belast dan nodig is,

De Commissie vindt het begrip ¹mededinging tussen de
regio'sº niet gerechtvaardigd uit het oogpunt van de
regionale steun. Zij is echter wel van mening dat het
verlenen van staatssteun in sommige gevallen kan
leiden tot inadequate beslissingen met betrekking tot
de keuze van de plaats waar de investeringen worden
gedaan doordat bepaalde regio's zonder geldige reden
ten opzichte van andere worden bevoordeeld. De
Commissie wil daarom zorgen voor een doeltreffender
controle op staatssteun, overeenkomstig de bepalingen
van het Verdrag, waarin naast het beginsel van het
verbod op staatssteun ook uitzonderingen zijn
vastgelegd die op restrictieve wijze moeten worden
geõÈnterpreteerd.

J. overwegende dat onderhandelingen zijn geopend
over de toetreding van nieuwe lidstaten uit Oost-
Europa, waarbij rekening gehouden moet worden
met het feit dat deze economieeÈn in een over-
gangssituatie verkeren en dat de mededingings-
wetgeving gevolgen zal hebben voor hun
ontwikkeling,

Naar de mening van de Commissie maken de
communautaire regels een stapsgewijze toepassing van
de concurrentieregels voor de toetreding mogelijk
(bijvoorbeeld door een geleidelijke toepassing van de
regels inzake vrijstelling).

1. verwelkomt het XXVIIe verslag over het mede-
dingingsbeleid en beschouwt het als een nuttig
stuk waaraan kan worden afgemeten in hoeverre
de Commissie haar taken en bevoegdheden
krachtens het Verdrag nakomt en het commu-
nautaire mededingingsbeleid dichter bij het
publiek brengt; steunt in dit verband de wens
van DG IV van de Commissie om de beschikking
te krijgen over voldoende personeel en rechts-
middelen;

De Commissie is erover verheugd dat het Parlement
tevreden is over de kwaliteit en het nut van het verslag
over het mededingingsbeleid. Zij is het met het
Parlement eens over de waarde ervan als instrument
van voorlichting en doorzichtigheid tegenover het
publiek dat het Parlement vertegenwoordigt. Voorts
waardeert de Commissie in het bijzonder de steun van
het Parlement zowel wat betreft de versterking van haar
personele middelen als ten aanzien van de
modernisering van haar wetgevingsinstrumenten.

2. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan
hun middelen beter te cooÈ rdineren en te
integreren om een efficieÈ nt EU-systeem ter
verzekering van eerlijke concurrentie tot stand te
brengen;

De Commissie verbindt zich ertoe de nauwe
samenwerking met de lidstaten voort te zetten, in het
belang van een eerlijke concurrentie, met name door
uitwisselingen tussen ambtenaren van de Gemeenschap
en van de nationale overheidsdiensten.

3. meent dat meer uitwisseling van personeel tussen
de Commissie en de nationale instanties de
basiskennis en deskundigheid van de lidstaten en
de Commissie bij het oplossen van ingewikkelde
mededingingskwesties zou vergroten; spreekt zijn
waardering uit over het werk van de Commissie en
haar personeel, vooral bij de behandeling van
fusies, een politiek gevoelig terrein;

Ten aanzien van de democratische verantwoordings-
plicht

4. verzoekt de Commissie zich er formeel toe te
verbinden om het Europees Parlement alle ont-
werpuitvoeringsvoorstellen van de Commissie op
het gebied van het communautaire mededingings-
beleid te doen toekomen, zoals voorstellen voor
groepsvrijstelling krachtens artikel 85, lid 3 van het
Verdrag en Commissie-initiatieven krachtens
artikel 90, lid 3 van het Verdrag met betrekking
tot openbare bedrijven;

De Commissie stuurt reeds de ontwerp-groepsvrijstel-
lingsverordening uit hoofde van artikel 85, lid 3, aan de
voorzitter van de bevoegde commissie van het
Parlement ter informatie en discussie. Alleen ontwerp-
verordeningen die door de Commissie zijn goedgekeurd
en in het PB worden gepubliceerd, worden aldus
toegezonden; voorontwerpen, die louter informele
ontwerpen zijn welke door de diensten van de
Commissie zijn opgesteld, worden niet gezonden.
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In het kader van artikel 90, lid 3 (in de nieuwe
nummering artikel 86, lid 3) komt de Commissie
alleen de reeds uit hoofde van het Verdrag bestaande
verplichtingen na. Ook indien zij dit doet door middel
van een richtlijn, past de Commissie slechts de
bestaande regels toe en schept zij geen nieuwe
verplichtingen voor de ondernemingen bedoeld in
artikel 90. Niettemin zendt de Commissie ook
ontwerp-richtlijnen op grond van artikel 90, lid 3 aan
de voorzitter van de bevoegde commissie van het
Parlement ter informatie en discussie. Deze teksten
kunnen pas worden gezonden wanneer de Commissie
de ontwerp-richtlijn heeft goedgekeurd. OnofficieÈ le
ontwerpteksten van de diensten van de Commissie
kunnen uiteraard niet worden gezonden.

5. dringt er ondanks zijn waardering voor de
bestaande uitstekende dialoog met de Commissie
en met name het ter zake bevoegde Commissielid
op aan dat het democratische toezicht op het
mededingingsbeleid in de Europese Unie wordt
versterkt en de geregelde informatiebijeenkom-
sten die nu reeds plaatsvinden tussen het
Commissielid voor het mededingingsbeleid en de
ter zake bevoegde commissie van het Europees
Parlement voortaan een vaste praktijk worden en
ten minste eens in de 3 maanden gehouden
worden, in overleg tussen de betrokken
commissie en de commissaris;

De praktijk om regelmatig informatievergaderingen te
houden tussen de bevoegde commissie van het
Europese Parlement en de voor concurrentie verant-
woordelijke commissaris is zeer nuttig en positief voor
beide instellingen gebleken; tevens wordt hierdoor de
transparantie bij de tenuitvoerlegging van het mededin-
gingsbeleid vergroot. De Commissie vindt dan ook dat
deze praktijk in de toekomst moet worden voortgezet.

6. dringt nogmaals aan op grotere inspanningen in
het kader van het Jaarverslag om de gevolgen van
het mededingingsbeleid voor andere beleidsterrei-
nen te bepalen, met name voor het sociale, het
regionale en het milieubeleid;

De Commissie neemt kennis van het verzoek van het
Europese Parlement dat in het verslag een betere
evaluatie wordt gemaakt van het effect van het
mededingingsbeleid op andere beleidsterreinen van de
Gemeenschap, en met name het sociale, het regionale
en het milieubeleid. De Commissie verbindt zich ertoe
bij de opstelling van het volgende verslag zoveel
mogelijk aan de wensen van het Parlement tegemoet
te komen maar zij wil er wel nadrukkelijk op wijzen dat
het XXVIIde verslag al opmerkingen op deze gebieden
bevat.

7. verzoekt de Commissie een discussie op gang te
brengen over de toepassing van de mededingings-
regels op de gereglementeerde vrije beroepen en
hierbij rekening te houden met de bijzondere rol
die sommige vrije beroepen spelen in het
algemeen belang van de samenleving;

De Commissie neemt met belangstelling kennis van het
voorstel van het Parlement maar ziet er geen dringende
noodzaak in een debat over deze kwestie op gang te
brengen aangezien het aantal gevallen die op de
gereglementeerde beroepen betrekking hebben nog
gering is.

Ten aanzien van de toepassing van de artikelen 85 en 86

8. herhaalt het standpunt van zijn resolutie van 18 juli
1997 over het Groenboek van de Commissie
betreffende verticale afspraken;

Zie punt 13.

9. verwelkomt de nieuwe de minimis-bekendmaking
van 15 oktober 1997; wenst er zeker van te zijn dat
deze bekendmaking vooral KMO's rechtszeker-
heid zal geven ten aanzien van de criteria voor
verticale en horizontale afspraken;

De Commissie geeft het Parlement de verzekering dat
de ¹de minimisº-bekendmaking de rechtszekerheid,
met name voor het midden- en kleinbedrijf, ten
aanzien van de criteria voor verticale en horizontale
afspraken zal vergroten omdat hierin deze criteria
worden verduidelijkt en de ¹de minimisº-drempel van
5% naar 10 % wordt verhoogd voor verticale afspraken.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

REACTIES OP HET XXVIIE VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID 423



10. verzoekt de Commissie een analyse te publiceren
over de de minimis-drempel voor overeenkomsten
van geringe betekenis om haar bewering te staven
dat 'de uitwerking van dergelijke overeenkomsten
op het intracommunautaire handelsverkeer of de
mededinging niet merkbaar is' en tegelijk de
bureaucratie en de juridische kosten voor KMO's
zo klein mogelijk te maken ; verzoekt de
Commissie in toekomstige mededingingsverslagen
aan te geven hoe zij de de minimis-bekendmaking
in bepaalde gevallen gebruikt;

De Commissie is van oordeel dat aan de hand van de in
de mededeling genoemde criteria, die in cijfers zijn
uitgedrukt en op haar ervaring zijn gebaseerd, haar
b ew e r i n g a l k a n w o rd e n g e s t a a f d d a t de
overeenkomsten waarop de mededeling betrekking
heeft geen merkbare gevolgen hebben voor de
mededinging of voor het intra-communautaire
handelsverkeer; terzelfder tijd verminderen zij de
bureaucratische handelingen en de kosten voor het
MKB. Zij kan het Parlement de verzekering geven dat
in de toekomstige verslagen over het mededingings-
beleid zal worden verduidelijkt op welke wijze de
Commissie de ¹de minimisº-mededeling gebruikt, om
te beginnen in het verslag over 1998 (XXVIIIe verslag).

11. meent dat de Commissie terecht opmerkt dat
KMO's maar zelden in staat zijn de mededinging
in de grensoverschrijdende handel aanmerkelijk te
beõÈnvloeden;

De Commissie neemt ter kennis dat het Parlement haar
bewering dat middelgrote en kleine bedrijven het
intracommunautaire handelsverkeer slechts zelden
beõÈnvloeden, goedkeurt.

12. is er evenwel vast van overtuigd dat de nieuwe de
minimis-bekendmaking niet tot ¹hernationalise-
ringº van het mededingingsbeleid mag voeren, dat
er bij de invoering van de eenheidsmunt voor
gezorgd moet worden dat het mededingingsbeleid
op een supranationaal niveau gevoerd blijft
worden en dat de Commissie en het Parlement
als partners optreden om een effen speelveld voor
bedrijven uit alle lidstaten te creeÈren en een
transparant beleid te voeren;

De Commissie deelt het streven van het Parlement naar
g e l i j k e c o n c u r r e n t i e v o o r w a a r d e n v o o r d e
ondernemingen uit alle lidstaten en zijn wens ervoor
te zorgen dat het beleid transparant is. Zij meent dat de
invoering van de euro een aantal concurrentievervalsin-
gen zichtbaarder zal maken en verbindt zich ertoe
krachtig op te treden om deze vervalsingen te
voorkomen. Zij onderstreept dat de vaststelling van
de ¹de minimisº-bekendmaking voortvloeit uit een
brede consensus met de lidstaten. Zij acht het daarom
uitermate onwaarschijnlijk dat het binnenlands beleid
van deze lidstaten de onvereenkomsten waarop de
communautaire bekendmaking betrekking heeft, zou
beperken. Wat de overeenkomsten betreft waarop,
gelet op hun gevaarlijke karakter, de mededeling niet
van toepassing zou zijn, voorziet de mededeling in een
verdeling van het werk tussen de Commissie en de
autoriteiten en rechterlijke instanties van de lidstaten.
De Commissie ¹zal alleen dan ertegen optreden, indien
zij van oordeel is dat dit in het belang van de
Gemeenschap noodzakelijk is, in het bijzonder
wanneer de overeenkomsten de goede werking van de
interne markt in gevaar brengen. In de overige gevallen
is zij ¹van oordeel, dat het in de eerste plaats aan de
autoriteiten en de rechterlijke instanties van de
lidstaten is om deze te onderzoekenº en er bij
voorkeur het Gemeenschapsrecht op toe te passen,
zoals de rechterlijke instanties van alle lidstaten en de
autoriteiten van de meeste daarvan kunnen doen.

13. herinnert aan zijn resolutie over het Groenboek
betreffende verticale afspraken en met name aan
de volgende punten:
Ð onderzoeken of andere parameters dan het

marktaandeel als drempelwaarde opgenomen
kunnen worden;

De Commissie hield bij het opstellen van het vervolg op
het Groenboek, waar mogelijk, rekening met de mening
die het Parlement in het verslag-Thyssen heeft geuit.

Ð een groepsvrijstellingsverordening voor
selectieve distributie;

Ð een systeem waarbij het onderste markt-
segment op basis van de de minimis-bekendma-
king vrijgesteld is van het verbod van artikel 85,
lid 1;

Over dit vervolg (een Mededeling van de Commissie
(COM(1998) 544 def.) en een voorstel voor twee
verordeningen (COM(1998) 546 def.)) wordt het
Parlement om advies gevraagd.

Ð het plafond voor de de minimis-regel moet de
drempelwaarde worden voor het toepassings-
gebied van de groepsvrijstellingen
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Ten aanzien van het misbruik van een dominante positie

14. herinnert aan het in zijn resolutie van 13 november
1996, met name de paragrafen 2, 3 en 4, verwoorde
standpunt en verzoekt de Commissie om op basis
van het eigendomscriterium onderzoek te doen
naar afbraakprijzen en andere oneerlijke
praktijken, belemmeringen van reglementaire en
niet-reglementaire aard op het gebied van de
telecommunicatie in zowel het mobiele als het
satellietverkeer en on-linediensten, de media, het
luchtverkeer en de financieÈ le en bankensector;

De Commissie merkt op dat het Europese Parlement
haar wederom verzoekt ervoor te zorgen dat in
bepaalde sectoren een ¹eigendomscriteriumº wordt
gehanteerd bij onderzoeken naar afbraakprijzen en
oneerlijke concurrentiepraktijken. Gelet op het feit dat
de meeste van de genoemde sectoren vroegere staats-
monopolies waren, doelt het Parlement hier kennelijk
op openbare bedrijven en op de staat als
aandeelhouder.

Algemeen worden onderzoeken naar afbraakprijzen of
oneerlijke praktijken verricht in gevallen waarin sprake
is van praktijken die vallen onder artikel 86 van het
Verdrag (misbruik van machtspositie). Indien de voor
dit soort praktijken verantwoordelijke organisatie een
openbare onderneming is, heeft de Commissie er geen
enkel probleem mee hierop de bepalingen van dit
artikel toe te passen. Bovendien kan de Commissie,
indien de Staat als publieke instantie op de een of
andere manier hierbij betrokken is, ook artikel 90 (in de
nieuwe nummering artikel 86) toepassen. Zij is daarom
niet van mening dat het ¹eigendomº van de
aandeelhouder een relevant criterium is voor
beoordelingen inzake de toepassing van het
communautaire mededingingsrecht.

15. is van mening dat de Commissie in het kader van
het mededingingsbeleid vooral voor KMO's
bruikbare richtsnoeren en criteria met een
omschrijving van de relevante markt moet
publiceren, om KMO's in staat te stellen hun
positie ten aanzien van hun eigen geografische en
productmarkten te bepalen en te bekijken of nader
wettelijk onderzoek is aan te bevelen;

De Commissie maakt het Parlement erop attent dat de
bestaande bekendmaking inzake de bepaling van de
relevante markt voor het gemeenschappelijke mededin-
gingsrecht in ieder geval geldt voor het midden- en
kleinbedrijf, zoals voor ieder bedrijf, ongeacht zijn
omvang. Zij is derhalve niet voornemens een
specifieke bekendmaking voor het MKB te publiceren.

16. verzoekt de Commissie de bevoegde commissie
van het Europees Parlement een uitvoerig
overzicht te verschaffen van de gevolgen voor
het mededingingsbeleid van het liberaliserings- en
privatiseringsproces in de sectoren telecommuni-
catie en energie in de verschillende lidstaten, met
bijzondere aandacht voor eigendomsstructuren en
de buitensporig grote invloed van bepaalde grote
spelers in de besluitvorming inzake de toekomstige
ontwikkeling van de twee sectoren; dringt aan op
onderzoek naar eventueel misbruik van
machtsposities en naar de verbindingen tussen
deze twee sectoren, gezien de technologische
overlappingen die hier te vinden zijn, alsmede op
onderzoek naar de verbindingen tussen deze twee
sectoren en de banksector;

De liberalisering wordt door de diensten van de
Commissie zeer nauwlettend gevolgd, en wel op
uiterst transparante wijze. Algemeen wordt in het
jaarverslag over het mededingingsbeleid geregeld de
stand opgemaakt van het liberaliseringsproces in de
verschillende sectoren waarop het betrekking heeft.

Op het gebied van telecommunicatie onderzoekt de
Commissie sedert enkele jaren, en meer in het
bijzonder sinds 1 januari 1998, de openstelling van
deze sector voor concurrentie. In 1998 heeft de
Commissie twee verslagen opgesteld over de met de
tenuitvoerlegging van de liberaliseringsrichtlijnen
gemaakte vooruitgang, welke beide zijn gepubliceerd
(COM(1998)80 en COM(1998) 594). Na deze
onderzoekingen heeft de Commissie tegen een aantal
lidstaten inbreukprocedures ingeleid. Daarnaast ziet zij
erop toe dat de vroegere monopoliehouders geen
misbruik maken van de machtspositie die zij mogelijk
nog hebben of de concurrentie belemmeren door
middel van afspraken. Er zijn in verschillende gevallen
procedures ingeleid en beschikkingen gegeven.
Hetzelfde geldt voor concentraties. Deze beschik-
kingen worden gepubliceerd in het Publicatieblad, in
de Competition Policy Newsletter toegelicht en in het
jaarlijks verslag over het mededingingsbeleid
samengevat.

Wat de energiesector betreft, deze is pas onlangs
geliberaliseerd. In het volgende mededingingsverslag
(1998) wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed.
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De Commissie is derhalve van oordeel dat een stringent
toezicht op de tenuitvoerlegging van de liberalisering en
de transparantie van haar eigen maatregelen op dit
gebied zi jn gewaarborgd. Indien eventuele
verbindingen tussen telecommunicatiebedrijven, ener-
gieproducenten, banken of andere marktpartijen
zouden leiden tot concurrentiebeperkende afspraken
of misbruiken van machtspositie, zou de Commissie
deze gevallen uiteraard aanpakken op basis van de
geldende bepalingen, zonder dat voorafgaande studies
noodzakelijk zouden zijn. Zo heeft de Commissie
bijvoorbeeld de voorwaarden bestudeerd waarop een
afspraak tussen een telecommunicatiebedrijf (CeÂgeÂtel)
en de SNCF wordt uitgevoerd.

Ten slotte voert de Commissie geregeld studies uit Ð of
geeft opdracht voor de uitvoering hiervan Ð naar
netwerkindustrieeÈn in Europa, om de gevolgen van het
dereguleringsproces te evalueren. Een voorbeeld
hiervan is de studie ¹Europe's Network Industries :
Conflicting Priorities (telecommunications)º die in
september 1998 is gepubliceerd en de gezamenlijke
studie inzake netwerkindustrieeÈn die op dit ogenblik
door DG II en de Universiteit van Toulouse wordt
verricht .

Ten aanzien van staatsmonopolies en het Verdrag van
Amsterdam

17. is erover verheugd dat de Commissie, zoals haar
was gevraagd, onderzocht heeft wat de gevolgen
voor het mededingingsbeleid zullen zijn van het
Verdrag van Amsterdam en met name artikel 7 D
inzake diensten van algemeen economisch belang,
en meent dat dit het beste kader voor het scheppen
van werkgelegenheid zal bieden; de bijdrage van
de Gemeenschap aan het stimuleren van diensten
van algemeen belang wordt hiermee bevestigd,
terwijl de taakverdeling tussen de Commissie en
de lidstaten niet in het geding komt;

De Commissie is verheugd dat het Parlement tevreden
is over de follow-up die door de Commissie is gegeven
aan zijn verzoek de gevolgen van het Verdrag van
Amsterdam voor het mededingingsbeleid te
onderzoeken. Zij onderschrijft de lezing van artikel 7D
(in de nieuwe nummering artikel 16) door het
Parlement waarbij het evenwicht tussen de
bevoegdheden van de Commissie en die van de
lidstaten wordt belicht.

18. meent dat de toekomstige ontwikkeling van een
geliberaliseerd mededingingsbeleid uit hoofde van
het Verdrag van Amsterdam samen moet gaan met
de ontwikkeling van een versterkt consumenten-
beleid, zodat de consumenten baat hebben bij de
doorzichtige prijzen in het gebied van de
eenheidsmunt; meent dat ook de consumenten in
landen die niet aan de gemeenschappelijke
munteenheid deelnemen hun voordeel moeten
kunnen doen met de prijsverlaging in geheel
Europa die het gevolg zal zijn van de grotere
doorzichtigheid van de prijzen;

De Commissie deelt de mening van het Parlement over
de noodzaak een consumentenvoorlichtingsbeleid te
ontwikkelen om het welslagen van de gemeenschappe-
lijke munt te waarborgen. De consumenten in de Unie
moeten profijt kunnen hebben van de prijstransparantie
die de euro zeker zal doen ontstaan en zal stimuleren.

19. is van mening dat de bescherming van de
consument de grondslag moet vormen voor alle
maatregelen die op het gebied van het mededin-
gingsbeleid van de Europese Unie worden
genomen, en dat niet alleen een wakend oog
moet worden gehouden op de vermenigvuldiging
van het aanbod waarover de consument kan
beschikken, maar ook op de kwaliteit hiervan;

De Commissie is het met het Parlement eens dat de
consument uiteindelijk degene moet zijn die profiteert
van het concurrentieproces en dat bescherming van de
concurrentie en consumentenbescherming nauw met
elkaar zijn verbonden. Zij onderstreept dat
bijvoorbeeld de openstelling van de telecommunicatie-
markten voor concurrentie positieve gevolgen heeft
gehad omdat het aanbod is uitgebreid alsook door het
stimulerende effect op innovatie en een betere kwaliteit
van goederen en diensten.

20. wijst erop dat het mededingingsbeleid via
verbetering van het systeem van toekenning van
middelen moet bijdragen tot grotere werkgelegen-
heid

De Commissie is het ermee eens dat het mededingings-
beleid dient bij te dragen tot de bevordering van de
werkgelegenheid. Een concurrerende industrie in een
klimaat van onvervalste concurrentie is immers de beste
garantie voor de duurzame ontwikkeling van de werk-
gelegenheid.
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Ten aanzien van overheidssteun

21. herinnert aan de voornaamste bevindingen van het
zesde overzicht van de steunmaatregelen van de
lidstaten in de periode 1994-1996:
a) de totale steun bedroeg in de periode 1994-96

gemiddeld bijna 84 000 miljoen ecu, een raming
die echter te laag is omdat gegevens van
lidstaten over de uitgaven in de landbouw-
sector ontbreken; op basis van de beschikbare
informatie bedraagt de overheidssteun ten
minste 1,4% van het BBP van EUR15, 573
ecu per werkende en 2,6% van de overheids-
uitgaven;

De Commissie is verheugd over de belangstelling van
het Parlement voor het zesde overzicht van de steun-
maatregelen van de staten in de Unie.

b) de totale overheidssteun door sommige
lidstaten is zeer hoog

c) ongeveer 46% van de totale steun (gemiddeld
dus 38 318 miljoen ecu over de periode 1994-96)
ging naar de industriesector; de verschillen in de
hoogte van de steun tussen lidstaten zijn enorm;
zo is het hoogste steunniveau als percentage van
de toegevoegde waarde negen keer zo hoog als
het laagste peil; als een dergelijke hoge steun
voor de industrie in bepaalde lidstaten wordt
toegestaan, dan kan dit een verstoring van de
mededinging betekenen

d) de overheidssteun voor de industriesector was
als volgt verdeeld: 30% voor horizontale
doelstellingen (bijv. O&O, milieu, KMO's,
handel, energiebesparing, enz.), 13% voor de
scheepsbouw, staal en andere sectoren, en 56%
voor regionale doelstellingen; de steun voor
horizontale doelstellingen is gedaald van 40%
van de totale steun in 1988-90 (voor EUR12)
tot rond 30% in 1994-96 (voor EUR15), terwijl
de steun voor specifieke sectoren iets is
toegenomen; deze trend moet worden gestopt
daar sectorale doelstellingen nog sterke
verstorende gevolgen kunnen hebben dan
horizontale doelstellingen;

22 bevestigt voorstander te zijn van overheidssteun
die in het algemeen belang is, zoals O&O, KMO's,
training, energiebesparing en milieubescherming;
stelt echter vast dat dergelijke steun is afgenomen
terwijl de steun voor afzonderlijke bedrijven is
toegenomen

De Commissie deelt de mening van het Parlement, met
dien verstande dat deze steunmaatregelen niet leiden
tot misbruik (O & O, opleiding) en door hun omvang
geen risico inhouden voor de liberalisering van
sommige markten zoals elektriciteit (milieubescher-
ming); in dit verband wijst de Commissie op de
goedkeuring in juli 1998 van een kaderregeling inzake
opleidingssteun. De Commissie heeft voorts evenals het
Parlement de tendens opgemerkt die zich voordoet bij
de uitkering van bedragen als horizontale steun en de
aan individuele bedrijven verleende steun.

23. stelt vast dat overheidssteun en het mededingings-
beleid samenhangen, zoals wordt uiteengezet in de
Mededeling van de Commissie aan de lidstaten
van 17 maart 1998; onderschrijft de noodzaak van
meer samenhang tussen nationale steunregelingen,
steunregelingen van de Unie en het mededingings-
beleid;

De Commissie heeft ten aanzien van dit punt geen
commentaar.
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24. meent evenwel dat de omvang van de totale steun
in de Gemeenschap aanzienlijk is en wijst op een
continue tendens die de eerlijke mededinging
verstoort, onverenigbaar is met de interne markt
en de gehechtheid van de EU aan een vrije
wereldmarkt ondermijnt;

De totale omvang van de steun is inderdaad zeer hoog.
De Commissie is hierover met de lidstaten een dialoog
aangegaan. Overeenkomstig het stelsel van toezicht op
staatssteun, echter, bekijkt de Commissie steunregelin-
gen of steunmaatregelen per geval om erop toe te zien
dat zij met de gemeenschappelijke markt verenigbaar
zijn. Bij zo'n onderzoek kunnen andere subsidies die
door de lidstaat in kwestie aan andere bedrijven zijn
betaald, niet in aanmerking worden genomen.

De Commissie pakt thans reeds de kwestie van
staatssteun in de vorm van belastingfaciliteiten aan.
Een mededeling waarin het standpunt en de strategie
van de Commissie ter zake wordt uiteengezet, is op
11 november 1998 goedgekeurd.

25. bepleit de invoering van een openbaar en regel-
matig bijgewerkt register van alle overheidssteun,
met inbegrip van overheidssteun waarvoor groeps-
vrijstelling is overeengekomen; dit zou derden
informatie over de hoogte van de overheidssteun
verschaffen en de Commissie in staat stellen
nauwkeurige en bijgewerkte cijfers over
overheidssteun voor te leggen; meent dat de
Commissie op haar web-site alle afspraken over
overheidssteun, ook afzonderlijke afspraken
waarvoor een groepsvrijstelling geldt, bekend
moet maken zodra deze zijn gesloten, met
inbegrip van de naam van de betrokken
bedrijven, het doel van de steun, het bedrag van
de verleende steun en de locaties waar deze steun
zal worden uitgekeerd; deze informatie zal in alle
officieÈ le Europese talen beschikbaar moeten zijn;
is van mening dat derden via deze site op
eenvoudige wijze in de gelegenheid moeten zijn
om klachten in te dienen over gevallen van
overheidssteun waarnaar een onafhankelijk
onderzoek is gedaan;

In het overzicht van de Commissie inzake de steun-
maatregelen van de lidstaten, dat is gebaseerd op de
jaarlijkse rapportage uit de lidstaten, vindt men
uitgebreide informatie over het niveau en de structuur
van steun die in de lidstaten is verleend. Vanaf 1998 zal
het Overzicht, dat in alle officieÈ le taalversies op
Internet beschikbaar is, jaarlijks worden gepubliceerd.
Daarnaast worden alle beschikkingen gepubliceerd in
het Publicatieblad, dat eveneens op Internet
verkrijgbaar is. Deze publicatie bevat de door het EP
verlangde informatie-elementen.

Wat de groepsvrijstellingen betreft, heeft de Commissie
gedetailleerde regels opgesteld die voor de lidstaten
zullen gelden om transparantie en afdoende toezicht op
steunverlening te waarborgen. Zo moeten de listaten
bijvoorbeeld, ten aanzien van de uitvoering van
steunregelingen of afzonderlijke steun die niet wordt
verleend in het kader van enige regeling, welke op
grond van verordeningen zijn vrijgesteld, een
samenvatting van de informatie met betrekking van
deze steun aan de Commissie doen toekomen met het
oog op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad.

Met het oog op de verbetering van de toegang tot
informatie is het jaarlijkse verslag over het mededin-
gingsbeleid, waarin alle gegeven beschikkingen over
afzonderlijke steunmaatregelen worden genoemd en
een gedetailleerd overzicht van de belangrijke gevallen
wordt gegeven, voor het publiek ook verkrijgbaar via
Internet. Intussen streeft de Commissie voortdurend
naar verbetering van de toegang tot informatie over
staatssteun.

26. is verheugd over de goedkeuring van de machti-
gingsverordening, die past in het streven van de
Commissie naar een beter administratief beheer
van bepaalde sectoren van het mededingingsbe-
leid; meent dat de Commissie de beginselen die
zijn vastgelegd in de mededeling van 1997
betreffende de ¹de minimisº-overeenkomsten
bindende kracht moet geven;

27. juicht het toe dat binnenkort een procedurever-
ordening met betrekking tot overheidssteun wordt
goedgekeurd, die nieuwe garanties bevat voor de
bescherming van derde partijen; wijst op de
noodzaak om een zekere coherentie en
homogeniteit te handhaven met betrekking tot de
juridische bescherming die het communautaire
mededingingsrecht aan ondernemingen en
particulieren biedt, zonder afbreuk te doen aan
het beginsel van het nuttig effect van dit recht;
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28. is van mening dat het toezicht op overheidssteun
voor regionale doeleinden de economische en
sociale samenhang als uitgangspunt moet hebben
en dat het juridisch concept van ¹ultraperifere
gebiedenº in de methode ter berekening van de
middelen moet worden geõÈntegreerd;

Evenals het Europese Parlement vindt de Commissie
dat de doeltreffendheid van regionale steun als
instrument van regionale ontwikkeling moet worden
gewaarborgd. Een regio die voor regionale steun in
aanmerking komt, verkrijgt hierdoor immers een
relatief voordeel ten opzichte van andere regio's die
voor deze steun niet in aanmerking komen. Een te
groot bereik zou dit relatieve voordeel geringer maken,
waardoor de steun niet langer doeltreffend is en een
verkeerd gebruik van overheidsmiddelen het gevolg zou
zijn. Daarom heeft de Commissie besloten het huidige
bereik van de regionale steunmaatregelen met 4
procentpunten te verlagen en het totale maximum op
42,7% van de bevolking van de Gemeenschap vast te
stellen. In dit verband zijn de bepalingen van de nieuwe
Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen, en
met name de vermindering van de voor grote
ondernemingen toegestane steunintensiteit, van
bijzonder belang. Met deze verlaging wordt tegemoet
gekomen aan de wens erop toe te zien dat door dit soort
steun veroorzaakte concurrentievervalsing wordt
beperkt, zonder dat van de nog belangrijker
doelstelling van cohesie wordt afgeweken. Naast de
algemene verlaging van de steunintensiteit heeft de
Commissie ook specifieke regels vastgesteld voor de
differentiatie van de maximum steunintensiteit naar
gelang van de ernst en de omvang van de regionale
problemen.

Voorts erkent de Commissie dat de meest afgelegen
gebieden door hun ligging een aantal permanente
handicaps hebben. Daarom kan, overeenkomstig de
richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen, steun
welke is bestemd om de extra transportkosten de
compenseren worden toegestaan in alle ultraperifere
regio's die voor eÂeÂn van de reÂgionale uitzonderingen in
aanmerking komen. Daarnaast mogen in deze regio's
hogere steunintensiteiten worden goedgekeurd: tot
65% netto in regio's overeenkomstig artikel 92, lid 3,
onder a), en tot 30% netto in regio's overeenkomstig
artikel 92, lid 3, onder c).

29. meent dat de invoering van een ¹scorebordº
vergelijkbaar met het scorebord voor de interne
markt zin zou hebben, omdat zo bekend zou
worden welke lidstaten de hoogste en welke de
laagste overheidssteun verstrekken;

Wat het bekendmaken betreft van de verschillen in de
absolute niveau's van de door de verschillende listaten
verleende steun, bestaat het risico dat de resultaten van
zo'n ¹scorebordº zouden worden vervalst doordat de
gegevens over het globale steunniveau, met name in de
landbouwsector, niet nauwkeurig zijn. Bovendien zou
dit een te mechanische aanpak zijn, omdat de
uiteenlopende onderliggende structuren van de stelsels
van steunmaatregelen van de lidstaten onzichtbaar zou
blijven. Om echter vergelijkingen tussen de lidstaten
mogelijk te maken, is het begrip van een scorebord in
de verslagen over staatssteun ingevoerd; zoals echter
het geval is wanneer men met economische statistiek te
maken heeft worden, om te voorkomen dat misleidende
informatie wordt gepresenteerd, de gegevens met
verscheidene economische indicatoren gecombineerd.

30. stelt voor dat in stabiliteits- en convergentiepro-
gramma's, met inbegrip van doelstellingen voor
overheidsbegrotingen, ook mededingingsoverwe-
gingen opgenomen worden, zodat beperkingen
gelden voor extreem hoge totale overheidssteun
door lidstaten;

zie punt 23.
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31. acht het noodzakelijk dat in studies over over-
heidssubsidies en mededinging meer aandacht dan
voorheen wordt besteed aan belastingvrijstellingen
of -voordelen die het effect hebben van subsidies
en die de mededinging verstoren, en dat deze
worden verboden;

De Commissie houdt zich met deze kwestie bezig. Haar
aanpak in dezen wordt uiteengezet in haar mededeling
betreffende de toepassing van de regels betreffende
steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het
gebied van de directe belastingen op ondernemingen
van november 1998.

32. dringt er bij DG IV van de Commissie op aan de
bevoegde commissie van het Europees Parlement
een grondige analyse voor te leggen van de
gevolgen van de bepalingen inzake gescheiden
rekeningen in de richtlijn over liberalisering van de
energiemarkt (96/92/CE); verzoekt de Commissie
ervoor te zorgen dat deze bepalingen geen
onwettige overheidssteun in de hand werken en
onderstreept dat de consumentenbelangen moeten
worden beschermd;

DG IV, DG XVII en de Juridische dienst werken nauw
samen ten aanzien van de kwestie van de uit artikel 24
van richtlijn 96/92/EG voortvloeiende voorlopige
maatregelen en de ¹stranded costsº. De richtlijn zelf
voorziet niet in het verlenen van staatssteun, en
tijdelijke maatregelen die van staatssteun vergezeld
zouden zijn, moeten derhalve overeenkomstig artikel 93
van het EG-Verdrag bij de Commissie worden
aangemeld.

De Commissie zal deze maatregelen in overeenstem-
ming met haar concurrentiebeleid beoordelen en zal
erop toezien dat de steun geen gevolgen heeft die
strijdig zijn met de doelstellingen van de gemeenschap-
pelijke markt.

33. acht de aanvaarding van het beginsel dat de kosten
van de overgang naar vrije mededinging in de
sector elektriciteit als vergoeding moeten worden
beschouwd, die vooral ten laste van de consument
gaat, een zwaarwegend juridisch precedent voor
het liberaliseringsproces in het algemeen; verzoekt
de Commissie zorgvuldig na te gaan of sommige
van de overgangsregelingen in de sector
elektriciteit door dezelfde bedrijven kunnen
worden gebruiktom nieuwe investeringen te
financieren die de vrije mededinging en de
opkomst van nieuwe concurrenten in de energie-
en telecommunicatiesector belemmeren;

Ten aanzien van internationale samenwerking

34. meent dat de bepalende globalisatiefactoren Ð de
vooruitgang van de technologie, marktderegule-
ring, de liberalisering van sleutelsectoren en de
intensivering van de goederenhandel en de
kapitaalmarkten Ð een invloed heeft op de
doeltreffendheid van het Europees beleid in zijn
traditionele vormen, met inbegrip van het mede-
dingingsbeleid;

De Commissie deelt het standpunt van het Parlement
over de invloed van de mondialisering op het con-
currentiebeleid.

35. is van mening dat de interdependentie die het
gevolg is van een globalisering van de productie,
distributie en handel en de uitgesproken
internationale dimensie van de mededingingspro-
blematiek een nieuwe aanpak van het mededin-
gingsbeleid van de EU noodzakelijk maken;

Deze onderlinge verwevenheid houdt inderdaad niet
alleen een verdieping van de bilaterale samenwerking
op het gebied van de concurrentie in, maar betekent
ook dat een multilateraal kader van concurrentieregels
tot stand moet worden gebracht.
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36. bepleit een grotere rol voor de Wereldhandels-
organisatie (WTO) in het internationale mededin-
gingsbeleid ; verzoekt de Raad daarom de
Commissie te machtigen om Ð tegelijk rekening
houdende met de overeenkomst tussen de EU en
de regering van de VS inzake de toepassing van
hun mededingingswetgevingen en de succesvolle
afloop van hun geschil over de fusie van
McDonnell Douglas en Boeing Ð onderhandelin-
gen te voeren met het oog op een multilateraal
akkoord over het internationale mededingings-
recht in de vorm van een aanvullende
overeenkomst bij de overeenkomst tot oprichting
van de Wereldhandelsorganisatie, die de volgende
regelingen moet omvatten:

a) vaststelling van uniforme minimumnormen ter
verhindering van concurrentievervalsend
gedrag, zoals de vorming van kartels, het
misbruik van een overheersende marktpositie
of verticale en horizontale mededingingsbeper-
kingen;

De Commissie deelt geheel de wens van het Parlement
dat onderhandelingen op handelsgebied van start gaan
die ook de mededinging omvatten.

Het is echter niet altijd mogelijk minimumnormen vast
te stellen. De Commissie geeft dan ook de voorkeur aan
een soepeler aanpak die erop is gericht te komen tot
gemeenschappelijke manieren om anticoncurrentieel
gedrag dat gevolgen heeft voor handelsverkeer en
investeringen, te bestrijden. Zo'n aanpak moet onder
meer het volgende omvatten:

Ð verbod op praktijken die gewoonlijk worden
verboden door landen waar concurrentieregels
gelden (prijskartels ; afspraken over openbare
aanbestedingen, marktverdeling, enz.)

Ð definitie van de criteria voor de beoordeling van de
praktijken waar een geringere mate van
convergentie is (verticale beperkingen, misbruik
van machtspositie, enz.).

b) de verplichting van alle ondertekende staten
om een onafhankelijke mededingingsinstantie
(independent regulatory) op te richten die zorgt
voor de naleving van de minimumnormen op
het gebied van het mededingingsrecht; de
instelling van een orgaan voor samenwerking
tussen de nationale mededingingsinstanties, dat
voor harmonisatie zorgt;

c) de verplichting van alle ondertekende staten om
hun nationale mededingingsrecht alleen dan op
situaties buiten hun grondgebied toe te passen
wanneer dit duidelijk in het belang van het
algemeen belang is (public interest);

d) de verankering van het beginsel ¹positive
comityº, zoals neergelegd in de artikelen III
tot en met V van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en de regering van
de Verenigde Staten van Amerika over de
toepassing van ¹positive comityº-beginselen
bij de tenuitvoerlegging van de mededingings-
regelingen, mede op het niveau van de Wereld-
handelsorganisatie;

e) uitbreiding van het in de overeenkomst tot
oprichting van de Wereldhandelsorganisatie
neergelegde instrument voor de regeling van
geschillen tot geschillen in verband met de
naleving van de internationale minimum-
normen op het gebied van het mededingings-
recht;

37. is van mening dat het handelspolitieke controle-
mechanisme uit hoofde van artikel III, vierde
alinea, juncto bijlage 3 van de overeenkomst tot
oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, moet
worden aangevuld met de verplichting voor elke
bij de overeenkomst aangesloten staat om op
verzoek van een andere verdragspartij een
rapport op te stellen over de werking van haar
nationale mededingingsregeling;

Een internationaal kader voor concurrentieregels dat
onder toezicht van de WTO wordt opgesteld, moet ook
de verbintenis door iedere lidstaat bevatten om
concurrentieregels en -structuren in te voeren. In dit
verband moeten de met concurrentie belaste
autoriteiten een jaarverslag publiceren dat een middel
zou zijn om aan te tonen dat zij deze verbintenis zijn
nagekomen. Publicatie van het jaarverslag zou aldus
verplicht kunnen worden gesteld zonder dat Bijlage 3
behoeft te worden gewijzigd.
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38. meent dat de uitbreiding met de landen van
Midden- en Oost-Europa aanleiding kan geven
tot spanningen in verband met de vaststelling van
wetgeving op het gebied van het mededingings-
beleid; begroet daarom de bijstand die de
Commissie verleent bij de behandeling van
kartelzaken in deze landen;

De Commissie is verheugd dat het Parlement zijn
tevredenheid uit over de aan de LMOE met het oog op
de toepassing van de concurrentieregels verleende
bijstand.

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen
toekomen aan de Commissie en de Raad.

B Ð Economisch en Sociaal ComiteÂ

1. Advies van het Economisch en Sociaal ComiteÂ over het XXVIIe Verslag over het
mededingingsbeleid 1997 (doc. SEC (1998) 636 def.)

De Commissie heeft op 24 april 1998 besloten, overeenkomstig de bepalingen van art. 198 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap het Economisch en Sociaal ComiteÂ te
raadplegen over het XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1997 (doc. SEC(1998) 636 def.).

De Afdeling ¹Interne markt, productie en consumptieº, die met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 19 januari 1999 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer SEPI.

Het Economisch en Sociaal ComiteÂ heeft tijdens zijn 360e Zitting (vergadering van 27 januari 1999)
het volgende advies uitgebracht, dat met 37 stemmen voÂ oÂ r en drie stemmen tegen, bij vier
onthoudingen, is goedgekeurd:

1. Inleiding

1.1 Om te beginnen is het ComiteÂ er bijzonder mee ingenomen dat dit XXVIIe Verslag over het
mededingingsbeleid wordt voorafgegaan door een voorwoord van de heer Karel van Miert, lid
van de Commissie, waarin de vooruitzichten, de functie en de algemene doelstellingen van dit
beleid worden geschetst.

1.2 Het ComiteÂ is er altijd voorstander van geweest dat de activiteiten van de Commissie in het
kader van het mededingingsbeleid worden beschouwd als een middel om de algemene
doelstellingen van het economisch beleid van de Unie te bereiken, en dus niet als een doel op
zich.

1.3 In tal van eerdere adviezen over verslagen inzake het mededingingsbeleid 275 heeft het
benadrukt dat dit beleid geen al te juridisch en formeel karakter mag krijgen, maar dat het
vooral moet zijn gericht op aansluiting bij de dynamiek van het economische leven en van de
Europese samenleving.

275 Over mededingingsverslagen
1996, rapporteur: SIMPSON, PB C 73 van 9 maart 1998
1995, rapporteur: BAGLIANO, PB C 75 van 10 maart 1997
1994, rapporteur: SEPI, PB C 39 van 12 februari 1995
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1.4 Daarin ligt dan ook het belang van dit voorwoord, dat volgens het ComiteÂ meÂeÂr is dan een
formele vernieuwing, omdat niet langer enkel verslag wordt uitgebracht over de verrichtingen
van de bevoegde instanties, maar ook wordt aangegeven welke lange-termijndoelstellingen de
Commissie voor ogen heeft.

1.5 De Commissie geeft hiermee een belangrijk signaal af voor de economische actoren en, meer in
het algemeen, voor de burgers van Europa, die daar rekening mee kunnen houden bij de
keuzen waarvoor zij worden gesteld.

1.6 Een dergelijke benadering is helemaal op zijn plaats in deze tijd waarin de economische
integratie door de EMU met reuzensprongen vooruit gaat, de laatste hand wordt gelegd aan de
interne markt en de uitbreiding van de Unie in het verschiet ligt.

1.7 Even belangrijk in dit verband is de voortzetting van de inspanningen om de wet- en
regelgeving te stroomlijnen en aan te passen, ten einde te zorgen voor een betere en meer
consistente toepassing van het Verdrag.

1.8 Ten slotte dient in deze inleiding nog te worden gewezen op het groeiende belang van de
globalisering van de markten voor bepaalde producten en diensten. Daarmee zal steeds meer
rekening moeten worden gehouden bij de beoordeling van de mate waarin het Verdrag
daadwerkelijk wordt toegepast, omdat die globalisering op het tijdstip waarop de relevante
Verdragsartikelen zijn opgesteld, nog maar nauwelijks was begonnen.

1.9 De Commissie moet derhalve rekening houden met Europese bedrijven die werkzaam zijn op
de wereldmarkt: voor die bedrijven moeten de voorschriften worden toegepast met die ruimere
context in het achterhoofd.

1.10 Het ComiteÂ merkt op dat er te veel tijd zit tussen de gebeurtenissen waarover de Commissie
verslag uitbrengt en het opstellen van zijn advies en dringt er dan ook op aan dat het
Commissieverslag voortaan sneller aan het ComiteÂ wordt voorgelegd, zodat het advies van het
ComiteÂ eerder kan worden uitgebracht en de impact daarvan kan worden vergroot.

2. Het XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1997

2.1 Zoals gezegd, wordt dit verslag voorafgegaan door een voorwoord van de heer Van Miert,
waarin de nadruk wordt gelegd op het verband tussen mededingingsbeleid en de algemene
economische doelstellingen van de Unie.

2.2 Vervolgens wordt kennis genomen van de nieuwe randvoorwaarden die door het Verdrag van
Amsterdam zijn geschapen, met name dankzij het nieuwe artikel 7 D betreffende ¹diensten van
algemeen economisch belangº en de rol daarvan ¹bij het bevorderen van sociale en territoriale
samenhangº.

2.3 De Commissie wijst op de noodzaak van de modernisering van het mededingingsbeleid,
waarvan ¹de essentie nog steeds ligt verankerd in de jaren zestig, toen de gemeenschappelijke
markt het daglicht zag.º
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2.4 Wat het anti-trustbeleid betreft, wordt in het verslag vooral gewezen op de pogingen van de
Commissie om dat beleid te moderniseren. Daarbij gaat het niet alleen om een herziening van
dat beleid t.a.v. verticale afspraken (dat nog in 1998 tot een concreet voorstel zou moeten
leiden), maar ook t.a.v. horizontale afspraken (waarmee echter nog maar nauwelijks een
aanvang is gemaakt). Het doel dat met deze modernisering wordt nagestreefd, is drieledig:
aanpassing van de rechtsinstrumenten om de doeltreffendheid daarvan te vergroten,
transparantie en naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

2.5 Vervolgens wordt melding gemaakt van een verordening houdende wijziging van Verordening
nr. 4064/89 (EEG) van de Raad betreffende controle op concentraties van ondernemingen, die
tot doel heeft de daarin vervatte controleprocedures eenvoudiger en efficieÈnter te maken. Het
daarvoor gekozen middel is vooral dat aan het begrip ¹gemeenschappelijke ondernemingº een
nieuwe definitie wordt gegeven en dat in het geval van grensoverschrijdende concentraties de
toepassing van het beginsel van controle door eÂeÂn mededingingsautoriteit (¹one-stop-
shopº).opnieuw wordt bevestigd.

2.6 Daarnaast moet de nadruk worden gelegd op het belang van de bekendmaking van de
Commissie over de nieuwe definitie van ¹de minimisº-overeenkomsten (of ¹overeenkomsten
van geringe betekenisº), waarop artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag normaliter niet van
toepassing is.

2.7 Een andere nieuwigheid is dat er criteria en ¹praktische aspectenº voor de samenwerking
tussen de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten zijn vastgelegd, waarin opnieuw
de nadruk wordt gelegd op het beginsel dat de controle door eÂeÂn mededingingsautoriteit wordt
uitgeoefend.

2.8 Wat de regelgeving inzake staatssteun betreft, heeft de Commissie allesbehalve stilgezeten: niet
alleen ligt er een voorstel voor een verordening betreffende staatssteun en een voorstel (van
1998) met betrekking tot de procedures die op overheidssteun moeten worden toegepast, maar
ook heeft de Commissie een mededeling uitgevaardigd, waarin haar beleid betreffende de
toepassing van de regels inzake staatssteun op fiscale maatregelen wordt verduidelijkt en verder
onderbouwd om concurrentieverstoringen in de interne markt zoveel mogelijk te voorko-
men 276.

2.9 Volgens de Commissie zal de uitbreiding van de Europese Unie onherroepelijk enorme
problemen met zich mee brengen voor de controle op steunmaatregelen van de overheid.

2.10 Het aantal zaken dat in 1997 is behandeld, was uitzonderlijk hoog, nl. 1338 (maar liefst 92 meÂeÂr
dan in 1996). Het aantal zaken als gevolg van aanmeldingen van steunmaatregelen van de
overheid is daarbij ongeveer gelijk gebleven, maar de aanmeldingen van concentraties van
ondernemingen zijn toegenomen (+31%). Over 1165 zaken is al in hetzelfde jaar een beslissing
genomen.

2.11 De Commissie wijst bij herhaling op de successen die met de liberalisering van openbare
diensten zijn bereikt ¹in het kader van het beginsel dat alle burgers van de Unie toegang moeten
hebben tot de diensten van algemeen economisch belangº. De meeste vooruitgang is geboekt in

276 PB C 384 van 10 december 1998
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de sectoren vervoer en telecommunicatie. De Commissie verwacht dat de liberalisering van de
energievoorziening in de toekomst de grootste problemen zal opleveren.

2.12 Tot besluit maakt de Commissie duidelijk dat de belangrijkste vraagstukken op het gebied van
de internationale betrekkingen van de Gemeenschap worden gevormd door de introductie van
de mededingingsregels in de kandidaat-lidstaten van de Unie en de samenwerking met de
mededingingsautoriteiten van landen buiten de Unie, zoals met name de Amerikaanse anti-
trustcommissie.

3. Algemene opmerkingen

3.1 De nadruk die er in het ¹voorwoordº op wordt gelegd dat het Directoraat-Generaal IV van de
Commissie voornemens is om met het mededingingsbeleid oÂ oÂ k de algemene sociale
doelstellingen van de Unie te gaan nastreven, maakt duidelijk dat het daaraan in het verleden
dus wel eens heeft geschort. Zonder afbreuk te willen doen aan zijn enorme verdiensten wat de
modernisering van de Europese economieeÈn en bedrijven betreft en de voordelen die de
consumenten daarvan hebben, heeft het ComiteÂ al moeten vaststellen dat dit directoraat-
generaal tot dusver te formalistisch te werk is gegaan. Bovendien dringt het erop aan dat de
Commissie voortaan meer bekendheid geeft aan de resultaten van haar activiteiten.

3.2 De invoering van de EMU, zal (volgens de Commissie in de Inleiding) in combinatie met de
voltooiing van de interne markt (volgens het ComiteÂ), tot een grootscheepse herstructurering
van de economie gaan leiden. Een onvermijdelijk gevolg daarvan wordt dat ondernemingen
steeds vaker concentraties zullen gaan vormen. Dat laatste is overigens niet altijd nadelig voor
het Europese concurrentievermogen op een aantal geglobaliseerde markten, waardoor het
nodig wordt om er nog nauwgezetter op toe te zien dat de consumenten en de andere
marktdeelnemers geen nadeel ondervinden!

3.3 De interne (EMU, interne markt enz.) en externe veranderingen (uitbreiding, internationale
samenwerking) die voor de komende jaren kunnen worden verwacht, zullen volgens het ComiteÂ

een bezinning noodzakelijk maken op het verband tussen de daaruit voortkomende nieuwe
taken en de middelen die voor de vervulling daarvan kunnen worden ingezet. Dat laatste is
nodig, omdat die nieuwe taken en de toenemende complexiteit van de bestaande taken steeds
meer mogelijkheden om in te grijpen, vereisen.

3.4 De gegeven omstandigheden maken het volgens het ComiteÂ noodzakelijk om het beleid op vier
punten te herzien: de werkorganisatie moet doeltreffender worden gemaakt; er moet een
adequate methode komen voor de selectie van de op Europees niveau te behandelen zaken; het
beleid moet worden gedecentraliseerd naar de nationale autoriteiten; de regelgeving moet
duidelijker worden en meer samenhang gaan vertonen.

3.5 Dat de controle doeltreffender wordt, is eÂeÂn van de voorwaarden waaraan noodzakelijkerwijs
moet zijn voldaan om te bewerkstelligen dat de monetaire eenwording daadwerkelijk tot
¹convergentie van de prijzen naar beneden toeº leidt, d.w.z. tot het voordeel dat de Europese
burgers en consumenten daarvan verwachten.

3.6 De Commissie moet er volgens het ComiteÂ oog voor hebben dat de verwachte toename van het
aantal concentraties en fusies de uitvaardiging van nieuwe regelgeving onvermijdelijk maakt.
Ook maakt die ontwikkeling een vangnet nodig om de sociale consequenties van de
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herstructureringen die het noodzakelijke gevolg daarvan zullen zijn, minder ernstig en minder
pijnlijk te maken. Ook moet er toezicht komen op (al dan niet verhulde) kartelvorming,
waartoe na de invoering van de gemeenschappelijke munt waarschijnlijk gemakkelijker zal
kunnen worden overgegaan.

3.7 Tijdens de buitengewone Top van Luxemburg over werkgelegenheid is als voorwaarde voor een
doeltreffend werkgelegenheidsbeleid genoemd dat ¹moet worden aangestuurd op steunrege-
lingen die de economische efficieÈntie en de werkgelegenheid bevorderen, zonder dat ze
evenwel tot concurrentievervalsing leidenº. Het is hoog tijd dat de Commissie zich een
standpunt vormt over de daarvoor uit te werken beleidsorieÈntaties, oÂ oÂ k met het oog op het
mededingingsbeleid, en dat zij nagaat welke beleidsinstrumenten geschikt zijn om haar
denkbeelden daarover te kunnen verwezenlijken.

3.8 In het Voorwoord wordt die noodzaak wel genoemd, maar zonder dat wordt aangegeven hoe
daaraan vorm kan worden gegeven. Zo is het met name niet duidelijk of de verwezenlijking van
dit doel beschouwd zal worden als neveneffect van de verbetering van het concurrentiever-
mogen of (zoals tijdens de buitengewone Top van Luxemburg lijkt te zijn gesuggereerd) dat er
momenteel in het kader van het streven naar de verbetering van de werkgelegenheidssituatie
aan nieuwe criteria voor het optreden van de Commissie wordt gewerkt.

3.9 Het instrumentarium en de procedures voor de liberalisering van de openbare diensten zijn
overigens ook aan modernisering toe, omdat het nieuwe artikel 7 D van het Verdrag van
Amsterdam een versterking vereist van het evenwicht tussen de werking van de markt en de
toegankelijkheid van die diensten voor de burgers.

3.10 Een werkterrein, waarop tot voor kort de lidstaten alleÂeÂn soeverein waren, nl. dat van de
fiscaliteit en de sociale premies, heeft enorm aan belang gewonnen door de invoering van de
gemeenschappelijke Europese munt en aanscherping van de concurrentie. Er zijn lidstaten die
op dit gebied om cooÈ rdinatie vragen. De opvatting van het ComiteÂ is dat de concurrentiever-
houdingen zoÂ nder die cooÈ rdinatie ernstig kunnen worden verstoord. Bovendien kan het
uitblijven daarvan tot gevolg hebben dat de belastingheffing gaat evolueren naar meÂeÂr belasting
op arbeid en minder belasting op inkomsten uit kapitaal.

3.11 Uit al die nieuwe beleidsvraagstukken blijkt eens te meer hoe noodzakelijk het is om een
tripartiete dialoog over het sociaal en industrieel beleid van de EU, oÂ oÂ k vanuit het oogpunt van
de mededinging, uit te breiden tot alle belanghebbende partijen.

3.12 Het mededingingsbeleid van de EU moet een dynamisch instrument zijn dat de markt-
ontwikkelingen op de voet volgt en aandacht heeft voor analyses en besluitvorming ten einde te
kunnen inspelen op de nieuwe omstandigheden (zoals de Commissie zelf erkent). Zo verdient
bijvoorbeeld vooral de concentratie in de sector van de distributie van consumptiegoederen te
worden vermeld en de economische afhankelijkheid van de industrie die daarmee wordt
gecreeÈerd, de situatie van de defensie-industrie of bepaalde overeenkomsten tussen beroeps-
categorieeÈn over minimumtarieven; het gaat daarbij weliswaar om sectoren met gevoelige
aspecten, maar deze kunnen desalniettemin gevolgen hebben voor het algemene concurren-
tievermogen.

3.13 Sinds de zaak McDonnell Douglas/Boeing blijkt dat het probleem van de internationale
controle op bepaalde grondstoffen en bepaalde vormen van hoogwaardige technologie ook in
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heel wat andere sectoren speelt. Voor een algemeen mededingingsbeleid zijn dus ook
instrumenten voor internationaal toezicht nodig. Het ComiteÂ dringt er bij de Commissie op aan
om de lopende onderhandelingen in die richting voort te zetten.

3.14 Buiten Europa is het gebruikelijk dat de overheid in bepaalde technische branches niet alleen
veel meer steun verleent, maar die steun ook op veel meer verschillende manieren verstrekt.
Het ComiteÂ vindt dat de Commissie zich moet bezinnen op de vraag of dergelijke instrumenten
van industrieel beleid haar niet ook ter beschikking zouden moeten worden gesteld om te
voorkomen dat de Europese industrie concurrentienadeel ondervindt in sectoren die voor de
economie van strategisch belang zijn (ruimtevaart, defensie, luchtvaart) en waarvan de markt
de hele wereld bestrijkt.

4. Bijzondere opmerkingen

4.1 Het ComiteÂ heeft zich al in tal van adviezen (o.a. over staatssteun en verticale afspraken 277)
over de afzonderlijke voorstellen en mededelingen van de Commissie uitgesproken. Het
ComiteÂ beperkt zich ertoe de inhoud van die adviezen nogmaals te bevestigen: op de strekking
ervan wordt in dit advies niet opnieuw ingegaan. Wel dient te worden benadrukt dat de
wetgevende initiatieven van de Commissie (in de vorm van voorstellen voor verordeningen of
richtlijnen) en de initiatieven van pseudo-wetgevende aard (mededelingen) belangrijker
beginnen te worden dan de initiatieven van de Commissie om op dit gebied jurisprudentie te
verwerven, zoals het ComiteÂ in eerdere adviezen 278 had bepleit.

4.2 Er bestaat momenteel een tendens om het mededingingsbeleid gedeeltelijk naar de nationale
autoriteiten over te hevelen. Het ComiteÂ keurt het goed dat niet te veel werk in Brussel wordt
geconcentreerd, maar een dergelijke decentralisatie vooronderstelt wel dat de regels worden
geharmoniseerd en dat er in alle landen mededingingsautoriteiten worden aangesteld met
dezelfde bevoegdheden als die welke de Verdragen aan de Commissie toekennen. De lidstaten
dienen ervoor te zorgen dat die decentralisatie niet tot nuanceverschillen en gebrek aan
samenhang bij de toepassing van de regelgeving leidt.

4.3 Het ComiteÂ wijst er in dit verband op dat de in par. 12 van het Verslag van de Commissie
genoemde mededeling voor de lidstaten niet verbindend is. Om die reden dient maximale
aandacht te worden geschonken aan alle zaken waarin de nationale autoriteiten niet over
adequate instrumenten beschikken om de naleving van de Europese regelgeving af te dwingen.

4.3.1 Daarom moet volgens het ComiteÂ het zwaartepunt in de nieuwe verordeningsvoorstellen en het
voor verticale afspraken gevoerde beleid eerder bij concrete marktgegevens dan bij abstracte
juridische definities worden gelegd.

4.4 Het ComiteÂ wijst op de noodzaak van een grootschalig project voor de actualisering van de
regelgeving, zodat de werkzaamheden van de Commissie en de jurisprudentie van het Europese

277 ¹Staatssteunº, PB C 129 van 27 april 1998
¹Mededingingsbeleid/verticale afsprakenº, PB C 295 van 29 september 1997
¹Steun aan scheepswervenº, PB C 129 van 27 april 1998
¹Defensie-industrieº, PB C 284 van 14 september 1998
¹Groenboek overheidsopdrachtenº, PB C 287 van 22 september 1997

278 Staatssteun, PB C 129 van 27 april 1998
Mededingingsbeleid/Verticale afspraken, PB C 295 van 29 september 1997
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Hof van Justitie wettelijk kunnen worden onderbouwd. Op die manier kan de burgers van
Europa een regelgeving worden geboden die rationeel en transparant is en wordt het
gemakkelijker voor de kandidaat-lidstaten om zich snel aan die regelgeving aan te passen. De
voorstellen die de Commissie op dit gebied doet, moeten daarom worden toegejuicht. Dit geldt
met name voor haar voorstel inzake controleprocedures en sancties ingeval van illegale
overheidssteun, omdat daarin een werkwijze wordt aangegeven die bedoeld is ter overbrugging
van de verschillen in het handelsrecht van de lidstaten.

4.5 Gezien de voorgaande opmerkingen van het ComiteÂ en de standpunten die de Commissie
daarover heeft ingenomen, dient daarentegen aan het vraagstuk van fiscaliteit en sociale
premieheffing een grondig onderzoek te worden gewijd, met als doel te komen tot een voorstel
voor een regeling van fiscale steunmaatregelen vanuit mededingingsoogpunt gezien, in lijn met
de onlangs door de Commissie aangekondigde gedragscode. Het ComiteÂ zou zijn bijdrage
willen leveren aan die discussie, die hopelijk snel resultaten zal opleveren.

4.6 Soms duurt de besluitvorming veel te lang. Het ComiteÂ vindt dan ook dat bindende termijnen
moeten worden vastgelegd voor alle verschillende etappes die bij de tenuitvoerlegging van dit
beleid moeten worden doorlopen.

4.7 De statistieken wijzen uit dat het aantal aanmeldingen van concentraties in 1997 is gestegen,
maar dat het aantal inbreuken in vergelijking met 1996 is gedaald. Met de staatssteun is dat net
andersom. Uiteraard heeft dat laatste te maken met het feit dat een aantal economische
ontwikkelingen sneller verlopen. Toch loont het wellicht de moeite om zich opnieuw op het
vraagstuk van de staatssteun te bezinnen, vooral in het licht van voornoemde herstructure-
ringsverschijnselen.

4.8 Wat staatssteun voor de regio's overeenkomstig artikel 92(3) van het Verdrag betreft, maakt het
ComiteÂ uit het Commissievoorstel op dat regio's die in aanmerking komen voor steun via de
structuurfondsen krachtens de doelstellingen 1 en 2, gebieden moeten zijn die ook al voor
staatssteun in aanmerking komen. Het ComiteÂ aanvaardt dat dit in het algemeen zo is, maar
vindt wel dat meer nationale steun een uitvloeisel kan zijn van een toename van de concentratie
bij de toepassing van steunverstrekking via de structuurfondsen. Het ComiteÂ zou er dan ook op
willen wijzen dat staatssteun voor regionale doeleinden (overeenkomstig art. 92(3)) een apart
instrument van nationaal economisch beleid is dat een lidstaat moet kunnen hanteren, naar
eigen goeddunken, als dit nodig blijkt te zijn.

4.9 In verband daarmee mag niet worden verheeld dat de steunmaatregelen van de overheden nog
steeds Ð zoals de regeling nu is en alle inspanningen van de Commissie ten spijt Ð vooral ten
voordele strekken van de grote landen.

4.10 Zoals al aangekondigd in haar jaarverslag 279 heeft de Commissie in november 1998 een
¹kaderregelingº inzake steun voor beroepsopleiding gepubliceerd, waarin nieuwe voorschriften
en procedures worden vastgelegd, aangezien zij van mening is dat bepaalde vormen van
opleidingssteun kunnen worden gelijkgesteld met staatssteun. De Commissie verwijst in haar
tekst naar een nieuw, maar onduidelijk begrip, nl. ¹opleiding in het belang van de
ondernemingº.

279 Par. 293
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4.11 In deze tijd van de informatiemaatschappij, waarin een levenslang voortgezette opleiding van
cruciaal belang is, zou het beperken of bemoeilijken van de opleiding van werknemers, in
weerwil van de doelstellingen inzake werkgelegenheid en opleiding die de Europese Raad
tijdens diverse topbijeenkomsten heeft geformuleerd, het nog moeilijker kunnen maken om de
verbintenissen van de huidige programmeringsperiode van de structuurfondsen Ð die in 1999
afloopt Ð na te leven.

4.12 Daarnaast moet een kwalitatieve verschuiving plaatsvinden van staatssteun naar horizontale
doelstellingen (b.v. O&O, het MKB en beroepsopleiding), gekoppeld aan de terugdringing van
de exploitatiesteun.

4.13 Het ComiteÂ heeft met tevredenheid kennis genomen van de recente overeenkomst tussen de
EU en de Amerikaanse anti-trust-autoriteiten, maar stelt vast dat er in OESO- en WTO-
verband nog wel de nodige inspanningen moeten worden gedaan voordat van een echte
internationale regelgeving kan worden gesproken en die regelgeving ook daadwerkelijk wordt
toegepast.

4.14 Gezien de voortdurende uitbreiding van het takenpakket van de Commissie op dit gebied, zou
deze de beschikking moeten krijgen over de nodige middelen om door haar eigen diensten
onderzoek te laten verrichten en door externe deskundigen onderzoek naar specifieke
vraagstukken te laten doen.

4.15 Naast het voor belangstellenden steeds leesbaarder wordende jaarverslag dient er het hele jaar
door meer informatie te worden gegeven over de meest significante maatregelen en de studies
die zijn gedaan om uit te maken welke zaken het belangrijkst zijn.

4.16 Volgens het ComiteÂ is het nog steeds geen sinecure om de kandidaatlidstaten van de EU het
concurrentiebeleid te laten voeren dat in de huidige EU-lidstaten van toepassing is, hoe hard de
Commissie daaraan ook werkt. Een te stringente toepassing van dat beleid zou nu eenmaal
rampzalige sociale consequenties hebben. Daarentegen zouden de concurrentieverhoudingen
ernstig worden verstoord als het niet zou worden toegepast. Daarom pleit het ComiteÂ voor de
invoering van een overgangsperiode waarbij niet alleen wordt gekeken naar de economische,
maar ook naar de sociale gevolgen van de uitbreiding, oÂ oÂ k op mededingingsgebied.

4.17 Tijdens de onderhandelingen in WTO-verband en over bilaterale overeenkomsten moet altijd
rekening worden gehouden met de IAO-conventies over arbeidsvoorwaarden, die op de een of
andere manier aan de regels voor de wereldhandel moeten worden gekoppeld.

Brussel, 27 januari 1999

De voorzitter van het Economisch en Sociaal ComiteÂ

B. RANGONI MACHIAVELLI

De secretaris-generaal van het Economisch en Sociaal ComiteÂ

P. VENTURINI
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2. Antwoord van de Commissie op het advies van het Economisch en Sociaal ComiteÂ over
het 26e Verslag over het mededingingsbeleid

XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1997) ±

SEC (1998) 636 def.
Rapporteur : de heer Sepi

Advies van het ESC Standpunt van de Commissie

1. Inleiding

1.1 Om te beginnen is het ComiteÂ er bijzonder mee
ingenomen dat dit XXVIIe Verslag over het
mededingingsbeleid wordt voorafgegaan door een
voorwoord van de heer Karel van Miert, lid van de
Commissie, waarin de vooruitzichten, de functie en
de algemene doelstellingen van dit beleid worden
geschetst.

1.2 Het ComiteÂ is er altijd voorstander van geweest
dat de activiteiten van de Commissie in het kader
van het mededingingsbeleid worden beschouwd als
een middel om de algemene doelstellingen van het
economisch beleid van de Unie te bereiken, en dus
niet als een doel op zich.

De Commissie deelt de mening van het ESC dat het
mededingingsbeleid behoort tot de middelen om de
algemene economische doelstellingen van de
Gemeenschap te verwezenlijken.

1.3 In tal van eerdere adviezen over verslagen inzake
het mededingingsbeleid heeft het ComiteÂ
benadrukt dat dit beleid geen al te juridisch en
formeel karakter mag krijgen, maar dat het vooral
moet zijn gericht op aansluiting bij de dynamiek
van het economische leven en van de Europese
samenleving.

De Commissie heeft met dit verzoek rekening
gehouden en heeft sinds 1995 het verslag over de
werkzaamheden zodanig herwerkt dat het nu ook een
meer ¹beleidsmatigº en minder formeel gedeelte bevat.
Wel mag niet uit het oog worden verloren dat het
mededingingsbeleid in hoofdzaak bestaat uit de tenuit-
voerlegging van juridische voorschriften ter vrijwaring
van de mededinging. Het verslag moet dus
transparantie verzoenen met strikte regels, waardoor
het soms een formeel karakter krijgt.

1.4 Daarin ligt dan ook het belang van dit voorwoord,
dat volgens het ComiteÂ meÂeÂr is dan een formele
vernieuwing, omdat niet langer enkel verslag
wordt uitgebracht over de verrichtingen van de
bevoegde instanties, maar ook wordt aangegeven
welke langetermijndoelstellingen de Commissie
voor ogen heeft.

De Commissie is ingenomen met het feit dat het
voorwoord van de heer Van Miert zo gunstig door het
ESC wordt onthaald. Het ComiteÂ heeft terdege het doel
herkend van deze innovatie waarbij het mededingings-
beleid wordt behandeld in het kader van de belangrijke
doelstellingen van de Gemeenschap.

Het ComiteÂ onderstreept met name dat de Commissie
bijzondere aandacht moet besteden aan de
mondialisering van de markten. Ook de Commissie is
van de juistheid van deze analyse overtuigd. Daarom zal
het voorwoord bij het volgende verslag over de
werkzaamheden handelen over de internationale rol
van de Commissie op het gebied van de mededinging.

1.5 De Commissie geeft hiermee een belangrijk
signaal af voor de economische actoren en, meer
in het algemeen, voor de burgers van Europa, die
daar rekening mee kunnen houden bij de keuzen
waarvoor zij worden gesteld.

Zie punt 1.4

1.6 Een dergelijke benadering is helemaal op zijn
plaats in deze tijd waarin de economische
integratie door de EMU met reuzensprongen
vooruit gaat, de laatste hand wordt gelegd aan de
interne markt en de uitbreiding van de Unie in het
verschiet ligt.

Zie punt 1.4
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1.7 Even belangrijk in dit verband is de voortzetting
van de inspanningen om de wet- en regelgeving te
stroomlijnen en aan te passen, ten einde te zorgen
voor een betere en meer consistente toepassing
van het Verdrag.

1.8 Ten slotte dient in deze inleiding nog te worden
gewezen op het groeiende belang van de
globalisering van de markten voor bepaalde
producten en diensten. Daarmee zal steeds meer
rekening moeten worden gehouden bij de
beoordeling van de mate waarin het Verdrag
daadwerkelijk wordt toegepast, omdat die
globalisering op het tijdstip waarop de relevante
Verdragsartikelen zijn opgesteld, nog maar
nauwelijks was begonnen.

Zie punt 1.4

1.9 De Commissie moet derhalve rekening houden
met Europese bedrijven die werkzaam zijn op de
wereldmarkt: voor die bedrijven moeten de
voorschriften worden toegepast met die ruimere
context in het achterhoofd.

Zie punt 1.4

1.10 Het ComiteÂ merkt op dat er te veel tijd zit tussen
de gebeurtenissen waarover de Commissie verslag
uitbrengt en het opstellen van zijn advies en dringt
er dan ook op aan dat het Commissie-verslag
voortaan sneller aan het ComiteÂ wordt voorgelegd,
zodat het advies van het ComiteÂ eerder kan
worden uitgebracht en de impact daarvan kan
worden vergroot.

De Commissie wijst op haar beurt er op dat het verslag
over de werkzaamheden in het afgelopen jaar
doorgaans wordt goedgekeurd eind maart Ð begin
april van het daarop volgende jaar en dat de
Instellingen onmiddellijk een exemplaar van het
verslag ontvangen. Een dergelijk document kan
volgens haar moeilijk sneller tot stand komen, met
name gelet op de regels inzake raadpleging van de
verschillende diensten en de verplichtingen inzake
vertaling.

2. Het Verslag

2.1 Zoals gezegd, wordt dit verslag voorafgegaan door
een voorwoord van de heer Van Miert, waarin de
nadruk wordt gelegd op het verband tussen
mededingingsbeleid en de algemene economische
doelstellingen van de Unie.

Antwoord identiek aan dat voor de punten 1.4. tot 1.9.

2.2 Vervolgens wordt kennis genomen van de nieuwe
randvoorwaarden die door het Verdrag van
Amsterdam zijn geschapen, met name dankzij
het nieuwe artikel 7 D betreffende ¹diensten van
algemeen economisch belangº en de rol daarvan
¹bij het bevorderen van sociale en territoriale
samenhangº.

De Commissie neemt kennis van deze opmerking.

2.3 De Commissie wijst op de noodzaak van de
modernisering van het mededingingsbeleid,
waarvan ¹de essentie nog steeds ligt verankerd in
de jaren zestig, toen de gemeenschappelijke markt
het daglicht zag.º

2.4 Wat het antitrustbeleid betreft, wordt in het
verslag vooral gewezen op de pogingen van de
Commissie om dat beleid te moderniseren. Daarbij
gaat het niet alleen om een herziening van dat
beleid t.a.v. verticale afspraken (dat nog in 1998 tot
een concreet voorstel zou moeten leiden), maar
ook t.a.v. horizontale afspraken (waarmee echter
nog maar nauwelijks een aanvang is gemaakt). Het
doel dat met deze modernisering wordt
nagestreefd, is drieledig: aanpassing van de rechts-
instrumenten om de doeltreffendheid daarvan te
vergroten, transparantie en naleving van het sub-
sidiariteitsbeginsel.
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2.5 Vervolgens wordt melding gemaakt van een
verordening houdende wijziging van Verordening
nr. 4064/89 (EEG) van de Raad betreffende
controle op concentraties van ondernemingen,
die tot doel heeft de daarin vervatte controlepro-
cedures eenvoudiger en efficieÈnter te maken. Het
daarvoor gekozen middel is vooral dat aan het
begrip ¹gemeenschappelijke ondernemingº een
nieuwe definitie wordt gegeven en dat in het
geval van grensoverschrijdende concentraties de
toepassing van het beginsel van controle door eÂeÂn
mededingingsautoriteit (¹one-stop-shopº)
opnieuw wordt bevestigd.

2.6 Daarnaast moet de nadruk worden gelegd op het
belang van de bekendmaking van de Commissie
over de nieuwe definitie van ¹de minimisº-
overeenkomsten (of ¹overeenkomsten van
geringe betekenisº), waarop artikel 85, lid 1, van
het EG-Verdrag normaliter niet van toepassing is..

2.7 Een andere nieuwigheid is dat er criteria en
¹praktische aspectenº voor de samenwerking
tussen de Commissie en de nationale mededin-
gingsautoriteiten zijn vastgelegd, waarin opnieuw
de nadruk wordt gelegd op het beginsel dat de
controle door eÂeÂn mededingingsautoriteit wordt
uitgeoefend.

2.8 Wat de regelgeving inzake staatssteun betreft,
heeft de Commissie allesbehalve stilgezeten: niet
alleen ligt er een voorstel voor een verordening
betreffende staatssteun en een voorstel (van 1998)
met betrekking tot de procedures die op
overheidssteun moeten worden toegepast, maar
ook heeft de Commissie een mededeling
uitgevaardigd, waarin haar beleid betreffende de
toepassing van de regels inzake staatssteun op
fiscale maatregelen wordt verduidelijkt en verder
onderbouwd om concurrentieverstoringen in de
interne markt zoveel mogelijk te voorkomen.

De Commissie wijst er op dat de mededeling waarvan
sprake is, specifiek gericht is op de toepassing van de
regels inzake overheidssteun op maatregelen inzake
directe fiscaliteit voor ondernemingen.

2.9 Volgens de Commissie zal de uitbreiding van de
Europese Unie onherroepelijk enorme problemen
met zich mee brengen voor de controle op steun-
maatregelen van de overheid.

2.10 Het aantal zaken dat in 1997 is behandeld, was
uitzonderlijk hoog, nl. 1338 (maar liefst 92 meÂeÂr
dan in 1996). Het aantal zaken als gevolg van
aanmeldingen van steunmaatregelen van de
overheid is daarbij ongeveer gelijk gebleven,
maar de aanmeldingen van concentraties van
ondernemingen zijn toegenomen (+31%). Over
1165 zaken is al in hetzelfde jaar een beslissing
genomen.

De sterke toename van het aantal operaties die onder
de communautaire concentratiecontrole vallen, is in
1998 nog groter geworden als gevolg van een
recordaantal beschikkingen (een stijging met 65% ten
opzichte van het vorige jaar). Dit bewijst eens te meer
dat de door de Commissie toegepaste regels en de voor
deze opdracht toegewezen middelen moeten worden
aangepast aan de snelle evolutie van het economische
kader.

2.11 De Commissie wijst bij herhaling op de successen
die met de liberalisering van openbare diensten
zijn bereikt ¹in het kader van het beginsel dat alle
burgers van de Unie toegang moeten hebben tot
de diensten van algemeen economisch belangº. De
meeste vooruitgang is geboekt in de sectoren
vervoer en telecommunicatie. De Commissie
verwacht dat de liberalisering van de energie-
voorziening in de toekomst de grootste problemen
zal opleveren.

Op dit punt geeft het ESC de standpunt van de
Commissie getrouw weer.
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2.12 Tot besluit maakt de Commissie duidelijk dat de
belangrijkste vraagstukken op het gebied van de
internationale betrekkingen van de Gemeenschap
worden gevormd door de introductie van de
mededingingsregels in de kandidaat-lidstaten van
de Unie en de samenwerking met de mededin-
gingsautoriteiten van landen buiten de Unie, zoals
met name de Amerikaanse antitrustcommissie.

De Commissie is inderdaad van oordeel dat de relaties
met de landen van Centraal- en Oost-Europa en met de
mededingingsautoriteiten van de VS (het Department of
Justice en de Federal Trade Commission) een belangrijk
thema vormen. Op dit gebied bestaan er enge en
vruchtbare relaties met de VS, hetgeen heeft
bijgedragen tot het oplossen van een aantal moeilijke
zaken. Over de goede resultaten van deze lopende
samenwerking heeft de Commissie geregeld verslag
uitgebracht in de volgende aan de Raad en het
Parlement gerichte verslagen: eerste verslag over de
periode van 10.4.95 (inwerkingtreding van de
overeenkomst uit 1991) tot 30.6.96, tweede verslag
over de periode van 1.7.96 tot 31.12.96, en derde verslag
over de periode van 1.1.97 tot 31.12.97.

3. Algemene opmerkingen

3.1 De nadruk die er in het ¹voorwoordº op wordt
gelegd dat het Directoraat-Generaal IV van de
Commissie voornemens is om met het mededin-
gingsbeleid oÂ oÂ k de algemene sociale doelstellingen
van de Unie te gaan nastreven, maakt duidelijk dat
het daaraan in het verleden dus wel eens heeft
geschort. Zonder afbreuk te willen doen aan zijn
enorme verdiensten wat de modernisering van de
Europese economieeÈn en bedrijven betreft en de
voordelen die de consumenten daarvan hebben,
heeft het ComiteÂ al moeten vaststellen dat dit
directoraat-generaal tot dusver te formalistisch te
werk is gegaan. Bovendien dringt het erop aan dat
de Commissie voortaan meer bekendheid geeft
aan de resultaten van haar activiteiten.

De Commissie is van oordeel dat er sprake is van een
misverstand bij het ESC. Met haar mededingingsbeleid
heeft de Commissie immers steeds de algemene sociale
doelstellingen van de Gemeenschap nagestreefd. Zij
spant zich vooral in opdat de Europese consument kan
profiteren van de resultaten van een dynamisch
mededinging, of het nu gaat om lagere prijzen,
technologische innovatie of een gevarieerd aanbod
van producten en diensten. Trouwens, door bij te
dragen aan het concurrentievermogen van de
Europese economie zorgt het mededingingsbeleid ook
voor de schepping of het behoud van stabiele en
duurzame banen.

Het ESC stelt bij de lopende modernisering een
overdreven formalisme vast. De Commissie kan een
dergelijke beoordeling alleen maar tegenspreken; sinds
enige jaren doet zij inspanningen om het wet- en
regelgevende instrumentarium nauwer te doen
aansluiten bij de economische realiteit Ð de de
minimis-mededeling of de herziening van het beleid
inzake verticale afspraken, om maar twee voorbeelden
te noemen. Er blijft inderdaad nog een ¹formeelº kader
bestaan omdat het optreden van de Commissie
gebaseerd is op de artikelen van het Verdrag, de
regelgeving en een overvloedige jurisprudentie
waarmee moet worden rekening gehouden.

Tenslotte dringt het ESC er bij de Commissie op aan om
haar optreden inzake informatie en communicatie te
verbeteren. Behalve het jaarlijks verslag publiceert de
Commissie ook viermaal per jaar een gespecialiseerd
tijdschrift (Competition Policy Newsletter), verspreidt zij
geregeld persberichten, onder meer via een site op het
Internet, maakt zij haar beschikkingen bekend in het
Publicatieblad ; de vertegenwoordigers van de
Commissie, te beginnen met de voor concurrentiezaken
bevoegde Commissaris zelf, gaan in op talrijke
uitnodigingen om het mededingingsbeleid toe te
lichten. Daarom wil de Commissie weten welke
nieuwe initiatieven het ESC op dit gebied verwacht.
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3.2 De invoering van de EMU, zal (volgens de
Commissie in de Inleiding) in combinatie met de
voltooiing van de interne markt (volgens het
ComiteÂ), tot een grootscheepse herstructurering
van de economie gaan leiden. Een onvermijdelijk
gevolg daarvan wordt dat ondernemingen steeds
vaker concentraties zullen gaan vormen. Dat
laatste is overigens niet altijd nadelig voor het
Europese concurrentievermogen op een aantal
geglobaliseerde markten, waardoor het nodig
wordt om er nog nauwgezetter op toe te zien dat
de consumenten en de andere marktdeelnemers
geen nadeel ondervinden!

De opmerking van het ComiteÂ wordt bevestigd voor
1998, niet alleen door de toename van het totale aantal
onderzochte operaties, maar ook door het aantal
concentraties dat voor mededingingsbezwaren zorgt
en tot de inleiding van een diepgaand onderzoek leidt,
of tot het voorstellen van oplossingen in de eerste fase
van de onderzoeksprocedure.

3.3 De interne (EMU, interne markt enz.) en externe
veranderingen (uitbreiding, internationale
samenwerking) die voor de komende jaren
kunnen worden verwacht, zullen volgens het
ComiteÂ een bezinning noodzakelijk maken op
het verband tussen de daaruit voortkomende
nieuwe taken en de middelen die voor de
vervulling daarvan kunnen worden ingezet. Dat
laatste is nodig, omdat die nieuwe taken en de
toenemende complexiteit van de bestaande taken
steeds meer mogelijkheden om in te grijpen,
vereisen.

De Commissie is zich terdege bewust van de nieuwe
uitdagingen waarmee haar diensten te maken zullen
krijgen, ook al worden de mogelijkheden voor het
inzetten van nieuwe middelen steeds schaarser.

3.4 De gegeven omstandigheden maken het volgens
het ComiteÂ noodzakelijk om het beleid op vier
punten te herzien: de werkorganisatie moet
doeltreffender worden gemaakt; er moet een
adequate methode komen voor de selectie van de
op Europees niveau te behandelen zaken; het
beleid moet worden gedecentraliseerd naar de
nationale autoriteiten; de regelgeving moet
duidelijker worden en meer samenhang gaan
vertonen.

De Commissie stemt in met de door het ESC
voorgestelde hervormingen, temeer daar zij
momenteel door de Commissie worden onderzocht of
reeds zijn uitgevoerd. Wat de werkorganisatie betreft,
blijft de Commissie haar structuren steeds weer
aanpassen aan de nieuwe behoeften inzake toezicht:
de oprichting van een tweede directoraat overheids-
steun of de recente oprichting van een ¹kartelº-eenheid
vormen daarvan het bewijs. Voor de selectie van de te
behandelen zaken is de Commissie begonnen haar
toezichtopdracht opnieuw toe te spitsen op de zaken die
duidelijk een communautair belang vertegen-
(woordigen Ð d.m.v. de de minimis-bekendmaking Ð
en door de herziening van haar beleid ten aanzien van
verticale afspraken. Wat de decentralisering betreft,
heeft de Commissie de mededingingsautoriteiten in de
lidstaten verzocht om actiever aan dit proces mee te
werken; daartoe keurde zij een mededeling goed
betreffende de samenwerking tussen de Commissie en
de nationale autoriteiten. Tenslotte, wat betreft de
grotere duidelijkheid en de betere samenhang van de
communautaire regelgeving, heeft de Commissie de
afgelopen jaren de juridische instrumenten
vereenvoudigd, terwijl zij haar beschikkingenpraktijk
heeft toegelicht in mededelingen (de mededelingen in
verband met de aanpassing van de Concentratiever-
ordening bijvoorbeeld, of de mededelingen in verband
met de liberalisatie in de telecommunicatiesector). De
Commissie geeft zich er evenwel rekenschap van dat
verdere verbeteringen wenselijk zijn, en in de loop van
1999 zal zij daartoe verdere voorstellen doen.

3.5 Dat de controle doeltreffender wordt, is eÂeÂn van
de voorwaarden waaraan noodzakelijkerwijs moet
zijn voldaan om te bewerkstelligen dat de
monetaire eenwording daadwerkelijk tot
¹convergentie van de prijzen naar beneden toeº
leidt, d.w.z. tot het voordeel dat de Europese
burgers en consumenten daarvan verwachten.

De Commissie stemt in met de mening van het ComiteÂ.
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3.6 De Commissie moet er volgens het ComiteÂ oog
voor hebben dat de verwachte toename van het
aantal concentraties en fusies de uitvaardiging van
nieuwe regelgeving onvermijdelijk maakt. Ook
maakt die ontwikkeling een vangnet nodig om de
sociale consequenties van de herstructureringen
die het noodzakelijke gevolg daarvan zullen zijn,
minder ernstig en minder pijnlijk te maken. Ook
moet er toezicht komen op (al dan niet verhulde)
kartelvorming, waartoe na de invoering van de
gemeenschappelijke munt waarschijnl i jk
gemakkelijker zal kunnen worden overgegaan.

Wat betreft de controle op kartels die de
totstandkoming van de EMU kunnen belemmeren, is
de Commissie in de afgelopen maanden steeds strenger
gaan optreden, door prijsafspraken of andere verkoop-
voorwaarden te veroordelen en er boetes voor op te
leggen. Zij heeft zelfs een nieuwe eenheid opgericht die
belast is met de bestrijding van kartels.

De Commissie is van oordeel dat voor de grotere
activiteit inzake concentratiecontrole prioritair een
versterking van haar diensten vereist is of een
reorganisatie van deze diensten, eerder dan de door
het ComiteÂ voorgestelde uitvaardiging van nieuwe
regelgeving. De Concentratieverordening vormt wel
degelijk een doeltreffend instrument voor voorafgaand
toezicht op het gebied van fusies en acquisities, met
name dank zij de grotere flexibiliteit die door de
herziening uit 1997 werd geõÈntroduceerd op het gebied
van toezeggingen en het vinden van oplossingen tijdens
de eerste fase van het onderzoek. De verordening kan
voorzover nodig nog worden verbeterd, met name door
een inkrimping en vereenvoudiging van de procedures.
Dit zal aan bod komen bij een volgende herziening en
tijdens het overleg dat de Commissie en de nationale
autoriteiten hierover thans reeds voeren.

Het ComiteÂ vraagt ook dat in het kader van de
concentratiecontrole sociale instrumenten worden
uitgewerkt. De Commissie deelt de zorg van het
ComiteÂ dat concentraties ten goede zouden komen
aan alle marktdeelnemers. Dat is ook de reden waarom
volgens considerans 13 van deze verordening de
Commissie bij haar beoordeling van concentraties
moet uitgaan van de fundamentele doelstellingen van
het Verdrag, en met name de versterking van de
economische en sociale samenhang. Daarnaast hecht
de Commissie ook belang aan de samenhang met de
Concentratieverordening waarin voorrang wordt
gegeven aan de beoordeling vanuit mededingingsoog-
punt. Bij de aanpassing van de verordening werd deze
beleidslijn niet ter discussie gesteld.

3.7 Tijdens de buitengewone Top van Luxemburg over
werkgelegenheid is als voorwaarde voor een
doeltreffend werkgelegenheidsbeleid genoemd
dat ¹moet worden aangestuurd op steunregelingen
die de economische efficieÈntie en de werkgelegen-
heid bevorderen, zonder dat ze evenwel tot
concurrentievervalsing leidenº. Het is hoog tijd
dat de Commissie zich een standpunt vormt over
de daarvoor uit te werken beleidsorieÈntaties, oÂ oÂ k
met het oog op het mededingingsbeleid, en dat zij
nagaat welke beleidsinstrumenten geschikt zijn om
haar denkbeelden daarover te kunnen verwezen-
lijken.

De Commissie deelt het standpunt dat het mededin-
gingsbeleid moet bijdragen tot het bevorderen van de
werkgelegenheid. Een concurrerend bedrijfsleven in
een omgeving zonder concurrentiedistorsie is immers
de beste garantie voor een duurzame ontwikkeling van
de werkgelegenheid.

3.8 In het Voorwoord wordt die noodzaak wel
genoemd, maar zonder dat wordt aangegeven
hoe daaraan vorm kan worden gegeven. Zo is
het met name niet duidelijk of de verwezenlijking
van dit doel beschouwd zal worden als neveneffect
van de verbetering van het concurrentievermogen
of (zoals tijdens de buitengewone Top van
Luxemburg lijkt te zijn gesuggereerd) dat er
momenteel in het kader van het streven naar de
verbetering van de werkgelegenheidssituatie aan
nieuwe criteria voor het optreden van de
Commissie wordt gewerkt.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1998

REACTIES OP HET XXVIIE VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID 445



3.9 Het instrumentarium en de procedures voor de
liberalisering van de openbare diensten ijn
overigens ook aan modnisering toe, omdat het
nieuwe artikel 7 D van het Verdrag van
Amsterdam een versterking vereist van het
evenwicht tussen de werking van de markt en de
toegankelijkheid van die diensten voor de burgers.

De Commissie deelt de bezorgdheid van het ComiteÂ
dat Ð in het kader van het liberaliseringsbeleid Ð de
doelstelling van het behoud van een kwaliteitsvolle
dienst van algemeen belang ten behoeve van alle
burgers van de Unie gehandhaafd blijft. Zij treedt ook
vastberaden in die zin op. Wel is de Commissie van
oordeel dat er geen nieuwe juridische of procedurele
instrumenten moeten worden vastgesteld. De bestaande
regelgeving volstaat om een evenwicht te garanderen
tussen universele dienstverlening en mededinging. Met
name het werk dat voor de telecommunicatiesector
geleverd werd, is daarvan het bewijs.

3.10 Een werkterrein, waarop tot voor kort de lidstaten
alleÂeÂn soeverein waren, nl. dat van de fiscaliteit en
de sociale premies, heeft enorm aan belang
gewonnen door de invoering van de gemeenschap-
pelijke Europese munt en aanscherping van de
concurrentie. Er zijn lidstaten die op dit gebied om
cooÈ rdinatie vragen. De opvatting van het ComiteÂ
is dat de concurrentieverhoudingen zoÂ nder die
cooÈ rdinatie ernstig kunnen worden verstoord.
Bovendien kan het uitblijven daarvan tot gevolg
hebben dat de belastingheffing gaat evolueren
naar meÂeÂr belasting op arbeid en minder belasting
op inkomsten uit kapitaal.

De Commissie deelt de opvatting dat een zekere
cooÈ rdinatie van het beleid van de lidstaten inzake
fiscaliteit en sociale premies kan bijdragen tot de goede
werking van de gemeenschappelijke markt. In dit kader
zijn de documenten van de werkgroep-gedragscode van
bijzonder belang.

3.11 Uit al die nieuwe beleidsvraagstukken blijkt eens
te meer hoe noodzakelijk het is om een tripartiete
dialoog over het sociaal en industrieel beleid van
de EU, oÂ oÂ k vanuit het oogpunt van de
mededinging, uit te breiden tot alle belang-
hebbende partijen.

De Commissie is van oordeel dat het zeer nuttig is
tussen de betrokken partijen een dialoog op te zetten
over de nieuwe ontwikkelingen inzake mededingings-
beleid. Daarom brengt zij op gezette tijden verslag uit
bij het Europees Parlement of bij het Economisch en
Sociaal ComiteÂ waar alle socio-economische actoren
vertegenwoordigd zijn.

3.12 Het mededingingsbeleid van de EU moet een
dynamisch instrument zijn dat de marktontwikke-
lingen op de voet volgt en aandacht heeft voor
analyses en besluitvorming ten einde te kunnen
inspelen op de nieuwe omstandigheden (zoals de
Commissie zelf erkent). Zo verdient bijvoorbeeld
vooral de concentratie in de sector van de
distributie van consumptiegoederen te worden
vermeld en de economische afhankelijkheid van
de industrie die daarmee wordt gecreeÈerd, de
situatie van de defensie-industrie of bepaalde
overeenkomsten tussen beroepscategorieeÈn over
minimumtarieven; het gaat daarbij weliswaar om
sectoren met gevoelige aspecten, maar deze
kunnen desalniettemin gevolgen hebben voor het
algemene concurrentievermogen.

Het Europese mededingingsbeleid is in staat zijn
juridische instrumenten en de beschikkingenpraktijk
daadwerkelijk aan te passen aan de marktontwikkelin-
gen. Talrijke voorbeelden getuigen van deze blijvende
zorg; hier kan onder meer vermeld worden het feit dat
bij de behandeling van concentraties in de sector
grootdistributie sinds kort rekening wordt gehouden
met de mogelijke gevaren van excessieve marktmacht,
of de aanpassing van het beleid ten aanzien van
verticale afspraken, waarbij meer met economische
criteria rekening gehouden wordt zodat de realiteit van
de markt op de voet wordt gevolgd. Andere
voorbeelden van het aanpassingsvermogen van de
Commissie zijn het beleid dat gevoerd wordt in
samenhang met de liberalisatie van de telecommunica-
tiesector waar een analyse van nieuwe en complexe
problemen vereist is, of, op internationaal niveau, de
ondertekening van overeenkomsten met de Verenigde
Staten van Amerika inzake positieve internationale
courtoisie, hetgeen noodzakelijk werd door de
mondialisering van de economie.

3.13 Sinds de zaak-McDonnell Douglas/Boeing blijkt
dat het probleem van de internationale controle op
bepaalde grondstoffen en bepaalde vormen van
hoogwaardige technologie ook in heel wat andere
sectoren speelt. Voor een algemeen mededingings-
beleid zi jn dus ook instrumenten voor
internationaal toezicht nodig. Het ComiteÂ dringt
er bij de Commissie op aan om de lopende
onderhandelingen in die richting voort te zetten.

Wat betreft de operaties (overeenkomsten, allianties of
fusies) tussen particuliere ondernemingen die in een
sector van de internationale markt actief zijn, zal de
Commissie haar bevoegdheden blijven uitoefenen (ten
minste voorzover de operaties plaatsvinden binnen de
Europese Unie) en blijft zij Ð zoals in de zaak-Boeing/
MDD Ð de mededingingsregels uit het Verdrag
toepassen. Daarnaast ijvert de Commissie ook voor de
vaststelling van anitrustregelgeving in het kader van de
WHO.
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3.14 Buiten Europa is het gebruikelijk dat de overheid
in bepaalde technische branches niet alleen veel
meer steun verleent, maar die steun ook op veel
meer verschillende manieren verstrekt. Het
ComiteÂ vindt dat de Commissie zich moet
bezinnen op de vraag of dergelijke instrumenten
van industrieel beleid haar niet ook ter
beschikking zouden moeten worden gesteld om
te voorkomen dat de Europese industrie concur-
rentienadeel ondervindt in sectoren die voor de
economie van strategisch belang zijn (ruimtevaart,
defensie, luchtvaart) en waarvan de markt de hele
wereld bestrijkt.

4. Bijzondere opmerkingen

4.1 Het ComiteÂ heeft zich al in tal van adviezen (o.a.
over staatssteun en verticale afspraken) over de
afzonderlijke voorstellen en mededelingen van de
Commissie uitgesproken. Het ComiteÂ beperkt zich
ertoe de inhoud van die adviezen nogmaals te
bevestigen: op de strekking ervan wordt in dit
advies niet opnieuw ingegaan. Wel dient te worden
benadrukt dat de wetgevende initiatieven van de
Commissie (in de vorm van voorstellen voor
verordeningen of richtlijnen) en de initiatieven
van pseudo-wetgevende aard (mededelingen)
belangrijker beginnen te worden dan de
initiatieven van de Commissie om op dit gebied
jurisprudentie te verwerven, zoals het ComiteÂ in
eerdere adviezen had bepleit

4.2 Er bestaat momenteel een tendens om het mede-
dingingsbeleid gedeeltelijk naar de nationale
autoriteiten over te hevelen. Het ComiteÂ keurt
het goed dat niet te veel werk in Brussel wordt
geconcentreerd, maar een dergelijke decentralisa-
tie vooronderstelt wel dat de regels worden
geharmoniseerd en dat er in alle landen mededin-
gingsautoriteiten worden aangesteld met dezelfde
bevoegdheden als die welke de Verdragen aan de
Commissie toekennen. De lidstaten dienen ervoor
te zorgen dat die decentralisatie niet tot nuance-
verschillen en gebrek aan samenhang bij de
toepassing van de regelgeving leidt.

De Commissie is het ermee eens dat de decentralisatie
slechts met de nodige omzichtigheid kan plaatsvinden.
Zij constateert met voldoening dat in 1998 de
regelgeving van de lidstaten verder geharmoniseerd
werd met die van de Gemeenschap. De nieuwe Deense
en Nederlandse regelgeving, die geharmoniseerd zijn
met het Gemeenschapsrecht, werden per 1 januari 1998
van kracht. Nieuwe wetgeving, die nauw aansluit bij de
communautaire regelgeving, werd in Duitsland en in het
Verenigd Koninkrijk goedgekeurd. De nieuwe Finse
wetgeving inzake concentraties is geõÈnspireerd op het
Europese model. Deze wetswijzigingen gaan gepaard
met een versterking van de bevoegdheden en de
middelen van de betrokken mededingingsautoriteiten.

4.3 Het ComiteÂ wijst er in dit verband op dat de in par.
12 van het Verslag van de Commissie genoemde
mededeling voor de lidstaten niet verbindend is.
Om die reden dient maximale aandacht te worden
geschonken aan alle zaken waarin de nationale
autoriteiten niet over adequate instrumenten
beschikken om de naleving van de Europese
regelgeving af te dwingen.

De Commissie wijst erop dat de mededeling
betreffende de samenwerking met de mededingings-
autoriteiten van de lidstaten bij de behandeling van
onder de artikelen 85 en 86 vallende zaken,
mechanismen bevat om bij de toepassing van de
regelgeving inzake prijsafspraken en machtsposities
tegenstrijdigheden en gebrek aan samenhang te
voorkomen. Zij geeft het ComiteÂ de verzekering dat
zij op dit punt waakzaam zal zijn bij de concrete
toepassing van deze mededeling, vooral ten aanzien van
nationale autoriteiten die momenteel volgens hun
wetgeving niet mogen optreden tegen inbreuken op de
artikelen 85 en 86.

4.3.1 Daarom moet volgens het ComiteÂ het zwaartepunt
in de nieuwe verordeningsvoorstellen en het voor
verticale afspraken gevoerde beleid eerder bij
concrete marktgegevens dan bij abstracte
juridische definities worden gelegd.

Een belangrijke doelstelling van het nieuwe beleid van
de Commissie inzake verticale afspraken, en van de
voorstellen voor verordeningen om dit beleid ten
uitvoer te leggen, is precies het grotere belang dat
gehecht wordt aan marktgegevens.
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4.4 Het ComiteÂ wijst op de noodzaak van een
grootschalig project voor de actualisering van de
regelgeving, zodat de werkzaamheden van de
Commissie en de jurisprudentie van het
Europese Hof van Justitie wettelijk kunnen
worden onderbouwd. Op die manier kan de
burgers van Europa een regelgeving worden
geboden die rationeel en transparant is en wordt
het gemakkelijker voor de kandidaat-lidstaten om
zich snel aan die regelgeving aan te passen. De
voorstellen die de Commissie op dit gebied doet,
moeten daarom worden toegejuicht. Dit geldt met
name voor haar voorstel inzake controleprocedu-
res en sancties ingeval van illegale overheidssteun,
omdat daarin een werkwijze wordt aangegeven die
bedoeld is ter overbrugging van de verschillen in
het handelsrecht van de lidstaten.

Op het gebied van de basisregels inzake afspraken en
machtsposities heeft de Commissie in 1998 haar
werkzaamheden voortgezet in de door het ComiteÂ
gevraagde richting, zowel wat de verticale als de
horizontale concurrentiebeperkingen betreft. Dit
eerste dossier is het verst gevorderd ; wat de
procedure betreft, heeft de Commissie Verordening
(EG) nr. 2842/98 betreffende het horen van belang-
hebbenden en derden vastgesteld; terzelfder tijd
overweegt zij een mogelijke herziening van
Verordening nr. 17 van de Raad. Wat de concentratie-
controle aangaat, passen de in 1998 vastgestelde
verordeningen en mededelingen, alsmede de nog
lopende projecten binnen een groot moderniserings-
project, waarmee beoogd wordt aan de rechtspraak van
het Hof van Justitie en de beschikkingenpraktijk van de
Commissie een wetgevende of quasi-wetgevende
waarde te verlenen. Voorbeelden daarvan waren in
1998: Verordening nr. 1310/97 van de Raad (die van
kracht werd per 1 maart 1998), Verordening nr. 447/98
van de Commissie betreffende de aanmeldingen, de
termijnen en het horen van betrokkenen en derden
(met als bijlage het nieuwe formulier-CO en diverse
verklarende notities). Daarnaast werden diverse inter-
pretatieve mededelingen gepubliceerd, die de
betrokken marktdeelnemers een grotere rechtszeker-
heid moeten bieden; deze mededelingen handelden
over begrippen als concentrat ie, betrokken
ondernemingen, volwaardige gemeenschappelijke
onderneming, alsmede over de berekening van de
omzet, de bepaling van de relevante markt en de
onderlinge aanpassing van de procedures bij de
behandeling van concentraties in het kader van het
EGKS- en van het EG-Verdrag. Voorts wordt gewerkt
aan een mededeling betreffende nevenrestricties bij
concentraties, ter vervanging van de mededeling uit
1990, en een mededeling over de praktijk van het
vinden van oplossingen. De Commissie is van oordeel
dat elk van deze maatregelen, die gebaseerd zijn op
haar praktijkervaring, verhelderend hebben gewerkt,
hetgeen ten goede komt en zal komen aan alle
betrokken marktdeelnemers en alle kandidaat-
lidstaten.

4.5 Gezien de voorgaande opmerkingen van het
ComiteÂ en de standpunten die de Commissie
daarover heeft ingenomen, dient daarentegen aan
het vraagstuk van fiscaliteit en sociale
premieheffing een grondig onderzoek te worden
gewijd, met als doel te komen tot een voorstel voor
een regeling van fiscale steunmaatregelen vanuit
mededingingsoogpunt gezien, in lijn met de
onlangs door de Commissie aangekondigde
gedragscode. Het ComiteÂ zou zijn bijdrage willen
leveren aan die discussie, die hopelijk snel
resultaten zal opleveren.

Het is onvermijdelijk dat in de komende jaren over
samenwerking inzake fiscaliteit gediscuteerd moet
worden. Een diepgaande studie op het gebied van
directe fiscaliteit en socialepremieheffing zou zeker
kunnen bijdragen tot de transparantie van dit debat.

4.6 Soms duurt de besluitvorming veel te lang. Het
ComiteÂ vindt dan ook dat bindende termijnen
moeten worden vastgelegd voor alle verschillende
etappes die bij de tenuitvoerlegging van dit beleid
moeten worden doorlopen.

De Commissie is zich ervan bewust dat bepaalde
procedures lang duren en overweegt middelen om
deze te verkorten. Daarom heeft zij bijvoorbeeld
onlangs bepaalde procedureverordeningen aangepast.
Daarom ook heeft zij voor structurele gemeenschappe-
lijke ondernemingen antwoordtermijnen vastgesteld.
Volgens de Commissie moeten de termijnen voor de
afhandeling van zaken echter nog verder worden
verkort. Zij onderzoekt dit vraagstuk in het kader van
de lopende moderniseringsoperatie.
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4.7 De statistieken wijzen uit dat het aantal
aanmeldingen van concentraties in 1997 is
gestegen, maar dat het aantal inbreuken in
vergelijking met 1996 is gedaald. Met de
staatssteun is dat net andersom. Uiteraard heeft
dat laatste te maken met het feit dat een aantal
economische ontwikkelingen sneller verlopen.
Toch loont het wellicht de moeite om zich
opnieuw op het vraagstuk van de staatssteun te
bezinnen, vooral in het licht van voornoemde
herstructureringsverschijnselen.

Wat betreft de opmerking van het ComiteÂ omtrent de
statistieken over concentraties, wijst de Commissie erop
dat de communautaire controle een voorafgaande
controle is. Er is dus eigenlijk geen sprake van een
inbreuk. De Commissie verbiedt of verleent haar
voorwaardelijke goedkeuring aan concentratievoorne-
mens die Ð indien zij doorgang zouden vinden Ð
leiden tot het in het leven roepen of het versterken van
een machtspositie. Wel moet hier herinnerd worden aan
het antwoord van de Commissie op punt 3.2, waarin zij
onderstreept dat de sterke toename van het aantal
concentraties nefaste gevolgen kan hebben voor de
mededinging in 1998.

4.8 Wat staatssteun voor de regio's overeenkomstig
artikel 92(3) van het Verdrag betreft, maakt het
ComiteÂ uit het Commissievoorstel op dat regio's
die in aanmerking komen voor steun via de
structuurfondsen krachtens de doelstellingen 1 en
2, gebieden moeten zijn die ook al voor staatssteun
in aanmerking komen. Het ComiteÂ aanvaardt dat
dit in het algemeen zo is, maar vindt wel dat meer
nationale steun een uitvloeisel kan zijn van een
toename van de concentratie bij de toepassing van
steunverstrekking via de structuurfondsen. Het
ComiteÂ zou er dan ook op willen wijzen dat
staatssteun voor regionale doeleinden (overeen-
komstig art. 92(3)) een apart instrument van
nationaal economisch beleid is dat een lidstaat
moet kunnen hanteren, naar eigen goeddunken,
als dit nodig blijkt te zijn..

De Commissie is net als het Economisch en Sociaal
ComiteÂ van oordeel dat de doeltreffendheid van de
regionale steun als instrument voor regionale
ontwikkeling gegarandeerd moet blijven. Wanneer de
betrokken regio's in aanmerking komen voor regionale
steun, biedt hun dit immers een relatief voordeel ten
opzichte van regio's die daarvoor niet in aanmerking
komen. Door een te ruim toepassingsgebied zou dit
relatieve voordeel te niet worden gedaan, hetgeen de
steun inefficieÈnt zou maken en zou resulteren in een
verkeerde allocatie van overheidsmiddelen. Daarom wil
de Commissie zorgen voor een meer doeltreffend
toezicht op regionale steun, overeenkomstig de Ver-
dragsbepalingen waarin overheidssteun in beginsel
wordt verboden, ook al bestaan er Ð restrictief te
interpreteren Ð uitzonderingen.

4.9 In verband daarmee mag niet worden verheeld dat
de steunmaatregelen van de overheden nog
steeds Ð zoals de regeling nu is en alle
inspanningen van de Commissie ten spijt Ð
vooral ten voordele strekken van de grote landen.

De Commissie deelt deze bezorgdheid, maar wijst er
ook op dat er sinds 1994 een geleidelijke en blijvende
vermindering van deze onevenwichten plaatsvindt.

4.10 Zoals al aangekondigd in haar jaarverslag heeft de
Commissie in november 1998 een ¹kaderregelingº
inzake steun voor beroepsopleiding gepubliceerd,
waarin nieuwe voorschriften en procedures
worden vastgelegd, aangezien zij van mening is
dat bepaalde vormen van opleidingssteun kunnen
worden gelijkgesteld met staatssteun. De
Commissie verwijst in haar tekst naar een nieuw,
maar onduidelijk begrip, nl. ¹opleiding in het
belang van de ondernemingº.

In de kaderregeling inzake opleidingssteun wordt een
onderscheid gemaakt tussen twee soorten opleidingen,
op basis van de externe gevolgen ervan: een algemene
opleiding die werknemers aanvullende kwalificaties
verschaft die rechtstreeks naar andere ondernemingen
overdraagbaar zijn, en de specifieke opleiding die
gericht is op de specifieke eisen van de werkgever ten
aanzien van de werknemers op de werkplek. Daarom
dient volgens de kaderregeling het steunpeil dat
ondernemingen ertoe moet aanzetten om opleidings-
initiatieven te nemen, hoger te zijn voor het eerste soort
opleidingen dan voor het tweede soort.

4.11 In deze tijd van de informatiemaatschappij, waarin
een levenslang voortgezette opleiding van cruciaal
belang is, zou het beperken of bemoeilijken van de
opleiding van werknemers, in weerwil van de
doelstellingen inzake werkgelegenheid en
opleiding die de Europese Raad tijdens diverse
topbijeenkomsten heeft geformuleerd, het nog
moeilijker kunnen maken om de verbintenissen
van de huidige programmeringsperiode van de
structuurfondsen Ð die in 1999 afloopt Ð na te
leven.

Volgens de Commissie kan, dankzij de in de
kaderregeling vastgestelde regels inzake verenigbaar-
heid, de opleiding van werknemers met meer
overheidssteun dan gebruikelijk worden gestimuleerd;
de effecten hiervan op de mededinging en het
handelsverkeer tussen de lidstaten blijven evenwel in
verhouding staan tot de doelstellingen die ermee
nagestreefd worden. Zoals verklaard in punt 36 van
deze kaderregeling, is de Commissie niet voornemens
om de door de structuurfondsen aangegane
verbintenissen ter discussie te stellen voÂ oÂ r eind 1999.

4.12 Daarnaast moet een kwalitatieve verschuiving
plaatsvinden van staatssteun naar horizontale
doelstellingen (b.v. O&O, het MKB en beroeps-
opleiding), gekoppeld aan de terugdringing van de
exploitatiesteun.

De Commissie deelt het standpunt van het ComiteÂ.
Toch moet erover gewaakt worden dat deze
verschuiving niet tot misbruiken leidt. In dit verband
heeft de Commissie in de praktijk haar toezicht op
steun ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling
versterkt; voorts publiceerde zij een kaderregeling
inzake opleidingssteun.
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4.13 Het ComiteÂ heeft met tevredenheid kennis
genomen van de recente overeenkomst tussen de
EU en de Amerikaanse antitrustautoriteiten, maar
stelt vast dat er in OESO- en WHO-verband nog
wel de nodige inspanningen moeten worden
gedaan voordat van een echte internationale
regelgeving kan worden gesproken en die
regelgeving ook daadwerkelijk wordt toegepast.

Ook de Commissie is van mening dat de bilaterale
samenwerking verder moet worden uitgediept door het
vaststellen van internationale mededingingsregels. In
die zin werden besprekingen aangevat binnen de WHO-
werkgroep over de interactie tussen handels- en
mededingingsbeleid. Deze werkzaamheden vonden
plaats in nauw overleg met andere internationale
organisaties, waaronder de OESO.

4.14 Gezien de voortdurende uitbreiding van het
takenpakket van de Commissie op dit gebied,
zou deze de beschikking moeten krijgen over de
nodige middelen om door haar eigen diensten
onderzoek te laten verrichten en door externe
deskundigen onderzoek naar specifieke vraag-
stukken te laten doen.

Het uitwerken van internationale mededingingsregels
vereist inderdaad ook belangrijke inspanningen op het
gebied van reflectie. De Commissie levert hier
inspanningen zowel binnen de Unie (ComiteÂ van
deskundigen van de Commissie inzake het
handelsverkeer en de mededinging) als daarbuiten (in
de bilaterale betrekkingen met haar belangrijkste
partners, maar ook in multilateraal verband Ð
WHO Ð of plurilateraal verband Ð OESO).

4.15 Naast het voor belangstellenden steeds lees-
baarder wordende jaarverslag dient er het hele
jaar door meer informatie te worden gegeven over
de meest significante maatregelen en de studies die
zijn gedaan om uit te maken welke zaken het
belangrijkst zijn.

De Commissie is ingenomen met de belangstelling van
het ComiteÂ voor het jaarverslag. Wat het verzoek om
aanvullende informatie betreft, verwijst de Commissie
het ComiteÂ naar haar antwoord op punt 3.1.

4.16 Volgens het ComiteÂ is het nog steeds geen sinecure
om de kandidaat-lidstaten van de EU het con-
currentiebeleid te laten voeren dat in de huidige
EU-lidstaten van toepassing is, hoe hard de
Commissie daaraan ook werkt. Een te stringente
toepassing van dat beleid zou nu eenmaal
rampzalige sociale consequenties hebben.
Daarentegen zouden de concurrentieverhoudin-
gen ernstig worden verstoord als het niet zou
worden toegepast. Daarom pleit het ComiteÂ voor
de invoering van een overgangsperiode waarbij
niet alleen wordt gekeken naar de economische,
maar ook naar de sociale gevolgen van de
uitbreiding, oÂ oÂ k op mededingingsgebied.

Voor de Commissie is het van belang dat onder-
nemingen en overheden in de kandidaat-lidstaten
ruim voÂ oÂ r de toetreding vertrouwd geraken met
mededingingsregels die gelijken op die uit de
Gemeenschap. Daarvoor dienen niet alleen de mede-
dingingsregels te worden gelijkgeschakeld, maar moet
ook een daadwerkelijk en geloofwaardig toezicht op de
toepassing van deze regelgeving plaatsvinden. De
Commissie eist echter niet dat de communautaire
regelgeving slaafs wordt overgenomen. Alleszins moet
rekening worden gehouden met de specifieke
problemen die werden overgeeÈrfd uit de periode van
centraal geleide planeconomieeÈn, en met het doorgaans
lage ontwikkelingspeil van de economieeÈ n in de
betrokken landen. Daarom wordt voÂ oÂ r de toetreding
het vereiste instrumentarium aangereikt voor een
redelijke, geleidelijke en dynamische toepassing van
de communautaire mededingingsbeginselen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor overheidssteun, met name wat betreft
de mogelijkheid van het verlenen van regionale steun of
van herstructureringssteun voor de ijzer- en
staalindustrie. Belangrijk is evenwel dat realistische
doelstellingen worden vastgelegd voor de geleidelijke
overgang naar concurrerende markten. De Commissie
is van oordeel dat een krachtdadige toepassing van het
mededingingsbeleid de weg vrij maakt voor een
volgehouden economische groei, hetgeen deze landen
ook zal helpen om de gekende sociale problemen te
verzachten. Bovendien zijn er andere beleidstakken van
de Gemeenschap, zoals regionaal beleid, die
rechtstreeks zullen bijdragen tot het vinden van een
oplossing voor deze problemen.

4.17 Tijdens de onderhandelingen in WHO-verband en
over bilaterale overeenkomsten moet altijd
rekening worden gehouden met de IAO-
conventies over arbeidsvoorwaarden, die op de
een of andere manier aan de regels voor de
wereldhandel moeten worden gekoppeld.
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