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KONK. BERETN. 1999

Meddelelse til læseren

I Amsterdam-traktaten, der trådte i kraft den 1. maj 1999, er både EU- og EF-traktatens artikler blevet
omnummereret. I denne beretning anvendes den nye nummerering, men der henvises til den tidligere,
når der citeres fra titler på retsakter, som blev vedtaget før ændringen i nummereringen, eller når der
citeres fra indholdet i dokumenter, som blev udarbejdet før den 1. maj 1999. For at henlede læsernes
opmærksomhed på disse ændringer, er alle citater, der indeholder den tidligere nummerering, anført med
kursiv.

For at gøre det lettere at læse den XXIX beretning er de deri omtalte artikler anført nedenfor med det
tidligere og det nye nummer:

Tidligere nummer Nyt 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 100A Artikel 95
Artikel 169 Artikel 226
Artikel 173 Artikel 230
Artikel 175 Artikel 232
Artikel 177 Artikel 234
Artikel 190 Artikel 253



KONK. BERETN. 1999

FORORD VED PROFESSOR MARIO MONTI

Konkurrencekommissær

Konkurrencepolitikken har ikke blot betydning for virksomhederne og deres rådgivere, men også for de
europæiske borgere, der har brug for et generelt indtryk af, hvordan konkurrencepolitikken gennemføres,
og hvordan den kan forbedre deres daglige tilværelse. En af konkurrencepolitikkens hovedopgaver er at
fremme innovation og sikre, at varer og tjenester produceres så effektivt som muligt, og at disse
effektivitetsgevinster kommer forbrugerne til gode i form af lavere priser, højere kvalitet, større
valgmuligheder eller bedre service. For eksempel blev privatkunde-taksterne for internationale
telefonsamtaler i peri-oden 1997-1999 sænket med gennemsnitlig 40 % i de fleste medlemsstater.
Indførelsen af konkurrence i denne sektor medførte ikke blot et prisfald, men også et væsentligt større
udbud af nye og effektive tjenester og produkter.

Konkurrencepolitikken skal desuden sikre, at markederne er tilstrækkeligt konkurrencedygtige til at
kunne holde trit med globaliseringen og til at støtte beskæftigelsen. For eksempel bidrager kontrollen
med statsstøtte til at fremme strukturændringer og dermed til udvikling af konkurrencedygtige og
innovative industristrukturer, der sikrer oprettelse af nye arbejdspladser. Uden konkurrence ville
drivkraften bag vækst og beskæftigelse forsvinde, og det er derfor af største betydning, at
konkurrencereglerne er klare og gennemsigtige og håndhæves effektivt. Men konkurrencereglerne skal
også følge med det 21. århundredes økonomiske og teknologiske udvikling.

I år vil jeg derfor specielt fokusere på behovet for at modernisere Fællesskabets konkurrenceret, både
når det gælder karteller og monopoler, hvor virksomhedernes adfærd kan fordreje konkurrencevilkårene,
og på statsstøtteområdet, hvor medlemsstaternes adfærd kan få tilsvarende virkninger.

Reform inden for vertikale begrænsninger

I 1999 blev der indført nye konkurrenceregler for vertikale begrænsninger efter en indgående revision
af politikken på dette område og en omfattende konsultation, der blev indledt i 1997 med
offentliggørelsen af Kommissionens grønbog om vertikale begrænsninger. Reformen af Kommissionens
politik for vertikale begrænsninger er et vigtigt element i den samlede reformproces. Ved denne revision
var der enighed om, at man måtte lægge vægt på en økonomisk analyse, hvor de vertikale begrænsninger
vurderes på grundlag af deres virkninger på markedet og ikke på grundlag af deres form. Denne
fremgangsmåde har betydelige følger for revisionen af Kommissionens politik på andre områder.

Det var en udbredt opfattelse, at der var behov for reformer på dette område. Gruppefritagelsesforordning-
erne for visse typer distributionsaftaler er nemlig i de senere år blevet kritiseret for at have alt for snævert et
anvendelsesområde, at være alt for formalistiske og virke som en spændetrøje for erhvervslivet, hvilket var
uforeneligt med udviklingen i produktions- og distributionsmetoderne. Kommissionens reform tager sigte
på at forenkle reglerne og lette virksomhedernes administrative byrder, især når det gælder virksomheder
uden markedsstyrke som SMV, og samtidig sikre en mere effektiv kontrol med vertikale begrænsninger, når
det drejer sig om virksomheder med en betydelig markedsstyrke.



Rådet tilsluttede sig i juni 1999 Kommissionens reformplaner med sin vedtagelse af forordning (EF) nr.
1215/1999 om udvidelse af Kommissionens lovgivningsmæssige beføjelser inden for vertikale
begrænsninger. I henhold til disse nye beføjelser udstedte Kommissionen i december 1999 en ny
forordning (EF) nr. 2790/1999 om fritagelse af visse kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis
for forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i traktatens artikel 81. Denne nye
gruppefritagelsesforordning har et bredt anvendelsesområde, da den omfatter alle vertikale
begrænsninger vedrørende endelige produkter og mellemprodukter samt tjenesteydelser med undtagelse
af nogle få tungtvejende begrænsninger og betingelser. Hovedformålet er at give virksomheder uden
nogen væsentlig markedsstyrke en vis sikkerhed, således at de ikke længere behøver at vurdere, om deres
aftaler er gyldige i henhold til Fællesskabets konkurrenceregler. For at gøre fritagelsen betinget af de
pågældende virksomheders markedsstyrke indeholder gruppefritagelsesforordningen en bestemmelse
om, at markedsandelen ikke må overstige 30 %. Hvis denne tærskel overskrides, finder gruppefritagelsen
ikke anvendelse. Aftaler, der ikke er omfattet af gruppefritagelsen, formodes ikke at være ulovlige, men
skal undersøges individuelt efter artikel 81. For at vejlede virksomhederne ved denne undersøgelse og
dermed gøre konkurrencereglerne mere effektive, offentliggjorde Kommissionen i september 1999 et
udkast til retningslinjer, som for øjeblikket er til offentlig høring, og som forhåbentlig kan vedtages i
første halvår 2000.

Et andet vigtigt reformelement blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1216/1999, hvorved alle
vertikale aftaler blev fritaget for det krav om forhåndsanmeldelse, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i
forordning nr. 17. Denne ændring gør det muligt at lade fritagelsen for individuelle vertikale aftaler
gælde fra det tidspunkt, hvor de blev indgået, og ikke, som tidligere, fra anmeldelsestidspunktet. Denne
mulighed for fritagelse med tilbagevirkende kraft er nødvendig af hensyn til aftaler, der ganske vist
falder uden for den nye gruppefritagelsesforordning, men måske opfylder betingelserne for individuel
fritagelse efter artikel 81, stk. 3.

Ved at sikre en bredere dækning af sådanne aftaler i en enkelt gruppefritagelse vil de nye regler give de
fleste virksomheder aftalefrihed, samtidig med at de giver Kommissionen mulighed for at koncentrere
sig om vigtige sager, der skaber alvorlige konkurrencemæssige problemer og påvirker forbrugernes
interesser.

Modernisering af kartel- og monopolreglerne (traktatens artikel 81 og 82)

Diskussionen om reformer af procedurereglerne for karteller og monopoler blev kraftigt intensiveret i
1999 med Kommissionens offentliggørelse af en hvidbog om modernisering af procedurereglerne for
EF-traktatens artikel 81 og 82. I hvidbogen foreslås en fundamental ændring af procedureforordning nr.
17, der har været anvendt siden 1962. Hvidbogen tog sigte på at fremme drøftelserne mellem
Kommissionen og interesserede parter. Kommissionen har modtaget mange bidrag, hvoraf de fleste er
af særdeles høj kvalitet.

Europa-Parlamentet vedtog en beslutning på dette område den 18. januar 2000 efter Karl von Wogaus
betænkning. I denne beslutning understreges det presserende behov for reformer, da de eksisterende
regler er mangelfulde, og der er sket betydelige ændringer i de reelle økonomiske forhold. Den udtrykker
tilfredshed med Kommissionens forslag og støtter i princippet hvidbogens hovedpunkter, nemlig
afskaffelse af anmeldelses- og godkendelsesordningen efter traktatens artikel 81 og decentraliseret
anvendelse af konkurrencereglerne, ved at medlemsstaternes myndigheder og domstole kommer til at
spille en større rolle, da dette i høj grad kunne bidrage til at fremme den europæiske
»konkurrencekultur«.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog den 8. december 1999 en udtalelse, som også støtter
Kommissionens forslag, fordi det vil gavne erhvervslivet og især SMV. Den indeholder dog en række
foranstaltninger, som udvalget mener bør træffes, før reformen gennemføres. Disse foranstaltninger
omfatter bl.a. direkte høring af domstolene, undervisning og andre former for bistand til de nationale
domstole og foranstaltninger til løsning af problemet med »forum shopping«. Udvalget understreger
også, at det ville være ønskeligt at harmonisere de nationale procedureregler for at gøre anvendelsen af
de materielle regler mere ensartet.

I hvidbogen foreslås det, at det nuværende anmeldelses- og godkendelsessystem afskaffes, hvorved de
nationale konkurrencemyndigheder og domstole i højere grad bliver involveret i anvendelsen af
Fællesskabets konkurrenceregler. De reformer, der foreslås i hvidbogen, bygger på følgende to
overordnede målsætninger: For det første skal Kommissionen fritages for de opgaver, der ikke bidrager
tilstrækkeligt til en effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne, og for det andet skal beslutningerne
træffes nærmere på borgerne.

Kommissionen skal fritages for de opgaver, der ikke bidrager tilstrækkeligt til en effektiv håndhævelse
af konkurrencereglerne

Det nuværende system, der blev iværksat i begyndelsen af 1960’erne for at løse de problemer, der gjorde
sig gældende på daværende tidspunkt, bygger på godkendelse udstedt af et centralt organ:
Konkurrencebegrænsende aftaler er således automatisk ugyldige, medmindre de er anmeldt til
Kommissionen, der har enebeføjelse til at fritage dem for konkurrencereglerne. Gennem dette system
lettede man udviklingen af et sæt klare og strukturerede regler og en ensartet anvendelse deraf overalt i
Fællesskabet samt etableringen af nationale konkurrencemyndigheder og indførelsen af nationale
konkurrenceregler, der afspejlede Fællesskabets. Men nu ca. 40 år efter udstedelsen af forordning nr. 17
skal konkurrencepolitikken anvendes under helt andre forhold: Fællesskabet er blevet et større og stærkt
integreret marked, og med de kommende udvidelser vil det snart bestå af over 20 medlemsstater.

Under disse ændrede forhold har man erkendt, at det system, der blev iværksat med forordning nr. 17,
nu har nået sin begrænsning. Den godkendelsesordning, der kræver, at virksomhederne anmelder deres
aftaler til Kommissionen, er blevet en bureaukratisk hindring, der ikke længere letter den effektive
beskyttelse af konkurrencen. Når Kommissionen skal behandle anmeldelser, forhindrer det den i at sætte
ind over for de alvorligste konkurrencebegrænsninger. Det er meget sjældent, at sådanne anmeldelser
medfører en forbudsbeslutning; i de sidste fem år har dette kun været tilfældet med 0,5 % af
anmeldelserne, og dette viser, at anmeldelsessystemet ikke er relevant for den effektive håndhævelse af
konkurrencereglerne. Når Kommissionen skal forvalte det centrale fritagelsessystem, går det ud over
dens hovedopgave, der består i at afsløre og forbyde de alvorligste overtrædelser, der aldrig anmeldes.
Desuden forhindrer anmeldelsessystemet, at de nationale konkurrencemyndigheder og domstole kan
anvende Fællesskabets konkurrenceregler fuldt ud.

Hvidbogen foreslår derfor en gennemgribende reform, således at det nuværende system, som bygger på
forhåndsgodkendelse, erstattes af et system, hvor eventuelle overtrædelser standses efterfølgende.
Herved vil Kommissionen kunne koncentrere sig om de overtrædelser, der aldrig anmeldes, og som er
de mest skadelige for de europæiske forbrugere og den europæiske økonomi. En sådan reform ville gøre
kontrollen mere effektiv på i hvert fald to områder. For det første vil reformen styrke
konkurrencereglernes præventive virkninger, idet den gør det mere sandsynligt, at de ansvarlige for
overtrædelserne vil blive pågrebet og idømt bøder. For det andet vil det blive meget lettere at afsløre de
skadeligste overtrædelser og generelt gøre konkurrencepolitikken mere effektiv, når de nationale
konkurrencemyndigheder og domstole involveres i anvendelsen og håndhævelsen af Fællesskabets
konkurrenceregler. Da de nationale konkurrencemyndigheder er tættere på de lokale markeder, vil de
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nemlig generelt bedre kunne både afsløre og forbyde de alvorligste overtrædelser af Fællesskabets
konkurrenceregler. Desuden kan de nationale domstole eventuelt tildele skadeserstatning, træffe
foreløbige forholdsregler eller endog udstede kendelser om opfyldelse af kontrakter.

Beslutningerne skal træffes nærmere på borgerne

I et fællesskab bestående af 15 medlemsstater med stærkt integrerede økonomier bør det ikke længere
være overladt til ét organ at anvende samtlige konkurrenceregler, ikke blot ud fra de effektivitetsårsager,
der er nævnt ovenfor, men også for at sikre, at Europas borgere betragter konkurrencepolitikken positivt
og anser den for at spille en vigtig rolle i deres daglige tilværelse. Beskyttelsen af forbrugernes og
dermed de europæiske borgeres interesser er et centralt element i Fællesskabets konkurrencepolitik, selv
om offentligheden ikke altid har denne opfattelse. Ved at give forbrugerne mulighed for at henvende sig
til de nationale konkurrencemyndigheder og domstole, der har beføjelse til at anvende alle Fællesskabets
konkurrenceregler, vil vi nå et langt stykke fremad, når det gælder om at forbedre de europæiske borgeres
opfattelse af konkurrencepolitikken og de fordele, den giver dem.

Opfølgning af hvidbogen

Selv om hvidbogen slår til lyd for en bestemt løsningsmodel, er det dens hovedformål at være et
diskussionsoplæg. Siden den blev offentliggjort har der været tilrettelagt en række rundbordskonferencer
med virksomhedssammenslutninger og jurister, og der er nedsat en arbejdsgruppe med bl.a.
medlemsstaternes repræsentanter. Kommissionen har modtaget over 100 skriftlige bemærkninger fra
medlemsstater, virksomhedssammenslutninger, jurister og forskere. Europa-Parlamentet og Det
Økonomiske og Sociale Udvalg har afgivet udtalelser om hvidbogen. Kommissionen vil foreslå en
opfølgning af hvidbogen på grundlag af en omfattende og åben dialog med alle interesserede parter og
på grundlag af de bemærkninger, den har modtaget.

Fusioner

Fusionsforordningen, der har været i kraft i under ti år, er allerede blevet revideret væsentligt, og
ændringerne blev vedtaget af Rådet i juni 1997 og gennemført i marts 1998. 1999 var derfor det første
hele år, hvor disse ændringer med hensyn til jurisdiktion og andre forhold har været anvendt.
Kommissionen vil i 2000 forelægge Rådet en rapport om tærsklerne. Det har i år været Kommissionens
vigtigste opgave at sikre, at forordningen anvendes korrekt på det stadigt stigende antal anmeldte
fusioner, der bliver stadigt større og mere komplicerede.

Det indre marked og statsstøtte

Statsstøtte kan skabe fordrejninger i handelen og konkurrenceforholdene, der er uacceptable inden for et
fælles marked, og politikken for kontrol med statsstøtte bidrager derfor til, at det indre marked kan
fungere effektivt. For at det indre marked kan skabe en bæredygtig vækst og større beskæftigelse, må
politikken for kontrol med statsstøtte revideres løbende. Jeg er personligt overbevist om, at det fortsat er
muligt at nedbringe det nuværende statsstøtteniveau inden for alle økonomiske sektorer. Kommissionen
har gjort det klart i flere beslutninger, at den i stadigt stigende grad undersøger medlemsstaternes
økonomiske forbindelser med erhvervslivet under enhver form og på alle områder, der hidtil ikke har
været behandlet tilstrækkeligt. I denne forbindelse skal nævnes offentlig bankvirksomhed samt radio- og
tv-transmission. Desuden vil vi lægge vægt på skatteforanstaltninger, og jeg har instrueret mine
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medarbejdere om at forstærke indsatsen på dette område, især i lyset af Fællesskabets adfærdskodeks.
På nuværende tidspunkt er vi ved at undersøge, om bestemte skatteforanstaltninger skal betragtes som
statsstøtte.

Den skærpelse af statsstøttekontrollen, som Europa-Parlamentet med rette har krævet, danner grundlag
for Kommissionens moderniseringsinitiativ og dens ønske om at gøre statsstøtteprocedurerne mere
effektive. Som det er tilfældet inden for karteller og monopoler, er det vigtigt at gøre
statsstøtteprocedurerne mere effektive, og der er i årets løb taget flere initiativer med henblik herpå.
Procedureforordningen, som Rådet vedtog i marts 1999, baner vej på dette område, og den kodificerer
ikke blot de procedurer, der er baseret på Kommissionens beslutningspraksis og Domstolens retspraksis,
men vil også give Kommissionen mulighed for at intensivere sin kontrol med støtte. Kommissionen kan
nu kræve, at uanmeldt støtte omgående kræves midlertidigt tilbagebetalt, indtil den har truffet beslutning
om, hvorvidt støtten er forenelig med traktaten. Den kan desuden aflægge kontrolbesøg for at påse, om
dens beslutninger overholdes. Endelig frem-skynder forordningen sagsbehandlingen, idet den indeholder
tidsfrister for Kommissionens afslutning af de formelle undersøgelsesprocedurer. I det nyoprettede
rådgivende udvalg for statsstøtte drøfter vi for øjeblikket de kommende gruppefritagelsesforordninger
med medlemsstaterne. Et andet vigtigt element i politikken for kontrol med statsstøtte er
gennemsigtighed, der sammen med flere tilgængelige oplysninger om gennemførelsen af
statsstøttepolitikken er af væsentlig betydning for, at Kommissionen kan lægge reelle økonomiske
betragtninger til grund for sin beslutningsproces og fremtidige politik. Øget gennemsigtighed er også en
forudsætning for, at der kan skabes større forståelse hos medlemsstaterne for, at en streng
statsstøttekontrol er nødvendig. Når offentligheden informeres bedre, vil det desuden lægge større pres
på medlemsstaterne for at få dem til at nedbringe statsstøtten.

Vi er derfor ved at undersøge, hvordan gennemsigtigheden kan øges og gøres mere effektiv. Det
overvejes for eksempel at indføre et statsstøtteregister og en »resultattavle«. Registret skal indeholde
faktiske oplysninger om alle statsstøttebeslutninger, mens resultattavlen skal vejlede medlemsstaterne,
således at de kan vurdere cost/benefit-konsekvenserne af deres statsstøttepolitik mere nøjagtigt. Den
årlige oversigt over statsstøtten i EU vil også fortsat blive forbedret og komme til at indeholde en mere
detaljeret vurdering af statsstøtteudgifterne.

Konklusion

Som det klart fremgår af ovenstående, vil Kommissionen tilpasse og forbedre reglerne for den
europæiske konkurrencepolitik. Selv om der er taget et vigtigt skridt med indførelsen af en ny politik for
vertikale begrænsninger, må vi fortsat modernisere konkurrence- og statsstøttereglerne for at sikre, at de
fungerer effektivt under både de nuværende og de fremtidige økonomiske og retlige forhold, især på
grundlag af den forestående udvidelse. Hermed vil vi bedre kunne opfylde målsætningerne i traktaten,
der blandt andet kræver gennemførelse af en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for det indre
marked ikke fordrejes.
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INDLEDNING

1. Den 1. januar 1999 indførte 11 medlemsstater euroen som deres fælles valuta. Ændringen skete
gnidningsløst, og den nye valuta vandt hurtigt fodfæste på finansmarkederne. Konkurrencepolitikken
bidrog til denne udvikling gennem sine to hovedmålsætninger og gennem de fortsatte bestræbelser på at
modernisere Fællesskabets konkurrenceret.

2. Konkurrencepolitikkens første hovedmålsætning er at opretholde konkurrencedygtige markeder.
Konkurrencepolitikken tjener som middel til at fremme virksomhedernes effektivitet, en optimal ressource-
allokering, den tekniske udvikling og evnen til at tilpasse sig de skiftende forhold. For at Fællesskabet kan
være konkurrencedygtigt på verdensmarkederne, har det behov for et konkurrencebetonet hjemmemarked.
Fællesskabets konkurrencepolitik har således altid fulgt en hård kurs, når det gælder prissætnings- og mar-
kedsdelingskarteller, misbrug af dominans og konkurrencebegrænsende fusioner. Den har også forbudt ube-
rettigede monopolrettigheder, som staterne har tildelt virksomhederne, og statsstøtte, der ikke sikrer virk-
somhedernes levedygtighed på lang sigt, men fordrejer konkurrencen ved at holde dem kunstigt i live.

3. Konkurrencepolitikkens anden målsætning er etablering af det indre marked. Et indre marked er
en væsentlig forudsætning for udvikling af en effektiv og konkurrencedygtig industri. Da Fællesskabet
gradvist har nedbrudt regeringsskabte handelshindringer mellem medlemsstaterne, udsættes
virksomheder, der opererer på markeder, som de betragter som deres hjemmemarkeder, for konkurrence
fra virksomheder, der kan konkurrere på lige vilkår. I denne situation er der to måder at reagere på,
nemlig enten at forsøge at konkurrere under de foreliggende forhold og at ekspandere til andre områder
og udnytte fordelene ved et indre marked eller at skabe private handelshindringer — at forskanse og
forsvare sig — i håbet om at forhindre andre virksomheder i at trænge ind på markedet. Kommissionen
har aktivt søgt at forhindre dette gennem sin konkurrencepolitik ved at forbyde to hovedtyper af aftaler,
nemlig distributions- og licensaftaler, der hindrer parallelhandel mellem medlemsstaterne, og aftaler
mellem konkurrenter om ikke at trænge ind på hinandens områder, og ved at føre en skrap bødepolitik.
Desuden er de konkurrencepolitiske målsætninger blevet integreret i den nye strategi for det indre
marked, som Kommissionen vedtog den 24. november 1999. Det drejer sig således om at undgå, at
konkurrencebegrænsende praksis kommer til at skade det indre markeds hidtidige resultater.

4. Gennemførelsen af disse to hovedmålsætninger og bestræbelserne på at modernisere
Fællesskabets konkurrenceregler beskrives indgående i denne beretning.

5. I forbindelse med EU’s udvidelse skal det bemærkes, at Det Europæiske Råd i Helsingfors i
december 1999 konkluderede, at der var gjort betydelige fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne med
Cypern, Ungarn, Polen, Estland, Tjekkiet og Slovenien. I 1999 har ansøgerlandene også gjort fremskridt
med hensyn til udarbejdelse eller vedtagelse af nye konkurrenceregler eller ændring af de eksisterende
regler for i højere grad at bringe dem i overensstemmelse med fællesskabsretten. Disse fremskridt er
sammen med udviklingen i det bilaterale og multilaterale samarbejde beskrevet i afsnittet om
internationale forhold i denne beretning.

6. I Amsterdam-traktaten fra 1997, der trådte i kraft den 1. maj 1999, stadfæstes Kommissionens
rolle som den myndighed, der er ansvarlig for håndhævelsen af konkurrencereglerne, og det fastslås, at
den frie konkurrence og tjenester af almen økonomisk interesse er indbyrdes forenelige principper (1).
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(1) Konkurrenceberetningen for 1997, nr. 2-7.



Den indfører desuden en ny nummerering af traktatens konkurrenceregler. Af hensyn til læserne er de
relevante traktatbestemmelser anført med de tidligere og de nye numre forrest i denne beretning.

7. Erhvervslivet, medlemsstaterne og de offentlige myndigheder er bekendt med
konkurrencepolitikken, og opretholdelse af åbne og konkurrencebetonede markeder betragtes generelt
som en af EU’s vigtigste politiske målsætninger. Til gengæld er konkurrencepolitikken, på trods af sine
vellykkede resultater, ikke særligt velkendt hos EU-borgerne, som i de fleste tilfælde ikke er klar over,
hvor gavnlig konkurrencepolitikken er for dem som forbrugere af varer og offentlige og private tjenester.
Kommissionen ønsker derfor at give EU’s borgere en mere indgående redegørelse for de
konkurrencepolitiske foranstaltninger og håber dermed at opnå deres støtte. Kommissionen har allerede
truffet en række foranstaltninger for at nå dette mål, f.eks. udvikling af en informationspolitik rettet mod
den brede offentlighed (jf. boks 1 og 2).

Tal for Kommissionens anvendelse af konkurrencereglerne i 1999

I lighed med de tidligere år har der været en intens aktivitet på alle Kommissionens kompetenceområder.
I 1999 blev der registreret i alt 1 201 nye sager, herunder 388 vedrørende karteller og monopoler (efter
artikel 81, 82 og 86), 301 fusionssager (2), og 512 statsstøttesager. De tilsvarende tal for 1998 var 1 198
nye sager, herunder 509 vedrørende karteller og monopoler, 245 fusionssager (3) og 444 statsstøttesager.
Selv om antallet af nye sager har holdt sig forholdsvis konstant i forhold til 1998 (1 201 mod 1 198),
blev stigningen i antallet af fusionssager (301 mod 245) og statsstøttesager (512 mod 444) opvejet af et
fald i antallet af sager vedrørende karteller og monopoler (388 mod 509). Det samlede antal afsluttede
sager var 1 273, herunder 582 vedrørende karteller og monopoler, 279 fusionssager og 412
statsstøttesager. De tilsvarende tal for 1998 var 1 289 afsluttede sager, herunder 581 vedrørende karteller
og monopoler, 248 fusionssager og 460 statsstøttesager. En mere markant indikator er antallet af formelle
beslutninger, der er særligt ressourcekrævende (20 fase II-procedurer i fusionssager mod 12 i 1998 og
11 i 1997, 68 beslutninger i kartel- og monopolsager mod 42 i 1998 og 27 i 1997 og 66
statsstøttebeslutninger efter indledning af en formel undersøgelsesprocedure mod 61 i 1998 og 32 i
1997). Dette viser, at arbejdsresultaterne i 1999 endda var større end året før.

Kartel- og monopolområdet var især præget af følgende to forhold: For det første steg antallet af sager,
der blev afsluttet ved en formel beslutning (68 mod 42 i 1998), og for det andet faldt antallet af nye sager
(388 mod 509 i 1998). Nye sager omfatter anmeldelser (162 i 1999 mod 216 i 1998), klager (149 i 1999
mod 192 i 1998) og procedurer, som Kommissionen har indledt på eget initiativ (77 i 1999 mod 101 i
1998).

Faldet i antallet af anmeldelser skyldes formodentlig til en vis grad bagatelmeddelelsen af 1997. Denne
tendens blev første gang bemærket i årsberetningen for 1998. Det kan formodentlig også skyldes, at
virksomhederne har foregrebet Kommissionens reformer inden for vertikale begrænsninger på grund af
offentliggørelsen af en meddelelse i 1998 om Kommissionens forslag til reformer på dette område.
Faldet i antallet af klager kan sandsynligvis forklares med sektorbestemte faktorer. For eksempel fritog
Kommissionen i 1999 de standardiserede pubforpagtningsaftaler, der blev indgået af de tre største
bryggerier i Det Forenede Kongerige, Whitbread, Bass og S&N. Inden for denne sektor havde
Kommissionen tidligere modtaget talrige klager fra forpagtere, der var bundet til bryggerierne (4). Dette
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(2) Herunder 9 EKSF-fusioner.
(3) Herunder 10 EKSF-fusioner.
(4) Der blev ikke indgivet nogen »ølklager« i 1999, men der var 19 sager af denne art i 1998 og 22 i 1997.



fremgår også af, at der i årenes løb har været store udsving i antallet af klager (177 i 1997, 159 i 1996,
114 i 1995, 170 i 1994 og 110 i 1993). Det er derfor for tidligt at drage nogen konklusioner med hensyn
til faldet i antallet af klager for 1999. Desuden bliver en række sager, der hidtil var blevet behandlet af
Kommissionen, nu behandlet af de nationale myndigheder. Dette spørgsmål belyses nærmere i boks 2
om samarbejdet med de nationale myndigheder. Faldet i antallet af procedurer, som Kommissionen
indledte på eget initiativ, kan forklares med, at 1997 og 1998 var rekordår, fordi Kommissionen indledte
en række procedurer på eget initiativ som forberedelse til liberaliseringen af telesektoren den 1. januar
1998.

I 1999 blev der anmeldt 292 (5) sager i henhold til fusionsforordningen mod 235 i 1998. Kommissionen
traf en beslutning i 270 sager mod 238 i 1998. I 1999 fandt Kommissionen det desuden nødvendigt at
indlede en fase II-procedure med hensyn til 20 planlagte fusioner mod 12 i 1998. I alt 8 sager, hvor der
blev indledt en fase II-procedure, blev godkendt på visse betingelser, 1 blev formelt forbudt, 5 blev
trukket tilbage, og 9 blev overført til 2000. De vigtigste årsager til den nuværende fusionsbølge er
globaliseringen af markederne, indførelsen af euroen, etableringen af det indre marked og EU’s
kommende udvidelse. Disse faktorer vil fortsat skabe stor fusionsaktivitet i Europa i nærmeste fremtid.

Mens der skete et mindre fald i antallet af kommissionsbeslutninger om statsstøtte, steg antallet af
beslutninger, der blev truffet efter indledning af en formel undersøgelsesprocedure (der var 66
beslutninger af denne art i 1999 mod 61 i 1998 og 32 i 1997). Disse beslutninger er yderst
ressourcekrævende.
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(5) Ændringerne i fusionsforordningen, der trådte i kraft i 1998, medførte, at en række joint venture-sager, der
tidligere ville være blevet undersøgt efter forordning nr. 17, faldt ind under fusionsforordningen. Joint venture-
sager, der falder ind under fusionsforordningens nye artikel 2, stk. 4, skal også vurderes på grundlag af kriterierne
i artikel 81 og behandles derfor oftest af de direktorater, der varetager kartel- og monopolspørgsmål, og ikke af
taskforcen for kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. I 1999 blev der truffet 15 beslutninger i henhold
til fusionsforordningens artikel 2, stk. 4 (joint venture-sager).

Boks 1: EU’s borgere og konkurrencepolitikken

EU’s konkurrencepolitik er velkendt og påskønnet i erhvervskredse og blandt de offentlige myndigheder
på såvel nationalt som internationalt plan. Disse kredse opfatter ofte konkurrencepolitikken som en af
Europa-Kommissionens vigtigste politikker. Men den betragtes ikke på samme måde af den brede of-
fentlighed: De fleste mennesker er ikke klar over, hvad konkurrencepolitikken kan gøre for dem, og hvil-
ke fordele den medfører. Meget ofte nævnes Kommissionens konkurrencepolitik i forbindelse med be-
slutningen om at standse en fusion eller forbyde statsstøtte til en virksomhed. Denne type oplysninger kan
skabe misforståelse i offentligheden eller i bedste fald føre til manglende interesse. Hidtil er EU’s borge-
re ikke blevet underrettet klart om, hvad Kommissionen skal gøre, og hvad den allerede har gjort i for-
bindelse med konkurrencepolitikken, eller hvor stor betydning konkurrencepolitikken har for økonomi-
en som helhed.

Mange borgere ved ikke, at konkurrencepolitikken er et betydningsfuldt og effektivt redskab til
beskyttelse af deres interesser som forbrugere, brugere af tjenesteydelser, arbejdstagere eller
skatteydere. Hvis de var sig disse forhold bevidst, ville de sandsynligvis give Kommissionen stærk
politisk opbakning på dette område. Kommissionens tjenestegrene kunne drage fordel af forbrugernes
daglige kontakt med markederne. Forbrugernes og forbrugerorganisationernes erfaringer kunne være
til stor hjælp ved påvisning og vurdering af eventuel konkurrencebegrænsende praksis.
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Kommissionen må derfor begynde at forklare sin konkurrencepolitik tydeligere for manden på gaden.
Der er forskellige måder at opnå dette på, forskellige kanaler, der kan benyttes, og forskellige
målgrupper. En måde er at inddrage erhvervs-, samfunds- og handelsorganisationer og
-sammenslutninger.

Kommissionen har allerede truffet en række foranstaltninger for at nå dette mål. Den har udviklet en
informationspolitik, der tager sigte på den brede offentlighed, og har udleveret et bredt
dokumentationsmateriale og endog stillet det til rådighed på Internettet; dette gælder bl.a.
Competition Policy Newsletter, de årlige konkurrenceberetninger og prislisterne inden for
bilindustrien. På grundlag af klager, som Kommissionen har modtaget fra forbrugere, har den taget
skridt til at indlede procedurer i kartel- og monopolsager, således som det var tilfældet i f.eks.
Volkswagen-sagen, der fik bred offentlig omtale.

Kommunikationen med EU’s borgere kan dog forbedres yderligere, og Kommissionen agter at tage
følgende skridt:

— For det første skal der i forbindelse med hver enkelt beslutning, der træffes som led i
konkurrencepolitikken, tages stilling til, hvilken bestemt fordel, den kan indebære for borgerne,
og specielt forbrugerne. Kommissionen vil søge at redegøre klart for dette spørgsmål i sine
pressemeddelelser, beslutninger og årlige konkurrenceberetninger.

— For det andet agter Kommissionen ikke blot at behandle forbrugerne som folk, der nyder godt af
konkurrencepolitikken, men også som initiativtagere til konkurrencepolitikken. Som nævnt
ovenfor kan forbrugerne og forbrugerorganisationerne være til stor hjælp ved påvisning af
konkurrencebe-grænsende praksis. Hvis Kommissionen kan vise klart, at den kan løse
konkurrencespørgsmål, som berører forbrugerne mere direkte, vil det skabe en bedre forståelse.
Volkswagen-sagen er stadig kun et enkeltstående tilfælde. Kommissionen vil udvide
forbindelserne med forbrugerorganisationerne og, mere generelt, med EU’s borgere.

— Endelig overvejer Kommissionen, om det vil være hensigtsmæssigt at tilrettelægge møder af
forskellig slags med EU’s borgere. En mulighed ville være et årligt møde med
forbrugerorganisationerne, hvor Kommissionen ville få lejlighed til at fremlægge og forklare sin
politik. En anden mulighed ville være at afholde »konkurrencekonferencer« i medlemsstaterne.
Disse møder kunne afholdes en til to gange om året i det land, der har formandskabet i Rådet på
det pågældende tidspunkt. Gennem aktiviteter af denne art skulle det blive lettere at nå ud til
nationale forbrugersammenslutninger, brancheorganisationer, virksomheder, nationale
konkurrencemyndigheder osv.



I — KONKURRENCEBEGRÆNSENDE AFTALER OG MISBRUG AF DO-
MINERENDE STILLING — ARTIKEL 81 OG 82 — STATSMONOPO-
LER OG MONOPOLRETTIGHEDER — ARTIKEL31 OG 86

A — Modernisering af lovgivning og fortolkningspraksis

1. Nye regler for vertikale begrænsninger

8. Kommissionen vedtog den 22. december 1999 forordning (EF) nr. 2790/1999 om anvendelse af
traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (6). Denne forordning
træder i stedet for tre hidtil gældende forordninger om eneforhandlingsaftaler, eksklusive købsaftaler og
franchiseaftaler (7), der udløb den 31. december 1999.

9. Den nye forordning er resultatet af den gennemgribende revision af konkurrencepolitikken på
dette område, som Kommissionen satte i gang i 1997, da den offentliggjorde en grønbog (8) om
anvendelse af traktatens artikel 81 på vertikale aftaler. Grønbogen gav stødet til en bred offentlig debat.
De bemærkninger, der indkom fra medlemsstater, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale
Udvalg, Regionsudvalget og de berørte kredse gik generelt ind for en reform af EU’s konkurrencepolitik
med hensyn til vertikale begrænsninger. Kommissionen skitserede derefter rammerne for den foreslåede
reform i sin Meddelelse om anvendelse af EU’s konkurrenceregler på vertikale begrænsninger (9) af 30.
september 1998 og fremlagde samtidig to forslag til rådsforordninger om ændring af:

— Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens
artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler og samordnet praksis (10) med det formål at udvide de
lovgivningsbeføjelser, der er tillagt Kommissionen

— Rådets forordning nr. 17 af 6. februar 1962, første forordning om anvendelse af bestemmelserne i
traktatens artikel 85 og 86 (11), med det formål at udvide fritagelsen for anmeldelsespligten efter
ovennævnte forordnings artikel 4, stk. 2, til at gælde for alle vertikale aftaler.

10. Den 10. juni 1999 vedtog Rådet Kommissionens forslag i form af forordning (EF) nr.
1215/1999 (12) om ændring af Rådets forordning 19/65/EØF og forordning (EF) nr. 1216/1999 (12) om
ændring af Rådets forordning nr. 17.

11. Den nye gruppefritagelsesforordning nr. 2790/1999 betyder et kursskifte, idet man har opgivet
den traditionelle politik, der i vid udstrækning var baseret på formalistiske vurderingskriterier, og nu går
over til at lægge hovedvægten på de økonomiske virkninger af vertikale aftaler. Hovedformålet er at
forenkle de regler, der gælder for vertikale begrænsninger, og mindske de reguleringsmæssige byrder for
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virksomhederne, samtidig med at man sikrer en mere effektiv kontrol med aftaler mellem virksomheder,
der står stærkt på deres markeder.

12. Den nye politik er kort sagt baseret på én enkelt kommissionsforordning med et bredt
anvendelsesområde, der op til en markedsandelsgrænse på 30 % og med forbehold af et begrænset antal
betingelser og »hardcore«-begrænsninger giver fritagelse for alle aftaler og former for samordnet praksis
mellem to eller flere virksomheder, der hver især opererer i forskellige led af produktions- eller
distributionskæden, om vilkårene for parternes køb, salg eller videresalg af bestemte varer eller tjenester.
Forordningen gælder også for aftaler indgået af detailhandlerorganisationer på betingelse af, at ingen af
disse organisationers medlemmer har en omsætning på over 50 mio. EUR, og for visse ikke-gensidige
vertikale aftaler mellem konkurrerende virksomheder.

13. Der er fastsat en markedsandelsgrænse på 30 % for gruppefritagelsen. Forordningen indeholder
en række særlige bestemmelser, der skal sikre, at denne markedsandelsgrænse anvendes fleksibelt i
tilfælde, hvor den kun overskrides midlertidigt. Formålet hermed er at styrke virksomhedernes
retssikkerhed. At 30%-grænsen overskrides betyder ikke, at aftalerne anses for at være ulovlige, men at
de derimod skal undersøges individuelt. For at hjælpe virksomhederne med at foretage denne vurdering
har Kommissionen planer om at udsende et sæt retningslinjer i løbet af første halvår 2000. Et udkast
hertil blev offentliggjort den 24. september 1999 og er for øjeblikket til høring i offentligheden (13).

14. Forordningen opererer med en »sortlistning« af aftalebestemmelser, som ikke kan drage fordel af
gruppefritagelsen. Listen over sådanne »hardcore«-begrænsninger omfatter bindende videresalgspriser,
hvad enten det sker i form af faste priser eller mindstepriser, og visse former for territoriale
begrænsninger eller begrænsninger med hensyn til kundekreds. Der er i vid udstrækning tale om en
kodificering af den hidtidige praksis.

15. Desuden fastsættes et begrænset antal betingelser for gruppefritagelsen, hvoraf den vigtigste
drejer sig om konkurrenceforbud, dvs. klausuler om at køberen ikke må fremstille, købe, sælge eller
videresælge konkurrerende produkter. I betragtning af den potentielle risiko for markedsafskærmning,
der er forbundet med sådanne klausuler, falder konkurrenceforbud kun ind under den nye forordning, når
deres varighed ikke overstiger fem år. Der gælder dog visse undtagelser fra denne regel. I forordningen
fastsættes det f.eks., at denne grænse ikke gælder, når produkterne sælges fra lokaler, der ejes eller leases
af leverandøren. Desuden vil det i retningslinjerne blive anført, i hvilke andre situationer længerevarende
konkurrenceforbud kan være berettigede (f.eks. ved overførsel af knowhow og langsigtede investeringer,
navnlig når der er tale om engangsinvesteringer, der er »sunk« eller mærkespecifikke.

16. Forordningen åbner desuden mulighed for inddragelse af gruppefritagelsen. Denne mulighed skal
kunne udnyttes i situationer, når en vertikal aftale, som ikke når op over grænsen på de 30 %, ikke
indebærer objektive fordele, der kan opveje dens konkurrenceskadelige virkninger, og derfor ikke
opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3. Inddragelsesmuligheden er bl.a. indført som en
sikkerhedsforanstaltning mod de konkurrenceskadelige virkninger, der kan opstå som følge af den
kumulative effekt, det kan få, når konkurrerende leverandører indfører parallelle net af ensartede aftaler,
eller når der foreligger køberstyrke.

17. For at sikre et mere effektivt tilsyn og fremme en decentral anvendelse af EU’s konkurrenceregler
åbner Rådets nye bemyndigelsesforordning desuden mulighed for, at de nationale
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konkurrencemyndigheder kan inddrage gruppefritagelsen, når en konkret aftale har negative virkninger
på deres nationale område, og dette udgør et særskilt geografisk marked.

18. Desuden kan Kommissionen ved forordning og uden tilbagevirkende kraft udelukke bestemte
vertikale begrænsninger fra gruppefritagelsens anvendelsesområde, når der er tale om parallelle net af
ensartede vertikale aftaler omfattende mere end 50 % af det relevante marked.

19. Endelig er der i forordningen fastsat en overgangsperiode, således at aftaler, der falder ind under
de hidtil gældende gruppefritagelsesforordninger, fortsat er omfattet af gruppefritagelsen indtil den 31.
december 2001.

2. Hvidbog om modernisering af gennemførelsesbestemmelserne til EF-traktatens
artikel 81 og 82

20. Den 28. april 1999 vedtog Kommissionen en hvidbog om modernisering af
gennemførelsesbestemmelserne til traktatens artikel 81 og 82 (14). Den har til formål at igangsætte en
bred debat om en reform af forordning nr. 17, som er hovedhjørnestenen i anvendelsen af artikel 81 og
82, og som stammer helt tilbage fra begyndelsen af 60’erne.

21. Rom-traktaten knæsatte et generelt forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, der blev lempet
med en undtagelsesregel — artikel 81, stk. 3 — men lod spørgsmålet om de nærmere betingelser for
denne undtagelse stå åbent. I begyndelsen af 60’erne havde EF endnu ingen konkurrenceret — kun to
af de dengang seks medlemsstater havde en konkurrencelovgivning, der fandtes kun en enkelt egentlig
konkurrencemyndighed, og fællesskabsretten var under tilblivelse. Den meget generelle formulering af
artikel 81, stk. 3, og det nye ved forbudsprincippet gjorde det vanskeligt for virksomhederne at vurdere,
om deres aftaler var lovlige. Kommissionen, som dengang var en ganske ung institution, havde behov
for at blive underrettet om de aftaleformer, der fandtes, og opbygge et ordentligt kendskab til de
forskellige erhvervssektorer.

22. I denne situation blev man hurtigt klar over, at det var nødvendigt med et centraliseret
godkendelsessystem. Forordning nr. 17 skabte et system, hvor alle konkurrencebegrænsende aftaler, der
påvirkede samhandelen mellem medlemsstater, for at kunne fritages fra forbuddet skulle anmeldes til
Kommissionen, som havde enekompetence til at anvende artikel 81, stk. 3. Undtagen i få nøje definerede
undtagelsestilfælde (artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 17) kunne der ikke indrømmes fritagelse med
længere tilbagevirkende kraft end fra anmeldelsesdatoen. Konkurrencebegrænsende aftaler, for hvilke
der ikke var meddelt fritagelse, var automatisk ugyldige. Dette system gjorde det muligt at få udviklet
en sammenhængende konkurrenceret og få udbredt en »konkurrencekultur« i hele Fællesskabet. I dag
opfattes konkurrencepolitikken med rette som en af grundstenene i EU-samarbejdet og som en vigtig
markedsintegrerende drivkraft.

En nødvendig reform

23. Til trods for de successive udvidelser af Fællesskabet, og selv om der i mellemtiden er etableret
troværdige konkurrencemyndigheder i alle medlemsstaterne, er der hidtil ikke foretaget nogen større
ændringer i det system, der har været gældende siden begyndelsen af 60’erne. Det system, der er indført
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med forordning nr. 17, rejser imidlertid i dag to meget væsentlige problemer — det kan ikke længere
sikre en effektiv kontrol, og det indebærer for meget bureaukrati for virksomhederne.

24. I et EU med 15 medlemsstater kan en centraliseret kontrol ikke sikre en effektiv beskyttelse af
konkurrencen. Den voksende økonomiske integration mellem medlemsstaterne har ført til en betydelig
udvidelse af EU-rettens anvendelsesområde og dermed også Kommissionens kompetence.
Kommissionens enekompetence til at anvende artikel 81, stk. 3, udgør en hindring for en decentraliseret
anvendelse af konkurrenceretten fra både de nationale domstoles og konkurrencemyndigheders side og
betyder, at Kommissionen som den eneste kan garantere for konkurrencereglernes håndhævelse. Det er
så meget desto mere foruroligende, som omkring halvdelen af de sager, Kommissionen behandler,
hidrører fra anmeldelser. Det er imidlertid ikke længere anmeldelserne, der giver Kommissionen de
vigtigste sager set ud fra et konkurrencepolitisk synspunkt. Tallene taler for sig selv — på 35 år er det
kun i 9 tilfælde, at Kommissionen gennem en anmeldelse har fået kendskab til aftaler, som den måtte
nedlægge forbud mod. Så længe Kommissionen er nødt til at bruge tid på at analysere disse aftaler, kan
den ikke behandle de klager, den modtager, tilstrækkeligt grundigt og på eget initiativ skride ind over
for de alvorligste overtrædelser af konkurrencereglerne, som jo aldrig anmeldes.

25. Det andet problem med det nuværende system er det bureaukrati, det giver anledning til, og den
manglende retssikkerhed for virksomhederne. I modsætning til fusionsforordningen har forordning nr.
17 ikke indført en anmeldelsespligt, men tilskynder kraftigt virksomhederne til at anmelde. Det er
imidlertid meget dyrt for virksomhederne at indgive en anmeldelse, hvad enten de gør det selv eller via
en advokat. Også for Kommissionen viste proceduren efter forordning 17 sig hurtigt for tung til, at man
kunne følge den systematisk. I henhold til forordningen skulle Kommissionen undersøge alle de aftaler,
den får anmeldt, offentliggøre en meddelelse i EF-Tidende på de 11 EU-sprog for at indhente
bemærkninger fra tredjeparter, forelægge Det Rådgivende Udvalg et beslutningsudkast og endelig
vedtage beslutningen og offentliggøre den på alle sprog. I betragtning af det store antal sager begyndte
Kommissionen snart kun at følge denne komplicerede procedure i de vigtigste sager og vedtager
gennemsnitligt mindre end en halv snes formelle beslutninger om året. Over 90 % af sagerne afgøres
uformelt, bl.a. ved fremsendelse af en administrativ skrivelse (et såkaldt »comfort letter«). Forud for en
sådan skrivelse, som udgør en faktisk omstændighed, som domstolene vil kunne tage hensyn til,
offentliggøres der kun i ekstraordinære tilfælde en meddelelse i EF-Tidende, således at tredjeparter får
mulighed for at gøre deres bemærkninger gældende (i 1999 blev der indrykket meddelelser efter artikel
19, stk. 3, i 7 sager ud af de i alt 210 sager, der blev afgjort med en administrativ skrivelse, hvilket svarer
til 3%) — gennemsigtigheden i systemet er derfor begrænset.

26. Selv om forordning nr. 17 har gjort det muligt at få udviklet en komplet samling kohærente regler,
er den ikke længere hensigtsmæssig i et EU, som det ser ud i dag. De procedurer, forordningen indførte,
har vist sig at være uhåndterlige i praksis. Det er derfor nødvendigt med en reform. Denne nødvendighed
forstærkes yderligere af, at konkurrencepolitikken i nær fremtid kommer til at stå over for to store
udfordringer, nemlig udvidelsen af EU og den stigende globalisering af økonomien.

27. Der er i dag bred enighed om nødvendigheden af at reformere procedurereglerne i forordning nr.
17 og om formålet med denne reform, som er at effektivisere konkurrencepolitikken og forenkle den
administrative kontrol. Siden 80’erne er der blevet fremsat talrige forslag til reformer, både fra
medlemsstaterne og fra universitetsfolk og erhvervsliv. Nogle af disse forslag har kun drejet sig om
marginale tilpasninger af systemet, medens andre tog sigte på en gennemgribende omvæltning og en
deling af fritagelseskompetencen mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder.

28. Efter en indgående analyse af disse forskellige muligheder er Kommissionen nået frem til den
konklusion, at mindre tilpasninger i det nuværende system ikke er nok til at sikre en effektiv
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håndhævelse af konkurrencereglerne i et udvidet EU, og at det vil være forbundet med større ulemper
end fordele at lægge behandlingen af anmeldelser ud til de nationale myndigheder. I hvidbogen har
Kommissionen derfor klart udtalt sig til fordel for en anden løsning, nemlig indførelse af et system med
lovfæstet undtagelse.

29. Denne løsning går ud på at ophæve godkendelsessystemet og det deraf følgende
anmeldelsessystem. I et system med lovfæstet undtagelse vil artikel 81, stk. 3, ligesom artikel 81, stk. 1,
og artikel 82, kunne anvendes ikke alene af Kommissionen, men af enhver national myndighed og
domstol. Artikel 81 bliver ligesom artikel 82 til én samlet forbudsbestemmelse.
Konkurrencebegrænsende aftaler, der påvirker samhandelen mellem medlemsstater, dvs. aftaler, der
falder ind under artikel 81, stk. 1, vil være lovlige lige fra begyndelsen, når de opfylder betingelserne i
artikel 81, stk. 3. Det kræver ikke længere nogen godkendelse fra en administrativ myndighed og derfor
heller ingen anmeldelse. Kommissionen mener, at en ordning med lovfæstet undtagelse åbner mulighed
for en bedre beskyttelse af konkurrencen og en forenkling af den administrative kontrol, og at den derfor
opfylder kravene i traktatens artikel 83.

Mere effektiv håndhævelse af EU’s konkurrenceregler

30. Indførelsen af et system med lovfæstet undtagelse vil styrke beskyttelsen af konkurrencen på to
måder — dels ved at åbne mulighed for en effektiv decentralisering af konkurrencereglernes anvendelse,
dels ved at give Kommissionen mulighed for at koncentrere sig om de konkurrencebegrænsninger, der
virkelig er skadelige for konkurrencen.

31. Den reform, der foreslås i hvidbogen, vil styrke beskyttelsen af konkurrencen ved at lette en
decentral anvendelse af konkurrencereglerne, således at ikke blot de nationale konkurrencemyndigheder,
men også de nationale domstole kan anvende dem. I et udvidet EU er det nødvendigt for en effektiv
beskyttelse af konkurrencen, at flere instanser inddrages i anvendelsen af konkurrencereglerne. I dag kan
de nationale domstole anvende traktatens artikel 81, stk. 1, artikel 82, samt artikel 86, stk. 1 og 2,
eftersom EF-Domstolen i begyndelsen af 70’erne anerkendte disse bestemmelsers direkte virkning.
Effektiviteten i deres regelanvendelse hæmmes dog stærkt af den mulighed, som de pågældende
virksomheder har for at anmelde deres aftaler til Kommissionen og dermed reelt blokere for disse
domstoles indgreb. Der er tre grunde til, at de nationale domstole bør være i stand til at anvende hele
artikel 81 — for det første har de en række beføjelser, som Kommissionen og de nationale myndigheder
ikke har, idet de bl.a. kan tilkende skade-lidte virksomheder erstatning, beordre en aftale
tvangsfuldbyrdet eller hurtigere og mere effektivt end konkurrencemyndighederne iværksætte foreløbige
forholdsregler (f.eks. påbud), for det andet kan de anvende konkurrenceretten og den almindeligt
gældende ret samtidigt, hvilket kan lette sagernes behandling, når EU’s konkurrenceret kun indgår som
et af aspekterne i en tvist, og for det tredje gælder, at hvis de nationale domstole bliver kompetente til
at anvende hele artikel 81, vil det føre til et øget antal sagsanlæg på dette område og dermed en mere
effektiv håndhævelse af konkurrenceretten. Dette falder alt sammen helt i tråd med den rolle, EF-
Domstolen traditionelt har anerkendt, at de nationale domstole har i håndhævelsen af EU-retten.

32. I et system med lovfæstet undtagelse vil også de nationale konkurrencemyndigheder kunne
inddrages. Det forudsætter naturligvis, at de syv medlemsstater, som ikke allerede har gjort det, giver
deres konkurrencemyndigheder kompetence til at anvende EU-retten. Der er en helt klar interesse i en
bedre udnyttelse af synergieffekterne mellem Kommissionen og disse specialiserede myndigheder, der
ofte råder over betydelige ressourcer og har et godt kendskab til deres respektive nationale markeder.

33. Efter indførelsen af et system med lovfæstet undtagelse vil man kunne ophæve
anmeldelsessystemet, der ikke længere yder en effektiv beskyttelse af konkurrencen. Når
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anmeldelsessystemet ophæves, vil Kommissionen kunne koncentrere sin indsats om de alvorligste
konkurrencebegrænsninger. I den forbindelse vil klager få en større betydning, og som anført i hvidbogen
har Kommissionen derfor planer om at forbedre behandlingen af klager, bl.a. ved at indføre en frist på
fire måneder, efter hvis udløb Kommissionen skal underrette klageren om, hvad den agter at gøre med
klagen. Reformen skal desuden følges op af en styrkelse af Kommissionens indgrebsmuligheder.
Hvidbogen foreslår flere foranstaltninger i dette øjemed, bl.a. en opdatering af bødebeløbene, en
forenkling af adgangen til mundtlige høringer under sagsbehandlingen og en reform af reglerne for
iværksættelse af kontrolundersøgelser.

Forenkling af den administrative kontrol

34. Indførelsen af et system med lovfæstet undtagelse vil for det andet føre til en forenkling af den
administrative kontrol, som er det andet krav i traktatens artikel 83, stk. 2, litra b). Virksomhederne vil
ikke længere skulle anmelde deres konkurrencebegrænsende aftaler til Kommissionen, men vil kunne gå
til de nationale domstole for at få dem fuldbyrdet, når de opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3.

35. Hvidbogen anfører, men opfordrer ikke desto mindre til en debat. Siden den blev offentliggjort,
har der været afholdt talrige rundbordsdrøftelser med erhvervsorganisationer og advokater. Der er nedsat
en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, og der er afholdt adskillige
seminarer. Der er indkommet godt hundrede skriftlige indlæg fra medlemsstater, virksomheder og
erhvervsorganisationer, advokater og universitetsfolk. Europa-Parlamentet vedtog den 18. januar 2000
en beslutning om denne reform efter en betænkning fra Karl von Wogau. I sin beslutning giver
Parlamentet sin tilslutning til hovedpunkterne i Kommissionens forslag og understreger nødvendigheden
af, at der skabes sammenhæng mellem EU-rettens anvendelse og virksomhedernes retssikkerhed. Også
Det Økonomiske og Sociale Udvalg har behandlet hvidbogen og afgav udtalelse desangående den 8.
december 1999. Det går også ind for Kommissionens forslag ud fra den betragtning, at det vil være til
gavn for erhvervslivet i almindelighed og de små og mellemstore virksomheder i særdeleshed. I
udtalelsen opregner Udvalget dog en række ledsageforanstaltninger, det finder nødvendige for at sikre
en ensartet anvendelse af EU-retten i et system med parallel kompetence. Kommissionen vil nu på
grundlag af alle disse reaktioner på hvidbogen gå i gang med at udarbejde et forordningsforslag, der vil
blive forelagt Rådet og Parlamentet.

36. Derefter bliver der tale om at ændre eller udarbejde andre tekster, f.eks. skal meddelelserne om
samarbejde med nationale myndigheder og domstole revideres, og der skal udarbejdes en særlig
meddelelse om klager. Desuden skal der træffes konkrete foranstaltninger angående de nationale
dommeres uddannelse, og der skal udarbejdes nærmere regler for det net, der skal etableres mellem
Kommissionen og de nationale myndigheder. Hvidbogen er blot begyndelsen på den sidste etape i den
gennemgribende reform af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 81 og 82, som det er nødvendigt at
gennemføre nu, hvor EU står over for en udvidelse.

3. Revision af EU’s politik med hensyn til horisontale samarbejdsaftaler

37. Virksomhederne står over for et stigende konkurrencepres og en markedssituation, der hele tiden
ændrer sig som følge af den øgede globalisering, den hurtige teknologiske udvikling og markedernes gene-
relt mere dynamiske karakter. Samarbejde med andre kan være et middel til at mindske risikoen, nedbringe
omkostningerne, få adgang til ny knowhow og gennemføre innovationer hurtigere. Navnlig for små og
mellemstore virksomheder er samarbejde et vigtigt middel til at tilpasse sig udviklingen på markedet. Også
forbrugerne får del i disse fordele, forudsat at der er en effektiv konkurrence på markedet.
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38. I 1998 begyndte Kommissionens tjenestegrene at anlægge nærmere overvejelser angående
politikken på dette område, og man nåede frem til en række indledende konklusioner, bl.a. at det var
nødvendigt at lægge hovedvægten på en økonomisk analyse på samme måde som ved vertikale
begrænsninger (15). Arbejdet med denne revision fortsatte i 1999, hvor Kommissionens tjenestegrene
arbejdede med at udarbejde reviderede gruppefritagelsesforordninger for specialiseringsaftaler og
forsknings- og udviklingsarbejder samt retningslinjer angående artikel 81’s anvendelse på horisontale
samarbejdsaftaler. Formålet er at afklare Kommissionens politik med hensyn til horisontalt samarbejde
og stramme den op med henblik på den økonomiske og juridiske kontekst, den skal fungere i i fremtiden.
Man vil sandsynligvis følge samme principper, som man for nylig har fulgt med hensyn til vertikale
aftaler. Kommissionen håber at være i stand til at indlede den offentlige høring om udkastene i løbet af
første halvår 2000.

39. Denne revision er et meget vigtigt led i Kommissionens bestræbelser på at modernisere EU’s
konkurrenceregler. Afklaringen af disse regler skal befri Kommissionen for de sager, der ikke er af nogen
større konkurrencepolitisk interesse, således at den bliver i stand til at koncentrere sig om de vigtige
sager, navnlig de aftaler, der er til skade for forbrugerne, fordi de indebærer forhøjelser af priser eller
begrænsning af produktion, innovation eller udbud af varer eller disses kvalitet. Hvis man går over til et
system med lovfæstet undtagelse (se afsnit 2 ovenfor), vil det desuden kræve både en styrkelse af
lovgivningsrammerne og opstilling af regler og retningslinjer, der kan sikre en ensartet anvendelse af
artikel 81 i et system, hvor kompetencen er spredt på flere instanser.

4. Revision af procedurereglerne

Med hensyn til procedurereglerne er der sket to ændringer.

40. I nogle af de foregående konkurrenceberetninger (16) nævnes det, at det rådgivende udvalg er
blevet hørt i sager, hvor Kommissionen påtænkte at sende de pågældende virksomheder et »comfort
letter« efter at have offentliggjort en meddelelse efter artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17. Denne praksis
blev opgivet i 1998, for så vidt angår tilfælde, hvor disse meddelelser ikke gav anledning til nogen
bemærkninger, der kunne ændre noget ved den positive holdning, der blev tilkendegivet i dem — når
dette »comfort letter« fremsendes som den logiske fortsættelse på denne meddelelse, underrettes
udvalget først efterfølgende herom. Kun når der efter offentliggørelsen af meddelelsen er sket en
væsentlig udvikling, der kan ændre den oprindelige holdning, optager Kommissionen sagen på
dagsordenen for et møde i udvalget, før der fremsendes et »comfort letter«. En sag kan også drøftes i
udvalget efter anmodning fra en medlemsstat. Når den tilkendegiver sine intentioner om at stille sig
positivt over for en begæring eller en anmodning i en meddelelse i EF-Tidende giver Kommissionen alle
interesserede mulighed for at fremsætte deres bemærkninger til den. De kompetente myndigheder i
medlemsstaterne kan dermed udnytte denne meddelelse til at fremsætte deres bemærkninger til
Kommissionen og anmode om, at sagen tages op i det rådgivende udvalg.

41. Den anden nyskabelse har til formål at skabe overensstemmelse mellem den praksis, der anvendes
i forbindelse med konkurrencebegrænsende aftaler, og den, der anvendes ved fusioner. For at undgå, at
de samme skrivelser skal fremsendes to gange, til virksomheden og til dennes advokat, kan
virksomhederne give en advokat bemyndigelse til at modtage korrespondance til dem fra Kommissionen.
Denne korrespondance stiles formelt til den virksomhed, der er part i sagen, men sendes c/o til dens
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(15) Konkurrenceberetningen 1998, nr. 54 og 55.
(16) XIX Beretning om Konkurrencepolitikken (1989), nr. 4, XX Beretning om Konkurrencepolitikken (1990), nr. 3.



advokat, som skal videregive den til virksomheden. Kommissionen har dog gjort denne fremgangsmåde
betinget af, at advokaten for det første har en fuldmagt, der giver ham ret til at modtage og sende al
korrespondance i en sag og besvare enhver korrespondance samt til at forpligte virksomheden, bl.a. i de
svar, han afgiver på dens vegne, og at virksomheden for det andet underretter Kommissionen om enhver
ændring i eller tilbagekaldelse af advokatens fuldmagt.

42. Denne fremgangsmåde gælder for al korrespondance, der sendes ud under proceduren, med
undtagelse af begæringer om oplysninger efter artikel 11 i forordning nr. 17 og forordning (EØF) nr.
4064/89. I henhold til stk. 4 i disse bestemmelser påhviler »pligten til at afgive oplysninger
virksomhedernes indehavere eller disse repræsentanter, og for så vidt angår juridiske personer, selskaber
eller foreninger uden status som juridisk person de personer, der ifølge lov eller vedtægt er bemyndiget
til at repræsentere dem«. Formuleringen af denne bestemmelse har til formål at sikre, at svar på
begæringer om oplysninger såvel i øvrigt som manglende svar forpligter virksomheden. Det er derfor
nødvendigt, at begæringer om oplysninger altid sendes direkte til virksomheden. Det er dog ikke til
hinder for, at de i artikel 11, stk. 4, nævnte personer pålægger en advokat at svare, men dette svar er i
så fald fuldt bindende for virksomheden. Det bemærkes, at der i hvidbogen om modernisering af
konkurrencereglerne også foreslås en ændring af artikel 11, stk. 4 (17).
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(17) Hvidbog om modernisering af konkurrencereglerne, punkt 116.

Boks 2: Samarbejde med de nationale myndigheder og eventuelt med de nationale domstole

Med hensyn til konkurrencebegrænsende aftaler har meddelelsen fra 1997 om samarbejde mellem
Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder været anvendt i 50 sager. Der var nærmere
betegnet tale om

— 13 klager, der blev afvist eller stillet i bero af Kommissionen, fordi en national myndighed var i
færd med at behandle dem

— 4 skrivelser om en aftales uforenelighed fremsendt til den nationale myndighed, som derved fik
mulighed for, hvis den ønskede det, at nedlægge forbud mod en aftale anmeldt til Kommissionen,
der ikke opfyldte betingelserne i artikel 81, stk. 3, og som ikke var vigtig nok til at indlede formel
procedure

— 30 sager, hvor der blev samarbejdet om sager, der blev behandlet samtidig af Kommissionen og
en national myndighed

— 10 sager, som udelukkende blev behandlet af en national myndighed, men hvor Kommissionen
blev hørt af denne

— 2 anmeldelser indgivet med det formål at blokere for de nationale myndigheders sagsbehandling.

Desuden bemærkes, at den italienske konkurrencemyndighed i overensstemmelse med punkt 49 i
meddelelsen spontant indberettede 4 sager, hvor den havde anvendt artikel 81 og 82, nemlig
Stream/Telepiù (betalings-tv, krypterede filmrettigheder), Enel/Unapace (elforsyning), KM
Zundholz/CIF-CONAEDI (fremstilling og markedsføring af tændstikker) og Aeroporti di Roma
(takster for ground-handling).
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Med hensyn til samarbejde med de nationale domstole har samarbejdsmeddelelsen været anvendt i 5
sager i 1999. Der var tale om svar på et spørgsmål fra Helsingborg tingsrätt i sag IV/36.568 —
Scandlines Sverige/Port of Helsingborg (havneafgifter) samt 4 andre spørgsmål fra byretter i
Barcelona og Madrid i sager angående distribution af olieprodukter.

På fusionsområdet er 5 sager blevet henvist til de kompetente myndigheder i medlemsstater i henhold
til artikel 9 i forordning nr. 4064/89. I 3 sager blev hele fusionen henvist, nemlig i
Rabobank/Beeck/Homann til Bundeskartellamt, i Heineken/Cruzcampo til de spanske myndigheder
og i CSME/MDP-SCPA til de franske myndigheder. I 2 andre fusioner — Petrofina/Total og
Totalfina/Elf Aquitaine — blev en del af sagen henvist til de franske myndigheder. Nærmere
oplysninger herom findes i kapitel II i denne beretning.

Som et eksempel på en sag, der blev behandlet på grundlag af national ret, men som også er af
interesse for Fællesskabet, kan nævnes det franske forbud mod Coca-Colas overtagelse af Orangina
til trods for de tilsagn, Coca-Cola havde afgivet. Coca-Cola tilbød at give en uafhængig tredjepart en
eksklusivlicens gældende i 10 år på markedsføring af Orangina i restaurationsbranchen. Den franske
økonomiminister og den franske konkurrencemyndighed fandt imidlertid, at dette ville føre til en
samordning af adfærd, hvilket måtte antages at være nødvendigt, for at Orangina fortsat kunne gøre
sig gældende som en effektiv konkurrent på markedet, men også ville skade den frie konkurrence. Da
det ikke var muligt at finde nogen løsning på dette problem, nedlagde ministeren forbud mod
fusionen. Det var første gang, at begrebet dominerende stilling, som er velkendt i EU-retten, blev
anvendt i fransk ret.

B — Konsolidering af det indre marked (18)

43. Konsolidering af det indre marked er en afgørende forudsætning for, at Den Økonomiske og
Monetære Union bliver en succes. Blandt de EU-politikker, der kan hjælpe med til at fremme denne
konsolidering, spiller konkurrencepolitikken en vigtig nøglerolle, ikke alene fordi den kan styrke
strukturerne ved at gribe ind over for private eller offentlige tiltag, der har til formål at afværge eller
forsinke en åbning af markederne, men også fordi den kan stimulere udviklingen på det indre marked
ved at fremme et positivt samarbejde mellem virksomheder inden for bl.a. F&U og miljøbeskyttelse og
ved at straffe en konkurrencebegrænsende adfærd. Kommissionen er overbevist om, at disse bestræbelser
på at konsolidere det indre marked umiddelbart hjælper med til at fremme Den Økonomiske og
Monetære Union.

1. Karteller

44. Af alle former for konkurrencebegrænsninger må en restriktiv praksis i form af hemmelige aftaler
uden tvivl siges at være den mest skadelige. Sådanne former for praksis omfatter meget ofte et stort antal
aktører i en given branche, og den har derfor en meget markant indvirkning på de relevante markeder.
De drejer sig desuden næsten altid om priser og er derfor meget konkurrenceskadelige. Kommissionen
er fast besluttet på at skride hårdt ind over for karteller, ikke mindst når euroen er blevet indført som
fælles valuta. Overgangen til euroen i 11 medlemsstater skulle føre til øget prisgennemsigtighed inden

(18) De fleste af de sager, som Kommissionen har stillet sig positivt over for, gennemgås i det følgende afsnit (C —
Sektorspecifikke politikker).



for EU og dermed også øget konkurrence til gavn for forbrugerne. Den må ikke ødelægges af
konkurrencebegrænsende aftaler, der tager sigte på at undgå en konfrontation med konkurrencen på
markedet ved kunstigt at fastsætte priser eller andre forretningsvilkår, hvilket på længere sigt kan føre
til et inflationsopsving og underminere hele fundamentet for Den Økonomiske og Monetære Union.

45. Ligesom i de foregående år har Kommissionen vist sin beslutsomhed ved at skride hårdt ind over
for hemmelige kartelaftaler mellem virksomheder. I to sager vedtog den endelige beslutninger, og i flere
andre sager er der indledt procedurer.

46. Den 26. oktober fastslog Kommissionen, at den nederlandske organisation af grossister inden for
elektroteknisk udstyr, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch
Gebied (FEG), samt organisationens største medlem, Technische Unie (TU), begrænsede konkurrencen
gennem et system med kollektiv eneforhandling kombineret med en prissam-ordning på det
nederlandske engrosmarked for elektroteknisk udstyr.

47. Kommissionen konstaterede, at FEG forbød foreningen af importører af disse produkter i
Nederlandene at sælge til grossister, der ikke var med i FEG. Dermed blev disse grossister afskåret fra
deres forsyningskilder, hvilket vanskeliggjorde og forsinkede udenlandske grossisters adgang til det
nederlandske marked. Samtidig forhindrede denne ordning leverandørerne i at sælge deres produkter på
det nederlandske marked uden om FEG-medlemmerne. Eftersom det kollektive eneforhandlingssystem
afskar grossister, der ikke var medlemmer af FEG, og som kunne sælge produkterne billigere end FEG-
grossisterne, fra adgangen til leverancer, kunne den kunstige prisstabilitet, som FEG og organisationens
medlemmer havde skabt, ikke anfægtes af udenforstående konkurrenter. Kommissionen pålagde FEG en
bøde på 4,4 mio. EUR og TU en bøde på 2,15 mio. EUR (19).

48. Den 8. december pålagde Kommissionen ved en beslutning otte producenter af sømløse stålrør
bøder på i alt 99 mio. EUR. Der var tale om British Steel Limited (Det Forenede Kongerige), Dalmine
S.p.A. (Italien), Mannesmannröhren-Werke A.G. (Tyskland), Vallourec S.A (Frankrig) samt Kawasaki
Steel Corporation, NKK Corporation, Nippon Steel Corporation og Sumitomo Metal Industries Limited
(Japan). Disse virksomheder, der er nogle af de største producenter af sømløse rør i verden, havde indtil
1995 (20) haft en samordnet praksis gående ud på at holde sig til deres respektive hjemmemarkeder for
visse sømløse rør, der bruges inden for olie- og gaseftersøgning samt transport (21).

49. Kartellet omfattede produkter som »standard«-borerør (de såkaldte OCTG-rør) og »projekt«-
transportrør (de såkaldte ledningsrør), som begge bruges til eftersøgning efter og transport af olie og gas.
For at samordne deres adfærd på markederne for standard-OCTG-rør og projekt-ledningsrør etablerede
de europæiske og japanske producenter et kartel, som de kaldte »Europa/ Japan-klubben«. Kartellet
begrænsede konkurrencen på fællesmarkedet ved at kræve, at de forskellige producenters
hjemmemarked (f.eks. det tyske, det franske, det italienske, det britiske og det japanske marked) skulle
respekteres — leverancer af sømløse rør til EU-lande med en national producent blev begrænset af, at
de andre producenter, der var med i aftalen, afstod fra at levere rør til disse markeder.

50. Ved udmålingen af bøderne tog Kommissionen hensyn til, at en aftale, der tager sigte på at
respektere de deltagende virksomheders hjemmemarked, per definition er en meget alvorlig overtrædelse
af EU-retten, eftersom den underminerer det indre marked. De fire medlemsstater, der var tale om, tegner
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(19) EFT L 39 af 14.4.2000; Bull. 10-1999, punkt 1.3.32; pressemeddelelse IP/99/803 af 26.10.1999.
(20) Undtagen British Steel, der ophørte med at producere rørene i 1994.
(21) Bull. 12-1999; pressemeddelelse IP/99/957, 8.12.1999, endnu ikke offentliggjort i EF-Tidende.



sig desuden for størsteparten af forbruget af sømløse OCGT- og ledningsrør i EU og udgør derfor et
meget omfattende geografisk marked.

51. Kommissionen tog dog også med i betragtning, at de standard-OCTG-rør og projekt-ledningsrør,
der blev solgt inden for EU af de virksomheder, beslutningen var rettet til, kun tegner sig for ca. 19 %
af forbruget af disse rør. Som en formildende omstændighed hæftede Kommissionen sig ved, at denne
sektor i en årrække havde befundet sig i en krisesituation, som var blevet forværret siden 1991, hvilket
sammen med den øgede import havde resulteret i kapacitetsnedskæringer og lukninger.

52. I overensstemmelse med meddelelsen om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (22)
blev Vallourecs og Dalmines bøder nedsat, eftersom de havde samarbejdet med Kommissionen om
fremskaffelse af oplysninger.

2. Åbning af markeder

53. Kommissionen har altid været meget opmærksom på distributionsaftaler. Selv om de fleste
distributionsaftaler virker til fremme for konkurrence og markedsadgang, er der nogle, der fører til
etablering af vandtætte nationale distributionsnet, der resulterer i markedsopdeling, navnlig når
distributørerne afskæres fra at levere til kunder uden for aftaleområdet. På den måde bliver nationale
markeder kunstigt afskærmet fra hinanden, hvilket mindsker konkurrencen og pris-konvergensen.
Dermed lægges der hindringer i vejen for, at europæiske forbrugere selv kan vælge, i hvilket land de vil
købe deres varer, og går glip af fordelene ved det indre marked, navnlig når der er prisforskelle mellem
de enkelte EU-lande. Dette kommer til udtryk i Kommissionens nye gruppefritagelsesforordning for
vertikale begrænsninger (23), der bl.a. ikke gælder for visse former for territorial beskyttelse og
kundekredsregulering, der fører til markedsopdeling (24). Desuden frarådes det virksomhederne at
indføje sådanne restriktioner i deres aftaler, eftersom det ikke er sandsynligt, at de vil kunne fritages
individuelt (25).

54. I 1999 fortsatte Kommissionen sin målbevidste indsats for at få åbnet op for markeder, og et af
de bedste eksempler herpå var sagen angående det nye joint venture, British Interactive Broadcasting
Ltd (BiB, som siden har skiftet navn til »Open«) (26). Open skal udbyde en ny type tjeneste, nemlig
digitale interaktive tv-tjenester, til forbrugere i Det Forenede Kongerige. Dette indebærer tilvejebringelse
af de fornødne infrastrukturer og tjenester, således at virksomheder som banker, supermarkeder og
rejseagenter kan nå direkte ud til kunderne via tv. Den væsentligste indsigelse, Kommissionen rejste i
denne sag efter artikel 81, var, at to af BiB’s moderselskaber, BT og BskyB, blev elimineret som
potentielle konkurrenter på markedet for digitale interaktive tv-tjenester. Kommissionen godkendte først
etableringen af BiB, efter at parterne havde afgivet omfattende tilsagn, der kunne sikre, at det britiske
marked for digitale interaktive tv-tjenester fortsat er åbent for konkurrence. Eftersom den konkurrence,
BT og BSkyB er udsat for, kommer fra kabelnettene, måtte det sikres, at tredjeparter ville få tilstrækkelig
adgang til BiB’s subsidierede dekoderbokse (såkaldte »set top boxes«) samt til BSkyB’s film- og
sportskanaler, og at der kunne udvikles andre dekodere end BiB’s på markedet.
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(22) EFT C 207 af 18.7.1996.
(23) Forordning nr. 2790/1999 om anvendelse af artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet

praksis, EFT L 336 af 29.12.1999. Se kapitel I.A ovenfor.
(24) Artikel 4 i forordning (EF) nr. 2790/1999.
(25) Pressemeddelelse IP/99/1045 af 22.12.1999.
(26) Pressemeddelelse IP/99/686 of 16.9.1999.



55. En anden sag, hvor Kommissionen greb ind for at sikre et fortsat åbent marked, drejede sig om
licenser på Microsoft Internet Explorer (27). I denne sag godkendte Kommissionen Microsofts reviderede
licensaftaler med internetudbydere ved fremsendelse af et »comfort letter«. En internetudbyder er en
virksomhed, der har en permanent tilslutning til Internet og giver sine abonnenter adgang til at koble sig
til Internet via en telefonforbindelse til internetudbyderen. Internetudbyderne kan også tilbyde deres
abonnenter etablering af hjemmesider. I 1998 indgav computerprogrammelproducenten Microsoft formel
anmeldelse til Kommissionen af et sæt reviderede aftaler indgået med en række europæiske
internetudbydere angående licens på og distribution af Microsofts Internet Explorer-produkter. Denne
formelle anmeldelse blev indgivet, efter at Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence havde
iværksat en undersøgelse af en tidligere version af disse aftaler. Under sagsbehandlingen anbefalede
generaldirektoratet Microsoft at tage aftalerne op til revision for at sikre, at de ikke indeholdt
begrænsninger, der kunne afskære internetbrowserprogrammer fra Microsofts konkurrenter fra at få
adgang til markedet og ulovligt fremme brugen af Microsofts egen teknologi på Internet.

56. Microsoft ændrede derefter sine aftaler og anmeldte de reviderede aftaler til Kommissionen. Der var
foretaget to væsentlige ændringer. For det første vil en internetudbyders manglende evne til at nå op på den
fastsatte mindstedistribution af Internet Explorer-browserteknologi ikke længere resultere i, at kontrakten
opsiges, og for det andet kan internetudbyderne nu markedsføre og reklamere for konkurrerende browser-
programmer (28). I lyset af disse ændringer godkendte Kommissionen aftalerne ved fremsendelse af et »com-
fort letter«, som dog kun omfatter aftalerne mellem Microsoft og internetudbyderne og ikke indebærer no-
gen stillingtagen til Microsofts globale adfærd i relation til et eventuelt misbrug af dominerende stilling.

3. Virksomheder med dominerende stilling

57. I henhold til artikel 82 må virksomheder, der har en dominerende stilling på et givet marked, ikke
misbruge denne stilling til skade for tredjemand. Et sådant misbrug kan bl.a. bestå i begrænsning af
produktion, anvendelse af urimelige eller diskriminerende priser, koblingssalg eller andre
forretningsvilkår, der ikke er baseret på hensyn til økonomisk effektivitet. Kommissionen finder, at en
sådan praksis, der underminerer konkurrencen, er særlig skadelig, når den udøves af virksomheder, der
er stærke nok til at beskytte sig mod konkurrence og eliminere deres konkurrenter, uden at det skader
dem selv nævneværdigt, og som er i stand til i væsentlig grad at blokere for nye konkurrenters adgang
til markedet. En sådan praksis er overordentlig skadelig for den videre udvikling af det indre marked,
fordi den fører til markedsopdeling og lægger hindringer i vejen for økonomisk integration. På nyligt
liberaliserede markeder er der desuden risiko for, at en sådan praksis kan tilintetgøre de fordele, der kan
opnås med hensyn til omstrukturering, innovation og jobskabelse. Netop derfor er Kommissionen meget
opmærksom på de virkninger, dominerende stillinger kan få. I 1999 vedtog Kommissionen fire
forbudsbeslutninger efter artikel 82.

58. Den 10. februar fastslog Kommissionen, at den finske lufthavnsoperatør, Ilmailulaitos
Luftvartsferket, misbrugte sin dominerende stilling ved at yde 60 % rabat på landingsafgifterne i
lufthavnene i Helsingfors, Vaasa, Turku, Pori og Tammerfors for indenlandske flyvninger, men ikke for
flyvninger mellem EU-lande. Kommissionen pålagde Ilmailulaitos Luftvartsferket at ophæve sit
diskriminerende afgiftssystem, der var blevet indført uden nogen objektiv begrundelse. Dette system
begunstigede indenlandske flyvninger på bekostning af flyvninger fra andre medlemsstater. (29)
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(27) Pressemeddelelse IP/99/317 of 10.5.1999.
(28) Et resumé af anmeldelsen af Microsofts Internet Explorer Licensing Agreement blev offentliggjort i EF-Tidende

den 9. juni 1998, EFT C 175 af 9.6.1998.
(29) EFT L 69 af 16.3.1999; Bull. 1/2-1999, punkt 1.3.79.



59. Samme dag fastslog Kommissionen, at den portugisiske lufthavnsoperatør, Aeroportos e
Navegação Aerea-Empresa Publica, misbrugte sin dominerende stilling ved at opretholde en
takststruktur, der ydede 50 % rabat på landingsafgifterne for indenlandske flyvninger, men ikke for
flyvninger mellem EU-lande, og en mængderabat på mellem 7 % og 32 % alt efter antallet af månedlige
landinger i lufthavnene i Lissabon, Oporto og Faro. Eftersom denne diskriminerende takststruktur, som
ikke havde nogen objektiv begrundelse, var blevet indført ved en regeringsforanstaltning, blev
beslutningen vedtaget efter EF-traktatens artikel 82 og 86 (tidligere artikel 86 og 90). Også her
begunstigede de diskriminerende afgifter indenlandske flyvninger på bekostning af flyvninger fra andre
medlemsstater. (30)

60. I sin beslutning i Virgin/BA tog Kommissionen stilling til flyselskabers provisioner til
rejseagenter (31). Virgins klage mod BA var den første af en hel række klager, som Kommissionen
modtog angående flyselskabers misbrug af dominerende stilling i forbindelse med
loyalitetsrabatordninger, der reelt bandt rejseagenterne til et dominerende flyselskab. Kommissionen
fandt, at de provisioner, BA ydede britiske rejseagenter, kunne sidestilles med en »loyalitetsrabat«, dvs.
en rabat, der ikke beror på omkostningsbesparelser, men derimod på loyalitet. Denne type ordninger har
Kommissionen også tidligere konsekvent skredet ind over for som misbrug af dominerende stillinger i
andre industrigrene. Det er et fast princip i EU-retten, at en leverandør ikke må give sine kunder og
distributører incitamenter til at være loyale over for ham på en måde, så at den dominerende virksomheds
konkurrenter afskæres fra markedet. Som en dominerende virksomhed burde BA kun yde ekstra
provisioner til rejseagenterne, når de er udtryk for en ekstra tjeneste ydet af rejseagenten eller
effektivitetsgevinster opnået af BA. Kommissionen vil tage ethvert nødvendigt skridt for at sikre, at det
princip, der blev knæsat i denne beslutning, også anvendes på andre EU-flyselskaber i lignende
situationer. Kommissionen pålagde British Airways en bøde på 6,8 mio. EUR for groft misbrug af en
dominerende stilling igennem syv år.

61. Den 20. juli fastslog Kommissionen, at den franske organisationskomité for fodbold-VM i 1998
(Comité Français d’Organisation de la Coupe du Monde de Football 1998, eller CFO) havde misbrugt
sin dominerende stilling ved at anvende diskriminerende billetsalgssystemer i tiden op til turneringen,
hvilket begunstigede forbrugere med bopæl i Frankrig. Beslutningen blev truffet efter undersøgelser i
Kommissionen, der viste, at ca. 570 000 billetter udelukkende var blevet solgt af CFO til forbrugere, der
kunne opgive en adresse i Frankrig. Dette bevirkede i praksis, at det overvældende flertal af forbrugere
uden for Frankrig blev nægtet adgang til en betydelig del af billetterne til finalekampene.

62. Kommissionen vil normalt pålægge store bøder, når en virksomhed misbruger en dominerende
stilling på denne måde. I betragtning af at CFO’s ulovlige billetsystem svarede til dem, der blev anvendt
ved de foregående VM-finalekampe, og at CFO ikke havde kunnet henholde sig til tidligere
kommissionsbeslutninger eller domstolsafgørelser, hvoraf det fremgik, hvilke forpligtelser der påhvilede
organisationen i henhold til EU’s konkurrenceregler, besluttede Kommissionen kun at pålægge CFO en
symbolsk bøde på 1 000 EUR. Denne beslutning giver dog et tydeligt signal om, at Kommissionen i
fremtiden forventer, at turneringsarrangører sikrer, at deres billetsystemer i fuldt omfang stemmer
overens med EU’s konkurrenceregler, før de indfører dem (32).

63. Den 7. oktober 1999 stadfæstede Førsteinstansretten i al væsentlighed Kommissionens beslutning
i Irish Sugar (33), der drejede sig om overtrædelser af artikel 82. Kommissionen havde pålagt Irish Sugar
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(30) EFT L 69 af 16.3.1999; Bull. 1/2-1999, punkt 1.3.80.
(31) Beslutning af 14.7.1999, EFT L 3 af 4.2.2000.
(32) EFT L 5 af 8.1.2000.
(33) Beslutning af 14.5.1997, EFT L 258, og sag T-228/97, Irish Sugar mod Kommissionen, endnu ikke offentliggjort.
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(34) For nærmere enkeltheder henvises til XXVII Beretning om Konkurrencepolitikken, nr. 65.
(35) Sag C-497/99 P, Irish Sugar plc mod Kommissionen.

Boks 3: Relationer med forbrugerorganisationer

A — Nødvendige og gensidige relationer

EU’s konkurrencepolitik tager sigte på at bevare en høj grad af konkurrence på fællesmarkedet.
Denne politik giver sig for de endelige brugere udslag i lavere priser, større valgmuligheder og
teknologisk innovation. I betragtning af de virkninger, konkurrencepolitikken har for de endelige
forbrugere, forekommer det rimeligt, at der skabes kontakter mellem konkurrencemyndighederne og
de organisationer, der repræsenterer forbrugerne.

Forbrugerorganisationerne forventer med rette, at Kommissionen beskytter forbrugernes interesser som
økonomiske aktører. For Kommissionen drejer det sig om at sikre, at de er i stand til at handle på marke-
det som konkurrenceaktører og udnytte alle de fordele, konkurrencen kan give. Forbrugerne udgør i vir-
keligheden en strukturfaktor på markedet (efterspørgselssiden), der reagerer på virksomhedernes forret-
ningsmetoder (udbudssiden). Når det drejer sig om at sikre et velfungerende marked, må man derfor og-
så sikre, at forbrugerne er i stand til at træffe valg, der kan påvirke udbydernes adfærd.

Kommissionen og dens konkurrenceafdelinger nærer i øvrigt store forventninger til forbrugerne og
deres organisationer. I kraft af deres kendskab til, hvordan markederne fungerer i dagligdagen, bl.a.
de store forbrugsmarkeder, kan forbrugerorganisationerne via klager eller uformelle kontakter give
Kommissionen vigtige oplysninger, på grundlag af hvilke dens tjenestegrene kan tage sager op. Når
de er interesserede parter i sager mod virksomheder, kan de desuden bidrage til, at de faktiske forhold
belyses. For Kommissionen kan forbrugerorganisationerne endelig også fungere som et middel til at
kanalisere information ud til borgerne.

B — De nuværende relationer mellem Generaldirektoratet for Konkurrence og
forbrugerorganisationerne

Der er ret hyppige kontakter mellem de tjenestegrene i Kommissionen, der arbejder med
konkurrencespørgsmål, og forbrugerorganisationerne, bl.a. i form af almindelige høringer angående
lovgivningsprojekter eller i forbindelse med individuelle sager, når disse organisationer indgiver
klager til Kommissionen eller uformelt påpeger forskellige forhold.

og dennes datterselskab SDL en bøde på 8,8 mio. EUR for at have misbrugt deres dominerende stilling
på det irske marked for industrisukker og detailsukker. Misbruget bestod i en række forretningsmetoder,
navnlig rabatter, der havde til formål at binde kunderne til Irish Sugar og dermed hindre konkurrenterne
i at få adgang til markedet (34).

64. Retten stadfæstede, at Irish Sugar og datterselskabet SDL havde en (vertikalt) dominerende
stilling på de relevante markeder og bemærkede bl.a., at deres markedsstyrke ikke blev indskrænket af
nogen køberstyrke hos deres største kunder. Retten bekræftede Kommissionens opfattelse af, at flere af
Irish Sugars og/eller SDL’s forretningsmetoder var at betragte som misbrug af dominerende stilling. Den
nedsatte dog bøden til 7,88 mio. EUR under henvisning til, at Kommissionen ikke havde ført
tilstrækkeligt bevis for misbrug i en toårig periode. Denne dom blev appelleret af Irish Sugar (35).
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C — Sektorspecifikke politikker

1. Telekommunikation

1.1. Direktiv efter artikel 86, stk. 3, om juridisk adskillelse af kabel- og televirksomhed (36)

65. Den 23. juni 1999 vedtog Kommissionen et direktiv om sjette ændring af direktiv 90/388/EØF af
28. juni 1990 om liberalisering af markedet for teletjenester. Ifølge denne ændring skal medlemsstaterne
sikre, at teleselskaber, som indtager en dominerende stilling, og som er statskontrolleret eller nyder
særlige rettigheder, driver deres kabel-tv-virksomhed som en særskilt aktivitet, der varetages af et
strukturelt adskilt selskab. Samtidig drift af begge slags net kan nemlig give anledning til en
interessekonflikt, idet et selskab, der befinder sig i den situation, er langt mindre tilbøjelig til at
gennemføre en hurtig modernisering af sit kabeldistributionsnet og til at benytte det til at konkurrere med
sit telefonnet, som også muliggør bredbåndstransmission takket være nye teknologier såsom xDSL.

66. Direktivet blev vedtaget efter afslutningen af en bred høring af alle berørte parter i 1998, der tog
udgangspunkt i den første version, som Kommissionen vedtog efter førstebehandling den 16. december

(36) IP/99/413 af 23. juni 1999.

EU’s forbrugerorganisationer og deres europæiske sammenslutning, BEUC, har ydet et væsentligt
bidrag til debatten i forbindelse med lovgivningsforslag og tilsynsrapporter om forskellige sektorer.
Som eksempel kan nævnes BEUC’s deltagelse i den høring, Kommissionen afholdt om grønbogen
om vertikale konkurrencebegrænsninger, og den høring, Europa-Parlamentet afholdt om hvidbogen
om modernisering af EU’s konkurrenceregler. Ved flere af disse høringer har der været et godt
samarbejde mellem Kommissionen og forbrugerorganisationerne.

Når Kommissionen offentliggør dele af anmeldelser af aftaler eller fusioner i en meddelelse i EF-
Tidende, kontakter forbrugerorganisationer undertiden Kommissionen som interesserede parter i
individuelle sager, når de finder, at en konkurrencebegrænsende aftale eller en fusion kan skade
forbrugernes interesser. Kommissionen kan også rette forespørgsler til dem under behandlingen af en
sag. Således spillede f.eks. den britiske forbrugerorganisation en aktiv rolle i fusionssagen
Airtours/First Choice, bl.a. under høringen. Til støtte for sine synspunkter fremlagde organisationen
en række økonomiske analyser og et juridisk indlæg. Også i flere sager angående transatlantiske
alliancer har Kommissionen haft lejlighed til at høre forbrugerorganisationer (flypassagerer). Det
samme var desuden tilfældet i postsagerne, bl.a. REIMS II, hvor Kommissionen modtog
bemærkninger fra BEUC.

Forbrugerorganisationerne kan også gå direkte til Kommissionen med en klage mod en bestemt
virksomhed eller branche. I disse tilfælde har Kommissionen i overensstemmelse med EF-
Domstolens retspraksis (Automec II-dommen) visse skønsbeføjelser til at afgøre, om sagen tages op,
eller om sagen afvises på grund af manglende fællesskabsinteresse. Kommissionen har da også
allerede taget sager til behandling på eget initiativ efter at have modtaget oplysninger fra individuelle
forbrugere eller forbrugerorganisationer. Den væsentligste af disse sager var nok sagen mod
Volkswagen-Audi, der mundede ud i en beslutning, hvori Kommissionen pålagde bøder på 102 mio.
ECU. Desuden kan nævnes sagen angående færgekartellet mellem Grækenland og Italien, som
Kommissionen tog op efter en klage fra en forbruger.



1997 (37). Høringsrunden viste, at der var almindelig enighed om, at det var nødvendigt at gøre noget
ved den interessekonflikt, der kan opstå, når én og samme operatør driver både telefonnettet og kabel-
tv-nettet. Den juridiske adskillelse mellem de to aktiviteter ansås at være det minimum, der var
nødvendigt for at løse problemet. Denne generelle analyse blev bekræftet af Europa-Parlamentet i en
beslutning af 9. februar 1999.

67. Af denne grund bebudede flere operatører, at de ville tage de nødvendige første skridt til at
overholde det nye krav om juridisk adskillelse af de to aktiviteter og måske gå endnu videre (ved at
afhænde deres kabelnet), selv inden direktivets vedtagelse. De fleste fandt, at den valgte løsning levede
op til markedskravene i den nye multimedieverden og var i selskabernes egen interesse. Deutsche
Telekom lancerede således i august 1999 et udbud om selskabets kabeldistributionsnet, og France
Télécom overførte sine kabelnet til joint venture-selskaber dannet sammen med brugerne af selskabets
net. Kommissionen forbeholder sig imidlertid ret til at gå endnu videre i visse tilfælde, jf. beslutningen
om fusionen mellem Telia og Telenor (38).

1.2. Femte rapport om gennemførelse af direktiverne

68. Den 10. november 1999 vedtog Kommissionen sin femte rapport om gennemførelsen af EU’s
lovpakke for telesektoren (KOM(1999) 537 endelig udg.). Rapporten gør status over resultaterne af
liberaliseringen af telesektoren i medlemsstaterne.

69. Denne femte rapport er forfattet af den såkaldte »fællesgruppe«, der har til opgave at føre kontrol
med gennemførelsen af EU’s lovgivning på telekommunikationsområdet. Den består af tjenestemænd fra
de generaldirektorater, der er ansvarlige for henholdsvis telekommunikation og konkurrence. Gruppen
modtog input fra de gamle operatører, nye operatører og de forskellige medlemsstaters nationale
tilsynsmyndigheder under bilaterale møder afholdt i Bruxelles. Den indsamlede ligeledes en række
statistiske oplysninger hos de nationale myndigheder, som er sammenfattet i rapportens bilag.

70. Rapportens hovedkonklusion er, at den nye konkurrencesituation har pustet liv i telesektoren i
EU. Den udviste i 1999 en årlig vækst på 10,3 %, hvilket er fire gange mere end BNP-væksten i EU.
Markedets værdi beløb sig til 183 mia. EUR. Markedets mest dynamiske segment er mobiltelefoni, der
voksede med 31,5 % i 1999 og repræsenterede en værdi af 49 mia. EUR. Takket være konkurrencen faldt
udlandstaksterne for privatkunder med i gennemsnit 40 % i de fleste medlemsstater i perioden 1997-
99 (39), mens udlandstaksterne for erhvervskunder faldt med i gennemsnit 25 % i samme periode.
Taksterne på 10-minutters regional- og langdistanceopkald faldt med henholdsvis 13% og 30 % (40).
Kvalitetsoversigten i bilaget til rapporten bekræfter, at de gamle operatørers taletelefonitjenester er blevet
forbedret. Taksterne for lokalsamtaler er til gengæld ikke faldet nævneværdigt. Rapportens forskellige
taloplysninger bekræfter ligeledes den kraftige stigning i brugen af mobiltelefoner og Internettet i EU.
Dette er en udvikling, der fremskyndes af det meget stærke konkurrencepres på disse markeder.

71. Rapporten peger imidlertid på en række hindringer for realiseringen af et enhedsmarked for
teletjenester i Europa. De skyldes navnlig manglende harmonisering af lovgivningen på området og det
forhold, at medlemsstaterne ikke altid benytter samme fremgangsmåde. Ønsket om at fjerne disse
hindringer er netop et af formålene med den revurdering af lovrammerne, som Kommissionen indledte
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(37) XXVII Beretning om Konkurrencepolitikken (1997), nr. 109.
(38) Se det efterfølgende kapitel II.
(39) For samtaler af ti minutters varighed. Kilde: Eurodata Foundation.
(40) Femte rapport om gennemførelsen af EU’s lovpakke for telesektoren (KOM(1999) 537 endelig udg.), s. 2.



den 10. november 1999 med vedtagelsen af meddelelsen »Fastlæggelse af nye rammebestemmelser for
elektronisk kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester« (KOM(1999) 539 endelig udg.).

1.3. Kontrol med gennemførelsen af direktiverne

72. Kommissionen har fortsat overvågningen af den konkrete gennemførelse af
liberaliseringsdirektiverne i de medlemsstater, der ikke gennemførte dem på korrekt vis fra starten, og
den har ligeledes fulgt udviklingen i Portugal, hvis ekstra frist for indførelse af konkurrence udløb den
31. december 1999.

73. I 1999 gik Kommissionen videre med de overtrædelsesprocedurer, den indledte i 1997 og 1998 mod
medlemsstater, der ikke havde gennemført liberaliseringsdirektiverne som forskrevet. Kommissionen
besluttede således at rette fem begrundede udtalelser til Grækenland (41), da landet hverken havde fjernet alle
hindringer for drift af mobilkommunikationstjenester efter DCS 1800-standarden og DECT-standarden (trods
forekomsten af ledige frekvenser) eller liberaliseret markedet for satellittjenester og andre alternative
infrastrukturer i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 96/19/EF om fuldstændig liberalisering af
markederne for teletjenester og Kommissionens beslutning 97/607/EF. Disse klagepunkter blev indbragt for
Domstolen (forenede sager C-396/99 og C-397/99). Den 9. september 1999 anlagde Kommissionen sag ved
Domstolen som led i en overtrædelsesprocedure indledt mod Belgien den 2. december 1997.
Overtrædelsesproceduren vedrører det omkostningsregnskabssystem, som det etablerede selskab, Belgacom,
skal indføre. I overensstemmelse med direktiv 90/388/EØF skulle Belgien siden anden halvdel af 1997 have
sørget for, at der fandtes en metode, som gjorde det muligt at identificere omkostningselementerne i
samtrafikafgiften. Belgien har efterfølgende ændret sin lovgivning, og Domstolen har ophævet sagen (sag C-
337/99). Den 28. juli 1999 besluttede Kommissionen at forelægge Domstolen en ny overtrædelsesprocedure
mod Belgien, denne gang vedrørende metoden til beregning af nettoprisen for levering af
forsyningspligttjenester og operatørernes bidrag til finansieringen heraf på telekommunikationsmarkedet (sag
C-384/99). Den 17. oktober 1999 anlagde Kommissionen sag ved Domstolen (sag C-429/99) mod Portugal,
der forhindrer konkurrence om call back-tjenester på sit område. Medlemsstaterne og især Belgien gjorde store
fremskridt i årets sidste måneder, men ved årets afslutning verserede der ikke desto mindre 15
overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, som ikke havde gennemført liberaliseringsdirektiverne på
korrekt vis. Ved årets udgang verserede der i alt 70 overtrædelsesprocedurer angående de af Parlamentet og
Rådet vedtagne harmoniseringsdirektiver inden for denne sektor.

1.4. Iværksættelse af en undersøgelse inden for telesektoren (42)

74. Den 27. juli 1999 besluttede Kommissionen at indlede en særlig undersøgelse af telesektoren i
overensstemmelse med artikel 12 i forordning nr. 17 af 1962. Undersøgelsen dækker følgende tre
områder:

— Lejede kredsløb, især internationale lejede kredsløb. Kommissionen har modtaget en række
uformelle klager over bestemte etablerede operatører med påstande om prisdiskrimination,
forskelsbehandling, forsinkelser og dårlig service. Desuden har den største internationale
sammenslutning af telekommunikationsbrugere (INTUG) foretaget en sammenligning af de
etablerede selskabers takster for lejede kredsløb i hele EU, og den viser, at forskellen mellem
udlands- og indlandstaksterne er på over 120 % i samtlige medlemsstater, og at den i nogle tilfælde
er på hele 500 %. Disse forskelle forekommer urimelige.
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(41) IP/99/152 af 3.3.1999.
(42) IP/99/786 af 22.10.1999.



— Roaming-tjenester (inkl. de indenlandske) i forbindelse med mobiltelefoni. På hverken engros- eller
detaildelen af dette marked synes der at fremkomme nye konkurrencedygtige tilbud. Kommissionen
har modtaget en række klager fra brugerne over meget høje takster for roaming-tjenester.

— Abonnentnettet (leje af telefonlinje og lokale samtaler). Kommissionen ønsker at se nærmere på
dette område, da takststrukturerne fortsat forekommer ufleksible, skønt den månedlige
abonnementsafgift stadigt varierer betydeligt medlemsstaterne imellem. Kommissionen har
endvidere modtaget en række klager, der tyder på, at prisen for adgang til ubundtet (unbundled)
lokal kapacitet holdes kunstigt oppe i visse medlemsstater. Der er derfor grundlag for at undersøge,
om der foregår konkurrenceskadelig prissætning, og for at få fastslået, hvordan situationen helt
præcist tager sig ud i samtlige medlemsstater, når det handler om prisen for brug af abonnentnettet.
På dette punkt vil undersøgelsen så vidt muligt tage udgangspunkt i omkostningsbaseret
regnskabsmateriale.

75. Formålet med Kommissionens undersøgelse er at få fastslået, om den nuværende
forretningspraksis og priser strider mod EU’s konkurrenceregler, navnlig forbuddet mod
konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af en dominerende stilling (EF-traktatens artikel 81, 82
og/eller 86). Dette er blot tredje gang, at Kommissionen foretager en undersøgelse af en specifik sektor.

76. Den 22. oktober 1999 indledte Kommissionen undersøgelsens første fase, der vedrører taksterne
for lejede kredsløb. Der er blevet udsendt detaljerede spørgeskemaer til de nationale
konkurrencemyndigheder og telestyrelser, de etablerede teleselskaber i EU, nye markedsaktører, som
udbyder og/eller bruger lejede kredsløb, samt store erhvervskunder.

2. Posttjenester

2.1. Status over liberaliseringen af posttjenester

77. Fristen for medlemsstaternes gennemførelse af de love og administrative bestemmelser, der er
nødvendige for at overholde posttjenestedirektivet fra 1998 (43), udløb den 10. februar 1999. Direktivet
er første skridt i retning af udvikling af et indre marked for posttjenester. Det fastsætter fælles regler,
som skal sikre en højere grad af harmonisering af vilkårene i postsektoren i EU. Direktivet har to
hovedformål, nemlig at få gennemført en gradvis og kontrolleret liberalisering af markedet for
posttjenester og samtidig sikre postbefordringspligten til gavn for alle brugere i samtlige medlemsstater.
Med henblik på at opfylde det første formål fastsætter direktivet maksimumsgrænser for, hvilke tjenester
der kan være omfattet af en eneret. Hvad det andet formål angår, fastsætter direktivet bestemte
minimumskrav til postbefordringspligten. I det omfang det er nødvendigt for at opfylde
befordringspligten, tillader direktivet, at der gives eneret på tjenester forbundet med normale
indenlandske brevforsendelser under 350 gram og forsendelser, for hvilke taksten er mindre end fem
gange den offentlige takst for brevforsendelser på første vægtsats i den hurtigste standardkategori.

78. Inden for disse lovgivningsmæssige rammer giver de gennemførelsesforanstaltninger, som nogle
af medlemsstaterne har anmeldt, anledning til visse konkurrencemæssige problemer, som nu behandles
i henhold til EF-traktatens artikel 82 og 86. Kommissionen har modtaget en række klager, hvori det

40 XXIX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN — SEK(2000) 720 ENDELIG

KONK. BERETN. 1999

(43) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked
for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EFT L 15 af 21.1.1998). Se også XXVII Beretning om
Konkurrencepolitikken (1997), nr. 124.



påstås, at visse medlemsstaters gennemførelsesbestemmelser reelt gør de eksisterende nationale
postmonopoler mere omfattende. Eksempelvis omfatter eneretten nu efter sigende for første gang også
posttjenester, der er særskilte tjenester i forhold til den almindelige brevposttjeneste, og som tidligere
blev leveret af private operatører i konkurrence med den traditionelle operatør. Kommissionen vil se
nærmere på disse klager for at få afgjort, om udelukkelsen af konkurrence på disse særskilte områder er
nødvendig af hensyn til opfyldelsen af postbefordringspligten.

79. I nogle klager peges der på det problem, der kan opstå, når store markedsaktører fortsætter med
at ekspandere og trænger ind på udenlandske markeder ved at opkøbe faktiske og potentielle
konkurrenter, der er aktive på markeder, der ikke er omfattet af befordringspligten. Spørgsmålet om,
hvorvidt finansieringen af nogle af disse opkøb ved hjælp af monopolindtægter er i strid med
konkurrencereglerne, er ved at blive behandlet af Førsteinstansretten i sag T-175/99.

80. Spørgsmålet om en eventuel krydssubsidiering af indbyrdes konkurrerende tjenester ved hjælp af
monopolindtægter er også relevant i relation til traktatens statsstøtteregler. På dette punkt besluttede
Kommissionen således at indlede en formel undersøgelsesprocedure angående statsstøtte til Deutsche
Post AG (44).

2.2. Beslutning om fritagelse af REIMS II-aftalen

81. Den 15. september 1999 godkendte Kommissionen, på grundlag af EF-traktatens
konkurrenceregler, REIMS II-aftalen mellem 16 europæiske posttjenester om terminalafgifter (45).
Udtrykket terminalafgifter betegner det gebyr, som en postoperatør, der sender post til udlandet, skal
betale til den modtagende postoperatør for levering af posten til den endelige modtager. Parterne til
REIMS II-aftalen omfatter samtlige EU-medlemsstater med undtagelse af Nederlandene. De offentlige
posttjenester i Norge, Island og Schweiz er også parter i aftalen (46).

82. Hovedformålet med REIMS II-aftalen er dels at sikre parterne en rimelig betaling for besørgelse
af post fra udlandet, som bedre afspejler hver parts reelle omdelingsomkostninger, dels at forbedre
servicekvaliteten i den internationale postbesørgelse. Ved REIMS II-aftalen blev terminalafgifter kædet
sammen med de indenlandske posttakster i modtagerlandet og kvaliteten af den service, der præsteres af
den postoperatør, der leverer posten. Med aftalen blev der også indført særlige servicekvalitetsstandarder
for at højne serviceniveauet og et bødesystem, der bringes i anvendelse, når de aftalte standarder ikke
opfyldes. Der findes særlige overgangsregler for de offentlige posttjenester i Grækenland, Italien,
Spanien og Portugal.

83. Kommissionen forventer, at den anmeldte aftale vil forbedre distributionen af varer og fremme
den tekniske og økonomiske udvikling. Tidligere var terminalafgifterne ofte utilstrækkelige til at dække
omkostningerne forbundet med leveringen af udenlandsk post, men nu vil indførelsen af et mere
omkostningsbaseret system gøre det muligt for postoperatørerne at opretholde og forbedre deres service.
Ved at sammenkæde stigninger i terminalafgifterne med forbedringer i servicekvaliteten medfører
REIMS II-aftalen et kraftigt incitament for parterne til at forbedre deres tjenester. En bedre
servicekvalitet i den internationale postbesørgelse vil også være til gavn for forbrugerne.
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(44) Sag C-61/99 (EFT C 306 af 23.10.1999).
(45) Kommissionens beslutning af 15. september 1999 i sag nr. IV/36.748, REIMS II (EFT L 275 af 26.10.1999).
(46) Indholdet af den ændrede aftale om betaling for obligatorisk omdeling af post fra udlandet er offentliggjort i EFT

C 371 af 1.12.1998.
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Boks 4: Konvergens mellem telekommunikation, medier og Internettet

Udviklingen af digital teknologi, der begyndte på computerområdet og nu har bredt sig til
telekommunikation og fjernsyn, har fået disse medier til at konvergere på basis af netop denne fælles
teknologi. Hele processen er blevet kraftigt fremskyndet af den eksplosive udbygning af Internettet.

Konvergens kan anskues på forskellige måder: ud fra en teknologisk synsvinkel, ud fra forbrugernes
synsvinkel og ud fra markedsaktørernes synsvinkel. Teknologisk konvergens betyder, at forskellige
tjenester (f.eks. tv, telefoni, internetadgang) nu kan leveres via stort set hvilken som helst infrastruktur
(satellit, kabel-tv, det faste telenet). Set ud fra en forbrugersynsvinkel kan ét og samme apparat —
det være sig et fjernsyn, en fast eller mobil telefon eller en pc — nu benyttes til at få adgang til en
lang række forskellige tjenester, inkl. levende billeder, telefoni og internetadgang. Spørgsmålet om
adgang (acces) vil derfor komme til at spille en central rolle i relation til både operatørernes (og især
nye operatørers) adgang til infrastrukturer og forbrugernes adgang til det komplette udbud af tjenester
og indhold. Endelig er markedsaktørerne på alle tre områder, dvs. telekommunikation, IT og medier,
i færd med at positionere sig for at være rede til at trænge ind på hinandens markeder og samtidig
forsvare deres eksisterende markedsstillinger. Dette sker ved at indgå alliancer og joint ventures,
hvoraf adskillige allerede er blevet anmeldt til Kommissionen.

Grundlæggende set fremmer denne udvikling konkurrencen, og antallet af kommunikationskanaler er
i kraftig stigning. I en række sager de seneste år har Kommissionen imidlertid været nødsaget til at
tage stilling til denne udvikling og vurdere, om markedsaktørernes respons giver anledning til
konkurrencepolitiske problemer.

Siden forbuddet mod MSG-transaktionen i 1994, hvor joint venturet mellem Kirch, Bertelsmann og
Deutsche Telekom ansås at ville skabe en dominerende stilling på markedet for tekniske tjenester til
betalings-tv, er en bred vifte af andre sager blevet anmeldt til eller undersøgt af Kommissionen. Det
grundlæggende tema i disse sager er, at virksomheder fra forskellige brancher har dannet joint
ventures eller opkøbt andre virksomheder med henblik på at diversificere deres aktiviteter og udbyde
tjenester på nye og beslægtede markeder.

På telekommunikations-, medie- og informationsteknologiområdet behandles konvergensproblematik-
ken formentlig bedst på tre forskellige niveauer, nemlig i relation til infrastrukturer, adgang og indhold.

84. For at gøre aftalen forenelig med EF-traktatens konkurrenceregler stillede Kommissionen i sin
beslutning krav om en udsættelse af aftalens overgangsperiode for at sikre, at terminalafgifterne for resten
af 1999 ikke blev hævet til over 55 % af indlandstaksterne, og at terminalafgifterne højst hæves til 65 %
af indlandstaksterne i 2000 og til 70 % af indlandstaksterne i 2001. Desuden skulle alle parterne give
hinanden adgang til de »almindeligt gældende indlandstakster« (som f.eks. lavere takst for større mængder
direct mail-forsendel-ser, tryksager eller tidsskrifter) i modtagerlandet (kaldet »niveau 3-adgang«). Parterne
skulle inden udgangen af 1999 indføre et gennemskueligt omkostningsregnskabssystem, således at alle
væsentlige omkostningselementer kunne identificeres, kvantificeres, sammenlignes og kontrolleres.
Fritagelsen blev derfor indrømmet for perioden fra den 1. april 1999 til den 31. december 2001.
Kommissionen vil nøje overvåge udviklingen i indlandstaksterne og taksterne for international post som
følge af aftalen, og den har allerede henvendt sig til parterne til REIMS II-aftalen desangående.

3. Medier
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Et vigtigt konkurrencepolitisk emne på infrastrukturområdet er spørgsmålet om udvikling af
konkurrence i det sidste led mellem den lokale central og forbrugeren (abonnentnettet).
Kommissionen søger at fremme denne konkurrence ved generelt at sikre, at de etablerede
teleselskaber udskiller deres kabel-tv-virksomhed i et særskilt selskab, og ved i visse tilfælde at stille
krav om, at kabelselskabet afhændes. Desuden har Kommissionen tilskyndet til indførelse af fri
adgang til abonnentnettet for at give andre infrastrukturudbydere mulighed for at tilbyde tjenester via
egne infrastrukturer, som de lejer af den etablerede teleoperatør. Telia og Telenor gav Kommissionen
tilsagn om både at afhænde deres kabelaktiviteter og sikre fri adgang til abonnentnettet for at få
godkendt deres fusion, der dog senere blev afblæst.

De eksisterende operatører på telekommunikationsområdet har forsøgt at udvide deres virksomhed til
også at omfatte accestjenester og har i den forbindelse fundet sammen med operatører, der forsøger
at gøre det samme på indholdsområdet. Som eksempel herpå kan nævnes dannelsen af British
Interactive Broadcasting, nu kendt under navnet Open, der leverer interaktive tjenester ved at benytte
et indgående signal via satellit og et retursignal via en teleforbindelse. Joint venturet blev oprettet af
BT (teleselskabet), BSkyB (ejeren af indhold og transmissionsselskab), Midland Bank og Matsushita.
Et af hovedformålene med joint venturet var dels at subsidiere udgifterne til den dekoder, der er
nødvendig for at få adgang til digitalt satellit-tv, Internettet (begrænset adgang) og interaktive
tjenester, dels at levere en platform for disse tjenester.

Andre transaktioner inden for telesektoren har handlet om et helt andet fænomen, hvor selskaberne
har opgivet at eje bestemte aktiviteter på et vertikalt beslægtet marked og erstattet ejerforholdet med
en outsourcing-kontrakt på de frasolgte aktiviteter. I 1999 behandlede og godkendte Kommissionen
i henhold til fusionsforordningen en transaktion, hvorved AT&T og IBM overtog aktiver fra hinanden
inden for områderne datanetværk og erhvervstjenester til store virksomheder. På begge områder
erstattede de to selskaber deres aktiviteter med outsourcing-kontrakter på de aktiviteter, de havde
solgt til hinanden. MCI WorldCom og EDS indgik en tilsvarende ordning, der imidlertid ikke blev
anmeldt til Kommissionen.

Kommissionen tager stilling til disse former for transaktioner på vertikalt beslægtede markeder fra
sag til sag. Der kan dog udledes bestemte principper af Kommissionens tilgang til sagerne. For det
første bør selskaber, der indtager en dominerende stilling på ét marked, ikke have lov til at udvide
denne dominerende stilling til også at dække beslægtede markeder. Som eksempel kan nævnes en
dominerende stilling inden for besiddelse af film- og sportsrettigheder, der benyttes til at opnå en
dominerende stilling inden for betalings-tv og interaktive tv-tjenester. For det andet kan
Kommissionen ikke acceptere, at en enkelt eller et begrænset antal aktører får for stor magt, så de
kommer til at optræde som en slags dørvogtere på eksisterende eller fremspirende markeder. Endelig
er der stor sandsynlighed for, at virksomheder, der kontrollerer vigtigt accesudstyr — f.eks. en
dekoder, en EPG (Electronic Programming Guide), et abonnentnet eller en internetbrowser (såsom
Netscape Navigator eller Microsoft Internet Explorer) — vil skulle opfylde strenge betingelser for at
få godkendt transaktioner, der anmeldes til Kommissionen, bl.a. for at sikre, at adgangen til det
pågældende udstyr ikke begrænses.



Et lovbestemt monopols uforenelighed med fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 90,
stk. 3, og artikel 52 (nu EFtraktatens artikel 86, stk. 3, og artikel 43)

85. I sin dom af 8. juli 1999 i sag T-266/97 afviste Førsteinstansretten en begæring fra selskabet
Vlaamse Televisie Maatschappij NV (VTM) om annullering af Kommissionens beslutning af 26. juni
1997 i henhold til artikel 90 (nu artikel 86) og 52 (nu artikel 43) om eneret til at sende tv-reklamer i
Flandern (47).

86. Førsteinstansretten afviste for det første to påstande om, at Kommissionen havde tilsidesat retten til
at blive hørt og princippet om retssikkerhed. Med hensyn til den første påstand understregede Førsteinstans-
retten, at skønt en virksomhed, der var den direkte begunstigede af den omstridte statslige foranstaltning,
havde ret til at blive hørt om klagepunkterne i Kommissionens åbningsskrivelse til den pågældende med-
lemsstat, betød det ikke, at Kommissionen var forpligtet til at tilsende den pågældende virksomhed en kopi
af den klage, der havde sat proceduren i gang, eller en kopi af bemærkningerne fra den berørte medlemsstat
som svar på Kommissionens klagepunkter. Retten præciserede endvidere, at de udtalelser, som et medlem af
Kommissionen havde fremsat offentligt, ikke forpligtede Kommissionen, der arbejder på basis af princippet
om kollektivt ansvar, hvilket navnlig betyder, at den vedtager sine beslutninger som et kollegium.

87. Med hensyn til den anden påstand bestemte Retten, at Kommissionen ikke var forpligtet til at
vurdere en national forskrifts forenelighed med alle traktatens bestemmelser på én gang. Den bekræftede
derpå Kommissionens vurdering af eneretten og påpegede, at det for at bringe artikel 90 (nu artikel 86)
i anvendelse sammen med artikel 52 (nu artikel 43) var tilstrækkeligt, at den pågældende statslige
foranstaltning ansås for at udgøre en hindring for etableringsretten, mens der ikke var grund til at
undersøge, om den udgjorde en form for skjult forskelsbehandling med protektionistiske virkninger (48).

4. Transport

4.1. Lufttransport

Lufthavne

88. Den 10. februar 1999 vedtog Kommissionen to beslutninger (49) om rabat- og
differentieringsordninger for landingsafgifter i portugisiske og finske lufthavne, der begge har bidraget
til at definere Kommissionens politik med hensyn til konkurrence i lufthavnene (50). Efter beslutningen
om lufthavnen i Frankfurt (der handlede om ground handling) og beslutningen om lufthavnene i Paris
(der handlede om lufthavnenes forretningspolitik) fokuseres der nu på spørgsmålet om de afgifter, der
skal betales for adgang til lufthavnenes infrastrukturer, og navnlig princippet om ligebehandling ved
fastsættelsen af disse afgifter. Kommissionen behandlede dette spørgsmål for første gang i beslutningen
om Zaventem lufthavn (51). Den har nu vedtaget disse to nye beslutninger om differentieringen af
landingsafgifter alt efter flyvningens art (indenrigs eller ej). Kommissionen fandt, at reduktionerne for
indenrigsflyvninger på henholdsvis 50 % og 60 % i de portugisiske og finske lufthavne var i klar
modstrid med principperne for det indre marked for transport.
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(47) EFT L 244 af 6.9.1997. Sag nr. IV/35.760, VT4/Vlaamse Gemeenschap+VTM.
(48) XXVII Beretning om Konkurrencepolitikken (1997), anden del, kapitel II, afsnit A.2.
(49) EFT L 69 du 16.3.1999.
(50) XXVIII Beretning om Konkurrencepolitikken (1998), boks 4.
(51) XXV Beretning om Konkurrencepolitikken (1995), nr. 120.



89. Kommissionens politik med hensyn til konkurrence inden for lufthavnssektoren ligger nu fast og
er bekendt for alle parter. Andre lufthavne i EU vil nu være tvunget til at indføre en afgiftsordning, der
er i overensstemmelse med denne politik, hvis de vil undgå store bøder i kølvandet på Kommissionens
behandling af fremtidige sager på dette område. Et brev indeholdende en redegørelse for Kommissionens
politik med hensyn til beregningen af landingsafgifter blev i forlængelse af beslutningerne tilsendt alle
myndigheder og lignende instanser med ansvar for driften af lufthavne med lignende rabat- eller
differentieringsordninger, og heri blev de opfordret til at ændre deres afgiftssystemer.

Delvis forlængelse af gruppefritagelsesforordning nr. 1617/93

90. Den 26. maj 1999 vedtog Kommissionen forordning (EF) nr. 1083/99 (52) om en delvis
forlængelse af forordning (EØF) nr. 1617/93 (53) om gruppefritagelse af visse kategorier af
konkurrencebegrænsende aftaler om fælles planlægning og samordning af luftfartsselskabers fartplaner,
om fælles drift af nye flyruter med ringe trafik, om konsultationer om takster for ruteflyvning med
passagerer samt om fordeling af slots i lufthavne og fartplankoordinering. Mens forordning (EØF) nr.
1617/93 er blevet forlænget for såvidt angår konsultationer om passagertakster og aftaler om tildeling af
slots i lufthavne indtil den 30. juni 2001, er den ikke blevet forlænget for fælles planlægning og
samordning af luftfartsselskabers fartplaner og for fælles drift. Forordningen trådte i kraft den dag, den
blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

91. Den nye forordning har justeret de lovrammer, der blev skabt med forordning (EØF) nr. 1617/93,
så de passer bedre til den aktuelle udvikling inden for luftfartssektoren. Kommissionens egen
undersøgelse såvel som den omfattende høring af sektoren og medlemsstaterne viste med al tydelighed,
at det ikke var hensigtsmæssigt at forlænge gruppefritagelsen for aftaler om fælles planlægning og
samordning af luftfartsselskabers fartplaner og for aftaler om fælles drift. Aftaler om fælles planlægning
og samordning af fartplaner i den snævre betydning, der følger af den oprindelige definition i forordning
nr. 1617/93, synes at være af forholdsvis begrænset betydning. De er for det meste del af mere
omfattende aftaler, f.eks. allianceaftaler og samarbejdsaftaler. Sådanne vidtrækkende aftaler falder
imidlertid uden for artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1617/93. Det viste sig også, at aftaler om fælles drift
var forholdsvis sjældne, og at de kun spillede en mindre rolle for luftfartssektoren. Der var derfor ikke
længere behov for at gruppefritage denne type aftaler.

92. Kommissionen fandt til gengæld, at der var behov for at fortsætte og intensivere undersøgelsen
af aftaler om konsultationer om passagertakster og om fordeling af slots med det formål at veri-ficere,
om disse aftalekategorier også skulle fritages i fremtiden. Det blev derfor besluttet at forlænge forordning
(EØF) nr. 1617/93 for disse to aftalekategoriers vedkommende indtil juni 2001.

Alitalia/KLM

93. I 1999 godkendte Kommissionen også en alliance mellem Alitalia og KLM. Alliancen gik
imidlertid så vidt, at den opfyldte kriterierne for at blive behandlet som en fusion efter
fusionsforordningen. Alliancen blev først godkendt, efter at de deltagende parter havde afgivet en række
vidtgående tilsagn, som skulle hindre, at der blev skabt en dominerende stilling på markedet for direkte
flyvninger mellem Amsterdam og Milano og mellem Amsterdam og Rom. Tilsagnene, der er beskrevet
i kapitel II.B.4 i denne beretning, skal sætte nye selskaber i stand til at konkurrere på de pågældende
ruter. Tilsagnene er mere vidtgående end de betingelser, der blev stillet i forbindelse med
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(52) EFT L 131 af 27.5.1999.
(53) EFT L 155, 26.6.1993; senest ændret ved forordning (EF) nr. 1523/96, EFT L 190 af 31.7.1996.



Sabena/Swissair-fusionen (54) eller alliancen mellem Lufthansa og SAS (55). De svarer til de
forpligtelser, der blev foreslået af Kommissionen i forbindelse med BA/AA-alliancen og
Lufthansa/United/SAS-alliancen (56).

Virgin/British Airways

94. Kommissionen redegjorde for sin politik med hensyn til luftfartsselskabers provisioner til
rejsebureauer i sin beslutning i Virgin/BA-sagen (57). Denne sag er nærmere omtalt i kapitel I.B i denne
beretning.

4.2. Søtransport

Linjekonferencer

95. I forlængelse af Kommissionens beslutning om TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement) af
16. september 1998 (58) trak adskillige rederier sig ud af TACA, som derefter stod tilbage med otte
medlemmer, der i begyndelsen af 1999 anmeldte en ændret aftale (»den reviderede TACA-aftale«). Den
6. maj 1999 offentliggjorde Kommissionen, i overensstemmelse med procedurerne for behandling af
konkurrencesager inden for transportsektoren (59), et resumé af den anmeldte nye aftale (60). Fra
offentliggørelsen af et sådant resumé har Kommissionen 90 dage til at afgøre, om der hersker alvorlig
tvivl med hensyn til aftalens lovlighed. I bekræftende fald fortsætter den sine undersøgelser.

96. Med hensyn til søtransportdelen af den reviderede TACA-aftale meddelte Kommissionen parterne
inden for fristen på 90 dage, at der herskede alvorlig tvivl med hensyn til, om den reviderede aftale kunne
godkendes i den foreliggende form. Kommissionen fokuserer sin undersøgelse på, om parternes aftaler
(om især udveksling af oplysninger) vil kunne skade konkurrencen mellem parterne, når de forhandler
om og indgår individuelle servicekontrakter med afskibere.

97. Ifølge den reviderede TACA-aftale vil der ikke længere blive indgået aftaler om prisen på landtrans-
port. Parterne er i stedet blevet enige om at indføre en regel om omkostningsdækning (»not-below-cost« ru-
le), som forpligter rederierne til, når de leverer søtransportydelser i henhold til konferencetariffen, ikke at be-
regne en pris, der er lavere end de direkte variable omkostninger, de afholder til landtransport udført inden
for EØS i kombination med søtransportydelserne. Kommissionen meddelte ikke inden for fristen på 90 da-
ge, at der herskede alvorlig tvivl med hensyn til omkostningsdækningsreglens lovlighed, hvorfor den nu be-
tragtes som fritaget i en periode på tre år (61). Kommissionen accepterede i denne sag, at den pågældende om-
kostningsdækningsregel tjente til at imødegå risikoen for, at for lave priser på landtransport kunne undermi-
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nere den stabilitet, der var blevet skabt ved hjælp af konferencetariffen for søtransport, der er tilladt i henhold
til gruppefritagelsen for linjekonferencer (62).

98. Alle de største konferencer, der besejler Europa, indgår ikke længere aftaler om prisen på
landtransport. Førsteinstansretten bliver imidlertid ved med at modtage klager fra rederier over
Kommissionens beslutninger om at forbyde sådanne prisaftaler. Visse afskibere har også appelleret
Kommissionens godkendelse af omkostningsdækningsreglen til Førsteinstansretten.

Kapacitetsstyringsaftaler

99. Den 30. april 1999 vedtog Kommissionen en beslutning om at forbyde en kapacitetsstyringsaftale
mellem konference- og ikke-konferencemedlemmer kaldet Europe Asia Trades Agreement (EATA-afta-
len) (63), der blev anvendt i kombination med aftaler om direkte prisfastsættelse. Formålet med EATA-afta-
len var at forøge priserne ved at indføre et kapacitetsstyringsprogram for søtransport af containerlaster i lin-
jefart fra Nordeuropa til Fjernøsten. Et kapacitetsstyringsprogram er en aftale, hvor parterne enes om ikke at
udnytte en del af lastrummet på deres skibe til transport af gods i en bestemt fart. Den kapacitet, der ikke må
udnyttes, er en del af det forventede udbudsoverskud i forhold til efterspørgslen. I 1994 forbød Kommissio-
nen en tilsvarende aftale i den transatlantiske fart, nemlig Trans-Atlantic Agreement (TAA-aftalen) (64). Som
led i EATA-aftalen blev op til 17 % af kapaciteten på visse skibe tilbageholdt fra udbuddet. Ved alle lejlighe-
der var det kun udbuddet af østgående kapacitet, der blev begrænset, med det resultat, at de konkurrenceska-
delige virkninger af EATA-aftalen især ramte eksportører fra EU.

100. EATA-beslutningen fastslår, at det ikke er muligt at fritage en aftale om ikke-udnyttelse af
kapacitet, når den (som det var tilfældet i TAA-sagen) udgør et middel til at opretholde en
overskudskapacitet og holde fragtraterne kunstigt oppe. Kapacitetsregulering kan kun være fordelagtig,
hvis den ineffektive og udslidte kapacitet fjernes fra markedet for at sænke omkostningerne og dermed
mindske priserne for afskiberne.

Konsortier

101. Kommissionens forordning (EF) nr. 870/95 (65) indeholder en gruppefritagelse for konsortier af
linjerederier. Gruppefritagelsen udløber i april 2000. Som et første skridt i forberedelserne på
gruppefritagelsens udløb udarbejdede Generaldirektoratet for Konkurrence i 1999 en »Rapport om
Kommissionens forordning (EF) nr. 870/95« (66). Rapporten blev sendt til skibsfartsindustriens
organisationer, som blev opfordret til at kommentere den. Kommissionen tog hensyn til de kommentarer,
den havde modtaget, ved udformningen af udkastet til en ny forordning. Forordningen har fungeret godt
i praksis, og begrundelserne for dens vedtagelse er stadig gyldige. Kommissionen offentliggjorde derfor
i slutningen af 1999 et udkast til en ny gruppefritagelsesforordning, der stort set er en gentagelse af
forordning (EF) nr. 870/95 (67).

102. Den vigtigste ændring i forhold til forordning (EF) nr. 870/95 består i, at begrebet andel af
trafikken (dvs. konsortiets andel af trafikken mellem de havnepar, det normalt besejler) er blevet erstattet
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(62) Artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86.
(63) Kommissionens beslutning af 30. april 1999, Europe Asia Trades Agreement, EFT L 193 af 26.7.1999; IP/99/313.
(64) Kommissionens beslutning af 19. oktober 1994, Trans-Atlantic Agreement, EFT L 376 af 31.12.1994.
(65) EFT L 89 af 21.4.1995.
(66) Arbejdsdokument fra GD IV af 28. januar 1999, http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/other.htm
(67) EFT C 379 af 31.12.1999.



af begrebet markedsandel. Markedsandelen er den almindelige indikator for markedsstyrke i
konkurrencelovgivningen. Den nuværende forordning har benyttet trafikandelskriteriet, fordi rederierne
mente, at det var vanskeligt at beregne markedsandele. Erfaringerne har imidlertid vist, at rederierne godt
kan beregne markedsandele.

5. Forsikring

P&I-forsikring

103. P&I-klubber er almennyttige foreninger, der tilbyder rederierne forsikring til dækning af
kontraktligt ansvar og ansvarsforsikring i tilfælde af personskade eller tab af menneskeliv
(besætningsmedlemmer eller passagerer), tab af ladning, kollisionsskader på skibe, miljøskader osv. De
fleste P&I-klubber er medlemmer af International Group of P&I Clubs (IG), og sammen forsikrer de
omkring 90 % af verdenstonnagen.

104. I 1995 anmodede IG om fornyelse af den oprindelige fritagelse fra 1985 (68) for en periode på ti
år. Den fornyede fritagelse blev indrømmet i 1999 (69).

105. IG-medlemmernes samarbejde bygger på en aftale om fordeling af erstatningsansvar, der er
nærmere beskrevet i en århundredgammel International Group Pooling Agreement (IGPA) og en aftale
ved navn International Group Agreement (IGA), der stammer fra begyndelsen af 1980’erne. I henhold
til IGPA deles IG-medlemmerne om erstatningskrav på over 5 mio. USD. Krav på mellem 5 mio. USD
og 30 mio. USD fordeles efter den enkelte klubs procentvise andel i kravene, tonnagen og de samlede
præmier (dvs. præmieindtægter fra rederierne). Når erstatningskravet udgør mellem 30 mio. USD og
2 mia. USD, køber klubberne i fællesskab genforsikring hos almindelige forsikringsselskaber. Krav på
mellem 2 mia. USD og den aftalte øvre grænse (det såkaldte »overspill«) deles igen af klubberne.

106. IGA-aftalen indeholder en række regler for, hvilke procedurer der skal følges, når et rederi ønsker
at skifte til en anden klub. Et rederi, der er forsikret af en IG-medlemsklub, må kun tilbydes lavere
præmier af en anden klub, hvis den nye klub kan påvise over for et ekspertudvalg, at den gamle klubs
præmier er urimeligt høje, og den gamle klub ikke kan påvise over for ekspertudvalget, at den nye klubs
præmier er urimeligt lave.

107. Da IG søgte om fornyelse af fritagelsen fra 1995, gjorde de græske rederiers samarbejdskomité
(Greek Shipping Co-operation Committee (GSCC)) Kommissionen opmærksom på en bestemt
bestemmelse i IGPA-aftalen, der på det tidspunkt tvang alle klubber til at tilbyde en øvre
dækningsgrænse på 18 mia. USD (det øvre niveau for overspill-krav). Ifølge GSCC indebar denne
bestemmelse en alvorlig begrænsning af konkurrencen, idet den forhindrede rederierne i at forhandle om
netop det dækningsniveau, de ønskede som følge af den risiko, deres skibsflåder måtte repræsentere.

108. Under den administrative procedure sænkede IG den øvre dækningsgrænse fra 18 mia. USD til
4,25 mia. USD. Kommissionen mente, at en ordning for fordeling af erstatningsansvar i denne
størrelsesorden ikke var konkurrencebegrænsende, da de deltagende klubber ikke kunne tilbyde den
samme dækningsgrad på egen hånd.
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109. Til gengæld er IGA-bestemmelserne om de tilbudsprocedurer, som klubberne skal følge,
konkurrencebegrænsende i henhold til artikel 81, stk. 1. IG har imidlertid ændret sine regler, således at det
beløb, som rederierne skal betale til dækning af klubbens administrationsomkostninger
(sagsbehandlingsgebyrer, gebyrer til klubbens ledelse osv.), ikke længere indgår i tilbudsproceduren. Desuden
har IG indføjet bestemmelser i IGA-aftalen, der gør administrationsomkostningerne mere gennemskuelige for
rederierne. Der blev derfor indrømmet en tiårig fritagelse for disse regler i henhold til artikel 81, stk. 3.

110. Med hensyn til artikel 82 fandt Kommissionen, at de P&I-klubber, der er medlemmer af IG, i
fællesskab indtog en dominerende stilling på verdensmarkedet for P&I-dækning. Den sluttede imidlertid,
at hverken bestemmelsen om en fælles minimumsdækning (som GSCC gjorde indvendinger mod) eller
bestemmelserne vedrørende de enkelte klubbers tilbud om genforsikring til tredjeparter udgjorde et
misbrug af denne dominerende stilling.

111. Endelig fremgår det af Kommissionens beslutning, at den vil tilbagekalde fritagelsen, hvis IG’s
medlemmer tilsammen opnår en markedsandel, der overstiger det dobbelte af det minimum, der
økonomisk set kræves for at kunne tilbyde den dækningsgrad, der på et hvilket som helst tidspunkt
aftales inden for rammerne af IG. Den dækningsgrad, som IG tilbyder i dag, forudsætter nemlig, at IG-
medlemmerne har en markedsandel på over 50 %. Ændrer det sig, vil grundlaget for beslutningen også
have ændret sig, og det vil være nødvendigt at genoverveje fritagelsen.

Rapport om gennemførelsen af gruppefritagelsesforordningen på forsikringsområdet

112. Den 12. maj 1999 vedtog Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1534/91 (70) og Kommissionens forordning (EØF) nr.
3932/92 (71), der begge handler om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af
aftaler på forsikringsområdet (72). Rapporten beskriver først og fremmest, hvordan Kommissionen har
anvendt fritagelsen de sidste seks år. Den indeholder ingen forslag til ændringer, da den nuværende
gruppefritagelsesforordning vil være i kraft i endnu fire år, men den indeholder en række overvejelser
om fremtiden, som Kommissionen ønsker kommentarer til fra medlemsstaternes tilsyns- og
konkurrencemyndigheder, domstole og andre berørte parter.

113. Som det er tilfældet med enhver anden gruppefritagelsesforordning, har forordning (EØF) nr.
3932/92 gjort det muligt at mindske antallet af individuelle sager, som Kommissionen skal behandle. Det
har imidlertid stadig været nødvendigt at undersøge et forholdsvis stort antal individuelle sager om enten
klager eller aftaler anmeldt af selskaber, der har været klar over, at aftalerne ikke opfyldte betingelserne
for fritagelse eller har været i tvivl om dette. Det har desuden vist sig, at nogle af forordningens
bestemmelser kan fortolkes forskelligt, at andre trænger til at blive revideret, og at nogle af formålene
med forordningen ikke er blevet opfyldt.

114. Rent praktisk består den mest komplicerede opgave i at vurdere forsikringspuljer til fælles dækning
af visse typer risici med udgangspunkt i forordningens bestemmelser (afsnit IV) (73). Rapporten redegør for
udviklingen i Kommissionens politik over for puljer, idet den har været nødsaget til at udbygge de regler, som
forordningen indeholder. Som det fremgår af en række nylige sager (74), indebærer Kommissionens nye po-
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(70) EFT L 143 af 7.6.1991.
(71) EFT L 398 af 31.12.1992.
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(73) Se ovenfor.
(74) XXVIII Beretning om Konkurrencepolitikken (1998), nr. 111-119.



litik, at en pulje, der er nødvendig for at opnå den størrelse, der skal til for at kunne dække de pågældende ri-
sici, nu anses at falde uden for anvendelsesområdet for artikel 81, stk. 1. På det proceduremæssige plan
undersøger Kommissionens tjenestegrene først, om puljens eller dens medlemmers markedsandele ligger
under de tærskler, der er angivet i gruppefritagelsesforordningen. Er det tilfældet, og hvis forordningens øv-
rige betingelser er opfyldt, er puljen automatisk omfattet af fritagelsen. Hvis tærsklerne er overskredet,
undersøger Kommissionens tjenestegrene, om puljen virkelig er nødvendig for at opnå den størrelse, der skal
til for at dække de pågældende risici. Hvis ja, er der ingen begrænsning af konkurrencen, hvorfor artikel 81,
stk. 1, ikke finder anvendelse, uanset parternes markedsandel (75). Endelig gælder det, at selv om puljen ik-
ke er nødvendig for at opnå den fornødne størrelse, kan den stadig falde uden for artikel 81, stk. 1, hvis dens
medlemmer både retligt og faktisk bevarer deres ret til selv at bestemme, om en given risiko skal overdrages
til puljen.

115. Kommissionens erfaringer på andre områder har også vist, at skønt de økonomiske og juridiske prin-
cipper nu er forholdsvis klare, er vurderingen af de tekniske og økonomiske parametre i specifikke sager of-
te meget vanskelig og kræver en ekspertise, som Kommissionens tjenestegrene ikke altid råder over. For så
vidt angår den fælles indsamling af statistiske data med henblik på beregning af præmier (afsnit II), består
problemet således i at afgøre omfanget af det fornødne samarbejde. Kommissionens tjenestegrene vil derfor
primært koncentrere sig om at måle aftalernes konkrete virkninger for forsikringsselskabernes individuelle
metoder til beregning af egne risikopræmier og/eller kommercielle præmier.

116. Kommissionens erfaringer har også afsløret visse problemer med fortolkningen af betingelserne
for fritagelse af aftaler om standardpolicebetingelser (afsnit III), og det kunne få Kommissionen til, efter
at have rådført sig med de berørte kredse, at overveje visse ændringer af den nuværende tekst. Rapporten
rejser ligeledes spørgsmålet om, hvorvidt det vil være rimeligt fortsat at tillade visse »sorte klausuler«,
der i dag kan fritages, hvis forsikringsselskaberne udtrykkeligt erklærer, at de ikke er bindende.

117. Aftaler vedrørende sikkerhedsudstyr (afsnit V) er især blevet indgået på nationalt plan. Der findes
kun et forholdsvis begrænset antal fælleseuropæiske aftaler (som er direkte omtalt i forordningen), og
EU’s harmoniseringsarbejde har for hovedpartens vedkommende endnu ikke båret frugt. Denne situation
medfører en række hindringer for de pågældende produkters frie bevægelighed og for de berørte
teknikeres ret til at levere deres tjenesteydelser.

118. Rapporten fortæller i øvrigt, at der ikke er planer om at udvide gruppefritagelsen til også at
omfatte to kategorier af aftaler, der ikke er omfattet af den i dag (nemlig aftaler om skadesopgørelse og
om registre vedrørende øgede risici), skønt de er nævnt i Rådets forordning (EØF) nr. 1534/91. Det
skyldes, at Kommissionen endnu ikke har tilstrækkelige erfaringer med førstnævnte (idet den kun har
modtaget en enkelt klage over en aftale af denne art, og den blev senere trukket tilbage), og at
sidstnævnte aftaleform er af en sådan karakter, at den i princippet ikke falder ind under artikel 81.

6. Energi

119. Der blev gjort yderligere fremskridt med liberaliseringen af el- og gasindustrien i 1999.
Elektricitetsdirektivet er allerede blevet gennemført af de fleste medlemsstater, mens gasdirektivet stadig
befinder sig i gennemførelsesfasen. Liberaliseringen vil betyde, at el og gas vil blive behandlet som alle
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andre varer, som udbydere konkurrerer om at sælge. Med visse undtagelser gælder de generelle
principper i konkurrencelovgivningen derfor nu også for elektricitetsmarkedet på samme måde som for
andre produktmarkeder. Det samme vil snart være tilfældet for gasmarkedet.

Elektricitet

120. Ti ud af de tolv medlemsstater, der var forpligtet til at gennemføre elektricitetsdirektivet i 1999,
fik det også gjort. Tre medlemsstater modtog dispensation (Belgien og Irland indtil 2000 og Grækenland
indtil 2001). To medlemsstater (Frankrig og Luxembourg) opfyldte ikke deres forpligtelser, så
Kommissionen besluttede at indlede en procedure efter traktatens artikel 226 over for dem begge.

121. De fleste af de medlemsstater, der gennemførte direktivet i 1999, valgte de mest
konkurrencefremmende af de løsninger, som direktivet giver med hensyn til produktion, netadgang og
adskillelse. Samtlige medlemsstater med undtagelse af én valgte bevillingsproceduren i stedet for
udbudsproceduren for nye kraftværker. Desuden valgte de fleste medlemsstater (13 ud af 15) reguleret
adgang for tredjeparter i stedet for forhandlet adgang eller eneaftagerordningen ved indrømmelsen af
adgang til nettet. For det tredje besluttede de fleste medlemsstater at forlange en juridisk adskillelse af
transmissionssystemoperatørerne fra vertikalt integrerede elektricitetsselskaber. De gik således videre
end direktivet, der kun siger, at transmissionssystemoperatøren skal have en uafhængig ledelse og føre
særskilte regnskaber, og at der skal træffes foranstaltninger til at sikre, at der ikke udveksles oplysninger
mellem netoperatøren og elektricitetsleverandøren.

122. Mange medlemsstater har åbnet deres markeder i en grad, der overstiger direktivets
minimumskrav. I stedet for blot at gennemføre den foreskrevne åbning på mindst 26,5 % agter lande
såsom Det Forenede Kongerige, Tyskland, Sverige og Finland at åbne markedet 100 %. Andre lande har
åbnet 90 % (Danmark), 33 % (Nederlandene, Spanien) eller 30 % (Italien) af elektricitetsmarkedet op
for konkurrence. Det betyder, at over 60 % af EU’s samlede elektricitetsforbrug blev liberaliseret i 1999.
Et tilstrækkeligt stort antal elforbrugere vil frit kunne vælge deres egen forsyningskilde, og det vil skabe
konkurrence mellem udbyderne. Konkurrencen vil også blive skærpet som følge af, at de største
forbrugere af elektricitet i EU tilhører gruppen af såkaldt privilegerede kunder (76).

123. Med hensyn til håndhævelsen af konkurrencelovgivningen behandlede Kommissionen i 1999 især
sager, der handlede om elektricitetsnet, samarbejdsaftaler og joint ventures mellem udbydere samt
strandede omkostninger. Anvendelsen af konkurrencereglerne fokuserede på grænseoverskridende
spørgsmål og sager og tog sigte på at fremme handelen mellem medlemsstater. I en enkelt joint venture-
sag (77) hæftede Kommissionen sig ved, at en medlemsstat ikke havde åbnet sit marked op for
konkurrenter fra andre medlemsstater til tiden. Det betød, at parterne skulle give tilsagn om, at joint
venturet ikke ville operere i den pågældende medlemsstat, før medlemsstaten havde opfyldt sine
forpligtelser i henhold til elektricitetsdirektivet.

124. Eftersom mange medlemsstater agter at yde finansiel støtte til elselskaber, der har foretaget
investeringer, de ikke længere kan tjene ind, eller har indgået forpligtelser, de ikke længere kan opfylde,
i begge tilfælde på grund af den nye konkurrencesituation, har Kommissionen besluttet at indføre et sæt
retningslinjer for behandlingen af sådanne strandede omkostninger i henhold til statsstøttereglerne. På et
møde i juni 1999 drøftede Kommissionen et udkast til disse retningslinjer med medlemsstaterne, og den
forventer at kunne vedtage de endelige retningslinjer i løbet af første halvdel af 2000.
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125. De fleste medlemsstater har valgt at oprette en særskilt tilsynsmyndighed, som skal overvåge
elindustrien og navnlig sikre tredjepartsadgangen. Medlemsstaterne arbejder tæt sammen med disse nye
myndigheder, og der er således blevet skabt et såkaldt elektricitetsreguleringsforum, der holdt sit første
møde i Firenze (den såkaldte »Firenze-proces« (78)), og hvori deltager repræsentanter for samtlige
medlemsstater, transmissionssystemoperatører og elektricitetsproducenter. Kommissionen bestræber sig
på at opnå enighed om en harmonisering af medlemsstaternes regulering med henblik på at tilvejebringe
et indre marked for elektricitet. I 1999 beskæftigede forummet sig hovedsageligt med spørgsmålene om
prissætning af grænseoverskridende transmission og overbelastning (79).

126. I henhold til Domstolens retspraksis (80) er medlemsstaternes myndigheder forpligtet til ikke at
godkende en praksis eller aftale, der strider mod EU’s konkurrencebestemmelser. Denne forpligtelse kan
bidrage til at opbygge et indre marked for elektricitet, idet den sikrer ensartede vilkår i hele EU.

Gas

127. Gasdirektivet blev vedtaget i 1998. Det skal være gennemført i medlemsstaternes lovgivning
inden august 2000. Kommissionen forventer, at de fleste medlemsstater vil overholde denne frist, og at
den gradvise åbning af gasmarkedet derpå vil kunne begynde. Der er kun begrænsede muligheder for at
indrømme undtagelser fra direktivets vigtigste bestemmelser, og der vil kun blive indrømmet undtagelser
til medlemsstater, der opfylder bestemte betingelser, f.eks. Grækenland og Portugal, hvor gasmarkederne
er af forholdsvis nyere dato.

128. De grundlæggende principper for liberaliseringen af elektricitetsmarkedet gælder også for
gasmarkedet, nemlig princippet om adgang for tredjeparter, princippet om adskillelse og princippet om
»privilegerede kunder«. Disse principper vil muliggøre en gradvis åbning af markedet, om end næsten
alle medlemsstater forventes at gennemføre en hurtigere åbning end påkrævet. Det kan forventes, at
gasindustrien vil kunne trække på erfaringerne fra liberaliseringen af elektricitetsmarkedet. Det nye
»gasreguleringsforum« vil i den henseende komme til at spille en vigtig rolle og følge eksemplet fra
Firenze-processen for liberalisering af elmarkedet.

129. Med hensyn til håndhævelsen af konkurrencereglerne beskæftigede Kommissionen sig i 1999
hovedsageligt med sager vedrørende tredjepartsadgang (forud for liberaliseringen), fordelingen af
gasledningernes knappe kapacitet og udelukkelseseffekten af langfristede aftaler. Disse sager er endnu
ikke afsluttet.

130. Et andet vigtigt aspekt af gasliberaliseringen er forbindelsen mellem el- og gasmarkederne. Gas
udgør i dag det foretrukne brændsel til nye kraftværker og kraftvarmeværker. Derfor er det vigtigt for
nye operatører på elmarkedet at have adgang til gas.
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7. Banker og finansielle tjenesteydelser

Domstolens domme i sager vedrørende nederlandske tillægspensionsfonde

131. Den 21. september 1999 afsagde Domstolen dom i en række artikel 234-sager vedrørende
nederlandske pensionsfonde, der tilbyder tillægspensioner (81). Efter anmodning fra de relevante
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer var det inden for bestemte brancher blevet gjort obligatorisk
at være tilsluttet sådanne fonde. Visse virksomheder inden for de pågældende brancher havde imidlertid
nægtet at betale deres bidrag, da de ikke ønskede at være tilsluttet, og de henviste til EU’s
konkurrenceregler. Domstolen blev anmodet om at afgøre, om artikel 81 fandt anvendelse på kollektive
aftaler mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, om artikel 81 og 82 fandt anvendelse på nederlandske
tillægspensionsfonde, og om sådanne fondes eksklusive rettigheder var forenelige med artikel 82 og 86.

132. Det fremgår af Domstolens dom, at aftaler, der indgås i forbindelse med kollektive forhandlinger
mellem arbejdsmarkedets parter med henblik på at forbedre arbejds- og beskæftigelsesvilkårene, ikke som
følge af deres karakter og formål falder ind under traktatens artikel 81. Med henvisning til traktaten tilkende-
gav Domstolen, at EU ikke blot tjener til at sikre konkurrencen, men også til at indføre en politik på det soci-
ale og arbejdsmarkedsmæssige område. Domstolen fandt, at de socialpolitiske målsætninger, der forfølges
med sådanne aftaler, ville blive bragt alvorligt i fare, hvis arbejdsmarkedets parter var underlagt traktatens ar-
tikel 81 i forbindelse med deres fælles bestræbelser på at forbedre beskæftigelses- og arbejdsvilkårene.

133. Ifølge Domstolen er de nederlandske branchepensionsfonde »virksomheder«, som omhandlet i
traktatens konkurrencebestemmelser. Pensionsfonden bestemmer selv niveauet for præmier og ydelser
og fungerer i overensstemmelse med kapitaliseringsprincippet. Ydelserne afhænger af afkastet af
fondenes investeringer, og fondene er i den henseende underkastet forsikringstilsynsmyndighedernes
tilsyn på samme måde som forsikringsselskaberne. Det følger heraf, at fondene udøver en økonomisk
aktivitet og konkurrerer med forsikringsselskaberne.

134. Under disse omstændigheder fandt Domstolen, at fondenes almennyttige karakter og
solidaritetsprincipper (f.eks. er der ingen krav om forudgående lægeundersøgelse, og bidragene er ikke
risikoafhængige) var utilstrækkelige til ikke at betegne dem som virksomheder. Domstolen tilføjede, at
disse aspekter meget vel kunne gøre fondene mindre konkurrencedygtige end forsikringsselskaberne,
men deres aktiviteter var ikke desto mindre økonomiske aktiviteter. Ovennævnte aspekter kunne dog
retfærdiggøre, at fondene blev indrømmet eksklusive rettigheder.

135. Domstolen fastslog også, at Nederlandene ikke overtræder traktatens artikel 82 sammenholdt med
artikel 86, når der stilles krav om obligatorisk tilslutning til en bestemt pensionsfond inden for en given
branche, og når pensionsfonden indrømmes en eksklusiv ret til at administrere de indbetalte bidrag. Dom-
stolen fandt, at de offentlige myndigheders beslutning om at gøre tilslutning obligatorisk nødvendigvis inde-
bærer, at fondene er i besiddelse af en eksklusiv rettighed som omhandlet i artikel 86, stk. 1. De har et lovbe-
stemt monopol på en væsentlig del af fællesmarkedet, og derfor indtager de også en dominerende stilling. I
de her omhandlede sager ønskede visse virksomheder at tilbyde deres ansatte en bedre pensionsordning og,
af effektivitetshensyn, at indgå alle deres pensionsordninger med et enkelt forsikringsselskab. Det er de
imidlertid forhindret i, da de er forpligtet til tegne en pension hos erhvervspensionsfonden. Den deraf føl-
gende konkurrencebegrænsning er en direkte konsekvens af den eksklusive rettighed.
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(81) Sag C-67/96, Albany International B.V. mod Stichting Bedrijfsfonds Textielindustrie, de forenede sager C-115/97,
C-116/97 og C-117/97, Brentjens’ Handelsonderneming BV mod Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de handel
in bouw materialen, og sag C-219/97, Maatschappij Drijvende Bokken mod Stichting Pensioenfonds voor de
Vervoer- en Havenbedrijven.
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Boks 5: Liberale erhverv

Konkurrencepolitikken på dette område tjener to hovedformål: 1) at bringe en ende på
konkurrencebegrænsende praksis og 2) at fremme de former for samarbejde, der kan lette adgangen
til andre geografiske markeder, så medlemmerne af de pågældende liberale erhverv får mulighed for
at operere på EU-plan eller internationalt plan. Kommissionen fokuserer sin indsats på sager af
fællesskabsdimension i den forstand, at de enten vedrører reglerne for ét og samme erhverv i alle eller
flere medlemsstater eller, når det drejer sig om medlemmerne af et bestemt erhverv i en enkelt
medlemsstat, vedrører en konkurrencebegrænsende praksis, der har mærkbar indflydelse på
forholdene i flere medlemsstater.

Kommissionen forsøger gradvist at trække grænsen mellem rent deontologiske regler, der ikke falder
ind under konkurrencereglerne, og de regler og praksis, der har et formål eller en virkning, der strider
mod traktatens artikel 81. Kommissionen forsøger således i hvert enkelt tilfælde at forene ønsket om
at fremme konkurrencen inden for de liberale erhverv med hensynet til bevarelsen af det enkelte
erhvervs særlige deontologiske regler.

Hidtil har Kommissionen offentliggjort tre beslutninger om anvendelse af traktatens artikel 81 på
erhvervsfaglige sammenslutningers adfærd (CNSD, COAPI og EPI) (1). I de to første fandt

(1) Kommissionens beslutning af 30. juni 1993, CNSD (EFT L 203 af 13.8.1993); Kommissionens beslutning af
30. januar 1995, COAPI (EFT L 122 af 2.6.1995) og Kommissionens beslutning af 7. april 1999, IMA (EFT
L 106 af 23.4.1999).

136. Domstolen fandt det derfor nødvendigt at undersøge, om den eksklusive rettighed kunne
retfærdiggøres på basis af artikel 86, stk. 2. Den fastslog, at tillægspensionsordningen havde en vigtig
social funktion i Nederlandene på grund af den lave lovbestemte pension. Den eksklusive rettighed er
nødvendig, for uden den kan det meget vel være, at fondene ikke kan udføre deres opgaver af almindelig
økonomisk interesse på acceptable økonomiske vilkår, hvilket kunne bringe deres økonomiske balance
i fare. Domstolen henviste specifikt til fondenes risiko for at miste de »gode« risici, hvorefter de ville
stå tilbage med de »dårlige« risici, hvilket ville føre til en stigning i pensionsudgifterne for
arbejdstagerne, som fondene ikke længere ville kunne tilbyde pensioner til en acceptabel pris. Dette er
en særlig risiko for de her omhandlede fonde, da de er kendetegnet ved en høj grad af solidaritet.

137. Domstolen bestemte således, at indrømmelsen af de eksklusive rettigheder er berettiget i tilfælde
af denne art, da det ellers ikke vil være muligt for disse pensionsfonde at udføre den særlige sociale
opgave af almindelig økonomisk interesse, de har fået overdraget, på acceptable økonomiske vilkår. Det
vil imidlertid ikke hindre Kommissionen i, på basis af traktatens artikel 81 og 82, at kontrollere, hvordan
de pågældende pensionsfonde udnytter deres eksklusive rettigheder.

8. Liberale erhverv

138. Kommissionen er i færd med at udforme sin konkurrencepolitik over for de liberale erhverv. For
de fleste liberale erhvervs vedkommende leveres de forskellige tjenesteydelser fortsat på nationalt eller
endda lokalt plan, og kravet om, at handelen mellem medlemsstater skal være påvirket i betydelig grad,
for at EF-traktatens konkurrenceregler kan bringes i anvendelse, er således ikke opfyldt i de fleste af de
sager, som Kommissionen får forelagt.
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Kommissionen, at den kollektive prisfastsættelse var uforenelig med fællesmarkedet, uanset de
gældende nationale regler. CNSD-beslutningen blev appelleret til Førsteinstansretten (2), som endnu
ikke har afsagt dom. Kommissionen indledte også en overtrædelsesprocedure mod Italien angående
de italienske regler for toldklarerere. Domstolen afsagde dom i denne sag den 18. juni 1998 (3). Den
tredje beslutning vedrører de regler for god patent-agentskik, som var blevet fastsat af Instituttet for
anerkendte fuldmægtige ved Den Europæiske Patentmyndighed. Beslutningen handler navnlig om
begrænsningerne med hensyn til annoncering og uopfordrede tilbud om tjenester. Med beslutningen
blev der udstedt en negativattest for de regler, der er nødvendige af hensyn til medlemmernes
tavshedspligt og upartiskhed og for at hindre interessekonflikter og vildledende annoncering. Til
gengæld blev forbuddet mod sammenlignende annoncering på de i direktiv 97/55/EF (4) fastsatte
betingelser og forbuddet mod aktivt at tilbyde tjenester til andre fuldmægtiges tidligere klienter
betragtet som konkurrencebegrænsninger i henhold til traktatens artikel 81, stk. 1. Disse
begrænsninger blev dog fritaget i en kort periode. EPI har indbragt en klage over denne beslutning
for Førsteinstansretten (5) med det formål at få annulleret den del af beslutningen, der vedrører
fritagelsen.

Med udgangspunkt i ovennævnte sager er det allerede nu muligt at definere hovedprincipperne for
anvendelsen af konkurrencereglerne på de liberale erhverv:

1) Medlemmerne af liberale erhverv er i princippet virksomheder, som omhandlet i traktatens
artikel 81, når de udøver deres profession som selvstændige, og deres faglige sammenslutninger
eller organisationer, som alle medlemmer af et bestemt erhverv tilhører, kan, afhængigt af
omstændighederne, betragtes som sammenslutninger af virksomheder.

2) Kollektiv prisfastsættelse og visse forbud mod annoncering indført af en erhvervsfaglig
sammenslutning kan udgøre konkurrencebegrænsninger i henhold til traktatens artikel 81, stk. 1.

3) De specifikke regler, som er nødvendige inden for de enkelte liberale erhverv for at forpligte
medlemmerne til at udvise upartiskhed, kompetence, integritet og ansvarlighed og for at undgå
interessekonflikter og hindre vildledende annoncering, betragtes ikke som
konkurrencebegrænsninger i henhold til traktatens artikel 81, stk. 1.

4) De retlige rammer for indgåelsen af sådanne aftaler samt den retlige kvalifikation af disse
rammer i de forskellige nationale retsordener er uden betydning for anvendeligheden af EU’s
konkurrenceregler. Dette princip har Domstolen i øvrigt fastslået ved flere lejligheder (6).

5) Selv når en medlemsstat bemyndiger en erhvervsfaglig sammenslutning til at fastsætte de priser,
som medlemmerne skal praktisere, og derved overtræder traktatens konkurrenceregler, er
sammenslutningens udnyttelse af denne beføjelse ikke fritaget fra forbuddet i artikel 81 (7).

(2) Sag T-513/93, CNSD mod Kommissionen.
(3) Sag C-35/96, Kommissionen mod Italien, Sml. 1998, s. I-3851.
(4) EFT L 290 af 23.10.1997.
(5) Sag T–144/99, IMA mod Kommissionen.
(6) I bl.a. de forenede sager 43/82 og 63/82, VBVB/VBBB, Sml. 1984, s. 19, sag 123/83, BNIC/Clair, Sml. 1985,

s. 391, og ovennævnte sag C-35/96.
(7) Kommissionens beslutning af 30. januar 1995, EFT L 122 af 2.6.1995, s. 37.



9. Sport

Foreløbige tanker om anvendelsen af konkurrencereglerne

139. Kommissionens rapport til Rådet om sport (82) indeholder et afsnit om Kommissionens foreløbige
tanker om anvendelsen af konkurrencereglerne på sportsområdet. I rapporten fremhæves indledningsvis
sportens samfundsmæssige og kulturelle rolle og dens stigende økonomiske betydning. Sporten omfatter
faktisk to dimensioner, nemlig på den ene side den sociale, opdragende, kulturelle og integrerende
dimension, som er vigtig at bevare, og på den anden side den økonomiske dimension, der følger af de
kommercielle sider af sporten. Den første dimension er normalt ikke omfattet af traktatens
konkurrenceregler. Den anden dimension er til gengæld underlagt disse regler, der anvendes under
behørig hensyntagen til sportsverdenens særlige karakteristika — den indbyrdes afhængighed mellem
klubber, overholdelsen af princippet om lige muligheder, usikkerheden om resultater og sportens
sociokulturelle funktion.

140. I rapporten skitseres nogle foreløbige konklusioner angående anvendelsen af konkurrencereglerne
på sportsområdet, og den indeholder eksempler på idrætsorganisationers praksis fordelt på tre kategorier:

— Praksis, der ikke er omfattet af traktatens konkurrenceregler: de regler, som idrætsorganisationerne
fastsætter, og uden hvilke sporten ikke kunne eksistere, eller regler, som er nødvendige for idrættens
organisation eller afholdelsen af konkurrencer. De regler, der udgør en uadskillelig del af den
enkelte sportsgren, er først og fremmest »spillereglerne«. Disse regler har ikke til formål at fordreje
konkurrencen.

I en ikke-offentliggjort beslutning af 3. december 1999 om at afvise en klage (Mouscron-sagen (83))
fandt Kommissionen, at UEFA-Cuppens regel om, at hver klub skal spille sin hjemmekamp på egen
bane, er en sportsregel, der ikke er omfattet af traktatens konkurrenceregler.

— Praksis, der i princippet ikke er tilladt i henhold til konkurrencereglerne: Det drejer sig her om
konkurrencebegrænsende former for praksis i forbindelse med de økonomiske aktiviteter, der har
tilknytning til sporten. De kan f.eks. bestå i en begrænsning af parallel-importen af sportsudstyr eller
sponsorkontrakter, der afskærmer markedet ved uden objektiv begrundelse at udelukke andre
leverandører. Hvad angår salget af enerettigheder til transmission af sportsarrangementer, vil der
sandsynligvis blive nedlagt forbud mod enerettigheder, der i kraft af deres varighed eller rækkevidde
betyder, at markedet i realiteten lukkes af for andre.

Endelig vil det formentlig heller ikke, medmindre dette er objektivt begrundet, være tilladt en
idrætsorganisation at anvende sin regeludstedende beføjelse til at udelukke en økonomisk aktør fra
markedet, blot fordi vedkommende — skønt han overholder de berettigede kvalitets- eller
sikkerhedsnormer — ikke har modtaget den pågældende organisations attest på, at hans produkter
opfylder kvalitets- eller sikkerhedsforskrifterne.

Sportsarrangører, der indtager en dominerende stilling, må i forbindelse med salget af entrébilletter til
stadioner ikke uberettiget diskriminere mellem tilskuere med bopæl uden for den medlemsstat, hvor ar-
rangementet finder sted, og tilskuere med bopæl i den pågældende medlemsstat. Den 20. juli 1999 ved-
tog Kommissionen en beslutning, hvori den konstaterede, at den franske organisationskomité ved VM-
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(82) KOM(1999) 644 endelig udg.
(83) Klage fra Communauté Urbaine de Lille mod UEFA.



slutrunden i fodbold i 1998 havde misbrugt sin dominerende stilling til at indføre et diskriminerende bil-
letsalgssystem, der favoriserede tilskuere med bopæl i Frankrig (se kapitel I.B.3) (84).

— Praksis, der kan undtages fra konkurrencereglerne: I Bosman-sagen (85) blev det anerkendt, at
målsætningerne om dels at ville sikre en ligevægt mellem klubberne ved at bevare en vis grad af
lige muligheder og usikkerheden om resultaterne, dels at ville fremme rekrutteringen og oplæringen
af unge spillere, var legitime målsætninger. Heraf følger, at aftaler mellem professionelle klubber
eller beslutninger truffet af deres organisationer, der har til formål at opfylde disse målsætninger, vil
kunne fritages, hvis de da ikke strider mod andre bestemmelser i traktaten (navnlig artikel 39), og
hvis begrænsningerne står i et rimeligt forhold til målsætningerne. Sponsoraftaler af kortere
varighed, der indgås efter afholdelsen af et udbud, der indeholder gennemsigtige og ikke-
diskriminerende udvælgelseskriterier, vil også kunne godkendes.

141. Eventuelle undtagelser, der indrømmes i forbindelse med fælles salg af senderettigheder, skal tage
hensyn til fordelene for forbrugerne og sikre, at konkurrencebegrænsningen står i et rimeligt forhold til
det legitime mål. Der skal også tages hensyn til konsekvenserne for strukturen på transmissionsmarkedet.
I den forbindelse bør det også undersøges, i hvilket omfang der kan skabes sammenhæng mellem det
fælles salg af rettigheder og den økonomiske solidaritet mellem den professionelle idræt og
amatøridrætten, målsætningen om videreuddannelse af unge idrætsfolk og om fremme af idrætten inden
for befolkningen som helhed.

142. De eksempler, der er givet på de tre kategorier af praksis, bidrager til at afklare lovgivningen,
hvilket efterhånden vil sikre idrætsverdenen den retssikkerhed, den med al rimelighed ønsker.

10. Motorkøretøjer

Forhandling af motorkøretøjer

143. Artikel 81 forbyder aftaler mellem producenter og forhandlere, der begrænser interbrand-konkur-
rencen ved at opdele markeder. Desuden indeholder forordning (EF) nr. 1475/95 (86) om forhandling af mo-
torkøretøjer adskillige bestemmelser, der tjener til at skærpe konkurrencen på markedet for nye biler og re-
servedele og forbedre forbrugernes stilling ved at sikre dem de fulde fordele af det indre marked. I overens-
stemmelse med disse principper og på basis af bevismateriale indsamlet under kontrolbesøg indledte Kom-
missionen i 1999 to procedurer over for bilfabrikanter og/eller deres importører.

144. Ifølge artikel 11 i forordning (EF) nr. 1475/95 skal Kommissionen med regelmæssige mellemrum
foretage en vurdering af forordningens anvendelse, bl.a. hvad angår den virkning, som fritagelsen af
forhandlingssystemet har på prisforskellen på de omhandlede varer medlemsstaterne imellem og på
kvaliteten af den service, der ydes de endelige forbrugere. Kommissionen har foretaget vurderinger af
prisforskellene siden 1993, og den udsender halvårlige rapporter om bilpriserne i EU (87) ledsaget af en
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(84) EFT L 5 af 8.1.2000.
(85) Domstolens dom af 15. december 1995, Bosman, sag C-415/93, Sml. 1995, s. I-4921.
(86) Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95 af 28. juni 1995 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på

kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer, EFT L 145 af 29.6.1995. Se også XXVI
Beretning om Konkurrencepolitikken (1996), nr. 54-56, og IP/00/121 af 7. februar 2000.

(87) Fås på Kommissionens kontorer i medlemsstaterne og findes på hjemmesiden for Generaldirektoratet for
Konkurrence (http://europa.eu.int/comm/dg04/aid/en/car).



pressemeddelelse. Rapporten tjener til at analysere prisforskellene i EU og gøre markedet mere
gennemskueligt for forbrugerne. De rapporter, der blev udarbejdet pr. 1. maj og 1. november, viser, at
prisforskellene fortsat er for store for mange modellers vedkommende (88).

145. Desuden skal Kommissionen udarbejde en generel rapport om virkningerne af forordningen inden
udgangen af 2000. Kvaliteten af den service, der tilbydes de endelige forbrugere, er et centralt emne i den for-
bindelse. De principper, der ligger til grund for det indre marked, kræver bl.a., at forbrugerne skal kunne kø-
be køretøjer hvor som helst i EU til de mest favorable priser og på de mest favorable vilkår, og at den effekti-
ve konkurrence på markederne for vedligeholdelse og reparationer opretholdes. Med dette in mente har
Kommissionen udsendt spørgeskemaer til en række af de parter, der er direkte berørt af forordningen, her-
under bilfabrikanter, importører, forbrugerorganisationer, uafhængige videreforhandlere og mellemhandle-
re, reservedelsproducenter, uafhængige værksteder, franchiseforhandlere og virksomheder, der er aktive
inden for elektronisk handel.

146. Svarene på disse spørgeskemaer skulle forsyne Kommissionen med en beskrivelse af den
overordnede udvikling inden for denne sektor. Spørgeskemaundersøgelsen tjener også til at kontrollere,
om formålene med forordningen er blevet opfyldt. Mange af spørgsmålene tjener derfor til at give
Kommissionen indsigt i den praktiske gennemførelse af forordningens bestemmelser. Endelig ønsker
Kommissionen at vide, om den tekniske udvikling inden for bilindustrien og fremkomsten af nye
markedsførings- og salgsmetoder sår tvivl om grundlaget for en specifik forordning om forhandling af
motorkøretøjer. Samtlige parter er derfor blevet opfordret til at redegøre for deres forventninger til den
fremtidige udvikling inden for forhandling af motorkøretøjer frem til udgangen af 2010 og derefter.
Deres vurderinger vil tjene som et vigtigt udgangspunkt for den rapport, som Kommissionen skal
udarbejde inden udgangen af 2000.
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(88) Se pressemeddelelserne IP/99/60 af 1. februar 1999 og IP/99/554 af 22. juli 1999.
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D — Statistikker

Figur 1
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Figur 3
Udviklinger i det samlede antal verserende sager ved årets udgang
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II — FUSIONSKONTROL

A — Indledning

147. 1999 var præget af en fortsat livlig fusionsaktivitet. Der blev i årets løb anmeldt 292 sager, hvilket
er en stigning på 24 % i forhold til året før og en samlet stigning på 70 % siden 1997. Siden 1990 er
antallet af fusioner anmeldt efter fusionsforordningen blevet femdoblet. Kommissionen vedtog
beslutninger i 270 sager — hvilket er 13 % flere end i 1998. Et bemærkelsesværdigt fænomen i 1999
var, at fem store fusioner blev opgivet af parterne, efter at Kommissionen havde peget på alvorlige
konkurrenceproblemer. I 1999 fandt Kommissionen det nødvendigt at iværksætte anden
sagsbehandlingsfase (»fase 2-undersøgelser«), der varer fire måneder, angående 20 planlag-te fusioner,
hvor den i 1998 kun havde gjort det i 12 tilfælde. I alt 8 fusioner, i forbindelse med hvilke der var
iværksat fase 2-undersøgelser, blev godkendt på visse betingelser, 1 blev formelt forbudt, 5 blev opgivet,
og 9 sager blev overført til 2000. Desuden var der et større antal fusioner (19 sager mod 12 året før), der
først blev godkendt i den indledende sagsbehandlingsfase, efter at der var afgivet tilfredsstillende tilsagn,
der kunne imødekomme de potentielle konkurrenceproblemer. Hovedårsagerne til den igangværende
fusionsbølge er den øgede globalisering af markederne, indførelsen af euroen, den endelige
gennemførelse af det indre marked og den forestående udvidelse. Disse faktorer vil i en overskuelig
fremtid fortsætte med at sætte skub i fusionsaktiviteten i Europa.

148. Et særligt træk ved den aktuelle fusionskontrol er, at sagerne bliver stadig mere komplekse. Et
stort antal af de fusioner, der blev anmeldt i 1999, var præget af yderst komplicerede strukturer og
krævede analyser af flere forskellige markeder.

149. Også fusionernes geografiske omfang er blevet større. For at kunne analysere disse sager ordentligt,
er Kommissionen nødt til at samarbejde og udveksle oplysninger med andre konkurrencemyndigheder. Er-
faringerne med dette samarbejde i 1999 viser, at det kan lette undersøgelsesarbejdet betydeligt, og Kommis-
sionen lægger stor vægt på samarbejdet med andre konkurrencemyndigheder.

150. Som eksempel på sager, hvor der var tale om internationalt samarbejde i 1999, kan især nævnes
to fusioner i olie- og kemikaliesektoren (Exxon/Mobil (89) og BP Amoco/Atlantic Rich-field (90)), som
Kommissionen behandlede i nært samarbejde med USA’s Federal Trade Commission. Samarbejdet med
de amerikanske konkurrencemyndigheder hjalp også med til at finde en fælles løsning på problemerne i
Imetal/China Clays (91), hvor mange af de produktmarkeder, der blev berørt af fusionen, var
verdensomspændende. I Honeywell/AlliedSignal (92) svarede flere af de tilsagn, parterne afgav, til
afhændelser beordret gennemført af det amerikanske justitsministerium. Kommissionen havde også et
tæt samarbejde med det amerikanske justitsministerium i Ahlström/Kvaerner (93), der rejser en række
alvorlige konkurrenceproblemer på flere verdensomspændende markeder for træmasse. Som følge af det
stigende antal fusioner med globale dimensioner og internationale virkninger er koordinering og
informationsudveksling kommet til at spille en langt vigtigere rolle end før.

151. 1999 var også præget af en væsentlig udvikling med hensyn til oligopolistisk dominans. Ikke
alene stadfæstede EF-Domstolen Kommissionens beslutning i Gencor/Lonrho (94)-sagen, den godkendte
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også Kommissionens fremgangsmåde ved behandlingen af sager, hvor der er tale om kollektivt
dominerende stillinger. I årets løb måtte Kommissionen tage stilling til oligopolistisk dominans i
adskillige sager (bl.a. Airtours/First Choice(95), Exxon/Mobil og Danish Crown/Vestjyske Slagterier (96)).
Selv om analysen i hver enkelt sag foretages på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag, er
der dog visse fællestræk, som gennemgås mere indgående nedenfor. Kommissionen erkender, at der er
behov for en afklaring af den fremgangsmåde, den følger i relation til oligopolistisk dominans for at
undgå at skabe usikkerhed i erhvervslivet. Den vil fortsætte sit arbejde på dette område.

152. Det tredje markante træk i det forløbne år er, at Kommissionen for første gang har pålagt
anmeldende parter bøder for ufuldstændige eller vildledende oplysninger i fusionssager (se boksen
nedenfor). På grund af den relativt korte tid, Kommissionen har til at behandle anmeldte fusioner, og
fusionernes stadigt mere komplekse karakter har det afgørende betydning for sagsbehandlingens udfald,
at anmelderne giver Kommissionen fuldstændige og korrekte oplysninger. Ved at pålægge disse bøder
understregede Kommissionen, hvor vigtigt det er at opfylde disse krav. Kommissionen overvejer
desuden at foreslå Rådet en forhøjelse af de maksimale bødebeløb.

B — Hovedlinjer i udviklingen

1. Markedsdefinitionen

Olie og kemikalier

153. Den fusionsbølge, der kendetegnede olie- og kemikaliesektoren, var et af de mest markante træk
i det forløbne år, og Kommissionen behandlede en række fusioner i denne sektor. Medens tidligere
fusioner i olie- og kemikaliesektoren hovedsageligt har gået ud på sammenlægninger inden for
begrænsede aktivitetsområder i form af joint ventures, har flere af de seneste fusioner været af mere
globalt tilsnit, idet der har været tale om en sammenlægning af alle fusionsparternes aktiviteter.

154. Kommissionen iværksatte tilbundsgående undersøgelser af tre fusioner i olie- og
kemikaliesektoren (Exxon/Mobil, BP Amoco/Atlantic Richfield og Total/Elf Aquitane (97)). Analyserne i
disse sager omfattede hele olie- og gaskæden, lige fra udvinding til raffinering og detailsalg. Særligt
interessant er det i den forbindelse, at Kommissionen her for første gang foretog en indgående
undersøgelse af markederne for udvinding og oparbejdning af råolie og naturgas. Disse undersøgelser
blev foretaget for at få fastslået, om fusionerne mellem Exxon og Mobil og mellem BP Amoco og Atlantic
Richfield ville føre til, at der ville være alt for få olieselskaber, der ville være i stand til at efterforske
efter og oparbejde de uudnyttede reserver, der skal bruges om 10-15 år. Undersøgelserne viste, at de
såkaldte »super majors« (de to fusionerede selskaber sammen med Shell) stadig ville være udsat for
konkurrence fra mindre olieselskaber. Det fremgik desuden, at de lande, på hvis område der er fundet
olie og gas, ikke har noget incitament til at give olieselskaberne mulighed for at indskrænke
produktionen. Endvidere fastslog Kommissionen, at mindre udvindingsselskaber på grund af
størrelsesforskellene ikke ville konkurrere om samme type udvindingsrettigheder som de store
udvindingsselskaber og heller ikke ville være afhængige af deres salg af olie. Kommissionen drog derfor
den konklusion, at der ikke ville blive tale om skabelse eller styrkelse af nogen dominerende stilling på
disse markeder for udvinding og produktion af olie og gas.
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155. I Exxon/Mobil konkluderede Kommissionen tillige, at der fandtes et særskilt marked for detailsalg
af motorbrændstof på motorveje i Frankrig, hvor der skal betales motorvejsafgift. Kommissionen fandt, at
disse franske motorveje udgjorde særskilte produktmarkeder i kraft af de særlige træk, der gør sig gældende
for dem. Den fastslog, at efterspørgslen på de franske motorveje med motorvejsafgift var bundet i den
forstand, at der er meget begrænsede muligheder for at køre væk fra motorvejen for at købe benzin eller
diesel på servicestationer uden for motorvejen, fordi der da skal betales motorvejsafgift. Den fandt også, at
priserne på servicestationerne på disse motorveje generelt var højere end på almindelige veje. Endelig
hæftede Kommissionen sig ved en række faktorer, der gjorde det vanskeligere at få adgang til markedet for
detailsalg af motorbrændstof på motorveje med motorvejsafgift end til servicestationsmarkedet som helhed.

Transport- og postsektoren

156. I det forløbne år har Kommissionen behandlet adskillige sager i postsektoren, hvoraf mange
drejede sig om store nationale posttjenester som Deutsche Post, La Poste og det nederlandske postvæsen
TNT. Den har undersøgt både markederne for eksprespost (98), pakkepost (99), spedition (100) og
logistik (101). Formålet med de nationale posttjenesters opkøb var at sikre sig en strategisk placering på
et liberaliseret marked og diversificere deres aktiviteter som følge af den faldende indtjening inden for
deres traditionelle monopolaktiviteter. En »one-step shop« med omfattende produktsortiment og udstrakt
geografisk dækning ser ud til at være en fordel i betragtning af den vigtige rolle, forsendelser ventes af
få i takt med væksten inden for e-handel.

157. Kommissionen har tidligere sondret mellem markederne for postbefordring, pakkebefordring og
speditionstjenester under henvisning til, at forskelle med hensyn til forsendelsernes størrelse og format
krævede forskelligt håndterings- og sorteringsudstyr. Disse markeder er på grundlag af
udbringningstiden blevet yderligere opdelt i markeder for eksprespost og almindelig post (pakker, fragt).
Ved eksprespost garanteres der for udbringning inden for et bestemt tidsrum, medens der ved almindelig
post kun gives en generel angivelse af den normale tid. Alle disse post- og transporttjenester kan være
indenlandske eller grænseoverskridende. Kommissionen har dog betragtet indenlandske og
internationale posttjenester som særskilte produktmarkeder, fordi der er pris- og produktforskelle, og
fordi indenlandske tjenester og internationale tjenester ofte udbydes af forskellige udbydere.
Kommissionen har fundet, at de relevante geografiske markeder for alle post- og transporttjenester er
nationale markeder, primært på grund af infrastrukturernes nationale karakter.

158. Der er i den seneste tid sket et vist omslag, og grænserne mellem disse forskellige tjenester er
blevet udvisket noget. De forskellige udbydere forsøger i stigende grad at udforme og tilbyde særlige
skræddersyede servicepakker, der kan tilgodese behovene hos forskellige kundetyper. Disse pakker
omfatter ofte en kombination mellem forskellige posttjenester og avancerede tjenester som f.eks. »track
and trace« og kan også omfatte f.eks. opbevaring, fakturering og transport. Alt efter hvor tyngdepunktet
i aktiviteterne ligger, har Kommissionen klassificeret dem som enten selvstændige logistiske
tjenester (102) eller tjenester, der supplerer de pågældende posttjenester (103). Et andet mønster, der har
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(98) Sag nr. IV/M.1347, Deutsche Post/Securicor; sag nr. IV/M.1405, TNT Post Group/Jet Services.
(99) Sag nr. IV/M.1371, La Poste/Denkhaus; sag nr. IV/M.1447, Deutsche Post/trans-o-flex (anmeldelsen trukket

tilbage); sag nr. IV/M.1513, Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(100) Sag nr. IV/M.1410, Deutsche Post/Danzas; sag nr. IV/M.1513, Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd; sag nr.

IV/M.1549, Deutsche Post/ASG; sag nr. IV/M.1585, DFDS/FLS Industries/Dan Transport; sag nr. IV/M.1649,
Gefko/KN Elan.

(101) Sag nr. IV/M.1500, TPG/Tecnologistica.
(102) Sag nr. IV/M.1500, TPG/Tecnologistica.
(103) Sag nr. IV/M.1513, Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.



kunnet iagttages, er, at samarbejde mellem især regionale udbydere nu erstattes af integrerede
europæiske eller endnu større net, både på pakkepost- og speditionsmarkederne. Kommissionen har
undersøgt, om denne tendens resulterer i, at små og mellemstore virksomheder afskæres fra at få adgang
til markedet, eller at den potentielle konkurrence mindskes (104).

159. Kommissionen må sikre, at tidligere statsmonopolers overtagelse af private virksomheder ikke
kommer til at danne grundlag for en opbygning af dominerende stillinger på bestemte markedssegmenter
og/eller i bestemte geografiske områder i denne sektor, der er præget af en meget hurtig udvikling. I
nogle af de seneste sager, hvor nationale posttjenester var impliceret, viste det sig, at overtagelserne mest
havde en komplementær karakter og derfor ikke rejste alvorlige konkurrenceproblemer. Kommissionen
har hidtil kun iværksat tilbundsgående undersøgelser i en enkelt sag (Deutsche Post/Trans-o-flex (105)).
Det bemærkes dog, at de problemer, konkurrenter og kunder især har peget på, drejer sig om påstået
krydssubsidiering og statslig finansiering af sådanne overtagelser. Kommissionen er i øjeblikket i færd
med at undersøge disse spørgsmål efter statsstøttereglerne.

2. Dominerende stilling

Kollektiv dominans

160. Efter EF-Domstolens dom i Kali und Salz (106)-sagen i 1998, hvor Domstolen bekræftede, at fusions-
forordningen finder anvendelse på kollektivt dominerende stillinger, har Domstolen også bekræftet Kom-
missionens kompetence til at behandle oligopoler og dens fremgangsmåde i forbindelse hermed i sin dom i
Gencor/Lonrho-sagen. Denne dom, der blev afsagt i marts, er vigtig på mange punkter. For det første stad-
fæstede Domstolen den fremgangsmåde, Kommissionen benytter i sin behandling af kollektivt domineren-
de stillinger. Domstolen anerkendte således, at markedskarakteristika som f.eks. gennemsigtighed, homo-
gene produkter, fuldt udviklet marked, ringe innovation, omkostningsstrukturer og hyppige kontakter
mellem udbydere kan lægges til grund ved vurderingen af tendenser til oligopolistisk dominans. For det an-
det stadfæstede Domstolen Kommissionens analyse af, hvilke ændringer i konkurrenceforholdet mellem
konkurrenterne fusionen ville resultere i og dermed gøre en konkurrencebegrænsende parallel adfærd mere
sandsynlig. For det tredje udtalte Domstolen, at der ikke nødvendigvis skal bestå strukturelle forbindelser,
for at der kan være tale om kollektiv dominans. Domstolen pegede ikke på nogen bestemt af de ovennævnte
faktorer som værende af særlig betydning for, om der kan anses at foreligge en kollektiv dominans, men fast-
slog, at alle disse faktorer kan være tegn på, om et marked udviser tendenser, der kan fremme en konkurren-
cebegrænsende parallel adfærd.

161. Kommissionen har taget stilling til spørgsmålet om kollektiv dominans i fire fase 2-sager, tre af
dem efter Domstolens dom. I Airtours/First Choice-sagen endte Kommissionen med at nedlægge forbud
mod fusionen, fordi den ville have ført til et oligopol bestående af tre selskaber på et allerede stærkt
koncentreret marked (se boksen nedenfor). I Exxon/Mobil fandt Kommissionen, at fusionen ville have
resulteret i en styrkelse af et allerede eksisterende oligopol inden for langdistance-transmission af
naturgas til det indenlandske engrosmarked i Tyskland. Kommissionen fastslog også, at fusionen på
grund af kapitalforbindelserne mellem Exxon, BP/Mobil og Aral og de øvrige strukturbetonede faktorer
i denne industri ville have ført til skabelse eller styrkelse af kollektivt dominerende stillinger på
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markederne for distribution af brændstoffer i Tyskland, Østrig, Nederlandene, Luxembourg og Det
Forenede Kongerige samt på de franske motorveje, hvor der opkræves motorvejsafgift. Det er værd at
bemærke, at Kommissionen med hensyn til motorbrændstoffer fastslog, at fusionen ville have skabt eller
styrket et oligopol på en række nationale markeder, der kun var præget af en beskeden koncentration (fra
mindst tre aktører i Det Forenede Kongerige til op til syv aktører i Luxembourg). Til trods for den relativt
lave koncentrationsgrad i denne sag blev markederne anset for at besidde alle de træk, der er typiske for
markeder med oligopolfremmende tendenser. Endelig fandt Kommissionen i Danish Crown/Vestjyske
Slagterier, at fusionen ville resultere i et duopol, der ville komme til at tegne sig for 70 % af det danske
marked for fersk svinekød solgt i supermarkeder.

162. I alle disse sager analyserede Kommissionen markederne på grundlag af markedskarakteristika
som gennemsigtighed, produkthomogenitet, markedets udviklingsgrad, innovation, ensartethed i
omkostningsstrukturerne, vidtspændende kontakter mellem aktørerne samt strukturelle eller andre
forbindelser mellem dem, for at få afklaret, om de pågældende markeder udviste tendenser, der virkede
fremmende for oligopolistisk dominans. Kommissionens analyse heraf blev foretaget ud fra
omstændighederne i den konkrete sag. Men hvilken betydning hver enkelt af disse faktorer har, afhænger
af den konkrete markedskontekst.
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Boks 6: Kollektiv dominans: Airtours/First Choice

Kommissionen iværksatte en tilbundsgående undersøgelse af denne fjendtlige overtagelse på det britis-
ke marked for pakkerejser, som den fik anmeldt den 29. april. I lyset af resultaterne af denne undersøgelse
besluttede Kommissionen den 22. september 1999 at nedlægge forbud mod den planlagte fusion. Denne
beslutning blev i alt væsentligt truffet, fordi fusionen ville føre til, at den fusionerede koncern, Air-
tours/First Choice, sammen med de to andre store vertikalt integrerede udbydere, der ville være tilbage
(Thomson og Thomas Cook), ville få en kollektivt dominerende stilling, der ville reducere konkurrencen
på det britiske marked for pakkerejser til de nære rejsemål betydeligt.

Dette var første gang, Kommissionen nedlagde forbud mod en fusion på grund af kollektiv dominans
udøvet af flere end to virksomheder. Spørgsmålet om, hvorvidt fusionsforordningen finder
anvendelse, når der er flere end blot en enkelt virksomhed, der får en dominerende stilling, har
tidligere været behandlet (1), og i flere sager (bl.a. to sager, som blev indbragt for EF-Domstolen, se
ovenfor (2)), er spørgsmålet om dominans udøvet af to virksomheder (duopol) blevet behandlet ud fra
det princip, at forordningen også finder anvendelse på kollektiv dominans.

Kommissionen fastslog, at den britiske pakkerejsebranche udviste en række særlige træk, bl.a.
gennemsigtighed på markedet, veludviklet marked, ringe innovation, ensartede
omkostningsstrukturer og kommercielle forbindelser mellem oligopolvirksomhederne, der efter
Kommissionens opfattelse øgede sandsynligheden for, at fusionen ville føre til kollektiv dominans
med meget skadelige virkninger for konkurrencen.

Markedet var præget af en stærk koncentration allerede inden fusionen, idet de fire største
rejseselskaber, der hver især havde betydelige markedsandele, tilsammen sad på 80 % af markedet,
og ved fusionen ville det næst- og det tredjestørste selskab blive lagt sammen.

(1) F.eks. i 1998 i fase-to sagerne Price Waterhouse/Coopers & Lybrand (sag nr. IV/M 1016) og Enso/Stora (sag
nr. IV/M 1225) — se konkurrenceberetningen for 1998.

(2) Se også Kommissionens Beretning om Konkurrencepolitikken 1998.
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Alle de fire store selskaber var (i modsætning til de mange, men mindre, konkurrenter, der tegnede
sig for de resterende 20 % af markedet) fuldt vertikalt integrerede, idet de både var aktive inden for
charterfly-drift og salg af rejser via egne rejseburaukæder. Dette havde tendens til at resultere i
ensartede omkostningsstrukturer. Det blev desuden konstateret, at der bestod betydelige kommercielle
forbindelser mellem de fire store selskaber — f.eks. i form af omfattende salg af flysæder til hinanden
og aftaler om salg af hinandens pakkerejser i deres rejsebureaukæder. Dette øgede gennemsigtigheden
på markedet og mindskede sandsynligheden for en effektiv konkurrence mellem dem.

Et andet vigtigt træk ved dette marked var den relative mangel på fleksibilitet i udbuddet. Et selskabs
salgsvolumen og flyenes brændstofforbrug anses almindeligvis for at have afgørende betydning for
selskabets succes på markedet, navnlig for pakkerejser til de nære rejsemål (hovedsageligt rejser til
Middelhavsområdet), fordi avancen pr. solgt rejse er ret lav. Desuden mister en rejse enhver værdi,
hvis den ikke er solgt på afrejsedatoen. Men kapaciteten (antallet af udbudte rejser) må imidlertid
nødvendigvis fastlægges, længe før rejsen sælges, og i særdeleshed kan udbuddet ikke reduceres med
kort varsel uden risiko for betydelige tab. En rejsearrangør er nødt til at fastlægge sit udbud af
rejsemål, flyplaner og antal flysæder, længe inden hans brochurer sendes ud, og salget starter. For de
typiske pakkerejser til nære rejsemål fra Det Forenede Kongerige var der tale om et helt år inden
starten på den pågældende feriesæson. Charterflyselskaberne kunne ikke uden vanskeligheder skære
ned på deres kapacitet med kort varsel, og de er normalt nødt til at flyve, selv om flyet ikke er booket
helt op. Denne manglende fleksibilitet gav de store, integrerede rejsearrangører et incitament til at
holde udbuddet på markedet stramt og ikke øge kapaciteten i forsøg på at erobre markedsandele fra
de andre. Hvis en af dem sender et overudbud på markedet, vil det øge antallet af usolgte rejser og
true alles rentabilitet, medens en stram kapacitet alt andet lige vil være mere lønsom for alle.

Kommissionen fastslog også, at der var potentielt betydelige hindringer for, at de mange mindre
rejsearrangører kunne ekspandere, så de blev nogenlunde lige så store som de fire store selskaber og
derigennem fik mulighed for at opnå skala- og stordriftsfordele, der kunne sætte dem i stand til at
tage konkurrencen op med dem. Specielt så det ud til, at en rejsearrangør, der ønskede at ekspandere
til en sådan størrelse, var nødt til at gå ind i rejsebureauvirksomhed i betragtning af den position, som
de fire store rejsearrangørers rejsebureaukæder har, for at sikre sig en dækkende og
omkostningseffektiv distribution af sine ferierejser, og den pågældende ville nok også være nødt til
at gå ind i flydrift. Ingen af de to dele ville være let hurtigt at gennemføre. I særdeleshed så etablering
af et landsdækkende rejsebureau-net (enten via en serie overtagelser eller via organisk vækst) ud til
at være forbundet med store omkostninger og tage lang tid, og alternative salgsmetoder (f.eks. via
Internet, telefon eller postordre) så ikke ud til i større omfang at kunne erstatte det traditionelle salg
via rejsebureauer i en overskuelig fremtid, om overhovedet, hvis det overhovedet kunne erstattes.

Kommissionen fandt, at risikoen for overudbud på markedet, som beskrevet ovenfor, ville kunne
afholde oligopolselskaberne fra at konkurrere med hinanden om markedsandele. Kommissionen fandt
også, at der inden for oligopolet var mulighed for straffeaktioner, hvis en af dem forsøgte at gøre det.
På baggrund heraf ville elimineringen af First Choice som konkurrent på rejsearrangør- og
rejsebureaumarkedet og den sandsynlige eliminering af en af de store leverandører af flypladser til
andre rejsearrangører (hvor First Choice i modsætning til flere af de andre store rejsearrangører
spillede en meget vigtig rolle) efter Kommissionens opfattelse føre til, at de tilbageværende tre stor
selskaber kom til at indtage en kollektivt dominerende stilling med meget skadelige virkninger for
konkurrencen. Fusionen ville styrke deres gensidige afhængighed, resultere i en yderligere
marginalisering af de mindre »nicheaktører« og øge gennemsigtigheden på markedet. Det ville give
oligopolselskaberne større incitament til at holde udbuddet stramt og gøre det lettere for dem at
iværksætte effektive strategier med det formål.



Én virksomheds dominans

163. Kommissionen har også behandlet et antal sager, hvor der var tale om, at en enkelt virksomhed
indtog en dominerende stilling. Et markant træk ved det forløbne år var det store antal sager, hvor
parterne opgav deres fusionsplan, før Kommissionen vedtog formel beslutning om at nedlægge forbud.
Selv uden en beslutning var virkningen af Kommissionens intervenering i disse, at det blev forhindret,
at en dominerende stilling blev skabt eller styrket til skade for de europæiske forbrugere. Fire fusioner,
der rejste alvorlige konkurrenceproblemer, blev opgivet, før der var truffet nogen formel beslutning.

164. Således blev f.eks. den transaktion, der ville have ført til en sammenlægning mellem Ahlströms
og Kvaerners aktiviteter inden for papirmasse opgivet, før Kommissionen kunne forbyde transaktionen
ved en beslutning. Kommissionen havde indledt tilbundsgående undersøgelser af fusionen efter en række
klager og fastslået, at den rejste alvorlige konkurrenceproblemer på flere markeder med hensyn til udbud
af maskiner, konstruktions- og vedligeholdelsesydelser overalt i verden inden for den kemiske
papirmasseindustri, hvor overlapningen mellem parternes aktiviteter ville have resulteret i skabelse eller
styrkelse af en dominerende stilling. Kommissionen hæftede sig specielt ved, at parterne stod stærkt
inden for kemiske kogere, komponenter til blegeanlæg, vaskeudstyr, ætsningsudstyr,
fordampningsanlæg, sodakedler og kalkovne samt inden for etablering af nye fabriksanlæg. Fusionen
ville have rejst tilsvarende problemer med hensyn til parternes aktiviteter på verdensplan inden for
istandsætning og vedligeholdelse af kemiske kogere og vaske- og genbrugsanlæg. Kommissionen ville
også skride ind over for fusionen, fordi parterne ville være blevet den eneste rentable udbyder af alle
produkter i den kemiske papirmasseindustri, hvilket ville sætte dem i stand til og give dem incitament
til at krydssubsidiere mellem produkter, hvor de havde en dominerende stilling, og produkter, hvor de
var udsat for mere konkurrence, og binde køberne af produkter, hvor de havde en dominerende stilling,
til også at aftage produkter, hvis marked var mere konkurrencepræget.

165. I KLM/Martinair (107) besluttede Kommissionen at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse på
grund af konkurrenceproblemer i forbindelse med salg af flysæder til rejsearrangører, der sælger
pakkerejser til nederlandske kunder, på flyvninger fra Amsterdam/Schiphol til rejsemål i
Middelhavsområdet. De to flyselskaber ville tilsammen være blevet langt det største flyselskab på
flyvninger fra Amsterdam til disse destinationer.

166. KLM er det største og Martinair det næststørste nederlandske flyselskab. Begge selskaber er
hjemmehørende i Schiphol-lufthavnen. Der var tale om, at KLM skulle overtage 50 % af de aktier i
Martinair, som KLM ikke havde i forvejen. Disse aktier ejes for øjeblikket af Nedlloyd. Dette ville
betyde, at Martinair ville overgå fra at være kontrolleret af KLM og Nedlloyd i fællesskab til kun at være
kontrolleret af KLM. Under de særlige omstændigheder, der gjorde sig gældende i denne sag, ville denne
ændring indebære en betydelig mindskelse af Martinairs tilbageværende uafhængighed af KLM, hvilket
ville få alvorlige konsekvenser for konkurrencen. Kommissionen fandt, at fusionen ville have sat KLM
i stand til at lægge Martinair helt sammen med sit datterselskab Transavia. KLM leverede (primært via
sit datterselskab Transavia) allerede en betydelig del af de ferieflyvninger — charter- eller ruteflyvninger
— som de nederlandske rejsearrangører havde brug for. Martinair er en lige så stor aktør på dette marked,
og de to selskaber tegner sig tilsammen for omkring to tredjedele af udbuddet. Kommissionen nærede
derfor betænkeligheder over, at fusionen ville have skabt en dominerende stilling, uanset om det
relevante marked bestod af individuelle ruter, et bundt af ruter til bestemte regioner eller alle flyvninger
til Middelhavsområdet. Den havde til hensigt at nedlægge forbud, men parterne valgte at opgive
fusionen, før der var truffet nogen beslutning.
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3. Tilsagn fra parterne til løsning af konkurrenceproblemer

Fase 2

168. I 1999 blev der vedtaget ni fase 2-beslutninger. Ud af dette antal blev otte sager godkendt med
tilsagn.

169. Rewe/Meinl (109) var en vigtig sag i detailhandelsbranchen, hvor problemerne var koncentreret om
forsyningsmarkedet. Den største østrig-ske dagligvarekæde Rewe/Billas overtagelse af den fjerdestørste på
markedet, Meinl, ville have skabt en dominerende stilling på det østrigske dagligvaremarked og på ni regio-
nale markeder for dagligvareforsyninger i Østrig. Kommissionen hæftede sig ved den nære forbindelse
mellem detailhandelsmarkedet og forsyningssiden. En kæde, der står stærkt på detailhandelsmarkedet og
har et stort indkøbsvolumen, vil normalt være i stand til at opnå bedre indkøbspriser og vilkår hos sine leve-
randører, hvilket igen kan udnyttes til at angribe konkurrenterne i detailhandelen osv. I den konkrete sag var
Rewe/Billa allerede førende på markedet og desuden den eneste detailkoncern i hurtig ekspansion. Efter
overtagelsen ville den nye koncern have fået en markedsandel på et godt stykke over 30 %, med stor afstand
ned til den nærmeste konkurrent, Spar. I sin vurdering af den nye koncerns reelle styrke på de relevante mar-
keder så Kommissionen på markedsandelene sammen med en række yderligere fordele, som parterne hav-
de, f.eks. deres centraliserede struktur, deres mange gunstigt beliggende butikker, deres tilsammen store an-

167. På samme måde ville den planlagte alliance mellem Rotterdam Port Authority og
terminaloperatørerne Hutchison og ECT (108) have ført til en betydelig kapacitetssammenlægning,
eftersom den største, den fjerdestørste og den niendestørste containerterminaloperatør i Europa derved
ville komme under Hutchisons kontrol. Kommissionens undersøgelser viste, at fusionen ville have givet
ECT/Hutchison en dominerende stilling på markedet for stevedoretjenester til oceangående
containerskibe i Nordeuropa. Efter fusionen ville ECT/Hutchison få en markedsandel på 36 % på dette
marked, medens de nærmeste konkurrenter ville have under halvdelen af parternes fælles markedsandel.
Tilsammen ville ECT/Hutchison imidlertid komme til at stå langt stærkere på markedet, end hvad der
fremgår af deres markedsandel, i betragtning af deres stærke position inden for omladning af gods, deres
førende position i Fjernøsten-fragterne og den omstændighed, at deres terminaler er særligt velegnede til
de store oceangående skibe. Fusionen blev opgivet, før der blev vedtaget en formel beslutning i sagen.

I en anden sag, Deutsche Post/Trans-o-flex, opgav parterne også deres planer efter at have fået at vide,
at Kommissionen ville udsende en klagepunktsmeddelelse med alvorlige konkurrencemæssige
indsigelser.
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Boks 7: Vurdering af potentiel dominans

I flere nyere fusionssager er der blevet påvist markedsdominans selv ved relativt lave markedsandele (se
f.eks. Rewe/Meinl (37 %) og Hutchison/ECT/RMPM (36 %)). Disse sager viser tydeligt, at der i EU’s fu-
sionskontrol ikke findes nogen fast tærskel for potentiel dominans. Tilsammen ville ECT og Hutchison
imidlertid komme til at stå langt stærkere på markedet, end hvad der fremgik af deres markedsandel, på
grund af en række særlige forhold, bl.a. deres kombinerede position inden for omladning. Kommissionen
vil i sin vurdering i de enkelte sager se på alle de konkrete træk ved det relevante marked.



del af de samlede butiksarealer osv. Kommissionen konkluderede, at fusionen i den oprindeligt anmeldte
form også ville have øget de allerede betydelige barrierer for adgangen til det østrigske dagligvaredetail-
marked. Parterne afgav en række omfattende tilsagn, der imødekom Kommissionens indsigelser både på de-
tailhandelssiden og på forsyningssiden. Således nøjedes Rewe/Billa med at overtage 34 % af Meinls daglig-
varehandelsaktiviteter. Rewe/Billa afgav også tilsagn om ikke at overtage nogen butikker til dagligvarehan-
del i Østrig. Efter disse tilsagn vil Rewe/Billa ikke få styrket sin allerede stærke position, og Meinl vil fort-
sætte med at være en aktiv konkurrent. Den lavere markedsandel på detailmarkedet vil også have positive
virkninger på forsyningsmarkederne ved at mindske leverandørernes afhængighed på dette marked.

170. I den planlagte fusion mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier ville fusionen have ført til
skabelse af et dominerende duopol mellem parterne og et andet stort dansk andelsslagteri, Steff-
Houlberg. Dette duopol ville have tegnet sig for ca. 70 % af markedet for fersk svinekød solgt via
supermarkederne. Dette marked er præget af stor gennemsigtighed på grund af de ugentlige
svinekødsnoteringer. Desuden var der en række strukturforbindelser og fællestræk mellem parterne og
den næststørste aktør, Steff-Houlberg. Specielt afsatte Steff-Houlberg allerede store mængder kød via
selskaber kontrolleret af parterne, og den fusionerede enhed og Steff-Houlberg ville have haft
nogenlunde samme omkostningsstrukturer, teknologi og afsætningskanaler. Kommissionen fastslog
derfor, at som følge af markedsstrukturen ville ingen af duopolvirksomhederne have noget incitament til
at konkurrere med hinanden på det danske marked. For at imødekomme disse indsigelser afgav parterne
tilsagn om at opgive svinekødsnoteringerne og de dertil knyttede regler om grundlaget for betaling til
landmændene. Desuden afgav parterne tilsagn om at ophæve alle strukturelle kommercielle forbindelser
(fælles afsætningskanaler) med tredjeparter, især Steff-Houlberg. Endelig forpligtede parterne sig til at
afhænde slagtekapacitet svarende til potentielt over 10 % af det danske forbrug af fersk svinekød solgt
via supermarkeder og til at lempe de eksklusivforpligtelser, deres landmænd var underlagt, og som afskar
dem fra at levere til andre slagterier. Kommissionen fandt, at disse tilsagn ville gøre markedet mindre
gennemsigtigt, åbne mulighed for afvigende omkostningsstrukturer, bryde forbindelserne mellem
parterne og deres danske konkurrenter og give de danske supermarkeder et alternativ. Efter en nærmere
afvejning fandt Kommissionen disse tilsagn tilstrækkelige til at afhjælpe de konkurrenceproblemer, som
denne fusion ville give anledning til.

171. I Exxon/Mobil ville den anmeldte fusion have skabt eller styrket dominerende stillinger på et stort an-
tal markeder. Denne fusion rejste alvorlige konkurrenceproblemer, bl.a. på markederne for naturgastrans-
mission på engrosplan i Nederlandene og Tyskland, detailsalg af motorbrændstoffer i flere medlemsstater,
gruppe I-basisolier (som bruges til produktion af smøremidler) i hele EØS-området og smøremidler til fly i
hele verden. For at afhjælpe disse problemer tilbød parterne, hvad der er den mest omfattende pakke af til-
sagn, som hidtil er blevet accepteret efter fusionsforordningen. Mange af disse tilsagn rejse imidlertid en
række meget vanskelige spørgsmål. F.eks. gik Mobil ind på at trække sig ud af sit joint venture med BPinden
for detailsalg af motorbrændstof og smøremidler i Europa. Kommissionen var imidlertid nødt til at foretage
en afvejning mellem nødvendigheden af en hurtig løsning på de påviste konkurrenceproblemer og parternes
behov for at få tilgodeset Mobils interesser ved salg til en eneaftager. Inden for smøremidler til fly opnåede
Kommissionen et tilsagn om afhændelse af Exxons aktiviteter, efter at parterne oprindeligt havde tilbudt at
afhænde Mobils aktiviteter inden for smøremidler. Kommissionen fandt ikke en afhændelse af Mobils akti-
viteter tilstrækkeligt, for selv om det ville have elimineret overlapningen mellem parterne, fandt Kommis-
sionen, at Mobils smøremiddelaktiviteter var stærkere integreret i Mobil-koncernen end Ex-xons var. Exx-
ons flysmøremiddelaktiviteter blev anset for at være mere levedygtige uden rygdækningen fra koncernen,
og den endelige køber skulle således være i stand til at optræde som en uafhængig konkurrent.

172. Samtidig med at Kommissionen havde Exxon/Mobil til behandling, behandlede den også en anden
vigtig fusion i olie- og kemikaliesektoren, nemlig BP Amocos overtagelse af Atlantic Richfield. Som en
illustration på den meget hurtige konsolideringsproces, der foregår i denne sektor, bemærkes, at BP
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Amoco-koncernen selv først opstod ved en fusion mellem British Petroleum Company og Amoco
Corporation i december 1998. Den oprindeligt anmeldte fusionsplan ville have skabt dominerende
stillinger på markedet for transport af ubearbejdet naturgas til Storbritannien via offshore-rørledninger
fra oliefelterne i den sydlige del af den britiske kontinentalsokkel i Nordsøen samt på markedet for
oparbejdning af naturgas i oparbejdningsanlæg i Storbritannien, der behandler naturgas fra disse felter.
For at imødekomme Kommissionens indsigelser afgav BP Amoco tilsagn om at afhænde en række
interesser inden for rørledninger og oparbejdning, således at den fusionerede enhed får nogenlunde
samme position på disse markeder, som BP Amoco havde før fusionen.

173. Kommissionen iværksatte tilbundsgående undersøgelser af fusionen mellem svenske Telia og
norske Telenor (110) og drog den konklusion, at fusionen, som oprindeligt anmeldt, ville have rejst
alvorlige konkurrenceproblemer på en række markeder for telekommunikation og teletjenester i Sverige
og Norge. Fusionen ville også have fået skadelige virkninger for konkurrencen på det irske
mobiltelefonmarked, hvor parterne ville have fået kontrol med de to eneste aktive operatører på det irske
marked. Endelig var der også alvorlige konkurrenceproblemer på en række nordiske, svenske og norske
markeder for tv-tjenester. Parterne afgav omfattende tilsagn om at give adgang til de lokale adgangsnet
for telefontjenester samt afhænde Telias og Telenors respektive aktiviteter inden for kabel-tv og andre
overlappende aktiviteter. Telia og Telenor tilbød således bl.a. at afhænde alle overlappende aktiviteter
inden for teletjenester. De afgav desuden tilsagn om at sælge den ene af parternes interesser i den ene af
de to eksisterende irske mobiltelefonoperatører. Parterne tilbød endvidere at afhænde deres respektive
interesser i kabel-tv-net i Sverige og Norge og træffe en række foranstaltninger, der ville skabe øget
konkurrence i det sidste led mellem den lokale central og forbrugeren (abonnentlinjenettet) i begge lande.

174. Telia/Telenor-sagen rejser en række interessante spørgsmål, og selv om fusionen siden er blevet
opgivet, har hovedpunkterne i den beslutning, Kommissionen traf i sagen, stadig gyldighed. I særdeleshed
afspejler denne beslutning Kommissionens holdning til fusioner mellem de traditionelle operatører i EU.
Inden for teletjenester og tv-distribution kan analysen af konkurrenceforholdene ikke indskrænkes til en
analyse af overlapninger mellem parterne, men må også omfatte en undersøgelse af de mulige virkninger for
nettene og risikoen for markedsafskærmning. Et eksempel herpå er, at Kommissionen i denne beslutning
fastslog, at Telia og Telenor var de nærmeste aktuelle og potentielle konkurrenter til hinanden i Norge og
Sverige. Selv efter den tilbudte afhændelse af de overlappende aktiviteter ville en fusion mellem de to
selskaber derfor have styrket deres respektive dominerende stillinger. Konstateringen af, at Telia og Telenor
var hinandens nærmeste aktuelle og potentielle konkurrenter, var baseret på de hidtidige erfaringer samt på
den kendsgerning, at disse to selskaber havde langt større kontrol med deres netinfrastrukturer end nogen af
deres konkurrenter i Norden. Den konkurrence, der bestod mellem Telia og Telenor forud for fusionen, blev
anset for at være en væsentlig prisdæmpende faktor på det relevante marked, der også var til gavn for andre
aktører, på grund af de bestemmelser om forbud mod diskrimination, der er indeholdt i den gældende
telelovgivning. Efter fusionen ville denne faktor forsvinde, og den fusionerede enhed ville have kontrol med
en stor del af transmissionsinfrastrukturen og bl.a. have adgang til alle endelige brugere i Norge og Sverige.
Den ville også i endnu højere grad end Telia eller Telenor hver for sig blive en aftaleparter, som dens
konkurrenter ikke kan komme udenom. Det ville sætte parterne i stand til at afskære konkurrenterne fra at
få adgang til markedet og dermed indskrænke de endelige brugeres valgmuligheder. I alle fremtidige
anmeldelser af fusioner mellem nogle af de traditionelle operatører vil Kommissionen se meget nøje på
adgangen til de lokale tele- og kabel-tv-net og vil i overensstemmelse med de retningslinjer, den har opstillet
for telesektoren, eventuelt kræve afhændelse af kabel-tv-net og/eller fri adgang til abonnentlinjenet (således
at andre infrastrukturudbydere får adgang til at tilbyde deres tjenester ved brug af deres egen infrastruktur,
som leases af den traditionelle operatør) for at afhjælpe konkurrenceproblemerne (se kapitel I.C.1.).
Kommissionens beslutning afspejler også, hvor fast besluttet Kommissionen er på at bevare og udvikle en
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fair og jævnbyrdig konkurrence på markeder med sammenfaldende teknologi, såsom teletjenester, tv og
Internet. På disse netbaserede markeder er det særlig vigtigt at sikre, at fusioner og andre private initiativer
ikke kommer til at afskære brugerne fra at få adgang til de øgede valgmuligheder, som den nye teknologi
giver dem. Set ud fra et proceduremæssigt synspunkt rejste denne fusion i øvrigt en række spørgsmål
angående fristerne for indsendelse af tilsagn (se boksen nedenfor).

175. Som det fremgår af Kommissionens beslutning af ikke at acceptere de tilsagn, der blev tilbudt i Air-
tours/First Choice-sagen, kan det i tilfælde, hvor der bliver tale om et oligopol, være nødvendigt at kræve til-
sagn, der reelt kan føre til, at der opstår (eller genopstår) en konkurrerende virksomhed, der vil være i stand
til at udøve et tilstrækkeligt konkurrencepres. Det er i den forbindelse navnlig vigtigt at sikre, at de afhæn-
dede aktiver sammen med den endelige købers eventuelle aktiver er tilstrækkelige til at bevare en acceptabel
konkurrence, og der skal i den forbindelse også tages hensyn til, at den fusionerede virksomheds mar-
kedsandel og markedsstyrke også vil blive øget ved fusionen. Airtours væsentligste tilbud gik ud på afhæn-
delse af visse aktiver inden for rejsearrangørvirksomhed, herunder bl.a. varemærker og allerede bookede rej-
ser, til en egnet tredjepart. Dette tilbud blev ikke fundet tilstrækkeligt. Specielt løste det ikke problemerne
omkring køberens adgang til en egnet distributionskanal for sine rejser. Det ville derfor ikke løse et af de stør-
ste konkurrenceproblemer, som denne fusion rejste.

176. En sådan oligopolsituation har flere implikationer. Antallet af mulige købere mindskes af, at det prin-
cipielt er nødvendigt at udelukke de andre oligopolselskaber, selv om det dog stadig er muligt at finde en eg-
net køber. Det vil også alt andet lige indebære, at der må foretages mere omfattende afhændelser for at løse
konkurrenceproblemerne, end når det er en enkelt virksomhed, der får en dominerende stilling, eftersom den
pågældende køber må antages at være langt mindre. Selv om dette er et problem, der ikke kun gør sig gæl-
dende i oligopolsituationer, kan det være vanskeligt eller umuligt for fusionsparter at udskille og afhænde et
levedygtigt samlet virksomhedsområde af passende størrelse fremfor mere spredte afhændelser af aktiver. I
mange sager er det ikke nødvendigvis noget problem, når konkurrenceproblemerne f.eks. drejer sig om om-
råder, der i vid udstrækning kun har perifer tilknytning til parternes kernevirksomhed. I disse tilfælde kan al-
le overlappende aktiviteter afhændes, uden at det går for meget ud over selve det økonomiske og kommerci-
elle formål med fusionen. Men hvor overlapningen består inden for en kernevirksomhed, er det ikke altid
muligt. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at nedlægge forbud mod fusionen.

177. I fusionen mellem Sanitec og Sphinx (111), der drejede sig om den europæiske badeværelsesud-
styrsindustri, fandt man frem til en mere ligetil løsning. De tilbundsgående undersøgelser af fusionen viste,
at den anmeldte fusionsplan ville have resulteret i konkurrenceskadelige virkninger inden for keramiske sa-
nitetsprodukter og andre sanitetsprodukter i de nordiske lande. På baggrund af parternes høje markedsande-
le (op til 90 %), mangelen på markedsstyrke på aftagersiden og den ret marginale konkurrence drog Kom-
missionen den konklusion, at fusionen ville få meget skadelige virkninger for kunderne i Norden. Sanitec til-
bød derefter at afhænde hele Sphinx’Gustavsberg-virksomhed i de nordiske lande. Et bemærkelsesværdigt
træk ved disse tilsagn er, at selv om Kommissionen ikke påviste nogen egentlige konkurrenceproblemer
inden for armaturer, blev muligheden for, at den potentielle køber også kunne overtage disse aktiviteter, fun-
det af stor betydning for rentabiliteten af de afhændede aktiviteter. Muligheden for også at overtage aktivite-
terne inden for armaturer vil sikre, at køberen vil kunne udbyde et komplet produktsortiment og tage kon-
kurrencen op med Sanitec på det nordiske marked.

178. I Honeywell/AlliedSignal var Kommissionens undersøgelser koncentreret om markederne for
flyelektronik til trafikfly (produkter, der normalt findes i flycockpits, f.eks. kommunikations- og
navigationsudstyr). Fusionen ville resultere i en sammenlægning af verdens hhv. største og tredjestørste
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udbyder af flyelektronik med omfattende aktiviteter på alle flymarkeder. På nogle markeder ville
parterne tilsammen få en meget høj markedsandel, f.eks. hele 100 % inden for vejrradarer til civile
helikoptere og terrænadvarselssystemer (Terrain Awareness Warning Systems — TAWS). Den nye enhed
ville få markedsandele på op til 74 % inden for flybårne kollisionsforebyggende systemer (Airborne
Collision Avoidance Systems — ACAS) og ModeS Transponders, og der ville kun være en enkelt
konkurrent tilbage på et marked præget af betydelige adgangsbarrierer. Desuden ville parternes stærke
position på TAWS-markedet have indvirkninger på det fremtidige marked for integrerede
risikoadvarselssystemer (Integrated Hazard Awareness Systems — IHAS), hvori TAWS indgår som et
nøgleelement. Den nye enhed ville blive i stand til at koble sin konstruktionskapacitet og teknologi på
den næste generation af IHAS og dermed udelukke konkurrenterne fra adgang til dette marked.

179. For at imødekomme problemerne med dominerende stilling tilbød parterne at afhænde alle Honey-
wells ACAS-aktiviteter og AlliedSignals vejrradaraktiviteter. Med hensyn til TAWS afgav de tilsagn om at
levere åbne grænseflade-standarder på den nye enheds andre flyelektronikprodukter til tredjemand, således
at nye udbydere bliver i stand til at installere deres produkter på fly udstyret med flyelektronik leveret af den
nye enhed. Med hensyn til IHAS får parterne pligt til at levere TAWS-teknologi samt grænsefladedata til
tredjemand, således at de konkurrerende udbydere ikke afskæres fra produktudvikling i fremtiden.

180. Disse sager og de tilsagn, som fusionernes godkendelse var betinget af, er tydelige eksempler på,
hvor stadigt mere komplekse transaktioner Kommissionen får til behandling. Det betyder sammen med
det faktum, at Kommissionen også flere måneder og endog år efter, at beslutningen er truffet, skal føre
tilsyn med opfyldelsen af komplicerede tilsagn, at Kommissionen er tvunget til at afsætte mere tid og
flere ressourcer til disse sager. Når konkurrenceproblemerne ydermere er af en sådan karakter, at de kun
kan løses ved hjælp af omfattende og detaljerede tilsagn, er Kommissionen nødt til meget nøje at
overveje, om de komplekse tilsagn, den accepterer, fører til et reelt tilfredsstillende resultat ud fra et
konkurrencemæssigt synspunkt, eller om den i stedet burde have nedlagt forbud mod sådanne fusioner.

Fase 1

181. Der har i det forløbne år været en klart stigende tendens i antallet af fase 1-beslutninger, hvor fusio-
nen først blev godkendt, efter at der var afgivet tilsagn. Antallet af beslutninger, hvor fase 1-tilsagn blev ac-
cepteret, er langt større end de i alt 12 sidste år. I 1999 kunne 19 fusioner, som førhen skulle have været under-
kastet fase 2-undersøgelser, således godkendes efter seks uger på grundlag af tilsagn afgivet af parterne.

182. Ligesom i de sager, hvor Kommissionen iværksatte tilbundsgående undersøgelser, var der i de
sager, hvor der blev accepteret tilsagn i fase 1, typisk tale om omfattende og komplekse afhændelser. De
mest omfattende tilsagn i fase 1-sager blev godtaget i Aventis-fusionen mellem Hoechst og Rhône-
Poulenc (112). Disse tilsagn gik ud på afhændelse af kemikalievirksomhederne Rhodia og Celanese samt
Hoechsts veterinærdivision, HR Vet. Desuden afgav parterne også tilsagn for at imødekomme
konkurrenceproblemer på forskellige markeder for lægemidler og landbrugskemikalier, som
Kommissionen havde påvist under sine undersøgelser.

183. Muligheden for at acceptere tilsagn i fase 1 fremmer en hurtig godkendelse af fusionerne. Det forud-
sætter dog, at Kommissionen har garanti for, at alle potentielle konkurrenceproblemer er tilgodeset. Desu-
den er det meget vigtigt, at Kommissionen får tid nok til at behandle de anmeldte transaktioner, navnlig når
der er sandsynlighed for, at de kun vil kunne godkendes med tilsagn. Til trods for nødvendigheden af omfat-
tende tilsagn kunne Hoechst/Rhône-Poulenc-sagen f.eks. således godkendes i fase 1, fordi der havde været
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Boks 8: Fristen for afgivelse af tilsagn i fase 2-sager

Artikel 18, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (1) fastsætter, at de tilsagn, der afgives over for
Kommissionen i fase 2-sager, skal være indsendt senest tre måneder efter den dato, hvor fase 2-
undersøgelserne blev indledt. Kommissionen kan under ekstraordinære omstændigheder forlænge
denne tremånedersfrist. I 1999 måtte Kommissionen i to tilfælde tage stilling til, om den skulle
forlænge fristen for godtagelse af tilsagn i fase 2-sager.

I Telia/Telenor besluttede Kommissionen at acceptere tilsagn en uge efter, at den fastsatte frist var udlø-
bet. I denne beslutning tog Kommissionen hensyn til, at de anmeldende parter havde haft yderligere og
ekstraordinære vanskeligheder med at indsende deres tilbud om tilsagn. Dette skyldtes ikke selskabernes
ejerforhold som sådan, men derimod, at det svenske og det norske parlament skulle høres, før der blev af-
givet tilbud om tilsagn. Kommissionen tog også hensyn til, at parterne allerede havde angivet, hvad de
yderligere tilsagn ville gå ud på i deres anmodning om en forlængelse af fristen, og at denne anmodning
blev indgivet inden for den gældende frist. Kommissionen hæftede sig desuden ved, at der var tale om kla-
re tilsagn, som satte den i stand til at foretage en tilbundsgående vurdering af den ændrede fusionsplan.

I Airtours/First Choice afviste Kommissionen derimod at acceptere tilsagn efter udløbet af den
gældende frist. Kommissionen gennemgik en række tilsagn, som Airtours havde afgivet kort før
udløbet af tremånedersfristen, men fandt dem utilstrækkelige. Airtours reviderede derefter sit tilbud,
men det nye tilbud blev først fremsendt til Kommissionen, efter at den gældende frist for at acceptere
tilsagn var udløbet. Der blev ikke fundet nogen ekstraordinære omstændigheder i denne sag. Der var
efter Kommissionens opfattelse intet i det nye tilbud, der ikke kunne have været tilbudt i det
oprindelige. For at kunne vurdere det reviderede tilbud, ville det desuden have været nødvendigt at
høre tredjeparter og konsultere medlemsstater, og dette kunne ikke nås på den korte tid, der var tilbage
af den tid, inden for hvilken der i henhold til forordningen skal være truffet en beslutning.

Disse to sager illustrerer, hvilke vanskeligheder der er forbundet med at forlænge fristen for at acceptere
tilsagn. Formålet med bestemmelserne i forordningens artikel 18, stk. 2, er at tilgodese to lige vigtige be-
hov — på den ene side må Kommissionen, medlemsstaterne og interesserede parter have rimelig tid til at
foretage en ordentlig vurdering af parternes tilsagn, og på den anden side må der i overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet kunne tages hensyn til særlige forhold, der gør det berettiget at afkorte den tid,
der skønnes nødvendig for denne vurdering. Kommissionen er også nødt til at arbejde tæt sammen med
Det Rådgivende Udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og det kan også være nød-
vendigt, at der er tid til at forhandle om ændringer, der eventuelt måtte være nødvendige. Desuden er
Kommissionen nødt til at afslutte den interne sagsbehandling, der fører til vedtagelsen af en endelig be-
slutning i kommissærkollegiet, inden for den firemånedersfrist, der er fastsat i forordningen. Undtagen
under ekstraordinære omstændigheder vil de tre måneder derfor blive betragtet som den absolut sidste
frist for indgivelse af tilsagn i fase 2-sager fremover. Kommissionen har redegjort for årsagerne til denne
frist i sit udkast til meddelelse om tilsagn, der blev sendt til høring i den brede offentlighed før Air-
tours/First Choice-sagen.

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 447/98 af 1. marts 1998 om anmeldelser, frister og udtalelser i henhold
til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser.

indgående drøftelser mellem parterne og Kommissionen, før fusionen blev formelt anmeldt. I sager, hvor
parterne har en fornemmelse af, at fusionen vil rejse konkurrenceproblemer, er det derfor vigtigt, at de kon-
takter Kommissionen på det tidligst mulige stadium, og før den formelle anmeldelse indgives.



4. Artikel 2, stk. 4

184. Med de ændringer af fusionsforordningen, der trådte i kraft den 1. marts 1998, blev forordningens an-
vendelsesområde udvidet til også at omfatte selvstændigt fungerende joint ventures oprettet i samarbejdsøj-
emed. I henhold til fusionsforordningens artikel 2, stk. 4, skal et joint venture, der har til formål eller til følge
at samordne moderselskabernes konkurrenceadfærd, også vurderes efter kriterierne i EF-traktatens artikel
81, stk. 1 og stk. 3. I 1999 fik Kommissionen 19 sager af den type til behandling, og den vedtog 15 beslut-
ninger. I 4 tilfælde blev de pågældende joint ventures først godkendt, efter at parterne havde afgivet tilsagn.

185. I fase 2-sagen BT/AT&T (113) var der risiko for samordning mellem moderselskaberne ACC, der
er et helejet datterselskab af AT&T, BT og Telewest, hvori AT&T via TCI har 22 % af kapitalen, med
hensyn til distribution af AT&T/Unisources tjenester i Det Forenede Kongerige. Kommissionen rejste
indsigelser mod, at dette joint venture kunne resultere i en samordning af moderselskabernes
konkurrenceadfærd. For at imødekomme disse indsigelser tilbød AT&T at afhænde ACC UK. AT&T
afgav også tilsagn om en skarpere strukturel adskillelse mellem AT&T og Telewest. Desuden tilbød
AT&T at give en anden distributør adgang til at distribuere AUCS-tjenester (dvs. globale teletjenester
leveret af AUCS, som er et joint venture mellem AT&T og Unisource) i Det Forenede Kongerige, når
AT&T UK opløses. Kommissionen erklærede fusionen forenelig med fællesmarkedet på betingelse af,
at alle tilsagnene blev opfyldt i fuldt omfang.

186. I fusionen mellem Skandia, Storebrand og Pohjola(114) i forsikringssektoren godkendte
Kommissionen dette joint venture på grundlag af tilsagn. Kommissionen fastslog, at fusionen ikke ville
have større virkninger for konkurrencen i de nordiske lande med undtagelse af Norge, hvor Skandia
sidder på en stor del af markedet via Vesta, som er et helejet datterselskab af Skandia P&C Insurance
Company Ltd (publ). For at imødekomme de konkurrenceproblemer, der skyldtes Storebrands og Vestas
tilsammen store markedsandele i Norge, gik Skandia med til at afhænde sit norske datterselskab Vesta
Forsikring A/S, således at Storebrands position på markedet ikke blev styrket yderligere.

187. I Alitalia/KLM (115) godkendte Kommissionen fusionen i fase 1 i betragtning af de betydelige
tilsagn, parterne havde afgivet om at give nye konkurrenter let adgang til de to hub-to-hub-ruter
Amsterdam-Milano og Amsterdam-Rom, hvor Kommissionen havde fastslået, at alliancen mellem
Alitalia og KLM ville have resulteret i et monopol. For at imødekomme Kommissionens indsigelser
tilbød Alitalia og KLM at træffe en række foranstaltninger, der kunne give konkurrenterne lettere adgang,
og som stemte overens med de tidligere beslutninger, der er truffet i luftfartssektoren (se kapitel I.C.4.).
Disse betydelige tilsagn omfattede et tilsagn om at stille slots til rådighed for nye konkurrenter på de
pågældende ruter (op til 336 slots om ugen), skære ned på parternes afgange på ruterne Amsterdam-
Milano og/eller Amsterdam-Rom, når et nyt selskab begynder at flyve på disse ruter, indgå interlining-
aftaler med det nye selskab, give en ny konkurrent adgang til at deltage i KLM’s og Alitalias Frequent
Flyer Programme, afstå fra at binde rejseagenter og erhvervskunder i Italien og Nederlandene til
alliancen gennem loyalitetsrabatter og lignende ordninger samt sikre, at når et konkurrerende selskab er
begyndt af flyve på den eller de pågældende ruter, vil det første skærmbillede i edb-reservationssystemet
ikke blot vise alliancens afgange, og at kunderne informeres om de nærmere codesharing-aftaler.

188. Det samarbejdsbetonede joint venture mellem Fujitsu og Siemens (116) blev godkendt på
betingelse af, at parterne opfyldte en række tilsagn. Der var tale om en sammenlægning mellem Siemens’
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Boks 9: Bødepålæg for urigtige eller vildledende oplysninger i anmeldelser

Et markant træk ved udviklingen i Kommissionens fusionskontrol er, at Kommissionen for første
gang har gjort brug af sine beføjelser til at pålægge virksomheder bøder for at have givet urigtige eller
vildledende oplysninger i deres anmeldelse eller under de efterfølgende undersøgelser. I henhold til
fusionsforordningen kan Kommissionen pålægge bøder på mellem 1 000 og 50 000 EUR, hvis en
virksomhed forsætligt eller uagtsomt har givet urigtige eller forvanskede oplysninger i en anmeldelse
eller i et svar på en begæring om oplysninger.

Kommissionen har pålagt fire virksomheder bøder for overtrædelse af fusionsforordningen. I februar
1999 anmeldte Deutsche Post AG en planlagt overtagelse af enekontrollen med det tyske ekpresbefor-
dringsselskab Trans-o-flex GmbH. Ifølge Deutsche Post havde selskabet overtaget en minoritetspost i
Trans-o-flex i 1997, men anmeldelsen indeholdt oplysninger, der pegede i retning af, at der dengang var
tale om overtagelse af enekontrollen. I så fald ville Kommissionen ikke have haft nogen kompetence til
at behandle den transaktion, der blev anmeldt i 1999, hvorimod aktiekøbet i 1997 skulle have været be-
handlet af flere nationale myndigheder. På baggrund heraf afkrævede Kommissionen Deutsche Post og
andre virksomheder yderligere oplysninger angående 1997-transaktionen. Under sine undersøgelser
kom det frem, at Deutsche Post med overlæg havde givet urigtige og forvanskede oplysninger for at vild-
lede Kommissionen. Kommissionens undersøgelser tydede på, at Deutsche Post havde haft kontrol med
Trans-o-flex siden 1997 via virksomhedens hovedaktionær, et selskab ved navn Industrial Information.
Deutsche Post havde således gjort sig skyld i en alvorlig overtrædelse af to bestemmelser i fusionsfor-
ordningen. Kommissionen pålagde derfor to separate bøder, hver især på 50 000 EUR, som er det maksi-
mumbeløb, der kan pålægges i henhold til fusionsforordningen.

Kommissionen pålagde desuden KLM en bøde for at have givet urigtige og vildledende oplysninger.
KLM anmeldte i september 1998 en planlagt overtagelse af Martinair til Kommissionen. Denne
anmeldelse blev derefter trukket tilbage. Overtagelsen blev anmeldt på ny i december 1998, men
opgivet i maj 1999, efter at Kommissionen havde rejst indsigelser mod den. Kommissionen indledte
procedure i sagen, fordi KLM havde givet urigtige oplysninger i sin første anmeldelse fra september
1998. Heri gav KLM urigtige oplysninger om datterselskabet Transavias charterdestinationer og
tilbageholdt oplysninger om Transavias ruteflyvninger. KLM gav specielt en urigtig beskrivelse af
Transavias destinationer og undlod at angive 10 af Transavias vigtigste destinationer. KLM
fremstillede Transavias og Martinairs aktiviteter som værende »stort set komplementære«, medens
begge flyselskaber i realiteten flyver til alle destinationer i Middelhavsområdet. Desuden undlod
KLM at oplyse, at Transavia havde omfattende ruteflyvninger til Middelhavsdestinationerne og solgte
et stort antal sæder på disse fly til nederlandske rejsearrangører, og KLM gav således en vildledende
beskrivelse af Transavias aktiviteter. Kommissionen fandt, at KLM havde handlet groft uagtsomt og
pålagde en bøde på 40 000 EUR.

europæiske aktiviteter og Fujitsu inden for udvikling, fremstilling og salg af computerudstyr og
produkter i tilknytning hertil, bl.a. desktop-PC’er, laptop-PC’er, arbejdsstationer, servere og
lagringssystemer. Kommissionen fandt imidlertid, at der var risiko for samarbejde mellem
moderselskaberne på markedet for arbejdsstationer til finansielle virksomheder. For at imødekomme
Kommissionens indsigelser angående dette marked afgav Siemens tilsagn om at afhænde sit
datterselskab på dette marked, Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH.

189. Ved denne type joint ventures kommer artikel 81 ind i billedet, og disse sager behandles derfor
for det meste i de direktorater i konkurrencegeneraldirektoratet, der tager sig af konkurrencebegrænsende
aftaler, og ikke af Merger Task Force.



5. Henvisning af sager til medlemsstater

190. I henhold til fusionsforordningens artikel 9 kan en sag henvises til en bestemt medlemsstat, hvis
fusionen truer med at skabe eller styrke en dominerende stilling, hvorved den effektive konkurrence
bliver hæmmet betydeligt på et marked på en bestemt medlemsstats område, der besidder alle kendetegn
for et specifikt marked.

191. I 1999 blev tre sager helt eller delvist henvist til to medlemsstater. I ét tilfælde blev anmodningen
om henvisning afvist. I Rabobank-Beeck/Homann (117) efterkom Kommissionen en anmodning fra de
tyske konkurrencemyndigheder. I denne sag, der drejede sig om den tyske delikatessebranche, var der
risiko for skabelse af en dominerende stilling i Tyskland eller en del af Tyskland. Eftersom denne trussel
var begrænset til et særskilt marked i Tyskland, henviste Kommissionen sagen til Bundeskartellamt. I
Heineken/Cruzcampo (118) fik Spanien henvist sagen, der drejede sig om øldistribution i Spanien.
Årsagerne til henvisningen var, at konkurrencespørgsmålene var af enten regionalt eller nationalt tilsnit.
Kommissionen besluttede desuden at henvise en fusionsplan anmeldt af de to franske stensaltproducenter
Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME) og MDPA/SCPA (119) til Frankrig. Det
planlagte joint venture truede med at skabe eller styrke en dominerende stilling inden for vejsalt i den
nordøstlige del af Frankrig. I denne sektor begrænses de geografiske markeders størrelse af, at
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(117) Sag nr. IV/M.1461.
(118) Sag nr. IV/M.1555.
(119) Sag nr. IV/M.1522.

Kommissionen besluttede at pålægge Sanofi og Synthélabo (1) maksimumbøden på 50 000 EUR for
at have givet urigtige oplysninger. I denne sag måtte Kommissionen tilbagekalde sin oprindelige
godkendelse efter at have opdaget, at parterne ikke havde givet oplysninger om alle deres
overlappende aktiviteter. Kommissionen fandt, at der også kunne opstå konkurrenceproblemer inden
for narkotiske aktive stoffer, som parterne ikke havde beskrevet i anmeldelsen. Da det blev klart, at
den oprindelige godkendelse var sket på grundlag af urigtige oplysninger, tilbagekaldte
Kommissionen sin godkendelsesbeslutning. Der blev derefter vedtaget en ny beslutning, hvor
transaktionen blev godkendt under hensyn til afhændelsen af Syn-thélabos aktiviteter inden for
narkotiske aktive stoffer.

Disse beslutninger viser, hvor fast besluttet Kommissionen er på at sikre, at virksomhederne
overholder deres retlige forpligtelser fuldt ud. Med sine bødepålæg i disse sager har Kommissionen
understreget den betydning, den tillægger de krav, der stilles i fusionsforordningen om at give
fuldstændige og korrekte oplysninger. Det er af afgørende betydning for, at Kommissionen kan
vedtage sine beslutninger inden for de stramme tidsfrister, fusionsforordningen sætter, og med fuldt
kendskab til alle relevante forhold. Urigtige eller vildledende oplysninger kan føre til forkerte
beslutninger, der kan få alvorlige konsekvenser for erhvervsliv og forbrugere i EU. Kommissionen
vil derfor fortsætte med at håndhæve sine procedureregler og pålægge bøder, hvis disse regler
overtrædes. I betragtning af den alvorlige karakter af overtrædelser af proceduregler i fusionssager
overvejer Kommissionen desuden, om den måske bør foreslå Rådet, at de for øjeblikket relativt lave
bødebeløb forhøjes.

(1) Sag nr. IV/M.1397.



transportomkostningerne tegner sig for en meget stor andel af den endelig pris på vejsalt. Den indledende
analyse af markederne viste, at Nord-østfrankrig kunne anses at udgøre et særskilt marked. Også de
andre franske regioner, der bruger vejsalt, kunne tænkes at blive berørt af fusionen. På baggrund heraf
besluttede Kommissionen at henvise sagen til de franske myndigheder. Også Totals overtagelse af
Petrofina blev til dels behandlet af de franske myndigheder. De franske myndigheder tog sig af fusionens
virkninger for olieoplagringsinfrastrukturerne i den sydlige del af Frankrig (dvs. Languedoc-Roussillon),
hvor fusionen gav anledning til alvorlige betænkeligheder. Også en del af Totalfina/Elf Aquitaine-
sagen (120) blev behandlet af de franske myndigheder.

192. De britiske konkurrencemyndigheder anmodede om at få henvist en del af Exxon/ Mobil-sagen,
nemlig den del, der drejede sig om detailsalg af motorbrændstof i det nordvestlige Skotland.
Kommissionen havde imidlertid allerede rejst indsigelser angående detailsalg af motorbrændstof på hele
det britiske marked. Eftersom anmodningen om at få henvist fusionens virkninger i Nordvestskotland
drejede sig om forhold, der faldt inden for rammerne af Kommissionens undersøgelser, besluttede den
at tage stilling til dem som led i sin samlede vurdering af det britiske marked for detailsalg af
motorbrændstof.

193. I EDF/London Electricity (121) anmodede de britiske myndigheder om at få sagen henvist i
henhold til artikel 9, stk. 4. De britiske myndigheder fandt det vigtigt, at den britiske Director General
of Electricity Supply, som er den regulerende myndighed i elsektoren, fortsat skulle kunne træffe
foranstaltninger til at sikre gennemsigtighed på markedet og beskytte forbrugerne. Kommissionen fandt
imidlertid, at denne anmodning ikke opfyldte betingelserne for at henvise en sag til en medlemsstat, fordi
fusionen ikke førte til styrkelse af nogen dominerende stilling på nogen af de særskilte markeder, der var
tale om (fusionsforordningens artikel 9, stk. 2, litra a)).

6. Beslutninger truffet efter artikel 21

194. I BSCH/A. Champalimaud (122) modsatte Portugal sig fusionen, selv om den var blevet godkendt
af Kommissionen. Ved to beslutninger (af hhv. 20. juli 1999 og 20. oktober 1999) skred Kommissionen
ind over for de portugisiske foranstaltninger. Disse beslutninger blev vedtaget i henhold til
fusionsforordningens artikel 21, der giver Kommissionen enekompetence til at vurdere fusioner af
fællesskabsdimension. Med disse beslutninger og især den sidste af 20. oktober 1999 tilkendegav
Kommissionen, at de foranstaltninger, de portugisiske myndigheder havde truffet, ikke kunne anses at
beskytte legitime interesser som omhandlet i fusionsforordningens artikel 21. Det fremgår i særdeleshed,
at de, for så vidt som de portugisiske foranstaltninger har til formål at beskytte nationale og strategiske
interesser, er i strid med fusionsforordningens artikel 21, både fordi de portugisiske myndigheder ikke
anmeldte dem til Kommissionen, og fordi sådanne interesser ikke kunne anses at være legitime. I
beslutningen anføres det desuden, at de tilsynsmæssige interesser, som de portugisiske myndigheder
påberåbte sig, ikke kunne anses for berettigede.

195. Ved den første artikel 21-beslutning af 20. juli 1999 krævede Kommissionen, at den portugisiske
finansministers afgørelse om at modsætte sig fusionen og de dertil knyttede foranstaltninger, såsom
suspensionen af BSCH’s og A. Champalimauds stemmerettigheder i Mundial Confian-ça, blev stillet i
bero. Kommissionen besluttede derefter at indlede en fremskyndet traktatbrudssag mod Portugal for ikke
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(120) Sag nr. IV/M.1628.
(121) Sag nr. IV/M.1346.
(122) Sag nr. IV/M.1616.



at have stillet foranstaltningerne over for BSCH/Champalimaud-fusionen i bero. Denne beslutning var
nødvendig for hurtigt at få sagen afgjort. Fusionen mellem BSCH og A. Champalimaud kunne ikke
gennemføres, selv om den var blevet godkendt efter EU’s fusionsregler. Desuden havde Banco
Comercial Português intentioner om at afgive et overtagelsestilbud med henblik på at overtage
virksomhederne i Champalimaud-koncernen, hvilket betød, at den juridiske situation omkring kontrollen
med disse virksomheder måtte afklares hurtigt.

196. BSCH og Antonio Champalimaud indgik derefter en ny aftale i stedet for den oprindelige. Denne
fusion blev anmeldt efter fusionsforordningen, og det ventes, at de portugisiske myndigheder ikke vil
modsætte sig den. Sagen har stor betydning for EU-retten og for erhvervslivet, da den viser, at
Kommissionen kan handle hurtigt og beslutsomt, når det drejer sig om at håndhæve sin enekompetence
i fusionssager. Den er også et godt eksempel på den grænseoverskridende fusionsbølge, der er i gang i
finans- og banksektoren.

197. I EDF/London Electricity fremsatte de britiske myndigheder ikke blot en artikel 9-anmodning,
men anmodede også om at få anerkendt visse »legitime interesser« efter fusionsforordningens artikel 21,
stk. 3. Artikel 21, stk. 3, fastsætter, at medlemsstaterne kan træffe passende foranstaltninger til at beskytte
andre »legitime interesser« end de i forordningen anførte, som er forenelige med fællesskabsrettens
generelle principper og øvrige bestemmelser. Som sådanne »legitime interesser« betragtes udtrykkeligt
hensyn til den offentlige sikkerhed, mediernes pluralitet og tilsynsregler. Alle andre offentlige interesser
skal af den pågældende medlemsstat meddeles Kommissionen og anerkendes af denne, som skal
undersøge, om de er forenelige med fællesskabsretten, før de pågældende foranstaltninger kan
iværksættes.

198. De britiske myndigheder gjorde gældende, at Det Forenede Kongerige havde en offentlig
interesse i at bevare integriteten i reguleringen af elsektoren. Det Forenede Kongerige så det som sin
offentlige interesse at være i stand til at foretage ændringer i offentlige elforsyningsselskabers
koncessioner, også i tilfælde, hvor et sådant selskab er part i en fusion med fællesskabsdimension. Det
Forenede Kongerige påtænkte at foretage ændringer i London Electricitys koncession. Kommissionen
fandt imidlertid, at der ikke var noget behov for at anerkende en »legitim interesse«, eftersom ændringen
af London Electricitys koncession, som den britiske reguleringsmyndighed i elsektoren (Director
General of Electricity Supply — DGES) påtænkte at foretage, skulle ske i henhold til national lovgivning
og ikke var rettet mod selve fusionen, men derimod mod de fusionerede virksomheders adfærd efter
fusionen, og formålet var at sikre, at reguleringsmyndigheden fortsat ville kunne varetage sine opgaver.

7. Tilbagekaldelse af en kommissionsbeslutning

199. I Sanofi/Synthélabo tilbagekaldte Kommissionen godkendelsesbeslutning af 15. marts 1999 efter
fusionsforordningens artikel 6, stk. 3, litra a). Efter at have modtaget bemærkninger fra tredjeparter måtte
Kommissionen tage stilling til potentielle konkurrenceproblemer på markedet for narkotiske aktive
stoffer, som parterne ikke havde beskrevet i deres anmeldelse. Godkendelsesbeslutningen blev derfor
betragtet som værende truffet på grundlag af urigtige oplysninger, og parterne fik pålagt en bøde (se
boksen herom). Efter at beslutningen var blevet tilbagekaldt, fremsendte parterne de relevante
oplysninger til Kommissionen om narkotiske aktive stoffer. Parterne afgav desuden tilsagn om at
afhænde Synthélabos aktiviteter inden for narkotiske aktive stoffer, og Kommissionen vedtog derefter
den endelige beslutning om godkendelse af fusionen.
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8. Vejledende meddelelser

200. Som led i sine bestræbelser på at fremme gennemsigtighed og klarhed i EU’s fusionskontrol har
Kommissionen i de seneste år udsendt en række vejledende meddelelser om forskellige aspekter af
fusionsforordningen. Før disse vejledende meddelelser blev endeligt vedtaget af Kommissionen, var der
foregået omfattende høringer af medlemsstaterne, erhvervslivet og juridiske kredse. Tilsvarende høringer
blev foretaget i 1999 angående tre udkast til meddelelser (123). Det første var en revision af den
nuværende meddelelse om begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for en fusions
gennemførelse, som har været gældende, siden fusionsforordningen trådte i kraft. Det nye udkast til
meddelelse tager hensyn til de afpudsninger, der i mellemtiden er foretaget i Kommissionens praksis.
Det andet er et udkast til en vigtig ny meddelelse om tilsagn fra fusionsparter, der har fået stor betydning,
når det drejer sig om at finde en løsning på konkurrenceproblemerne i mange sager. Den foreslåede
meddelelse opstiller de almindelige principper, der gælder, giver en sammenfatning af de vigtigste typer
tilsagn, der hidtil er blevet accepteret, og gennemgår de materielle og proceduremæssige krav med
hensyn til afgivelse af tilsagn over for Kommissionen og deres opfyldelse. Den tredje meddelelse drejer
sig om forslag til forenkling af behandlingen af de rutinesager, Kommissionen får anmeldt. Dette kan
hjælpe med til at sikre, at Kommissionens ressourcer udnyttes så effektivt som muligt. Den påtænkte
meddelelse gennemgår og forklarer den forenklede fremgangsmåde for godkendelse af rutinesager uden
nogen formel beslutning fra Kommissionens side. Samtidig indføres der en række
sikkerhedsforanstaltninger af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden. Kommissionen har til
hensigt at udsende disse tre meddelelser i løbet af første halvdel af 2000.
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(123) Udkastene til meddelelser om behandlingen af accessoriske begrænsninger, tilsagn og rutinesager i forbindelse
med fusionsforordningen er udsendt på konkurrencegeneraldirektoratets websted, 
(http://europa.eu.int/comm/competition/lawmerg/draft_notices/index.html).



C — Statistikker
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Endelige beslutninger (forordning (EØF) nr. 4064/89)

Endelige beslutninger (EKSF-trakt. art. 66, 1992-1999)

Anmeldelser (forordning (EØF) nr. 4064/89)

Figur 4
Antal endelige beslutninger hvert år siden 1992 og antal anmeldelser

200

150

100

50

0

250

19991993

6

57 58

1994

91
95

12

1995

109 110

7

1996

125
131

7

1997

142

10

172

1998

238

10

235

9

270
292

300



KONK. BERETN. 1999

XXIX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN — SEK(2000) 720 ENDELIG 81

Figur 5
Sagernes fordeling på fusionstype (1992-1999)
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III — STATSSTØTTE

A — Generel politik

201. 1999 var i forbindelse med Kommissionens fornyelse præget af en stærk vilje til at videreføre den
strenge statsstøttekontrol under alle former med det klare mål at få statsstøtten i Fællesskabet bragt endnu
længere ned. De seneste års bestræbelser med henblik på at modernisere, forenkle procedurereglerne,
forbedre gennemsigtigheden og koncentrere midlerne på de vigtigste områder, er videreført.

202. Den syvende oversigt over statsstøtte i Den Europæiske Union (124), der blev godkendt af
Kommissionen i marts, dækker perioden 1995-1997. I denne periode blev der udbetalt 95 mia. EUR i
årligt gennemsnit i statsstøtte af de 15 medlemsstater (EU-15) til sektorerne fremstillingsvirksomhed,
landbrug, fiskeri, kul, transport og finansielle tjenesteydelser.

(EUR)

1993-1995 1995-1997 1995-1997

Geografisk område EU-12 (*) EU-12 EU-15 (**)

Samlet støttebeløb (mio.) 101 464 88 466 95 064

Støtte til fremstillingsvirksomhed (mio.) 41 809 36 365 37 680

Støtte pr. beskæftiget 1 460 1 298 1 261

(*) Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene,
Portugal og Det Forenede Kongerige.

(**) EU-12 + Østrig, Finland og Sverige.

Der ses generelt et betydeligt fald på 13 % i forhold til perioden 1993-1995 (EU-12). Til
fremstillingsvirksomhed alene blev der ydet en støtte på 38 mia. EUR, dvs. 2,8 % af værditilvæksten
(EU-15). Støttebeløbet pr. beskæftiget faldt fra 1 460 EUR i 1995-1995 til 1 298 EUR (EU-12) i 1995-
1997.

203. I perioden 1995-1997 tegnede de regionale målsætninger (125) sig for 57 % af støtten inden for
fremstillingsvirksomhed, medens de horisontale målsætninger (126) og særlige sektorer (127) tegnede sig
for henholdsvis 31 % og 12 %. Det bemærkes endvidere, at ad hoc-støtte til enkeltvirksomheder nu har
stabiliseret sig på ca. 10 % af den samlede støtte til fremstillingsvirksomhed, medens denne støtte havde
været i stigning i de foregående oversigter.

204. Det fremgår af den syvende oversigt, at det absolutte støtteniveau stadig er højt, trods denne
nedadgående tendens. Endvidere viser oversigten, at der er forskelle mellem niveauet af støtte, der ydes
i de forskellige medlemsstater, udtrykt for eksempel som støtte pr. beskæftiget eller støtte som andel af
BNP. Disse forskelle bør reduceres yderligere. Der skal derfor fortsat føres en streng statsstøttepolitik,
der skal følges op af en passende kontrol, for at styrke Fællesskabets konkurrenceevne på
verdensmarkedet og udnytte fordelene af det indre marked og Den Økonomiske og Monetære Union.
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(124) KOM(1999) 148 endelig udg. af 30.3.1999.
(125) Regioner henhørende under EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c).
(126) Forskning og udvikling, miljø, SMV, handel, energibesparelser og andre målsætninger (hovedsageligt redning

og omstrukturering).
(127) Skibsbygning, jern- og stålindustri og andre sektorer.



1. Modernisering af statsstøttekontrollen

205. Kommissionen har med støtte fra Rådet inden for de sidste par år gennemført en række
foranstaltninger med henblik på at modernisere statsstøttekontrollen. En samlet, sammenhængende og
effektiv ordning giver Kommissionen mulighed for at råde over et regelsæt, der sikrer, at den kan
koncentrere sine aktiviteter om sager, der har en reel indvirkning på det fælles marked, og som letter de
administrative begrænsninger, der hviler på virksomhederne, samtidig med at gennemsigtigheden øges.

206. Procedureforordningen (128), som omfatter reglerne for anvendelse af artikel 88, trådte i kraft 16.
april 1999. Forordningen beskriver og kodificerer de gamle procedurer og Domstolens retspraksis, f.eks.
Kommissionens frist til at træffe beslutninger, definition af eksisterende og nye støtteformer, misbrug af
støtte, individuel støtte eller ordninger, interesserede parters rettigheder. Dette bidrager til en bedre
forståelse af statsstøttereglerne.

207. Procedureforordningen bidrager endvidere til at øge kontrollen med støtten. Den giver
Kommissionen nye muligheder, især med hensyn til at kræve ulovlig og uforenelig støtte tilbagebetalt.
Medens tilbagebetalingen af uforenelig støtte tidligere ofte blev forsinket på grund af appeller til de
nationale eller europæiske domstole, bestemmer procedureforordningen nu, at medlemsstaterne skal
træffe alle de foranstaltninger, der er hjemlet i deres respektive retssystemer, herunder foreløbige
foranstaltninger for at sikre, at beslutningen om tilbagebetaling gennemføres hurtigt og effektivt.
Virksomhederne i medlemsstaterne skal således alle behandles ens, når der er tale om tilbagebetaling af
uforenelig støtte. Kommissionen kan endvidere gennemføre kontrol på stedet, hvis den nærer alvorlig
tvivl om, hvorvidt en individuel beslutning er overholdt. I tilfælde af misbrug af støtte, dvs. hvis
støttemodtageren anvender en støtte i strid med Kommissionens beslutning, har Kommissionen beføjelse
til at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2.

208. Endelig bidrager procedureforordningen i et vist omfang til at fremskynde procedurerne, idet den
f.eks. henviser til en frist for beslutningstagning som led i en endelig beslutning, efter at proceduren efter
EF-traktatens artikel 88, stk. 3, er indledt, eller fordi der fastsættes stramme rammer for Kommissionens
anmodninger om yderligere oplysninger eller medlemsstaternes svar i forbindelse med undersøgelse af
en sag.

209. Et andet aspekt af moderniseringen af statsstøttekontrollen blev indført i forbindelse med
forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998, som giver Kommissionen mulighed for at vedtage
gruppefritagelsesforordninger for statsstøtte. I disse forordninger kan visse kategorier af statsstøtte
erklæres forenelige med traktaten, hvis de opfylder en række betingelser, hvorved de fritages for kravet
om forudgående anmeldelse og Kommissionens godkendelse. Den 28. juli vedtog Kommissionen tre
udkast til gruppefritagelsesforordninger vedrørende statsstøtte til små og mellemstore virksomheder,
uddannelsesstøtte og de minimis-reglen. Forordningerne indeholder klare regler, som følger
retningslinjerne i de nuværende EF-rammebestemmelser for statsstøtte. Hovedformålet går ud på at
frigøre ressour-cer fra at behandle en række standardspørgsmål, hvor vurderingen af foreneligheden med
EU-reglerne normalt ikke giver anledning til problemer. Det vil øge effektiviteten og give
Kommissionens tjenestegrene mere tid til at koncentrere sig om vigtige sager. Medlemsstaterne vil få
større ansvar i forbindelse med anvendelsen af EU’s statsstøtteregler. Erhvervslivet vil nyde godt af den
administrative forenkling og øgede gennemsigtighed. Udkastene blev forelagt Det Rådgivende Udvalg
for Statsstøtte (der består af repræsentanter for medlemsstaterne) den 24. og 25. november.
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210. Et forslag (129) til ændring af direktivet om gennemskuelighed (130) blev godkendt af
Kommissionen den 30. marts (se nedenfor). Kommissionen vedtog den 24. november en meddelelse om
offentlige garantier (131), som præciserer Kommissionens holdning til statsstøtte i form af garantier (se
nedenfor). I forbindelse med den øgede kontrol vedtog Kommissionen den 8. juli nye
rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (132) (se
nedenfor). Gyldighedsperioden for fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til
miljøbeskyttelse (133), der trådte i kraft i 1994, udløb 31. december 1999. Kommissionen vedtog i
december en beslutning (134) om videreførelse af gyldigheden af disse rammebestemmelser indtil 30. juni
2000. Endelig vedtog Kommissionen den 7. juli en meddelelse om reference og
ajourføringssatserne (135). Der er primært tale om at tilpasse reglerne i forbindelse med euroens
indførelse. For de 11 lande i euroområdet er referencesatsen nu identisk svarende til gennemsnittet af de
5-årige interbankrenter (swap) forhøjet med en præmie på 75 % basispoint.

2. Statsstøtte og finanspolitik

211. Der er generel enighed om at bekæmpe skadelig skattekonkurrence. I overensstemmelse med
konklusionerne af Ministerrådet (Ecofin) den 1. december 1997 er der inden for rammerne af
arbejdsgruppen »adfærdskodeks« (136) identificeret næsten 280 foranstaltninger, der kan være potentielt
skadelige. Efter at denne gruppe har foretaget en grundig undersøgelse af disse foranstaltninger, er 66
foranstaltninger blevet betegnet som skadelige ifølge adfærdskodeksen. Naturligvis kan de kriterier, der
anvendes for at bedømme, om en foranstaltning er skadelig i forhold til adfærdskodeksen, være
forskellige fra dem, der anvendes ved en undersøgelse af foranstaltninger i henhold til EF-traktatens
artikel 87, stk. 1. Kommissionen har derfor indledt en omfattende undersøgelse af alle disse
foranstaltninger i overensstemmelse med sin meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på
foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (137). Der er allerede rettet anmodning
til medlemsstaterne om supplerende oplysninger vedrørende ca. 50 foranstaltninger. De resterende
foranstaltninger vil blive undersøgt nærmere i den nærmeste fremtid.

212. Bortset fra dette generelle initiativ afsluttede Kommissionen den formelle
undersøgelsesprocedure vedrørende ordningen om statsstøtte til lejere af erhvervsejendomme i Customs
House Docks Area (CHDA) i Dublin (138), efter at de irske myndigheder havde begrænset
gyldighedsperioden for skattelettelserne til lejerne fra det oprindeligt planlagte 2010 til 2003. Ifølge
beslutningen udgør skattelettelser driftsstøtte, hvis de fritager en virksomhed for udgifter, som den
normalt selv skal bære i den daglige drift eller som led i de normale aktiviteter. Det var især på grund
af driftsstøttens vedvarende karakter, at det blev konkluderet, at en sådan støtte principielt ikke er tilladt
for periodiske omkostninger, som fortsat varer ved i en væsentlig periode, efter at regionen ikke længere
er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra a). Periodiske skattelettelser er endvidere som støtteordninger
underlagt proceduren om hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 1.
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(129) EFT C 377 af 29.12.1999.
(130) Kommissionens direktiv 80/723/EØF af 25.6.1980 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser

mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder, EFT L 195 af 29.7.1980.
(131) EFT C 71 af 11.3.2000.
(132) EFT C 288 af 9.10.1999.
(133) EFT C 72 af 10.3.1994.
(134) EFT C 14 af 19.1.2000.
(135) EFT C 241 af 26.8.1999.
(136) EFT C 2 af 6.1.1998.
(137) EFT C 384 af 10.12.1998.
(138) Sag C-1/99 (ex NN 133/99), endnu ikke offentliggjort.



213. Med hensyn til skattelettelser i forbindelse med investeringer i Portugal (139) konkluderede
Kommissionen, at støtte, hvor støtteintensiteten er begrænset i forhold til de støttede projekters samlede
omkostninger, og som ydes for at tilskynde virksomheder til at gennemføre ganske bestemte
investeringer, er i overensstemmelse med fællesmarkedet. Den pågældende ordning indeholder
gennemsigtige regler, som giver mulighed for at kvantificere fordelen for den enkelte virksomhed. Denne
type støtte adskiller sig ikke fra tilskud og kan falde ind under de regionale undtagelser i traktatens artikel
87, stk. 3, litra a) og c), i overensstemmelse med punkt 31 i Kommissionens meddelelse om anvendelse
af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (140).

3. Direktivet om gennemskuelighed

214. Kommissionen vedtog den 30. marts 1999 et udkast til ændring (141) af direktiv
80/723/EØFC (142) (»gennemskuelighedsdirektivet«). Dette direktiv giver i sin nuværende form
Kommissionen mulighed for at undersøge økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og
offentlige virksomheder. I henhold til direktivet skal de offentlige myndigheder hvert år indberette
oplysninger til Kommissionen om virksomheder inden for fremstillingsvirksomhed og, efter anmodning
fra Kommissionen, om andre virksomheder.

215. Den foreslåede ændring er blevet nødvendig i lyset af den gradvise liberalisering af markedet i
Europa. Inden for de senere år har Kommissionen modtaget flere og flere klager over den adfærd, der
udvises af virksomheder, som har særlige eller eksklusive rettigheder og/eller modtager
udligningsbetalinger for at udbyde tjenesteydelser af generel økonomisk interesse, men som også driver
virksomhed i konkurrence med andre virksomheder. Ved behandlingen af disse klager inden for rammerne
af statsstøttereglerne har Kommissionen været nødt til at vurdere, om statsstøtten er forenelig med
fællesmarkedet eller ikke, og om den kan være omfattet af undtagelsen i EF-traktatens artikel 86, stk. 2.

216. Formålet med ændringen er at skabe gennemskuelighed i regnskaberne i (private og offentlige)
virksomheder, som driver forskellige former for virksomhed. Den gælder ikke for sektorer, hvor et andet
fællesskabsinstrument allerede kræver adskillelse af regnskaber (143), for tilfælde, hvor en tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse og/eller særlige eller eksklusive rettigheder er tildelt ved en åben og
gennemskuelig procedure, samt for virksomheder med en årlig samlet nettoomsætning på under 40 mio. EUR.

4. Meddelelse om statsgarantier

217. Kommissionen godkendte den 24. november »Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-
traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier« (144). Kommissionen agter at gøre sin politik
på dette område så gennemskuelig som muligt og dermed sikre, at dens beslutninger er forudsigelige, og
at ligebehandling er garanteret. Dokumentet indeholder ikke nye regler, men specificerer de principper,
der ligger til grund for vurderingen.
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(139) Sag N-97/99 (EFT C 375 af 24.12.1999).
(140) EFT C 384 af 10.12.1998.
(141) EFT C 377 af 29.12.1999.
(142) Kommissionens direktiv 80/723/EEC af 25.6.1980 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser

mellem medlemsstaterne og offentlige virksomheder, EFT L 195 af 29.7.1980.
(143) F.eks. inden for sektorer for postvæsen, telekommunikation eller elektricitet i henhold til de relevante direktiver.
(144) EFT C 71 af 11.3.2000.



218. Offentlige garantier er normalt knyttet sammen med et lån eller en anden finansiel forpligtelse, som
indgås mellem långiver og låntager. Der kan være tale om individuelle garantier eller garantier som led i
garantiordninger. Hvis garantien involverer støtte, indrømmes denne støtte i de fleste tilfælde til låntager,
fordi han kan rejse midler med lavere omkostninger, end det ville være muligt uden garantien. I meddelelsen
redegøres der for, hvorledes støtteelementet i en garanti beregnes og for de forskellige beregningsmetoder.

219. Under visse omstændigheder (eksempelvis hvis der senere indrømmes garanti til et eksisterende
lån, uden at lånebetingelserne ændres), kan der også være tale om støtte til långiveren. Dette undersøges
i hvert enkelt tilfælde.

220. Meddelelsen redegør endvidere for de betingelser, hvorunder Kommissionen på forhånd går ud
fra, at garantien ikke indeholder noget støtteelement. Blandt disse betingelser er, at låntager ikke er i
finansielle vanskeligheder og principielt vil kunne få lån til markedsvilkår på kapitalmarkedet, at
garantien er knyttet til en særlig finansiel transaktion, er for et fast maksimumbeløb, ikke dækker over
80 % af det udestående lån, og at der betales markedsprisen for garantien. Lignende betragtninger gælder
for garantiordninger, herunder at den præmie, der betales af støttemodtageren, beregnes på en sådan
måde, at ordningen sandsynligvis bliver selvfinansierende. Denne opregning betyder ikke, at garantier
automatisk indeholder støtte, hvis alle disse betingelser ikke er opfyldt.

221. Meddelelsen omhandler ikke spørgsmålet om forenelighed. På dette punkt gælder de samme
regler som for andre former for statsstøtte.

222. Ovennævnte principper i meddelelsen gælder for alle former for offentlige garantier, uanset om
de er fastsat i en kontrakt eller ved lov. De mere favorable finansieringsvilkår, der opnås af virksomheder,
hvis juridiske form indebærer, at de omfattes af statsgaranti, og at staten dækker deres tab, betragter
Kommissionen også som støtte i form af garanti. Det samme gælder for en stats erhvervelse af interesser
i en virksomhed, hvis der accepteres ubegrænset ansvar i stedet for det sædvanlige begrænsede ansvar.

223. Endelig redegøres der i meddelelsen for konsekvenserne af undladelse af at anmelde statsstøtte i
form af garantier. Garantier adskiller sig fra andre statsstøtteforanstaltninger (f.eks. tilskud) ved, at staten
i tilfælde af en garanti ikke kun indgår retlige forpligtelser over for støttemodtageren, men også over for
tredjemand, f.eks. den, der yder et lån, der er garanteret af staten. Det er derfor nødvendigt at undersøge,
om ulovligt ydet statsstøtte også har konsekvenser for tredjemand. Det er imidlertid et spørgsmål, der
skal vurderes inden for rammerne af den nationale lovgivning.

B — Statsstøttebegrebet

224. Enhver statsstøtte, der opfylder parametrene i EF-traktatens artikel 87, stk. 2, er statsstøtte og kan
være uforenelig med fællesmarkedet. For at falde ind under artikel 87, stk. 1, skal støtten i) ydes af staten
eller ved hjælp af statsmidler, ii) give støttemodtageren en økonomisk fordel, iii) ydes selektivt til »visse
virksomheder« eller til »visse produkter« og således fordreje konkurrencevilkårene samt iv) påvirke
samhandelen mellem medlemsstaterne. Den form, hvorunder støtten ydes (tilskud, rentelettelse,
skattelettelse, lånegarantier osv.), er ikke relevant for støttens vurdering i henhold til artikel 87, stk. 1.

225. Klassificeringen af støtteforanstaltninger som statsstøtte i henhold til artikel 87, stk. 1, er af betydning
for de nationale myndigheder, fordi det medfører en forpligtelse, jf. artikel 88, stk. 3, i EF-traktaten og artikel
2 i procedureforordningen (145) til at anmelde de påtænkte foranstaltninger til Kommissionen. Oplysning om
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(145) Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om de nærmere regler for anvendelse af EF-traktatens
artikel 93, EFT L 83 af 27.3.1999.



definition af statsstøtte er også af afgørende betydning for potentielle støttemodtagere, som skal undersøge
lovligheden af den støtte, de er berettiget til at modtage. Hvis en medlemsstat er i tvivl om, hvorvidt en
påtænkt foranstaltning er støtteberettiget, tilrådes det stærkt at anmelde den til Kommissionen. Ellers løber
støttemodtageren risiko for at blive tvunget til at tilbagebetale den modtagne støtte med renter.

1. Midlernes oprindelse

226. Støtteforanstaltningen skal, for at blive betragtet som støtte, hidrøre fra statsmidler. I sagen
Kinderkanal og Phoenix (146) konstaterede Kommissionen, at de licensafgifter, der blev opkrævet i
Tyskland hos tv-seere skulle betragtes som statsmidler. De er obligatoriske og skal betales, hvad enten
licensmodtageren ser de offentlige tv-kanalers programmer eller ikke. Midlerne opkræves og distribueres
på grundlag af statslige bekendtgørelser.

227. Kommissionen betragtede ligeledes de beløb, som franske notarer i landdistrikter skal indsætte i
banken Crédit Agricole (147) som statsmidler. Ifølge fransk lovgivning er notarerne forpligtede til at
indsætte de midler, de modtager af deres klienter i forbindelse med transaktioner, der skal varetages af
notarer, i Crédit Agricole. Til gengæld modtager notarerne en provision på 1 % af de indsatte beløb.
Kommissionen bemærkede, at medlemsstaten ved skønsmæssige beføjelser indrømmede Crédit Agricole
eksklusive rettigheder til at modtage finansielle midler, og at disse midler stammer fra notarer, der i
Frankrig er finansielle embedsmænd, der handler under en offentlig myndighed. Kommissionen
konkluderede derfor, at beløb, der indsættes af notarer, skal betragtes som statsmidler.

228. I dommen vedrørende Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA og Dornier Luft-
fahrt GmbH (148) af 17. juni bemærkede Domstolen, at en særlig insolvensprocedure kan bebyrde statsmid-
ler. Tilladelse til at videreføre økonomiske aktiviteter under særlig beskyttelse kan indebære en yderligere
byrde for de offentlige myndigheder, hvis staten eller offentlige myndigheder er blandt den kriseramte
virksomheds hovedkreditorer. Virksomheden vil nyde fordele på statens bekostning, f.eks. en statslig kau-
tion, en nedsat skattesats, fritagelse fra forpligtelsen til at betale bøder eller reel eftergivelse af offentlig gæld.

2. Fordele for en eller flere virksomheder

229. Det er den økonomiske fordel, som en virksomhed opnår ved statsstøtte, der kan medføre konkurren-
cefordrejning i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Denne fordel kan indrømmes ved et hvilket som
helst middel og omstændigheder og er ikke en følge af markedets funktion. Hvis der ikke foreligger en sådan
fordel, indebærer foranstaltningen ikke støtte. Kommissionen fastslog derfor, at nedsættelsen af en offentlig
tv-kanals koncessionsafgift ikke indebærer statsstøtte (149). Denne nedsættelse indebar ikke nogen fordel for
denne virksomhed, fordi den i det særlige tilfælde blot medførte en mindre fordel for selskabets private kon-
kurrenter, der betalte endnu lavere afgifter. I et tilfælde, hvor en spansk vinproducent modtog støtte til res-
taurering af et historisk kloster i sin besiddelse fandt Kommissionen, at der ikke var tale om støtte (150). Byg-
ningerne anvendes ikke til selskabets økonomiske aktiviteter, og den modtagne støtte dækkede kun en min-
dre del af restaureringsomkostningerne. Kommissionen konkluderede, at modtageren ikke opnåede nogen
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(146) Sag NN-70/98 (EFT C 238 af 21.8.1999).
(147) Sag C-89/97.
(148) Sag C-295/97.
(149) Sag NN-140/98, RAI SpA.
(150) Sag N-503/99, EFT C 33 af 5.2.2000.



økonomisk fordel, der var knyttet til hans erhvervsvirksomhed, og som kunne medføre konkurrencefordrej-
ninger.

230. I overensstemmelse med fast retspraksis medfører en delvis nedsættelse af de sociale
sikringsbidrag for en særlig industrigren støtte i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 1 (151).
Domstolen fastslog i sin dom af 5. oktober 1999 vedrørende den franske tekstilplan (152), at der også er
tale om en fordel i tilfælde, hvor staten indrømmer nedsættelse af udgifterne til sociale sikringsordninger
til gengæld for de udgifter, som virksomhederne må afholde som følge af kollektive overenskomster med
fagforeningerne. De berørte virksomheder har selv frivilligt indgået disse overenskomster på grundlag
af parternes økonomiske bedømmelse af overenskomsten.

231. Fordelen er ikke altid indlysende, hvis den indrømmes i en anden form end direkte tilskud. I sin
meddelelse om statsgarantier(153) af 24. november 1999 vurderede Kommissionen, i hvilket omfang
statsstøtte indebærer en fordel for de berørte virksomheder. Hvis garantien indrømmes på markedsvilkår,
går Kommissionen a priori ud fra, at den ikke omfatter noget støtteelement. I afgørelsen vedrørende
Hoogovens-Usines Gustave Boël (154) fandt Kommissionen, at de belgiske myndigheders intervention i
forbindelse med Dufercos overtagelse af Hoogovens-Usines Gustave Boël skete på markedsvilkårene,
og derfor ikke indebar nogen statsstøtte.

232. I sagen vedrørende Tubacex (155) fastslog Domstolen ikke desto mindre, at markedsrenten for bank-
lån under visse omstændigheder ikke er et hensigtsmæssigt kriterium til at fastslå, om der er tale om en for-
del. Domstolen fastslog, at den rentesats, en kreditor kræver ved fastsættelse af fristen for tilbagebetaling,
bestemmes af andre kriterier end markedsrenten for lån. I dette tilfælde søger kreditor ikke så meget at opnå
en særlig fortjeneste, men at sikre, at det lånte beløb tilbagebetales, uden at han lider tab, f.eks. ved inflation.
Domstolen fokuserede på spørgsmålet om, på hvilken baggrund Kommissionen vurderer, om der er tale om
støtte. Fogasa, en institution under tilsyn af det spanske arbejds- og socialministerium, har til opgave at ud-
betale lønninger til ansatte i virksomheder, der ikke er i stand til at betale dem på grund af insolvens. Dom-
stolen fastslog, at dette ikke kan sammenlignes med tildeling af lån til kriseramte virksomheder. De berørte
virksomheders gæld stiger automatisk blot som følge af, at Fogasa overtager lønudbetalingen. Tubacex er ju-
ridisk forpligtet til at tilbagebetale disse beløb. Der kan kun forhandles om betingelserne for tilbagebetaling.
For at kvantificere mulige støtteelementer skal Kommissionen derfor analysere en sammenlignelig mar-
kedssituation for at fastslå en passende referencerente. Fogasa skal derfor sammenlignes med en privat kre-
ditor, der prøver at få sit lån tilbagebetalt ved at indrømme udsættelse med betaling eller forhandle vilkårene
for tilbetaling. Domstolen fastslog, at det var forkert af Kommissionen at sammenligne den rentesats på 9 %,
der rent faktisk blev betalt, med den normale markedsrente for banklån i stedet for at se på de rentesatser, en
privat kreditor i en sammenlignelig situation ville forlange, og som sandsynligvis ville være lavere end dis-
se markedssatser.

233. De betingelser, hvorunder offentlige virksomheder indgår kontrakter om tjenesteydelser med
afhængige selskaber på markedet, kan udgøre statsstøtte. I sagen vedrørende Sécuripost (156) fandt
Kommissionen imidlertid, at kontraktforholdet mellem French La Poste og Sécuripost overholdt
markedspriserne og derfor ikke indebar nogen økonomisk fordel for Sécuripost.
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(151) Jf. Domstolen, Sag 173/73 af 2.7.1974, Kommissionen mod Italien, Sml. 709 og C-301/87 af 14.2.1990,
Frankrig mod Kommissionen, Sml. I-307.

(152) Sag C-251/97, Frankrig mod Kommissionen.
(153) SEK(1999) 1918, beskrevet i kapital III.A.4, ovenfor.
(154) Sag N-246/99, EFT C 245 af 28.8.1999.
(155) Sag C-342/96, Spanien mod Kommissionen; bekræftet i sag C-256/97, Déménagements-Manutention Transport

SA.
(156) Sag C-24/96.



234. En særlig situation for at sammenligne statens adfærd med markedsvilkårene er de tilfælde, hvor
staten tilfører kapital til sine egne virksomheder. Her anvender Kommissionen kriteriet vedrørende den
private investor. Ved hjælp af dette instrument vurderer Kommissionen, om staten, når den støtter
offentlige virksomheder eller private virksomheder, der delvist ejes af staten, gør dette på mere gunstige
vilkår sammenlignet med en privat investors adfærd under normale markedsvilkår. Er dette tilfældet,
involverer statens foranstaltning statsstøtte i henhold til artikel 87, stk. 1. Denne fremgangsmåde er
bekræftet af Førsteinstansretten (157). Den erkendte imidlertid, at et moderselskab selv i det private
erhvervsliv i en begrænset periode kan overtage sine datterselskabers tab. Denne adfærd kan f.eks. være
motiveret af ønsket om at støtte gruppens image eller omlægge dens aktiviteter. Domstolen fastslog
imidlertid, at der skal være udsigt til, at datterselskabet igen kan blive rentabelt. En privat investor har
ikke råd til — efter flere års tab — at tilføre yderligere kapital, som medfører større udgifter end
selskabets likvidation. Princippet vedrørende den private investor gælder også i tilfælde, hvor staten
giver afkald på udbytte, som en privat investor ville forlange. I afgørelsen vedrørende Westdeutsche
Landesbank konkluderede Kommissionen, at det udbytte på 0,6 %, som delstaten Nordrhein-Westfalens
forlangte, ligger under det, en privat investor ville forvente, når han tilfører midler i en sådan
størrelsesorden til en banks kapitalgrundlag. Afkald på et passende udbytte indebærer støtte (158).

235. Der er på den anden side ikke tale om indrømmelse af nogen diskriminerende fordel til en
virksomhed i medfør af artikel 87, stk. 1, hvis staten blot køber et produkt eller en tjenesteydelse hos en
virksomhed til markedsprisen. Kommissionen fastslog derfor, at offentlig støtte til
infrastrukturforvaltere, der giver dem mulighed for at tilbyde en vis tjeneste (f.eks. anlæg og drift af
afgiftsbelagte motorveje) ikke indebærer støtte, hvis infrastrukturforvalteren er udvalgt på grundlag af et
ikke-diskriminerende udbud, der er åbent for alle faktiske og potentielle tilbudsgivere. Efter
Kommissionens opfattelse er en sådan procedure den bedste mulighed for at sikre, at den offentlige støtte
svarer til det minimum, der er nødvendigt for at få gennemført projektet, og som derfor afspejler
markedsprisen for projektets gennemførelse (159). I tilfælde, hvor der ikke er noget udbud, kan
Kommissionen i exceptionelle tilfælde fastslå, at den offentlige sektors finansiering repræsen-terer
markedsprisen, hvis statsstøtten er blevet vurderet af en uafhængig ekspert på grundlag af generelt
accepterede markedsindikatorer og værdifastsættelsesnormer og, hvis det er fastslået, at støtten
repræsenterer den mindstepris, der skal betales for en tjenesteydelse eller et gode (160).

236. I et tilfælde, hvor en medlemsstat hos et færgeselskab købte et forudbestemt antal rejsevouchers
til en forudbestemt pris (161), fastslog Førsteinstansretten, at prisen ikke nødvendigvis afspejlede
markedsprisen. Det købte antal vouchers var større end det antal, der rent faktisk var brugt de foregående
år. Voucherne kan endvidere udelukkende benyttes i lavsæsonen, hvorved virksomheden blev fritaget for
eventuelt at forøge kapaciteten i højsæsonen. Det blev derfor foreslået, at transaktionen indebar en fordel
for virksomheden i den i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, fastsatte betydning.

3. Specificitetkrav

237. Med hensyn til vurderingen af, om en foranstaltning indebærer støtte, er det vigtigt at skelne den
situation, hvor støtten begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner, som specificeret i artikel
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245 af 28.8.1999.
(161) Sag T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) mod Kommissionen.



87, stk. 1, fra den situation, hvor de pågældende foranstaltninger har en virkning på tværs af sektorerne
eller gælder i hele medlemsstaten og tager sigte på at begunstige hele økonomien. I sidstnævnte tilfælde
er der ikke tale om statsstøtte i henhold til artikel 87, stk. 1.

238. Kommissionen fastslog derfor den 11. maj, at en nederlandsk skatteforanstaltning »del-vis
fremskyndet afskrivning for F&U-laboratorier«, der er en generel skatteordning, ikke indebærer
statsstøtte (162). Ifølge foranstaltningen kan en del af investeringerne i et F&U-laboratorium afskrives
hurtigt. De nederlandske myndigheder har ikke skønsmæssige beføjelser i forbindelse med anvendelsen
af foranstaltningen. Foranstaltningen gælder ikke en specifik sektor, den gælder for alle virksomheder
på lige fod, og den er ikke begrænset til nogen bestemt region eller lokalitet. Der er derfor ikke tale om
en specifik foranstaltning.

239. Selv om foranstaltningen ikke er begrænset til en enkel sektor, kan den betragtes som specifik. I
dommen af 17. juni 1999, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA og Dornier
Luftfahrt GmbH (163), der er omtalt ovenfor, fastslog Domstolen, at en italiensk særlig
insolvensprocedure, der afviger fra de normale procedurer, skal betragtes som en specifik foranstaltning.
Domstolen bemærkede, at den pågældende lov sigter mod at blive anvendt på en selektiv måde til fordel
for store kriseramte industrivirksomheder, hvis gæld til visse kategorier af kreditorer, hovedsageligt
offentlige kreditorer, er særlig stor. Den bemærkede endvidere, at industriministeriets beslutninger om at
stille den kriseramte virksomhed under særlig administration er påvirket af nationale industripolitiske
hensyn og derfor skønsmæssig. Under disse omstændigheder vedrører den pågældende lovgivning
specifikke virksomheder. I dommen Déménagements-Manutention Transport SA (164) af 29. juni 1999
understregede Domstolen, at i de tilfælde, hvor det organ, der yder finansiel støtte, har en vis
manøvremargen, der giver det mulighed for at udvælge støttemodtagerne eller de betingelser, hvorunder
støtten ydes, kan støtten ikke betragtes som en generel foranstaltning.

240. Kommissionen fastslog, at en spansk skattelempelsesordning var specifik, fordi den var
begrænset til store investorer. Den minimumsinvestering (15 mio. EUR), der kræves for at opnå
skattelettelsen, er stor nok til at begrænse dens anvendelse i praksis til investeringer, som involverer store
kapitalbeløb. Dette er ikke berettiget som følge af skattesystemets karakter eller forvaltning, som der
gøres undtagelse fra (165). Det forhold, at kun store investorer kan opnå skattelettelser, bevirker, at der
er tale om en specifik foranstaltning, som til gengæld klassificerer den som statsstøtte i henhold til
traktatens artikel 87, stk. 1 (166).

241. Domstolen bekræftede den 17. juni Kommissionens beslutning (167) om, at reduktionen af
socialsikringsbidragene som led i den belgiske Maribel bis/ter-ordning er en selektiv foranstaltning (168).
Den udelukker virksomheder inden for fremstillingsindustrien, der ikke er nævnt i den kongelige
anordning om indførelse af ordningen, samt virksomheder inden for service- og byggesektoren fra
fordelen ved disse reduktioner. Hverken det store antal virksomheder, der nyder godt af fordelen, eller
diversiteten og betydningen af de sektorer, hvor disse virksomheder findes, er tilstrækkelig til at
konkludere, at Maribel bis/ter-ordningen er en generel foranstaltning.
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(162) Sag N-18/97, EFT C 225 af 7.8.1999.
(163) Sag C-295/97.
(164) Sag C-256/97; se også statsstøtte, sag C-22/99 af 22.12, Ramondin.
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(166) Sag C-76/97, Daewoo, EFT L 292 af 13.11.1999; også sag C-22/99, Ramondin og C-48-54/99.
(167) Sag C-14/96, EFT 1997 L 95.
(168) Sag C-75/97, Belgien mod Kommissionen.



4. Påvirkning af samhandelen i EU

242. Når staten indrømmer selv en begrænset fordel til en virksomhed, som er beskæftiget inden for
en sektor med en intens konkurrence, er der tale om konkurrencefordrejning eller risiko herfor. For at
fastslå indvirkningen på samhandelen mellem medlemsstaterne er det tilstrækkeligt at konkludere, at
støttemodtageren udøver, eller blot delvis udøver, aktiviteter, der indgår i samhandelen mellem
medlemsstaterne. I sagen vedrørende Marina di Stabia (169) konkluderede Kommissionen derfor, at en
marina ved kysten ud til Det Tyrrhenske Hav i Syditalien også kan tiltrække begrænset efterspørgsel fra
helt op til den sydfranske kyst og derfor påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Dette kan
undertiden udelukkes, når der er tale om rent lokale tjenester. I sagen om støtte til offentlig transport i
Venedigs laguneområde fastslog Kommissionen, at en lokal tjeneste uden potentiel konkurrence, hvor
den opererende virksomhed har fået tildelt en eksklusiv ret, ikke påvirker handelen mellem
medlemsstaterne (170).

243. I en spansk ordning om støtte i forbindelse med førtidspensionering af selvstændige
vognmænd (171) fastslog Kommissionen, at der ikke var tale om konkurrencefordrejninger. I henhold til
ordningen har selvstændige vognmænd over 60 år mulighed for at opnå støtte, hvis de definitivt forlader
erhvervet. Støttemodtagerne ophører med erhvervsmæssig virksomhed, og foranstaltningen indebærer
derfor ikke nogen fordel for virksomheder, der er aktive på markedet, og kan derfor ikke påvirke
samhandelen mellem medlemsstaterne.

244. I beslutningen om kompensation til nederlandske tankstationer i nærheden af den tyske grænse på
grund af en påstået nedgang i omsætningen som følge af højere nederlandske punktafgifter fastslog Kom-
missionen, at statsstøtte ikke må anvendes som kompensation til virksomheder i grænseområder på grund af
forskelle i afgifterne mellem to lande (172). Beslutningen vedrørte tankstationer, der ikke var omfattet af de
minimis-reglen. Domstolen bekræftede, at det forhold, at en medlemsstat ved hjælp af ensidige foranstalt-
ninger forsøger at tilnærme konkurrencevilkårene i en særlig sektor til de vilkår, der gælder i andre med-
lemsstater, ikke medfører, at de pågældende foranstaltninger mister deres karakter af støtte (173).

C — Undersøgelse af støttens forenelighed med fællesmarkedet

1. Horisontal støtte

1.1. Små og mellemstore virksomheder

245. Generelt stiller Kommissionen sig positivt over for støtte til små og mellemstore virksomheder i
betragtning af deres strukturelle handicaps i forhold til større virksomheder og i betragtning af deres
innovations-, jobskabelses- og vækstpotentiale. Kommissionen vedtog den 28. juli et udkast til en
gruppefritagelsesforordning om støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV). Udkastet er i tråd
med de eksisterende rammebestemmelser for støtte til SMV. Forordningen omfatter tillige en mulighed
for at beregne investeringsstøtte som støtte til jobskabelse i tilknytning til investeringerne. Det betyder,
at investeringsstøtte kan beregnes som en procentdel af omkostningerne ved den yderligere
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beskæftigelse, som investeringen medvirker til. Konceptet var først blevet indført for retningslinjerne for
regional støtte. Kommissionen foreslog det anvendt også på SMV uden for de støtteberettigede områder,
da det begunstiger arbejdskraftintensive industrier i højere grad end støtte, der måles som en procentdel
af anlægsinvesteringer. Konceptet kan i høj grad hjælpe virksomheder i servicesektoren.

246. Med sin beslutning om danske Vækstfonden (174) godkendte Kommissionen en offentlig fond for
tildeling af lån med deltagelse i resultaterne og for kapitalindskud i innovationsfonde og fonde med
risikovillig kapital. Investeringer i sidstnævnte sker sammen med private investorer.
Finansieringsafgørelser træffes på et kommercielt grundlag. Kommissionen fandt, at ordningen ikke
indebærer så store fordele for de private investorer, der deltager i fondene, at det vil kunne fordreje
konkurrencen i strid med den fælles interesse, da ordningen er udformet med henblik på at give dem den
nødvendige ekstra tilskyndelse til at påtage sig de yderligere risici, der er forbundet med investering i
innovative SMV. Kommissionen konkluderede endvidere, at enhver fordel for de SMV, hvori fondene
investerer, vil holde sig inden for de tilladte lofter i henhold til rammebestemmelserne for henholdsvis
SMV og forskning og udvikling.

1.2. Forskning og udvikling

247. Støtte til forskning og udvikling er i Fællesskabets interesse og kan ligeledes godkendes i form
af ad hoc-støtte til den enkelte virksomhed. Kommissionen godkendte i Dornier Luftfahrt GmbH (175)-
sagen en statsgaranti for et F&U-projekt for udvikling af en ny serie af regionalfly. Foranstaltningen blev
anset som udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet og som værende i overensstemmelse med EF-
rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling (176). Kommissionen godkendte
tilsvarende nederlandsk støtte til et program for langtidsforskning hos Shell Chemicals BV (177).
Programmet er udarbejdet i fællesskab mellem den nederlandske regering og Shell Chemicals. Det
fokuserer på tre områder: katalyse, grundlagsskabende analytisk metode og molekylær toksikologi.
Forskningen kan føre til nye materialer, en bedre forståelse af naturen og/eller sammensætningen af
materialer og produktstrømme samt en bedre forståelse af, hvordan visse molekylære strukturer
interagerer med menneskeceller. Støtten skal inter alia tjene som en katalysator for at intensivere
samarbejdet mellem Shell Chemicals og den akademiske verden og har derfor en tilskyndende virkning.
Kommissionen konkluderede, at programmet er en kombination af grund- og industriforskning og falder
inden for rammerne af rammebestemmelserne for forskning og udvikling.

1.3. Beskæftigelse og uddannelse

248. En af de største udfordringer, Fællesskabet står over for, er at finde metoder til at forbedre
beskæftigelsessituationen. I EF-traktatens nye afsnit om beskæftigelsen kræves det, at medlemsstaterne
skal udvikle en samordnet strategi for beskæftigelsen og for fremme af en kvalificeret, veluddannet og
smidig arbejdsstyrke og arbejdsmarkeder, som reagerer på økonomiske forandringer. Den vigtige rolle,
som uddannelse spiller, både med hensyn til at styrke Fællesskabets konkurrenceevne og skabe og
fastholde arbejdspladser, har tilskyndet medlemsstaterne til at fremme investeringer i uddannelse. For at
understrege betydningen af denne form for støtte vedtog Kommissionen den 28. juli et udkast til
gruppefritagelsesforordning for uddannelsesstøtte. Formålet er at gennemføre rammebestemmelserne om
støtte til uddannelse (178).
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(174) Sag N-668/98, EFT C 245 af 28.8.1999.
(175) Sag N-281/99, EFT C 40 af 12.2.2000.
(176) EFT C-45 af 17.2.1996.
(177) Sag N-335/98, EFT C 298 af 16.10.1999.
(178) EFT C 343 af 11.11.1998.



249. Fællesskabets interesse i at fremme jobskabelsen gælder naturligvis lovlig beskæftigelse. Kommissionen
godkendte derfor den 3. marts 1999 en påtænkt italiensk foranstaltning for at reducere arbejdsmarkedsbidrag og
give skatteamnesti til virksomheder, der lader deres »sorte« arbejdskraft overgå til lovlige arbejdsvilkår (179).
Kommissionen anerkendte, at det er i Fællesskabets interesse at bekæmpe sort arbejde.

250. Støtte til opretholdelse af beskæftigelsen ligner driftsstøtte. Den kan kun godkendes på en række
betingelser i regioner, der er berettiget til regionalstøtte i henhold til artikel 87, stk. 3, litra a). Vedrørende
en reducering af arbejdsmarkedsbidragene i byerne Venedig og Chioggia (180) traf Kommissionen en
negativ beslutning over for støtte til opretholdelse af arbejdspladser i laguneområdet, men godkendte den
del af foranstaltningen, der skal fremme rekrutteringen af dårligt stillede arbejdstagere og øge jobskabelsen.

251. I en individuel sag om støtte til medarbejderuddannelse til Eli Lilly Ltd i Det Forenede
Kongerige (181) godkendte Kommissionen et projekt for uddannelse af medarbejderstaben i Eli Lilly, som er
aktiv i den farmaceutiske industri. Kommissionen anså projektet som et generelt uddannelsesprojekt som
defineret i rammebestemmelserne om støtte til uddannelse. Projektet fremmer færdigheder, der kan overføres
til andre virksomheder i samme sektor eller til virksomheder inden for dertil knyttede arbejdsområder. Denne
mulige overførsel afspejles i, at projektet afsluttes med nationalt anerkendte kvalifikationer.

1.4. Miljøbeskyttelse

252. Kommissionen besluttede den 22. december at forlænge rammebestemmelserne for statsstøtte til
miljøbeskyttelse (182) til den 30. juni 2000. Herefter er det hensigten, at nye rammebestemmelser skal
træde i kraft. Kommissionen havde i 1999 flere gange lejlighed til at præcisere sin fortolkning af de
gældende rammebestemmelser.

253. Kommissionen besluttede den 21. april ikke at gøre indsigelse over for flere bestemmelser om
særafgifter i den tyske lov om miljøafgiftsreform fra januar og februar (183). Med foranstaltningen
indføres en ny afgiftssats for elektricitet og mineralolie, men den indeholder samtidig flere
afgiftsfritagelser, navnlig nedsatte satser for fremstillingsindustrien, landbrug og skovbrug samt
jernbanetransporten. I henhold til rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse kan
nyindførte miljøafgifter under visse omstændigheder berettige til statsstøtte i form af fritagelser fra
miljøafgifterne. Dette kan være tilfældet, hvis visse sektorer ikke med det samme vil kunne påtage sig
den ekstra økonomiske byrde og har behov for at blive fritaget. Kommissionen fandt, at betingelserne
for en sådan godkendelse var til stede. Den tog med i betragtning, at ikke alle medlemsstater i
Fællesskabet eller tredjelande på nuværende tidspunkt har indført sådanne energiafgifter, hvorfor
indførelsen af miljøafgifter påvirker de pågældende virksomheders konkurrencemæssige stilling.
Kommissionen tog også i betragtning, at den tyske regering har forpligtet sig til at genanmelde
foranstaltningerne senest efter tre år med henblik på fornyet godkendelse. Kommissionen godkendte
ligeledes denne støtteforanstaltning for de sektorer, der hører under EKSF-traktaten (184).

254. Kommissionen insisterer på, at støtte til investering i miljøforbedringer kun kan baseres på de
yderligere omkostninger, som er nødvendige for at opfylde disse miljømål. Derfor godkendte den kun
en del af en af den nederlandske regering påtænkt foranstaltning til støtte af miljøinvesteringer i
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(179) Sag N-545/98, EFT C 113 af 24.4.1999.
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(181) Sag N-452/98.
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(183) Sag NN-47/99, EFT C 166 af 12.6.1999.
(184) Sag NN-50/99 (ex NN-61/99), EFT C 245 af 28.8.1999.



forbindelse med opførelse af en procesintegreret gasturbine på raffinaderiet NEREFCO (185). Med
henvisning til rammebestemmelserne kræver Kommissionen endvidere, at den påtænkte støtte reelt
tjener til opfyldelsen af miljømålsætningen. I sagen om Ferriere Nord SpA nærede Kommissionen
alvorlig tvivl om, hvorvidt miljøbeskyttelse er den reelle målsætning for de investeringer, der hævdes
støtteberettigede, og den indledte derfor en procedure (186).

1.5. Rednings- og omstruktureringsstøtte

255. Kommissionen vedtog den 8. juli de ændrede rammebestemmelser for statsstøtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder (187). Den nye tekst betyder på mange områder en stramning
af reglerne i tråd med de forpligtelser, som Kommissionen påtog sig i handlingsplanen for det indre
marked i 1997. Støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder har givet anledning til
nogle af de største og mest kontroversielle statsstøttesager i de seneste år. Kommissionen har gang på
gang udtrykt bekymring om omfanget af sådan støtte i EU, idet den ofte ydes ad hoc foranlediget af en
pludselig krise, og den har udpræget en fordrejende virkning for det indre marked.

256. Den nye tekst, som erstatter de tidligere rammebestemmelser fra 1994, strammer reglerne på flere
områder. Dette gælder bl.a. gentagen omstruktureringsstøtte. Der er indført et princip om
»engangsstøtte«, som udelukker virksomheden fra påny at modtage omstruktureringsstøtte i en periode
på ti år efter den første omstrukturerings gennemførelse. Teksten præciserer yderligere, hvilke
virksomheder der kan anses for at være kriseramte, og det understreges, at nye virksomheder (herunder
virksomheder, der er oprettet på grundlag af aktiver fra en tidligere virksomhed) er udelukket. De nye
rammebestemmelser begrænser også medlemsstaternes mulighed for at give støtte, der er godkendt af
andre årsager (såsom regionalstøtte) til virksomheder, der modtager støtte til deres omstrukturering.
Samtidigt opretholdes de grundlæggende principper fra de foregående rammebestemmelser, nemlig at
redningsstøtte er en kortvarig overgangsstøtte, mens det undersøges, hvordan virksomhedens
fremtidsmuligheder ser ud, og den kan kun tildeles i form af lån og garantier. Omstruktureringsstøtte kan
kun tildeles som led i en omfattende omstruktureringsplan, der kan genetablere virksomhedens
levedygtighed. Til gengæld skal virksomheden kompensere ved f.eks. at nedbringe kapaciteten.

257. Der er i de nye regler taget højde for de særlige omstændigheder, der gælder de nye tyske
delstater. Kommissionen har i de seneste år givet særlig dispensation i sager vedrørende disse områder
på grund af de særlige vanskeligheder, der er forbundet med regionens omstilling fra planøkonomi. I
1999 havde Kommissionen også mange sager til vurdering vedrørende virksomheder i de nye delstater.
De nye rammebestemmelser fastlægger en nærmere begrænsning for denne særbehandling, idet det er
Kommissionens mening, at begrundelsen for særbehandlingen nu næsten ikke mere er til stede. Især
finder princippet om engangsstøtte i fuldt omfang anvendelse efter den 31. december 2000.

258. Kommissionen har ikke gjort indsigelse i mange af de tyske omstruktureringssager. I andre har
den derimod haft grund til at insistere på, at der blev fremlagt bæredygtige og realistiske planer, som
f.eks. i beslutningen vedrørende Spindelfabrik Hartha (188), Dieselmotorenwerk Rostock (189), Weida
Leder GmbH (190) eller Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH (191). I sagen om Graphischer
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Maschinenbau GmbH (192) reducerede Kommissionen det påtænkte støttebeløb, da det overskred det
absolut nødvendige for at omstrukturere virksomheden.

259. Omstruktureringsplaner kan kun godkendes, når private investorer bidrager i væsentligt omfang.
I sagen Verlipack/Heye-Glas (193) havde Kommissionen tidligere konkluderet, at virksomheden Heye-
Glas’ deltagelse i omstruktureringen af Verlipack udgjorde de påkrævne væsentlige bidrag fra en privat
investor. Dog viste det sig senere, at Heye-Glas selv havde modtaget offentlig finansiering netop med
henblik på investeringen i Verlipack. I denne sag er det tvivlsomt, om investeringen kan betragtes som
svarende til en privat investors forretningsafgørelse. Kommissionen genindledte derfor proceduren efter
artikel 88, stk. 2.

1.6. Støtte til direkte investeringer i tredjelande

260. Statslige støtteforanstaltninger til direkte investeringer i tredjelande udgør statsstøtte. De kan
imidlertid være forenelige med fællesmarkedet, hvis de ud over at påvirke fællesskabsindustriens
konkurrenceevne fremmer andre fællesskabsmål såsom udviklingen af SMV. I forbindelse med
vurderingen af støtte til direkte investeringer i tredjelande foretaget af SMV har Kommissionen derfor
anvendt rammebestemmelserne for støtte til SMV. Kommissionen godkendte en portugisisk fiskal
støtteordning, hvorefter portugisiske virksomheder kunne få støtte til at foretage direkte investeringer i
tredjelande (194). Ordningen udelukker enhver form for direkte eller indirekte eksportstøtte og indebærer
anmeldelse af hver enkelt tildeling af støtte til større virksomheder og hver enkelt støtteforanstaltning til
fordel for SMV, hvis støtteintensiteten overstiger tærsklen på 7,5/15 % for investeringsstøtte. Udkastet til
gruppefritagelsesforordningen for SMV indeholder en nærmere præcisering af denne fremgangsmåde, idet
støtte til investeringer »inden for eller uden for Det Europæiske Fællesskab« udtrykkeligt godkendes (195).

2. Regionalstøtte

261. Med Kommissionens vedtagelse i 1997 af retningslinjerne (196) for statsstøtte med regionalt sigte
blev der indført en strengere fremgangsmåde i afgrænsningen af de områder, der kunne berettiges til
regionalstøtte, og i fastsættelsen af de dertil knyttede støtteintensiteter og regionale lofter.
Kommissionens hensigt var nemlig, at de støttede regioner skulle afgrænses mere objektivt, den
geografiske koncentration skulle styrkes, og regionalstøttens intensitet skulle nedbringes. De nye
regionale støttekort skal gælde for 2000 til 2006, hvilket svarer til strukturfondenes kommende
interventionsperiode.

262. Året 1999 gik med gennemførelsen af denne reform. Kommissionen havde således anmodet
medlemsstaterne om at anmelde deres udkast til regionalstøttekort inden udgangen af marts måned 1999.
De fleste anmeldelser indgik først senere. Kommissionen kunne dog i 1999 godkende
regionalstøttekortene for de fem nye tyske delstater (197), Finland (198), Danmark (199), Irland,
Grækenland og de portugisiske regioner, der er berettiget til støtte i henhold til artikel 87, stk. 3, 
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litra a) (200). Med hensyn til Frankrig, Belgien og Nederlandene (201) samt de tyske (202) og
portugisiske (203) artikel 87, stk. 3, litra c)-regioner indledte Kommissionen, efter at have konstateret, at
kortudkastene ikke var fuldstændig i overensstemmelse med retningslinjerne, for så vidt angår
afgrænsningen af de støtteberettigede regioner og/eller fastsættelsen af støtteintensiteterne, proceduren
efter artikel 88, stk. 2. Kortene for Østrig, Spanien, Italien, Luxembourg, Det Forenede Kongerige og
Sverige var endnu i december 1999 til gennemgang efter proceduren i artikel 88, stk. 3.

263. Kommissionen har på denne baggrund meddelt medlemsstaterne, at støtte, der tildeles på
grundlag af ordninger, der ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne, er ulovlig og uforenelig med
fællesmarkedet. Hertil kommer, at regionalstøtte, der udbetales fra og med den 1. januar 2000 uden for
de regioner, der er godkendt efter en af de regionale undtagelsesbestemmelser efter artikel 87, stk. 1,
udgør ulovlig støtte. Regionalstøttekortenes færdiggørelse og de hensigtsmæssige foranstaltninger, som
medlemsstater accepterede i 1998, er en forudsætning for at iværksætte interventioner over
strukturfondene i den nye programmeringsperiode.

264. De multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter (204) trådte
i kraft den 1. september 1998 for en periode på tre år og er nu i år blevet anvendt for første gang.
Kommissionen besluttede den 21. april ikke at gøre indsigelse over for regionalstøtte anmeldt af Spanien
til fordel for Rockwool Penisular S.A (205). Hensigten med de multisektorale rammebestemmelser er at
styrke kontrollen af sager, hvor der er stor sandsynlighed for fordrejende virkninger (206).
Rammebestemmelserne giver en »bonus« til støtteforanstaltninger, der finansierer investeringer, som
direkte eller indirekte fører til jobskabelse. Støttebeløbet reduceres, når investeringen foranlediger en
kapacitetsforøgelse i en sektor i nedgang eller med eksisterende overkapacitet, eller når
modtagervirksomheden, før den støttede investering foretages, tegner sig for en markedsandel på mindst
40 %. Rammebestemmelser tager også højde for det støttede projekts kapitalintensitet. Kommissionen
viste sig i stand til at overholde rammebestemmelsernes meget stramme undersøgelsesfrister.

265. Kommissionen afsluttede den formelle undersøgelsesprocedure over for en ordning for statsstøtte
til lejere af erhvervsejendomme i Customs House Docks Area i Dublin (207), som ændret af de irske
myndigheder. Kommissionen var bekymret for langtidsvirkningen af den efterfølgende skattefordel, som
påtænktes videreført til langt efter den 31. december 1999, dvs. efter udløbet af det nuværende gunstigere
regionalstøttekort, muligvis helt indtil 2010. Denne bekymring forstærkedes af, at sagen indebærer såvel
skattelettelser som driftsstøtte. Med hensyn til begge disse støtteformer søger Kommissionen at sikre
mere lige konkurrencevilkår. Da de irske myndigheder har begrænset varigheden af ordningens
skattelettelser for lejerne til 2003 mod muligvis 2010, konkluderede Kommissionen, at ordningen er
forenelig med artikel 87, stk. 3, litra a).
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(205) Sag N-94/99 (EFT C 288 af 9.10.1999).
(206) Se Konkurrenceberetningen for 1997, punkt 210 til 212 for nærmere beskrivelse af de multisektorale

rammebestemmelser.
(207) Sag C-1/99 (ex NN-133/99), endnu ikke offentliggjort.



3. Sektorstøtte

3.1. Sektorer underlagt særlige regler

3.1.1. Skibsbygningsindustrien

266. Rådets forordning (EF) nr. 1540/98 af 29. juni 1998 om nye regler for støtte til
skibsbygningsindustrien (208) trådte i kraft den 1. januar 1999. Forordningen fastholder muligheden for
at yde driftsstøtte til skibsbygningskontrakter, der undertegnes inden udgangen af 2000. De anmeldelser,
som Kommissionen har modtaget, viser, at medlemsstaterne vælger at videreføre deres eksisterende
støtteprogrammer, for så vidt angår denne form for støtte. I tråd med forordningens artikel 12 har
Kommissionen aflagt rapport om markedssituationen inden for skibsbygningsindustrien (209), som blev
drøftet af Rådet den 9. november 1999. Rapporten fokuserer på kritiske udviklinger på
skibsbygningsmarkedet i 1998 og i begyndelsen af 1999. Dette tidsrum var præget af et faldende antal
nybygningsordrer og meget lave priser. Rådet vedtog rapportens anbefalinger og opfordrede
Kommissionen til at meddele Rådet yderligere udviklinger så hurtigt som muligt.

267. Omstruktureringsperioden for den statsejede spanske skibsbygningskoncern AESA og for MTW-
Werft og Volkswerft i det østlige Tyskland udløb den 31. december 1998. Omstruktureringsstøtten til
disse værfter var underlagt reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 1013/97 (210). Den sidste deludbetaling
af støtten til Volkswerft blev godkendt den 8. september 1999 (211). Kommissionen afgav i oktober 1999
den sidste rapport til Rådet i henhold til denne forordnings artikel 2 (212). Kommissionen konkluderede,
at omstruktureringsprogrammerne i samtlige sager reelt var gennemført. De to tyske værfter blev
privatiseret i begyndelsen af 1998 og overgik til større skibsbygningskoncerner. Værfterne udviste
positive resultater i det første år efter privatiseringen. Med undtagelse af et enkelt værft, der blev
privatiseret under omstruktureringsperioden, udviste de resterende statslige spanske værfter betydelige
tab i 1998 og nåede således ikke deres rentabilitetsmål. Kommissionen vil fortsat overvåge, at
kapacitetsbegrænsningerne overholdes på de tyske og spanske værfter.

268. Kommissionen traf i oktober 1999 en endelig negativbeslutning om statsstøtte til et beløb på
110,9 mio. EUR i form af skattelettelser til den statsejede spanske skibsbygningskoncern AESA (213).
Kommissionen fandt, at støtten ikke er forenelig med betingelserne i Kommissionens beslutning fra 1997
om ovennævnte omstruktureringsstøtte til værfterne. Den støttepakke, der blev godkendt i 1997,
indeholdt et maksimalt støttebeløb i form af særlige skattelettelser på 349 mio. EUR i perioden 1995-
1999 som kompensation for værfterne for manglende mulighed for at nyde fordel af skattelettelserne
under Spaniens almindelige skattekonsolideringssystem. Efterfølgende blev værfterne imidlertid
integreret i det statslige holdingsselskab Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, som har opnået
skattelettelser inden for det almindelige skattekonsolideringssystem ved at udligne tab i nogle
koncerngrene med indtjening i andre. Disse ændrede omstændigheder førte til, at værfterne i 1998 fik
en almindelig skattelettelse svarende til, hvad de var berettiget til på grundlag af deres 1997-resultater.
På trods af dette modtog værfterne imidlertid i juli 1998 en særlig skattelettelse på 110,9 mio. EUR.
Kommissionen konkluderede, at denne udbetaling, selv om den ikke betød en overskridelse af det
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(208) EFT L 202 af 18.7.1998.
(209) KOM(1999) 474 endelig udg. af 13.10.1999.
(210) Rådets forordning (EF) nr. 1013/97 af 2.6.1997 om støtte til bestemte skibsværfter, der er under omstrukturering,

EFT L 148 af 6.6.1997.
(211) Sag N-694/98, EFT C 27 af 29.1.2000.
(212) KOM(1999) 480 endelig udg. af 13.10.1999.
(213) Sag C-3/99 (ex NN-145/98), EFT L 37 af 12.2.2000.



maksimale støttebeløb i form af særlige skattelettelser, der blev godkendt i 1997, ikke havde nogen
berettigelse og derfor var uforenelig med den oprindelige beslutning.

269. Kommissionen traf i juli 1999 en beslutning vedrørende overskridelse af kapacitetsloftet for nybyg-
ning på værftet Kvaerner Warnow Werft (214) i det østlige Tyskland. Kommissionen besluttede, at værftet
skulle tilbagebetale 41,5 mio. EUR med påløbne renter for en betydelig overskridelse af kapaciteten i 1998.
Kommissionen fandt under sine undersøgelser frem til, at der også i 1997 havde været tale om overskridelse,
og indledte proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for denne sag (215) i juli 1999.

3.1.2. Stål

270. Sjette udgave af stålstøttereglerne (216) for tildeling af støtte til jern- og stålindustrien forbliver gyl-
dig indtil udløbet af EKSF-traktaten i juli 2002. I henhold til disse regler kan der kun ydes støtte til forskning
og udvikling, miljøforbedringer og sociale formål i tilknytning til en endelig nedlukning af et værk.

271. Kommissionen vedtog en endelig beslutning på grundlag af EKSF-traktatens artikel 88 om
Tysklands manglende tilbagesøgning af uforenelig støtte ydet til Neue Maxhütte (217). Beslutningen er
sidste fase i en procedure, der blev indledt i 1998, og bekræftede, at Tyskland har forsømt sine
forpligtelser efter EKSF-traktaten.

272. Kommissionen arbejder endvidere tæt sammen med ansøgerlandene for at sikre, at
omstruktureringsplanerne for landenes stålindustri er i overensstemmelse med de normer, som EU fulgte
i omstruktureringsforløbet i 1993-1994. Kommissionen sørger for at holde Rådet orienteret om relevante
problemer, efterhånden som de opstår.

3.1.3. Kul

273. En række sager vedrørte den europæiske kulindustri. Kommissionen godkendte den 22. december, at
Tyskland (218) yder økonomisk støtte til kulindustrien for regnskabsåret 1999 for et samlet beløb på 4
607,3 mio. EUR (9 195,3 mio. DEM). Heraf er 4 226,8 mio. EUR (8 436 mio. DEM) knyttet til igangværen-
de produktion, hvorimod 380,4 mio. EUR (759,3 mio. DEM) skulle gå til dækning af tidligere forpligtelser.

274. Kommissionen vedtog den 20. januar 1999 en åbningsskrivelse (219) rettet til Frankrig om støtte
udbetalt til Charbonnages de France (CdF) og godkendt af Kommissionen som produktionsstøtte for
budgetårene 1994 (beslutning 95/465/EKSF), 1995 (beslutning 95/579/EKSF) og 1996 (beslutning
96/458/EKSF). Skrivelsen vedrører også årene 1997 og 1998, for hvilke der endnu ikke er godkendt
støtte. Kommissionen vedtog skrivelsen efter at have modtaget en klage fra fem franske virksomheder
om formodet misbrug af den statsstøtte, som Frankrig årligt yder den offentlige virksomhed CdF. I
klagen anmeldes det, at CdF-koncernen sælger kul til en pris, der generelt er lavere end
verdensmarkedsprisen, en praksis, understøttet af statsstøtte. Kommissionen vedtog den 9. juli endnu en
åbningsskrivelse (220) rettet til Frankrig vedrørende produktionsstøtte udbetalt til CdF for budgetårene
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(214) EFT L 274 af 23.10.1999.
(215) EFT C 245 af 28.8.1999.
(216) Kommissionen beslutning nr. 2496/96/EKSF om fællesskabsregler for støtte til jern- og stålindustrien (EFT L

338 af 28.12.1996).
(217) EFT L 230 af 31.8.1999.
(218) EFT L 117 af 5.5.1999.
(219) EFT C 99 af 10.4.1999.
(220) EFT C 280 af 2.10.1999.



1997, 1998 og 1999, som ikke er godkendt af Kommissionen. Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt de
lån, som CdF optager på de finansielle markeder, som i henhold til Kommissionens finansielle analyse
ser ud til udelukkende at have til formål at dække driftstab og rentebetalinger i forbindelse med tidligere
lån, falder ind under definitionen af støtte i henhold til fællesskabsreglerne. Uanset CdF’s kritiske
økonomiske forhold, er CdF at finde blandt de bedst rangerede virksomheder på de internationale
finansielle markeder for kort- og mellemfristede lån (Standard & Poor’s AAA, bekræftet af Moody’s).
Da der ikke foreligger en formel garanti, mener Kommissionen, at den tillid, som de internationale
finansielle markeder udviser, kun kan tilskrives en form for stiltiende garanti fra den franske stat for
långivning til CdF, og en sådan kan betragtes som uanmeldt statsstøtte.

275. Kommissionen godkendte den 4. maj 1999 (221), at Spanien yder finansiel støtte for 1999 på i alt
1 071,3 mio. EUR (178 250 mio. ESP). Heraf er 727,4 mio. EUR (121 030 mio. ESP) knyttet til
igangværende produktion, medens 343,9 mio. EUR (57 220 mio. ESP) skal dække overtagne
forpligtelser.

276. Den 18. januar 1999 indbragte en britisk kulproducent (RJB Mining plc) et annullationssøgsmål
for Førsteinstansretten (222) med hensyn til beslutningen om at yde statsstøtte til den tyske
kulindustri (223) for 1998. Den 3. marts 1999 indbragte samme producent et annullationssøgsmål for
Førsteinstansretten (224) med hensyn til beslutningen om statsstøtte ydet til den tyske kulindustri (225) for
1999.

277. Ligeledes den 3. marts 1999 indbragte samme producent en klage ved Førsteinstansretten (226)
over, at Kommissionen ikke havde vurderet, hvorvidt der var uanmeldt statsstøtte impliceret i Ruhrkohle
AG’s erhvervelse af Saarbergwerke GmbH og Preussag Anthrazit GmbH. Allerede den 25. januar 1999
havde et tysk kraftværk (VASA Energy GmbH & Co.) for samme ret (227) indbragt en sag, der udviser
mange fælles træk med den netop nævnte, over for Kommissionens eventuelle manglende indgriben efter
deres klage om spørgsmålet.

278. Med sin afgørelse af 9. september 1999 gik Førsteinstansretten vedrørende to retsspørgsmål imod
RJB Mining plc i sag T-110/98 (228) vedrørende annullering af Kommissionens beslutning om statsstøtte
til den tyske kulindustri i 1997 (229).

3.1.4. Motorkøretøjsindustrien

279. Kommissionen traf i 1999 16 beslutninger vedrørende motorkøretøjsindustrien, heraf 10 om indled-
ning af proceduren efter artikel 88, stk. 2. Der blev godkendt regionalstøtte og uddannelsesstøtte for 107 mio.
EUR. Der blev truffet negative eller delvis negative beslutninger for regionalstøtte for 28 mio. EUR.

280. Med hensyn til regionalstøtte undersøges støttebehovet navnlig på baggrund af
projektmobiliteten, som skal påvises på flere områder, bl.a. skal investoren foretage en
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(221) Beslutning nr. 98/451/EKSF, EFT L 177 af 13.7.1999.
(222) Sag T-12/99, EFT C 86 af 27.3.1999.
(223) Beslutning nr. 99/270/EF, EFT L 109 af 27.4.1999.
(224) Sag T-63/99, EFT C 160 af 5.6.1999.
(225) Beslutning nr. 99/299/EKSF, EFT L 117 af 5.5.1999.
(226) Sag T-64/99, EFT C 160 af 5.6.1999.
(227) Sag T-29/99, EFT C 86, 27.3.1999.
(228) EFT C 314 af 30.10.1999.
(229) Beslutning nr. 98/687/EKSF, EFT L 324, 2.12.1998.



placeringsundersøgelse. Den foreslåede alternative placering skal være troværdig i forhold til
virksomhedens kommercielle strategi, imagehensyn og produktionsstrategi osv. Kan mobiliteten ikke
påvises, kan støtte under ingen omstændigheder godkendes. Kommissionen undersøger endvidere, om
investor har taget højde for støttetildelingen i sin beslutning om at placere projektet i en støtteberettiget
region. Er dette ikke tilfælde, som det var tilfældet i den negativbeslutning, der blev truffet den 22.
december i sagen Fiat Mirafiori Meccanica (230), erklæres støtten unødvendig for at opfylde
målsætningerne i artikel 87, stk. 3. Den kan således ikke godkendes.

281. Regionalstøttens proportionalitet vurderes ved hjælp af en costbenefitanalyse. Heri indgår
samtlige elementer, der har medvirket til investorens valg af placering. Der lægges særlig vægt på
vurderingen af de omkostninger, der ville være forbundet med en nedskæring eller nedlukning som følge
af et andet teoretisk valg af placering i stedet for den valgte placering. Kommissionens beslutning den
29. september i sagen Mercedes Vitoria (231) illustrerer denne praksis. Økonomiske risici, f.eks. forsinket
opstart af den kommercielle produktion, bør også indgå i analysen, hvilket kom til udtryk i den
procedure, der blev indledt i sagen Rover Longbridge (232) den 22. december.

282. I sin afgørelse af 15. december (233) afviste Førsteinstansretten den appel, som delstaten Sachsen
og Volkswagen havde indbragt over for Kommissionens beslutning af 26. juni 1996 (234) vedrørende
støtten til Mosel- og Chemnitz-fabrikkerne. Udover at forholde sig til vilkårene for anvendelsen af artikel
87, stk. 2, litra c), og artikel 87, stk. 3, litra b), bekræftede Retten Kommissionens analyse med hensyn
til de foretagne investeringers karakter af »greenfieldinvesteringer« eller »udvidelser«, hvor forhold som
lokal tilstedeværelse af en egnet infrastruktur, organiseret logistik, en veluddannet arbejdskraft og en
veletableret underleverandørstruktur blev taget med i betragtningerne. Retten understreger ligeledes, at
Kommissionen er i sin ret til at forholde sig til den eksisterende overskydende produktionskapacitet i
motorkøretøjsindustrien, og dermed tage hensyn til den fælles interesse, for at afvise udbetalingen af en
del af den pågældende støtte.
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(230) Sag C-9/99 (ex N-838/97), endnu ikke offentliggjort i EFT.
(231) Sag N-697/98 (EFT C 351 af 4.12.1999).
(232) Sag C-79/99 (ex N-481/99), EFT C 62 af 4.3.2000.
(233) Forenede sager T-132/96 og T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG og Volkswagen Sachsen GmbH mod

Kommissionen.
(234) EFT L 308 af 29.11.1999.

Boks 10: Offentlig støtte til Skoda — Et eksempel på statsstøttereglernes anvendelse i
ansøgerlandene

I henhold til den Europaaftale, der er indgået med Den Tjekkiske Republik, finder Fællesskabets
regelværk anvendelse på statsstøtteområdet. For motorkøretøjsindustrien betyder dette, at støtte til en
bilproducent skal opfylde betingelserne i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til
motorkøretøjsindustrien (1).

Af gennemsigtighedshensyn meddelte de tjekkiske myndigheder Kommissionen en påtænkt regional
støtteforanstaltning til Skoda til omfattende investeringer i fabrikken i Mlada Boleslav.
Generaldirektoratet for Konkurrence tilvejebragte dernæst faglig bistand for at sætte de tjekkiske

(1) EFT C 279 af 15.9.1997.



3.1.5. Kunstfiberindustrien

283. Kommissionen fortsatte i 1999 med at føre nøje kontrol med rammebestemmelserne for statsstøtte
til kunstfiberindustrien (235) og følge aktivt op på de forespørgsler, den modtager vedrørende eventuelle
overtrædelser. Kommissionen traf i denne henseende en endelig negativbeslutning om støtte, som de
tyske myndigheder påtænkte at yde til Saxonylon Textil GmbH (236), et datterselskab af Singapore-
koncernen Tolaram. Kommissionen tog i betragtning, at projektet vil føre til en betydelig
kapacitetsforøgelse inden for polyamid filamentgarn, et produkt, for hvilket der ikke er tale om en
strukturel mangel, og at den påtænkte støtteintensitet svarede til det dobbelte af det i
rammebestemmelserne tilladte maksimum for større virksomheder.

3.1.6. Transport

Vejtransport

284. For vejtransportens vedkommende besluttede Kommissionen at foreslå artikel 88-foranstaltninger
for med udgangen af 1999 at afskaffe dels ordningen for fritagelse for vejafgift på Tauern-motorvejen i
Østrig, dels en italiensk støtteordning til fordel for SMV til indkøb af specialkøretøjer. Sidstnævnte
beslutning styrker Kommissionens politik, ifølge hvilken indkøb af transportmidler ikke er i den fælles
interesse, for så vidt angår markeder, der er præget af overkapacitet.

285. Kommissionen vedtog også en positiv beslutning om støtteordningen til omstrukturering af
vejtransportsektoren og til udvikling af intermodale transportformer i Italien (237). Kommissionen er i
denne henseende af den opfattelse, at støtte til kombineret transport er forenelig med fællesmarkedet, for
så vidt som den sigter på at fremme transaktioner, der er økonomisk rentable på mellemlang sigt og
sandsynligvis ikke vil give anledning til konkurrencefordrejninger mellem transportvirksomhederne og
mellem terminalerne for kombineret transport. For netop vejtransportens vedkommende er det
Kommissionens opfattelse, at præmier for frivilligt aktivitetsophør for uafhængige
transportvirksomheder ikke udgør støtte, ligesom den inter alia godkendte foranstaltninger til fremme af
køretøjsparkens tilpasning til strengere miljønormer.

286. Kommissionen godkendte ligeledes en italiensk støtteordning til virksomhedsgrupperinger (237)
inden for rammerne af de nævnte omstruktureringsforanstaltninger for landevejstransporten.
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(235) EFT C 24 af 29.1.1999.
(236) Sag C-63/98 (ex N-362/98) (EFT L 268 af 16.10.1999).
(237) Sag C-21/98 (EFT L 227 af 28.8.1999)

myndigheder i stand til at anvende rammebestemmelserne for motorkøretøjsindustrien, navnlig
gennemførelsen af costbenefitanalysen.

I forhold til det oprindeligt påtænkte støttebeløb på 130 mio. USD besluttede de tjekkiske
myndigheder at tildele en nettosubvention på 22 mio. USD, svarende til en støtteintensitet på 6,5 %.

Kommissionen mener, at dette samarbejde bør tjene som eksempel og udvides til samtlige
ansøgerlande. Kommissionen har til hensigt nøje at overvåge, at Fællesskabets regelværk på
konkurrenceområdet anvendes i hver enkelt af ansøgerlandene.



Kommissionen tog i sin vurdering navnlig hensyn til sektorens strukturelle svagheder, idet den er
opsplittet på mere end 100 000 operatører, de fleste små eller meget små.

287. Endelig godkendte Kommissionen nogle spanske regionale støtteforanstaltninger, der skal sætte
transportvirksomhederne i stand til at blive ISO 9000-certificeret (238), og Kommissionen erklærede en
spansk støtteordning til investeringer i telekommunikationsudstyr, så modtagerne kan tilslutte sig en
infrastruktur, der samfinansieres med strukturfondene, forenelig med fællesmarkedet.

288. Inden for personbefordring har Kommissionen stillet sig positiv over for to nederlandske sager.
Den første drejede sig om pilotprojekter til udvikling af nyskabende og mere effektive transportmidler.
Den anden sag drejede sig om støtte til omstrukturering af den offentlige transport i større byer.

289. Det skal ligeledes nævnes, at Domstolen ved at afvise et annullationssøgsmål fra Italien
bekræftede Kommissionens beslutning fra 1996, som anså skattelettelserne til vejtransportvirksomheder
i 1993 og 1994 for at være uforenelige med fællesmarkedet, hvor den indeholdt et påbud om
tilbagesøgning (239).

Jernbanetransport

290. På jernbaneområdet godkendte Kommissionen en dansk støtteordning for godstransport (240) for
at kompensere for jernbanernes handicap i forhold til vejtransporten og skabe mere lige
konkurrencevilkår mellem de to transportformer. Foranstaltningerne har til formål at fremme
overflytning af godstransport fra landevejen til jernbanesektoren ved at neutralisere eksterne
omkostninger og infrastrukturomkostninger, som vejtransporten ikke skal bære. Støtteordningen blev
undersøgt sammen med indførelsen af infrastrukturgebyrer, som jernbanevirksomhederne skal betale for
anvendelsen af det danske jernbanenet. Støttebeløbet var langt mindre end estimatet over de
omkostninger, som vejtransporten slipper for. Da støtten ikke er diskriminerende og henvender sig til
samtlige godstransportvirksomheder, og da den ikke påvirker samhandelen i et omfang, der strider mod
Fællesskabets interesse, betragtede Kommissionen støtteordningen som forenelig med traktatens
bestemmelser.

291. For så vidt angår indførelsen af en energiafgiftsordning (Ökosteuer) i Tyskland, godkendte
Kommissionen den delvise nedsættelse af den nye afgift på forbrug af elektricitet for virksomheder, der
udøver godstransport pr. jernbane eller trolleybus.

Transport ad de indre vandveje

292. Med hensyn til transport ad de indre vandveje godkendte Kommissionen i løbet af året flere
støtteordninger, som har til formål at lette transportvirksomhedernes tilpasning til markedets åbning.

Søtransport

293. På søtransportområdet fortsatte Kommissionen sin udbygning af den fremgangsmåde, der blev
indført med EF-retningslinjerne for statsstøtte til søtransportsektoren (241). Kommissionen kunne således
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(238) Sag N-635/98, N-191/99, N-192/99 og N-196/99.
(239) Afgørelse af 19.5.1999 i sag C-6/97, Italien mod Kommissionen, foreligger endnu ikke.
(240) Sag N-588/98.
(241) EFT C 205 af 5.7.1997.



godkende en række forskellige støtteordninger i form af skattelettelser, som har til formål navnlig at
reducere lønomkostningerne til personale ombord på fartøjer, der fører en medlemsstats flag. Hensigten
er at vende tendensen med, at fartøjer genregistreres et andet sted end i medlemsstaten, og dæmme op
for faldet i beskæftigelsen og tabet af know-how i søtransportsektoren.

294. Kommissionen har skærpet sin opmærksomhed om, hvorvidt og hvordan kompensationer, der
tildeles for forpligtelser til offentlig tjeneste, udgør statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1.
Kommissionen har i denne henseende indledt en undersøgelsesprocedure over for finansiering af den
italienske koncern »Tirrenia«.

295. For så vidt angår havnesektoren, godkendte Kommissionen en række afgiftsforanstaltninger, der
har til formål at fremme udskiftningen af forældet materiel i de franske havne (242). Kommissionen har
derimod anset en række foranstaltninger inden for rammerne af den samme støtteordning for uforenelig
med fællesmarkedet, idet de vedrørte erhvervelse af nyt yderligere udstyr for de handlingsvirksomheder,
der er aktive i havnene i Dunkerque og Le Havre.

Lufttransport

296. På lufttransportområdet godkendte Kommissionen en kapitalforhøjelse på 20 mia. ESP (110 mio.
EUR) til det spanske selskab Iberia, idet den anser transaktionen, som gennemføres på vilkår, der ville
kunne accepteres af en privat investor, for ikke at udgøre støtte i henhold til traktatens artikel 87.
Kommissionen tog i denne henseende navnlig udgangspunkt i rammebestemmelserne fra december
1994 (243) og tog i betragtning, at virksomheden har været i gunstig udvikling siden 1996 og kan forvente
positive resultater på mellemlang sigt.

297. Kommissionen indledte den 20. juli proceduren over for et projekt for uddannelse af medarbejderne
ansat i det belgiske selskab Sabena, idet den tildelte finansiering langt overskred det maksimale loft, der kan
accepteres af Kommissionen i henhold til rammebestemmelserne for støtte til uddannelse.

298. Kommissionen konstaterede den 3. september 1999, at en støtteordning for individuel støtte af
social karakter til trafikbetjeningen af mindre øer i nærheden af Sicilien var forenelig med
fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 2, litra a). Sådanne ordninger for beboerne på
periferisk beliggende øer udgør netop en af de særlige former for statsstøtte inden for luftfartssektoren.

299. Inden for lufthavnssektoren godkendte Kommissionen offentlig støtte til infrastrukturforbedringer
i lufthavnene dels i Manchester, dels på Elba, idet foranstaltningerne ikke udgør støtte i henhold til
traktatens artikel 87.

I betragtning af lufthavnenes stigende kommercielle rolle overvejer Kommissionen for øjeblikket at
ændre sin traditionelle holdning, hvorefter støtte til opførelse eller drift af lufthavnsinfrastrukturer falder
uden for traktatens bestemmelser om statsstøtte. Overvejelserne er inter alia forbundet med spørgsmålet
om intermodalitet i transportsektoren og spørgsmålet om brugerens betaling for anvendelsen af
transportinfrastrukturerne.
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(242) Sag C-42/99.
(243) Anvendelse af EF-traktatens artikel 92 og 93 og EØS-aftalens artikel 61 på statsstøtte i luftfartssektoren (EFT

C 350 af 10.12.1994).



3.1.7. Landbrug

300. På det politiske område vedtog Kommissionen i 1999 efter flere multilaterale høringer med med-
lemsstaterne nye EF-rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugssektoren (244). Der var et behov for at ha-
ve en klar henvisning til Kommissionens praksis for de forskellige støtteformer, der kan anses for at være for-
enelige med fællesmarkedet, og sammen med ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 (245)
var dette en anledning til at revidere, ajourføre og konsolidere de regler, som Kommissionen støtter sig til,
når den vurderer medlemsstaternes påtænkte støtteforanstaltninger inden for landbrugssektoren og anven-
der en af undtagelsesbestemmelserne i EF-traktatens artikel 87, stk. 2 og 3. Rammebestemmelserne giver en
klar og utvetydig ramme for de forskellige tilladte former for statsstøtte under særlig hensyntagen til nylige
landbrugspolitiske udviklinger og navnlig behovet for på den ene side at forbedre og fremme landbrugspro-
dukternes kvalitet og på den anden side beskytte miljøet og den traditionelle arv i landområderne.

301. Udgangspunktet for de nye rammebestemmelser er, at al statsstøtte til landbrugssektoren skal være
forenelig med Fællesskabets fælles landbrugspolitik og politik for udvikling af landområderne samt med
Fællesskabets internationale forpligtelser, navnlig WTO-aftalen om landbrug. Især forbydes enhver form
for statsstøtte, der griber ind i mekanismerne under de fælles markedsordninger, fordi medlemsstaterne, når
de vedtager de pågældende forordninger, beslutter at udelukke muligheden for ensidede støtteforanstalt-
ninger, der berører de fællesskabsstøttede produktpriser. Endvidere skal statsstøtte, i overensstemmelse med
de af Domstolen fastsatte principper, reelt bidrage til udviklingen af visse erhvervsgrene eller visse økono-
miske regioner. Statsstøtte, som kun har til formål at forbedre modtagerens økonomiske situation, uden no-
gen form for modydelse fra denne, kan aldrig anses for forenelig med EF-traktaten. I lyset af disse almene
principper beskriver rammebestemmelserne således de vigtigste former for støtte, som Kommissionen kan
acceptere, og vilkårene for tildelingen af støtten. Disse kan kort beskrives som følger:

— støtte til investeringer i landbrugsbedrifter kan normalt tillades med indtil 40 % af de
støtteberettigede udgifter eller 50 % i ugunstigt stillede områder. Der kan tillades højere støttesatser
for investeringer i tilknytning til bevarelse af landskaber eller flytning af avlsbygninger i
offentlighedens interesse eller i tilknytning til forbedring af miljøet, dyrevelfærd eller hygiene. På
lignende vis kan investeringer i forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter sædvanligvis
støttes med en støttesats på indtil 40 %, som kan forhøjes med 10 % i mål 1-områder, forudsat at
det kan påvises, at der findes normale afsætningsmuligheder for de pågældende produkter

— støtte til forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug samt anden miljøstøtte

— støtte til udligning af ulemper i ugunstigt stillede områder

— støtte til unge landbrugeres etablering

— støtte til førtidspensionering, ophør med landbrugsvirksomhed eller lukning af produktions-,
forarbejdnings- og afsætningskapacitet

— støtte til etablering af producentsammenslutninger

— støtte til kompensation for skader på landbrugsproduktionen eller produktionsmidlerne som følge af
naturkatastrofer eller uforudsete begivenheder, ugunstige vejrforhold eller udbrud af dyre- eller
plantesygdomme og støtte til at fremme forsikring mod sådanne risici
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(244) EFT C 28 af 1.2.2000.
(245) EFT L 160 af 17.5.1999.



— støtte til fremme af produktion og afsætning af kvalitetslandbrugsprodukter, teknisk bistand til
producenter og forbedring af husdyrenes genetiske kvalitet

— særstøtte til randområderne og De Ægæiske Øer.

302. Udover disse støttekategorier, som udtrykkeligt er omfattet af rammebestemmelserne, kan der
som tidligere tillige ydes støtte i henhold til andre fællesskabsbestemmelser for forskning og udvikling,
forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, kortfristede driftslån, redning og omstrukturering af
kriseramte bedrifter samt beskæftigelse.

303. Rammebestemmelserne finder anvendelse på samtlige nye statsstøtteforanstaltninger, der indføres
efter den 1. januar 2000, og medlemsstaterne får et år til at bringe deres eksisterende støtteordninger i
overensstemmelse med de nye regler. Individuel støtte, der allerede er ydet til landbrugere under
eksisterende ordninger, berøres ikke af ændringerne.

3.1.8. Fiskeri

304. Kommissionen har undersøgt foreneligheden af nationale ordninger, der omfatter støtte til
sektoren, i lyset af retningslinjerne for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri- og
akvakultursektoren (246), som i vidt omfang tager højde for Rådets forordning (EF) nr. 2468/98 af 3.
november 1998 om kriterier og betingelser for EF-strukturinterventioner inden for fiskeri, akvakultur og
forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter (247). Det kan konstateres, at antallet
af ordninger, der godkendes af Kommissionen, er steget i forhold til det foregående år.

3.2. Sektorer, der ikke er omfattet af specifikke regler

3.2.1. Finanssektoren

305. I løbet af 1999 godkendte Kommissionen to sager vedrørende omstruktureringsstøtte inden for
banksektoren. De to skrantende banker (Crédit Foncier de France (248) og Banco di Sicilia (249)) havde
modtaget statsstøtte i forbindelse med en omstrukturering foranlediget af de pågældende regeringer i
tilknytning til deres fremtidige privatisering. I begge sager bekræftede Kommissionen på ny sin politik,
der går ud på som en forudsætning for godkendelse af omstruktureringsstøtte at stille krav om en
nedskæring af kapaciteten. Denne tog form af en reducering af aktiver, for så vidt angår hypotekbanken,
Crédit Foncier, og af en reducering af filialnettet for den traditionelle bank, Banco di Sicilia.

306. Endvidere bragte Kommissionen princippet om »den private investors adfærd under markedsvilkår« i
anvendelse for at afgøre, hvorvidt kapitaltilførsel til en statslig virksomhed udgør statsstøtte. Da Kommissionen
fandt, at den fastlagte forrentning for den kapital, som delstaten Nord Rhein-Westfalen tilførte Westdeutsche
Landesbank Girozentrale (250) ikke svarer til, hvad en investor ville kræve under markedsøkonomiske forhold,
besluttede Kommissionen, at transaktionen indebar statsstøtteelementer. Da støtten ikke kunne erklæres
forenelig, påbød Kommissionen den tyske regering at tilbagesøge støtten fra WestLB. Kommissionen
undersøger for øjeblikket lignende transaktioner udført af andre offentlige tyske Landesbanker.
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(246) EFT C 100 af 27.3.1997.
(247) EFT L 312 af 20.11.1998.
(248) Sag C-30/96 (ex NN-44/96), endnu ikke offentliggjort.
(249) Sag C-16/98 (ex NN-10/98), endnu ikke offentliggjort.
(250) Sag C-64/97 (ex NN-175/95), endnu ikke offentliggjort.
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Boks 11: Statsstøtte til offentlige radio- og tv-selskaber

Siden 1992 er der indgået flere end ti klager til Kommissionen med påstand om, at finansiering af
visse offentlige radio- og tv-selskaber i en række medlemsstater er uforenelig med EF-traktaten.
Kommissionen vedtog sin første beslutning på området i november 1996 (RTP — portugisisk radio
og tv (1)). Kommissionens opgave var ikke så vanskelig, idet RTP klart havde beføjelse til at yde
offentlig tjeneste og endvidere havde et gennemsigtigt analytisk regnskabssystem. Der er indbragt et
annullationssøgsmål for Domstolen over for Kommissionens beslutning (2).

I september dømte Førsteinstansretten på foranledning af to klager indgivet i en spansk sag Kommissio-
nen for at have tilsidesat sin forpligtelse til at træffe afgørelse inden for en rimelig frist (3). Den 3. juni
dømtes Kommissionen for anden gang i en lignende sag, nemlig Télévision Française 1 SA (TF1) mod
Kommissionen (4). Retten udtalte, at eftersom Kommissionen har enebeføjelse til at undersøge, om stats-
støtte er forenelig med fællesmarkedet, bør den af hensyn til en sund forvaltningspraksis og traktatens
grundlæggende bestemmelser om statsstøtte omhyggeligt og upartisk undersøge en klage om påstand om
en statsstøtteforanstaltnings uforenelighed med fællesmarkedet. Efter denne dom for at have tilsidesat si-
ne forpligtelser forelagde Kommissionen i oktober 1998 et oplæg for medlemsstaterne i et forsøg på at op-
bygge en fælles ramme for behandlingen af statsstøttesager inden for offentligt fjernsyn.

I oplægget prøver Kommissionen at tackle nogle af de vigtigste spørgsmål i forbindelse med de
verserende sager vedrørende offentligt fjernsyn, samtidigt med at den for at skabe en debat herom
med medlemsstaterne fremlægger nogle idéer til, hvordan der bedst kan sikres lige konkurrencevilkår
mellem offentlige og private tv-selskaber.

De fleste medlemsstater gik imidlertid imod en vedtagelse af rammebestemmelser og foretrak individu-
elle fremgangsmåder. Kommissionen gik derfor i gang med behandlingen af de indeværende sager i den
rækkefølge, de er indgået. I februar fremsatte Kommissionen tre anmodninger om yderligere oplysning-
er til Italien, Frankrig og Spanien for at få tilvejebragt al nødvendig information for at kunne vurdere støt-
tens karakter som enten ny eller eksisterende, dvs. indført forud for traktatens ikrafttræden. For så vidt
angår disse sager indledte den også formelle undersøgelsesprocedurer for en række ad hoc-foranstalt-
ninger for de italienske og franske offentlige tv-selskaber, da disse ikke kunne betragtes som eksisteren-
de støtte, eftersom foranstaltningerne blev indført og gennemført i 1980’erne og 1990’erne.

I 1999 godkendte Kommissionen tillige finansieringen af to nyetablerede tematiske kanaler, Phoenix
og Kinderkanal (5), fra de tyske offentlige tv-selskaber udelukkende over licens, og en 24-timers
nyhedskanal etableret af BBC (6), også udelukkende finansieret via licens. I begge tilfælde fandt
Kommissionen i betragtning af kanalernes specifikke karakter ikke tegn på misbrug af
medlemsstaternes beføjelser til at afgrænse forpligtelsen til offentlig tjeneste. Kommissionen tog også
med i betragtning, at tv-selskaberne havde fået en officiel bemyndigelse fra myndighederne, at
finansieringssystemet ikke fordrejer samhandelen i et omfang, der strider mod den fælles interesse,

(1) Sag NN-141/95, EFT C 67 af 4.3.1997.
(2) Verserende sag T-46/97.
(3) Sag T-95/96, Gestevision Telecinco SA mod Kommissionen (1998).
(4) Sag T-17/96.
(5) Sag NN-70/98, EFT C 238 af 21.8.1999.
(6) Sag NN-88/98, endnu ikke offentliggjort.

3.2.2. Den audiovisuelle sektor



D — Procedurer

307. Proceduremæssigt var 1999 præget af procedureforordningens ikrafttræden den 16. april
1999 (251). Forordningen kodificerer og præciserer procedurereglerne, som hidtil kun bestod i
Kommissionens praksis og retspraksis, men Den Europæiske Domstol og Førsteinstansretten har ved
flere lejligheder bygget videre på de proceduremæssige aspekter af statsstøttekontrol.

1. Efterfølgende godkendelse af allerede udbetalt støtte

308. I sagen RJB Mining plc mod Kommissionen (252) bekræftede Førsteinstansretten, at EF-Domstolens
afgørelse i den såkaldte Boussac-beslutning (253) finder anvendelse på kulsektoren, således at Kommissio-
nen også kan godkende ulovlig støtte, der er kommet til udbetaling inden godkendelsen. Retten erklærede,
at fællesskabsordningen for statsstøtte til kulindustrien (254) ikke indeholder nogen bestemmelser, der for-
byder, at Kommissionen undersøger påtænkte støtteforanstaltningers forenelighed med fællesmarkedet,
blot fordi den medlemsstat, der har anmeldt den påtænkte støtte, allerede har ladet den komme til udbetaling
uden at afvente forudgående godkendelse. Selv om forbuddet i artikel 4, litra c), i EKSF-traktaten er streng-
ere i sin formulering end forbuddet i EF-traktatens artikel 87, er det Rettens opfattelse, at de materielle og
proceduremæssige regler, der er indeholdt i ordningen for kulstøtte fra 1993, og det system, der følger af EF-
traktatens artikel 87 og 88, ikke principielt er væsensforskellige. Kommissionen har derfor beføjelse til efter-
følgende at godkende støtte, der er kommet til udbetaling inden godkendelsen.

2. Tredjemands rettigheder

309. Førsteinstansretten har ved flere afgørelser (255) skullet behandle spørgsmålet om, fra hvilken dato
søgsmålsfristen over for en af Kommissionens beslutninger løber. I henhold til formuleringen af EF-
traktatens artikel 230, stk. 5, er det henholdsvis tidspunktet for offentliggørelsen af retsakten eller for
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(251) Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-
traktatens artikel 93, EFT L 83 af 27.3.1999.

(252) Sag T-110/98, 9.9.1999.
(253) Sag C-301/87, Frankrig mod Kommissionen, Sml. 1990, s. I-307.
(254) Kommissionens beslutning nr. 3632/93/EKSF af 28. december 1993 om fællesskabsordningen for statsstøtte til

kulindustrien, EFT L 329.
(255) Sag T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) mod Kommissionen, T-110/97, Kneissl mod Kommissionen, T-

123/97, Salomon mod Kommissionen og T-89/96, British Steel mod Kommissionen, foreligger endnu ikke.

hvorfor undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, for virksomheder, der har fået
overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, kunne finde anvendelse.

Kommissionen skal i de kommende måneder tilendebringe sin undersøgelse af de verserende sager under
hensyntagen til de relevante afsnit i traktaten og Amsterdam-protokollen. Uanset om der er tale om støt-
te eller ej, vil Kommissionen sikre sig, at bemyndigelserne til offentlig tjeneste, som afgrænset af med-
lemsstaterne, er gennemsigtige, og at de af medlemsstaterne vedtagne finansieringssystemer respekterer
princippet om proportionalitet og ikke påvirker vilkårene for samhandel og konkurrence i et omfang, der
strider mod den fælles interesse, samtidig med at formålet med den offentlige tjeneste tages i betragtning.



dens meddelelse til klageren, der er afgørende for fristens start. Retten indtager den opfattelse, at det kun
er, når der ikke forelægger et sådant tidspunkt, at tidspunktet for, hvornår klageren fik kendskab til
foranstaltningen, f.eks. gennem offentliggørelse i pressen, får nogen relevans for fristens start. Dette vil
navnlig være tilfældet, når Kommissionen har forpligtet sig til at offentliggøre beslutningerne.

310. I et annullationssøgsmål fra den autonome region Friuli Venezia Giulia mod Kommissionens
beslutning om ikke at godkende et af regionens støtteprojekter dømte Førsteinstansretten den 15. juni
1999 (256), at klageadgangen bør være åben for alle, der opfylder de i EF-traktatens artikel 230, stk. 4,
fastsatte objektive betingelser, dvs. har den nødvendige status som juridisk person og berøres
umiddelbart og individuelt af den anfægtede retsakt. Denne løsning må også gælde, når klageren er en
understatslig enhed. De støtteforanstaltninger, der var omfattet af den anfægtede beslutning, er truffet i
medfør af den lovgivningsmæssige og finansielle uafhængighed, som regionen nyder med direkte
hjemmel i den italienske forfatning. Klageren er umiddelbart og direkte berørt, idet beslutningen påvirker
de retsakter, som regionen har vedtaget. Endvidere hindrer beslutningen regionen i at udøve sine egne
kompetenceområder, som den vil. Hertil kommer, at den anfægtede beslutning hindrer klageren i fortsat
at anvende den pågældende lovgivning, annullerer virkningen heraf og forpligter regionen til at
iværksætte en administrativ procedure for at tilbagesøge støtten hos støttemodtagerne.

311. Førsteinstansretten (257) bekræftede på den anden side, at en forening, der er oprettet for at
varetage en gruppe borgeres kollektive interesser, i henhold til traktatens artikel 230, stk. 4, ikke er
individuelt berørt af en retsakt, der påvirker denne gruppes interesser generelt. Retten anførte, at når der
ikke foreligger særlige omstændigheder som f.eks. den rolle, foreningen måtte have spillet under
proceduren, der har foranlediget den pågældende retsakt, er en sådan forening ikke berettiget til at
indbringe et annullationssøgsmål, når ikke engang de enkelte medlemmer er det. Retten anførte, at en
sådan søgsmålskompetence i den pågældende sag, hvor medlemmerne ikke individuelt er berørt, og hvor
sagsøger ikke har nogen egen status, ville føre til, at fysiske og juridiske personer ville kunne omgå
traktatens artikel 230, stk. 4, gennem kollektive søgsmål.

312. Som i 1998 (258) vandt et tv-selskab et passivitetssøgsmål indbragt fra Førsteinstansretten. Retten
bekræftede i en afgørelse af 3. juni 1999 (259), at Kommissionen ikke kan lade den indledende
undersøgelse af statslige foranstaltninger, som hævdes at stride mod EF-traktatens artikel 87, stk. 1,
fortsætte i det uendelige, når den har accepteret at indlede en sådan undersøgelse. Det fremgår af fast
retspraksis, at proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, er en absolut forudsætning, når
Kommissionen har vanskeligt ved at afgøre, om en støtte er forenelig med fællesmarkedet. Retten tog
påstanden om passivitet til følge, fordi Kommissionens indledende undersøgelse på tidspunktet for
sagens indbringelse havde varet 31 måneder, og Kommissionen kunne ikke påvise særlige forhold, som
måtte kunne begrunde, at der var gået så lang tid.

3. Tilbagesøgning af støtte

313. Antallet af statsstøttesager, som ikke er anmeldt til Kommissionen, og som udgør næsten 18 %
af alle de sager, Kommissionen behandler, er stadig for højt. Det er derfor væsentligt, at Domstolen har
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(256) Dom afsagt af Førsteinstansretten den 15. juni 1999 i sag T-288/97, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
mod Kommissionen (endnu ikke offentliggjort).

(257) Sag T-86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen mod Kommissionen, Sml. 1999, s. II-179.
(258) Dom afsagt af Førsteinstansretten den 15. september 1998, Gestevision Telecinco SA mod Kommissionen, Sag

T-95/96, Sml. 1998, s. II-3407.
(259) Dom afsagt af Førsteinstansretten den 3. juni 1999 i sag T-17/96, Télévision française 1 SA (TF1) mod

Kommissionen (endnu ikke offentliggjort).



bekræftet Kommissionens politik med hensyn til konsekvent at kræve tilbagebetaling af støtte, som er
ydet i strid med anmeldelsesforpligtelsen, og som er uforenelig med fællesmarkedet. Ifølge artikel 14 i
den nye procedureforordning skal medlemsstaterne gennemføre tilbagesøgningsbeslutninger omgående
og effektivt (260). Denne konsekvens skulle kunne gøre støttemodtagerne mere opmærksomme på at
efterprøve, hvorvidt den støtte, de modtager, er i tråd med Fællesskabets statsstøtteregler. Dette er den
eneste måde at undgå risiko for tilbagesøgning. Tilbagesøgningskrav skal gennemføres reelt, hvis de skal
være overbevisende. I sagen Magefesa (261) besluttede Kommissionen således den 13. oktober at
indbringe spørgsmålet om de spanske myndigheders manglende overholdelse af tilbagesøgningskravet
for Domstolen.

314. Kommissionen gjorde endvidere brug af princippet om, at det under visse omstændigheder af
hensyn til en effektiv gennemførelse af dens beslutninger kan være nødvendigt at se bort fra
selskabsretlige afgrænsninger mellem virksomheder for at tilbagesøge støtte, ikke blot fra den
oprindelige støttemodtager, men også fra andre virksomheder, der kontrolleres af samme personkreds,
hvortil støttemodtagerens aktiver er overflyttet. Princippet tager udgangspunkt i betragtninger om, hvem
fordelen kan tilskrives rent økonomisk.

315. I sin afgørelse i sagen Italien mod Kommissionen (262) bekræftede Domstolen, at gennemførelse
af en tilbagesøgningsbeslutning ikke kan anses for at være umulig, når der end ikke er gjort noget forsøg
på at tilbagesøge støtten.

4. Samarbejde med de nationale domstole

316. Kommissionen modtog i 1999 fire anmodninger om oplysninger fra Juzgado de primera instancia
de Pamplona i tilknytning til en civilproces. Anmodningerne vedrørte detaljer om statsstøtte, som skulle
være modtaget af et spansk selskab. Den spanske domstol udbad sig også kopier af eventuelle klager og
beslutninger, der allerede måtte være truffet. I sit svar på begge anmodninger af 1. juni 1999 til den
spanske domstol erindrer Kommissionen om, at i henhold til meddelelsen om samarbejdet mellem de
nationale domstole og Kommissionen på statsstøtteområdet (263) kan nationale domstole anmode
Kommissionen om oplysninger af proceduremæssig karakter, så de kan tage stilling til, hvorvidt en sag
er til behandling i Kommissionen, er blevet anmeldt, eller hvorvidt Kommissionen officielt har indledt
en procedure eller truffet en beslutning. De nationale domstole kan også anmode Kommissionen om at
udtale sig, hvis anvendelsen af artikel 87, stk. 1, eller artikel 88, stk. 3, volder særlige vanskeligheder.
Som nævnt i meddelelsen vil Kommissionen ikke gå ind på de materielle spørgsmål i den individuelle
sag eller foranstaltningens forenelighed med fællesmarkedet.

317. Kommissionen meddelte derfor den spanske domstol, at Kommissionen i 1996 havde modtaget
tre klager vedrørende sagen, at sagen fortsat var til undersøgelse, og at det ikke var muligt, da sagen
endnu ikke var afsluttet, at fremsende kopi af klagerne eller andre dokumenter og oplysninger fra
akterne, herunder tildelt støttebeløb, eller oplyse om indholdet i akterne, før Kommissionen havde truffet
sin endelige beslutning.
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(260) Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-
traktatens artikel 93, EFT L 83 af 27.3.1999.

(261) Sag C-44/97.
(262) Sag T-6/97, foreligger endnu ikke.
(263) EFT C 312 af 23.11.1995.
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Figur 6
Udviklinger i antallet af registrerede sager (med undtagelse af landbrug, fiskeri,
transport og kul) fra 1994 til 1999
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Figur 7
Udviklingen i antallet af beslutninger, der er truffet af Kommissionen (i
alle sektorer bortset fra landbrug, fiskeri, transport og kul) mellem 1994
og 1999
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Figur 8
Antal beslutninger fordelt på medlemsstater (i alle sektorer fra landbrug,
fiskeri, transport og kul)
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IV— INTERNATIONALT SAMARBEJDE

A — Udvidelsen

1. Førtiltrædelse

1.1. Gennemførelsesbestemmelser

318. For at færdiggøre de retlige rammer for forbindelserne mellem Fællesskabet og de ti associerede cen-
tral- og østeuropæiske lande på konkurrenceområdet er der forhandlet to sæt gennemførelsesbestemmelser.
De første vedrører gennemførelsen af Europaaftalernes konkurrencebestemmelser vedrørende virksomhe-
der. De andre vedrører statsstøttereglerne.

319. Der er allerede vedtaget gennemførelsesbestemmelser for virksomhedsreglerne for syv af landenes
vedkommende, nemlig Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Polen, Rumænien og Den Slo-
vakiske Republik (264).Kommissionen har forelagt Rådet et forslag til gennemførelsesbestemmelser for Let-
land, Litauen og Slovenien (265). Disse forventes vedtaget i begyndelsen af 2000. Gennemførelsesbestem-
melserne er i det store og hele udformet ens for samtlige de associerede lande. De indeholder hovedsageligt
procedureregler, dvs. regler om sagsbehandlingskompetence, procedurer for anmeldelse af sager til den an-
den part, regler for høring og »comity« samt udveksling af oplysninger.

320. Den Tjekkiske Republik er det eneste associerede land, hvor gennemførelsesbestemmelserne for
statsstøtte er trådt i kraft (266). Gennemførelsesbestemmelserne udgør et tosøjle-system for statsstøttekon-
trol. For Fællesskabets vedkommende skal Kommissionen vurdere foreneligheden af statsstøtte, der ydes af
EU’s medlemsstater på grundlag af Fællesskabets statsstøtteregler. For Tjekkiets vedkommende skal den na-
tionale tjekkiske kontrolmyndighed overvåge og evaluere eksisterende og nye offentlige støtteordninger i
landet på grundlag af de samme kriterier som kriterierne for statsstøtte i Fællesskabet. Gennemførelsesbe-
stemmelserne indeholder procedurer for høring og problemløsning, regler om gennemsigtighed (dvs. at
Tjekkiet først skal udforme og dernæst løbende ajourføre en oversigt over landets støtteordninger og indivi-
duelle støttetildelinger) samt regler om gensidig udveksling af oplysninger. I løbet af 1999 forelagde Kom-
missionen forslag til gennemførelsesbestemmelser for statsstøtte (267) for syv central- og østeuropæiske lan-
de: Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovenien (268).
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(264) Afgørelse nr. 2/97 truffet af Associeringsrådet den 7. oktober 1997 (EFT L 15 af 21.1.1998). Afgørelse nr. 1/96
truffet af Associeringsrådet den 30. januar 1996 (EFT L 31 af 9.2.1996).
Afgørelse nr. 1/99 truffet af Associeringsrådet den 28. april 1999 (EFT L 144 af 9.6.1999).
Afgørelse nr. 2/96 truffet af Associeringsrådet den 6. november 1996 (EFT L 295 af 20.11.1996).
Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet den 16. juli 1996 (EFT L 208 af 17.8.1996).
Afgørelse nr. 1/99 truffet af Associeringsrådet den 16. marts 1999 (EFT L 96 af 10.4.1999).
Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet den 15. august 1996 (EFT L 295 af 20.11.1996).

(265) KOM(1998) 68 endelig udg. af 4.3.1998
KOM(1998) 119 endelig udg. af 4.3.1998.
KOM(1999) 353 endelig udg. af 14.7.1999.

(266) Afgørelse nr. 1/98 truffet af Associeringsrådet den 24. juni 1998 (EFT L 195 af 11.7.1998).
(267) EU-Bull. 7-8/99.
(268) KOM(1999) 357 endelig udg. af 14.7.1999.

KOM(1999) 362 endelig udg. af 14.7.1999.
KOM(1999) 360 endelig udg. af 14.7.1999.
KOM(1999) 359 endelig udg. af 14.7.1999.
KOM(1999) 355 endelig udg. af 14.7.1999.
KOM(1999) 356 endelig udg. af 14.7.1999.
KOM(1999) 354 endelig udg. af 14.7.1999.



321. Generelt anses vedtagelsen og den faktiske anvendelse af gennemførelsesbestemmelserne for stats-
støtte, når der ses bort fra de mere overordnede politiske betragtninger, også som et vigtigt skridt frem mod
en reducering af mulige handelsstridigheder mellem Fællesskabet og det pågældende tredjeland, da gen-
nemførelsesbestemmelserne, hvis de iværksættes på korrekt vis, kan fjerne begge parters behov for at træf-
fe foranstaltninger i henhold til WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger.

1.2. Den styrkede førtiltrædelsesstrategi

322. Et vigtigt led i udvidelsesprocessen er den såkaldte styrkede førtiltrædelsesstrategi, som fokuserer
på tiltrædelsespartnerskaber og øget førtiltrædelsesbistand. Tiltrædelsespartnerskaberne, som ændres
jævnligt, samler i et enkelt dokument de prioriterede områder, hvor det enkelte ansøgerland skal gøre
fremskridt for at forberede sig til et medlemskab af EU. I tiltrædelsespartnerskaberne er det også fastlagt,
hvordan EU’s finansielle bistand af forskellig art og under forskellige programmer, navnlig Phare-
programmet, skal hjælpe dem i deres bestræbelser herpå. Rådet vedtog den 6. december principper og
prioriteter for de nye tiltrædelsespartnerskaber med ti centraleuropæiske ansøgerlande (269).
Kommissionen vedtog den 22. december tiltrædelsespartnerskaberne for samtlige af disse ti
ansøgerlande. Tilpasning af lovgivning, håndhævelse, institutionel opbygning og gennemsigtighed på
konkurrence- og statsstøtteområdet er blandt de områder, som Kommissionen har prioriteret højest i de
forskellige tiltrædelsespartnerskaber.

323. Tiltrædelsespartnerskaberne suppleres af nationale programmer for vedtagelse af regelværket,
som udarbejdes af hver af de ti ansøgerlande. Programmerne giver en detaljeret beskrivelse af landenes
forpligtelser til at gøre fremskridt i overensstemmelse med de prioriterede områder, der er fastlagt i
tiltrædelsespartnerskaberne.

1.3. Fremskridt med hensyn til tilpasning af konkurrencereglerne

324. Kommissionen rapporterer jævnligt til Det Europæiske Råd om de fremskridt, der gøres i de
enkelte ansøgerlande hen imod tiltrædelse. Den anden række af periodiske rapporter for de ti central- og
østeuropæiske lande, Cypern og Tyrkiet (270) blev vedtaget af Kommissionen i oktober, og heri evalueres
de fremskridt, der er gjort, siden Kommissionen udarbejdede sin foregående rapport i 1998.
Kommissionen vedtog i 1999 også en periodisk rapport for Malta (271) sideløbende med dens ajourførte
udtalelse om Maltas ansøgning om medlemskab (272).

325. De fleste ansøgerlande har i det forløbne år truffet afgørende foranstaltninger for at vedtage eller
forberede ny lovgivning eller ændringer til eksisterende lovgivning med henblik på yderligere tilpasning
til fællesskabsretten. Konkurrencemyndighederne i landene har endvidere fået mere erfaring med
håndhævelse af deres konkurrenceregler. Kommissionen har imidlertid ved flere lejligheder understreget,
at der er behov for yderligere at styrke ansøgerlandenes konkurrencemyndigheder, navnlig med hensyn
til deres uafhængighed, deres undersøgelses- og bødepålægsbeføjelser og deres budgetmidler.
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(269) KOM(1999) 521 endelig udg. — KOM(1999) 532 endelig udg. af 13.10.1999.
(270) KOM(1999) 500 endelig udg. — KOM(1999) 507 endelig udg. af 13.10.1999; KOM(1999) 509 endelig udg. —

KOM(1999) 513 endelig udg. af 13.10.1999. Se også 
http://www.europa.eu.int/ comm/enlargement/report_10_99/intro/index.htm

(271) KOM(1999) 508 endelig udg. af 13.10.1999.
(272) KOM(1999) 69 endelig udg. af 17.2.1999.



326. I modsætning til fremskridtene på konkurrenceområdet har indførelsen af en egentlig
statsstøttekontrol vist sig noget langsom og ikke altid lige heldig. Selv om en række lande er gået i gang
med at indføre eller forberede regler om statsstøttekontrol, er der lang vej endnu. Først og fremmest er
der i mange ansøgerlande behov for at udarbejde en omfattende oversigt over eksisterende støtte for at
sikre gennemsigtigheden på området. Selv om de central- og østeuropæiske lande i overensstemmelse
med Europaaftalerne har indgivet årsrapporter til Kommissionen om omfanget af den tildelte støtte,
finder Kommissionen det bekymrende, at der mangler et fuldstændigt overblik over statsstøttesituationen
i de fleste central- og østeuropæiske lande.

327. Et andet vigtigt punkt for ansøgerlandene er at oprette eller styrke deres kontrolmyndigheder på
statsstøtteområdet og sikre en egentlig overvågning af statsstøtten. Dette er af største betydning for en
sund og systematisk statsstøttekontrol i landene. I de fleste ansøgerlande er der allerede nu med al
tydelighed udpeget en sådan kontrolmyndighed. For mange spørgsmåls vedkommende mangler der
imidlertid fortsat de retlige procedurer og de nødvendige beføjelser og/eller ressourcer til at sikre en
egentlig kontrol af ny og eksisterende statsstøtte i landene.

328. Med hensyn til tilpasningen af lovgivning skal det slutteligt nævnes, at en række lande har truffet
foranstaltninger for at indføre eller forberede materielle og proceduremæssige regler på området, men
Kommissionen har bemærket, at landene generelt er forsinket med hensyn til at nå det niveau, der kræves
på det nuværende stadium i tiltrædelsesprocessen.

1.4. Faglig bistand

329. I lyset af disse resterende mangler vil faglig bistand fortsat været et centralt redskab til at
forberede ansøgerlandene til tiltrædelse. Der er inden for rammerne af Phare-programmerne truffet en
række særlige foranstaltninger. Under de ordninger for »parvist samarbejde«, der er indført i forbindelse
med den institutionelle opbygning, yder eksperter fra EU-medlemsstaterne nu også langtidsrådgivning
til konkurrence- og statsstøttemyndighederne i de central- og østeuropæiske lande.

330. Kommissionen har ført en proaktiv politik for yderligere at intensivere kontakten med
konkurrencemyndighederne i de central- og østeuropæiske lande og kontakten indbyrdes mellem disse
myndigheder. Den femte konference mellem konkurrencemyndighederne fra de central- og
østeuropæiske lande og Kommissionen fandt sted den 28.-29. juni i Krakow, Polen. I delegationerne
deltog højtstående embedsmænd fra konkurrence- og statsstøttemyndighederne i de central- og
østeuropæiske lande og Kommissionen. Den årlige konference er et forum for udveksling af synspunkter
og erfaringer med hensyn til tilpasning af lovgivning og håndhævelse. Konferencen var også en lejlighed
til at indlede og styrke de faglige kontakter mellem de embedsmænd, der er ansvarlige for
konkurrencespørgsmål i Fællesskabet og i de central- og østeuropæiske lande.

331. Generaldirektoratet for Konkurrence bidrog fortsat til workshops og studiebesøg tilrettelagt af Kom-
missionens Informationskontor for Teknisk Bistand (TAIEX) på konkurrenceområdet. Generaldirektoratet
for Konkurrence tilrettelagde i samarbejde med TAIEX-kontoret den årlige fælles uddannelsessession på
konkurrenceområdet, der blev afholdt i november og december for embedsmænd fra ansøgerlandene.

332. Generaldirektoratet for Konkurrence afholdt også fortsat flere bilaterale møder med konkurrence-
og statsstøttemyndighederne fra ansøgerlandene. Tekniske spørgsmål som tilpasning af
konkurrencelovgivning, institutionel opbygning og håndhævelse er blevet drøftet på ekspertniveau. I
løbet af året blev også flere specifikke statsstøttespørgsmål drøftet, herunder udarbejdelsen af
statsstøtteoversigter og regionale støttekort, vurdering af enkeltsager i følsomme sektorer, og der blev
afholdt flere ad hoc-møder med ansøgerlandene.
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2. Tiltrædelsesforhandlinger

333. For at kortlægge ansøgerlandenes eventuelle problemer, for så vidt angår deres evne til at
gennemføre fællesskabsretten efter tiltrædelsen, blev der i 1998 afholdt en række screeningmøder med
ansøgerlandene om de gældende konkurrenceregler. I maj 1998 afholdtes et multilateralt screeningmøde
med deltagelse af samtlige ansøgerlande. I løbet af efteråret 1998 blev der foretaget en bilateral screening
af konkurrencereglerne med seks lande, hvormed der var indledt forhandlinger i marts 1998 (Cypern,
Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Polen og Slovenien). Den bilaterale screening med de
tidligere »pre-in«-ansøgerlande (Bulgarien, Letland, Litauen, Rumænien og Den Slovakiske Republik)
fandt sted i marts og april 1999. Den første runde af multilaterale og bilaterale screeninger af regelværket
på konkurrenceområdet blev afholdt med Malta i november 1999.

334. I forbindelse med udvidelsesforhandlingerne om konkurrenceafsnittet vurderede Kommissionen
de forhandlingsoplæg, der var indgivet af Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Polen og
Slovenien. Kommissionens vurdering af disse ansøgerlandes evne til at opfylde kriterierne på
konkurrenceområdet kom til udtryk i de fælles holdninger, som EU vedtog i maj. De fælles holdninger
kortlagde en række spørgsmål, som fordrer yderligere oplysninger og/eller præciseringer fra
ansøgerlandene. Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn og Slovenien indgav i sommeren
1999 ændringer og/eller yderligere oplysninger vedrørende deres oprindelige forhandlingsoplæg til
tiltrædelseskonferencen. EU vedtog i lyset heraf ændrede fælles holdninger om konkurrenceafsnittet i
november. Polen indgav et tillæg til sit forhandlingsoplæg i oktober, men EU har endnu ikke vedtaget
en ændret fælles holdning. For alle seks lande gælder det, at konkurrenceafsnittet stadigt er åbent,
hovedsageligt på grund af utilstrækkelige fremskridt på statsstøtteområdet.

B — Bilateralt samarbejde

1. Nordamerika

1.1. USA

1.1.1. Gennemførelsen af samarbejdsaftalen fra 1991 (273) og af 1998-aftalen om »positive comity« (274)

335. Kommissionen vedtager hvert år en beretning til Rådet og Europa-Parlamentet om
samarbejdsaktiviteterne med USA inden for rammerne af 1991-aftalen. Den seneste beretning gjaldt
tidsrummet fra den 1. januar 1998 til den 31. december 1998 (275).

336. I løbet af 1999 samarbejdede Kommissionen med konkurrencedepartementet under US-DoJ (US
Department of Justice) og US-FTC (US Federal Trade Commission) i en lang række sager. Udover de
specifikke sagsrelaterede fordele af dette snævre samarbejde for begge myndigheder og parterne i
sagerne (i form af en hurtigere og mere sammenhængende sagsbehandling på begge sider af Atlanten)
bidrager den tætte daglige kontakt mellem sagsbehandlerne i Kommissionen (GD for Konkurrence) og
i US-DoJ og FTC til opbygning af gensidig tillid, bedre kendskab til partnerens materielle og
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(273) Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for De Forenede Stater om anvendelsen af deres
konkurrencelovgivning (EFT L 95 af 27.4.1995, som ændret i EFT L 131 af 15.6.1995).

(274) Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for De Forenede Stater om anvendelsen af
principperne om »positive comity« i håndhævelsen af deres konkurrencelovgivning (EFT L 173 af 18.6.1998).

(275) Vedtaget den 13. september 1999, KOM(1999) 439 endelig udg., jf. Konkurrenceberetningen for 1998, s. 313-
328.



proceduremæssige regler, overensstemmende analyse af konkurrenceaspekter og udvikling af bedste
praksis i såvel materielle som proceduremæssige spørgsmål.

337. Det bilaterale samarbejde var særligt intensivt i forbindelse med de store fusionssager inden for
olieindustrien, navnlig Exxon/Mobil-fusionen. Umiddelbart efter transaktionens offentliggørelse
(december 1998) indledtes de uformelle kontakter mellem FTC og Kommissionen, dvs. længe inden den
formelle anmeldelse i maj 1999. De europæiske og amerikanske myndigheder kunne således drøfte de
respektive konkurrenceproblemer for fremtidens olie- og gasproduktion, som de hver især frygtede måtte
opstå som følge af oprettelsen af en gruppe af såkaldt »superstærke« olieselskaber. Efter anmeldelsen og
efter at have fået dispensation fra de fusionerende parter, så de to myndigheder kunne udveksle fortrolige
oplysninger, blev sagens materielle aspekter i vidt omfang vurderet i nært samarbejde mellem de to
myndigheder. Kommissionens tjenestemænd aflagde besøg og gennemgik dokumenter hos FTC, ligesom
der jævnligt blev holdt telefonkontakt, udvekslet dokumenter og holdt anden form for kontakt mellem
de to undersøgelseshold. Drøftelserne drejede sig for begge siders vedkommende mest om vurderingen
af den påtænkte transaktions virkninger for konkurrencen på de forudgående markeder (prospektering,
udvikling, produktion og salg af råolie og naturgas). Fusionens sandsynlige virkninger for markedet for
smøremidler til fly blev også nøje drøftet indbyrdes. Samarbejdet fortsætter med hensyn til
iværksættelsen af de tilsagn, som parterne har givet til begge myndigheder.

338. Af andre sager, der involverede transatlantisk samarbejde, kan bl.a. nævnes fusionssagerne Allied
Signal/Honeywell, Hoechst/RPR, Astra/Zeneca og Air Liquide/BOC. Samarbejdet mellem EU og USA i
sagsbehandlingen drøftes yderligere i den femte beretning til Rådet og Europa-Parlamentet for 1999, som
offentliggøres i løbet af 2000.

1.1.2. Administrative ordninger om deltagelse i høringer i enkeltsager (276)

339. Kommissionen vedtog den 31. marts 1999 en konkret formulering af de administrative ordninger
mellem EF’s og USA’s konkurrencemyndigheder om parternes gensidige deltagelse i visse faser af de
procedurer, der indledes på grundlag af deres respektive konkurrenceregler. Ordningerne er bilaterale og
gensidige. I henhold til ordningerne kan en anmodning om deltagelse i en afhøring eller i et møde
accepteres i relevante sager med forbehold af tilstrækkelige garantier for fortrolig behandling og
anvendelse af de oplysninger, parterne får kendskab til. Deltagelse i afhøringer og møder med de
amerikanske myndigheder er betinget af de berørte personers udtrykkelige accept. Ordningerne
begrænser i øvrigt på ingen måde de involverede personers rettigheder.

340. Ordningerne skal bidrage til at bedre konkurrencemyndighedernes indbyrdes kendskab til
hinandens procedurer og styrke koordineringen, samarbejdet og forebyggelsen af konflikter i sager af
fælles interesse. Hverken disse administrative ordninger eller brevvekslingen mellem Kommissionen og
USA’s konkurrencemyndigheder udgør en bindende international aftale.

1.1.3. EU-US-arbejdsgruppe om samarbejde i verdensomspændende fusionssager

341. På et bilateralt møde den 5. oktober 1999 mellem Kommissionens GD for Konkurrence og
amerikanske US-DoJ og US-FTC blev der nedsat en arbejdsgruppe for at intensivere det transatlantiske
samarbejde inden for fusionskontrol. Arbejdsgruppen skal ifølge mandatet koncentrere sig om følgende:
1) muligheden for yderligere overensstemmelse i analyser af og metodevalg i fusionssager, der behandles
af begge myndigheder, navnlig EU’s og USA’s respektive fremgangsmåder ved oligopoler og kollektive
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dominerende stillinger, og 2) en tilbundsgående undersøgelse af EU’s og USA’s respektive
fremgangsmåder i identificeringen og iværksættelsen af løsninger (navnlig afståelser) og efterfølgende
kontrol med overholdelsen. Arbejdsgruppen forventes at afslutte drøftelserne i løbet af 2000.

1.2. Canada

342. EU og den canadiske regering undertegnede den 17. juni 1999 en aftale om samarbejde i
konkurrencesager. Aftalen trådte øjeblikkeligt i kraft. Udkastet til aftalen var blevet godkendt af Europa-
Parlamentet i februar 1999 og af Rådet i maj 1999.

343. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem EU og Canada med hensyn til håndhævelse af deres
respektive konkurrenceregler. Et stigende antal sager vurderes af begge myndigheder, og der er derfor
en stigende erkendelse af, hvor vigtigt det er dels at undgå modstridende afgørelser, dels at koordinere
håndhævelsesaktiviteter i det omfang, det måtte anses for nyttigt for begge parter.

344. Indholdsmæssigt er den foreslåede aftale meget lig den aftale, der blev indgået mellem EU og
USA i 1991. Aftalen indeholder hovedsageligt bestemmelser om a) gensidig anmeldelse af sager, der
undersøges af de respektive myndigheder, når sådanne sager måtte være af interesse for den anden part,
b) mulighed for koordinering af de to myndigheders håndhævelsesaktiviteter og gensidig bistand, c)
mulighed for den ene part at anmode den anden om at iværksætte håndhævelse (positive comity) og
mulighed for den ene part at tage hensyn til den andens betydelige interesse i løbet af sine
håndhævelsesaktiviteter (»traditional comity«) og d) udveksling af oplysninger mellem parterne, uden at
dette berører den enkelte parts fortrolighedsforpligtelser i forbindelse med sådanne oplysninger.

345. Der har allerede været tale om aktivt samarbejde i en række fusionssager siden aftalens
ikrafttræden. Det første bilaterale møde efter aftalens ikrafttræden mellem Kommissionens GD for
Konkurrence og det canadiske Competition Bureau blev afholdt i Ottawa i september 1999. Som for
aftalen mellem EU og USA skal Kommissionen årligt aflægge beretning til Rådet og Europa-Parlamentet
med yderligere oplysninger om samarbejdet under aftalen med Canada.

2. Andre lande

2.1. Japan

346. Kommissionen har færdiggjort en ny liste over forslag til yderligere deregulering i Japan. Listen
omfatter en række forslag til deregulering på konkurrenceområdet. Der fokuseres i de nye EU-forslag på
følgende tre punkter:

a) mere effektiv håndhævelse af antimonopolloven

b) yderligere afskaffelse af fritagelser og undtagelser i henhold til særlove og antimonopolloven og en
præcisering af, hvilke fritagelser og undtagelser der skal opretholdes

c) JFTC’s gennemgang af samtlige administrative retningslinjer — skriftlige som mundtlige — for at
checke overensstemmelsen med antimonopolretningslinjerne sideløbende med offentliggørelse af
resultatet. Den nye pakke blev officielt overrakt Japan på et møde, der blev afholdt i Tokyo den 3.
til 5. november mellem højtstående embedsmænd fra EU og Japan.
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347. Det årlige bilaterale møde mellem Kommissionen og det japanske JFTC (Japanese Fair Trade
Commission) fandt sted i Tokyo den 28.-29. oktober. Kommissionens tjenestemænd understregede, at
der var gjort fremskridt med yderligere deregulering af konkurrencen i Japan, men tilføjede, at der fortsat
er behov for yderligere dereguleringsreformer, hvis der skal oprettes en åben, gennemsigtig og
velfungerende konkurrencedygtig markedsøkonomi, som i fuldt omfang er tilgængelig for såvel
indenlandske som udenlandske erhvervsvirksomheder. På det konkurrencepolitiske område bør Japan
især styrke den eksisterende antimonopollovgivning yderligere, fjerne fritagelserne, udfordre kartellerne,
navnlig inden for grossistdistributionen, og lade de »administrative retningslinjer« undersøge grundigt i
forhold til konkurrencelovgivningen. At tolerere konkurrencebegrænsende praksis kan ikke på lang sigt
fremme effektiviseringen og omstruktureringen af den japanske økonomi. Det bliver også vigtigt at sikre
og måske styrke JFTC’s uafhængighed, når denne myndighed i 2001 lægges ind under Ministeriet for
Almene Anliggender som led i omstruktureringen af centraladministrationen, for at opretholde
myndighedens personale- og budgetmæssige integritet.

348. Kommissionens delegation gav endvidere udtryk for sin interesse i at styrke de bilaterale
forbindelser med Japan på konkurrenceområdet. Begge parter overvejede at udforske mulighederne for
en samarbejdsaftale i stil med de aftaler, som EU har indgået med USA (1991) og Canada (1999), og
som USA har indgået med Japan (1999). Udover mulighederne for et snævrere samarbejde drøftedes de
nylige konkurrencepolitiske udviklinger i EU og Japan, og der blev udvekslet synspunkter om udvalgte
konkurrence- og fusionssager. Forberedelserne til WTO-ministerkonferencen i Seattle blev også drøftet,
idet begge parter vil presse på for at få indledt forhandlinger om en ramme for multilaterale
konkurrenceregler.

2.2. Tyrkiet

349. Afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om iværksættelse af slutfasen af
toldunionen mellem Fællesskabet og Tyrkiet samt artikel 7 i frihandelsaftalen mellem Tyrkiet og EKSF
kræver, at der vedtages bestemmelser til gennemførelse af konkurrencereglerne. Disse
gennemførelsesbestemmelser bør omfatte rammer for anvendelsen af konkurrence- og statsstøttereglerne
bl.a. ved at præcisere Fællesskabets og Tyrkiets konkurrencemyndigheders respektive funktioner og ved
at oprette hørings- og samarbejdsstrukturer mellem myndighederne. Det forventes, at der vil blive indledt
omfattende drøftelser mellem Kommissionen og de tyrkiske myndigheder i den nærmeste fremtid med
henblik på at få vedtaget sådanne bestemmelser.

2.3. Rusland, Ukraine og de øvrige SNG-lande

350. De partnerskabs- og samarbejdsaftaler, som EU har indgået med Rusland, Ukraine, Moldova og
de fleste af de tidligere Sovjetrepublikker, indebærer i større eller mindre grad en forpligtelse for disse
lande til at tilnærme deres konkurrence- og statsstøttelovgivning til Fællesskabets. Selv om arbejdet
skrider langsomt frem, har de blandede udvalg EU/Rusland, EU/Ukraine og EU/Moldova nu nedsat
underudvalg, der bl.a. har fået til opgave at overvåge forpligtelsernes overholdelse på konkurrence- og
statsstøtteområdet. Disse underudvalg holdt møde flere gange i løbet af 1999. Der er ligeledes iværksat
en række Tacis-projekter med sigte på at tilvejebringe ekspertbistand.

2.4. Lande i Middelhavsområdet

351. I 1999 blev der indgået en associeringsaftale mellem EU og Egypten. Der er allerede indgået
aftaler med Tunesien, Israel, Jordan og Den Palæstinensiske Myndighed. Andre aftaler er under
forhandling med Algeriet, Libanon og Syrien. Bestemmelserne vedrørende konkurrence indebærer en
klar forpligtelse for landene til at tilpasse deres konkurrencelovgivning til Fællesskabets. Udkast til
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gennemførelsesbestemmelser for associeringsaftalernes konkurrenceafsnit er under udarbejdelse, og
disse forventes fremsendt til Fællesskabets partnerlande i Middelhavsområdet i løbet af 2000. Inden for
rammerne af »Euro-Middelshavspartnerskabet og det indre marked« planlægges der ligeledes afholdt
seminarer i det kommende år med sigte på at styrke samarbejdet med landene i Middelhavsområdet.

2.5. Sydafrika

352. EU og Sydafrika indgik en frihandelsaftale i 1999. Aftalen indeholder bestemmelser om
konkurrence og statsstøtte, herunder om samarbejde mellem EU’s og Sydafrikas
konkurrencemyndigheder, samt om ”positive/traditional comity“. Dette betyder, at EU og Sydafrika har
mulighed for at anmode hinanden om at iværksætte håndhævelsesaktioner, og at de skal tage hensyn til
den andens væsentlige interesse i forbindelse med egne håndhævelsesaktiviteter.

353. Sydafrikas nye konkurrencelovgivning trådte i kraft i 1999. Denne indeholder nu bestemmelser
om fusionskontrol samt forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende
stilling. Der er oprettet en ny uafhængig håndhævelsesmyndighed, Competition Commission, samt en
særdomstol og appelret for konkurrencesager.

2.6. Latinamerika

354. Der blev i 1999 indgået en frihandelsaftale mellem EU og Mexico. Aftalen indeholder en
samarbejdsmekanisme for de to parters konkurrencemyndigheder. Samarbejdet omfatter koordinering af
visse håndhævelsesaktiviteter, udveks-ling af oplysninger, efterforskning af formodet
konkurrencebegrænsende adfærd på den ene parts område, når sådan adfærd præjudicerer den anden
parts interesser, og teknisk samarbejde. Samarbejdsmekanismen skal sikre større gennemsigtighed i
håndhævelsen på konkurrenceområdet og forventes at forbedre effektiviteten.

355. Rådet bemyndigede i 1999 Kommissionen til at indlede forhandlinger med Mercosur og Chile med
henblik på indgåelse af en frihandelsaftale. Aftalen forventes at komme til at indeholde bestemmelser om
konkurrence og om indbyrdes samarbejde og koordinering mellem konkurrencemyndighederne. Forhand-
lingerne indledtes i november 1999 og vil løbe over nogen tid. Hertil kommer, at der i løbet af det kommen-
de år vil blive fremsat forslag om faglig bistand til Mercosur og Communidad Andina på grundlag af den be-
retning, der udarbejdes for 1999. Det skal ligeledes tilføjes, at takket været Kommissionens indsats har der
kunnet afholdes et første møde i 1999 mellem Caricom-medlemslandene, hvor et udkast til konkurrence-
regler for Det Caribiske Fællesmarked blev drøftet.

C — Multilateralt samarbejde

1. WTO: Handel og konkurrence

356. WTO-arbejdsgruppen om interaktionen mellem handels- og konkurrencepolitik holdt tre formelle
møder i 1999 (19.-20. april, 10.-11. juni og 14. september). På møderne i april og juni blev samtlige
spørgsmål omhandlet i beslutningen fra WTO’s Almindelige Råd gennemdrøftet:

a) grundlæggende WTO-princippers relevans for konkurrencepolitikken og vice-versa, navnlig
national behandling, gennemsigtighed og mestbegunstigelsesbehandling

b) metoder til fremme af samarbejdet og kommunikationen medlemmerne indbyrdes, herunder teknisk
bistand
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c) konkurrencepolitikkens bidrag til opfyldelsen af WTO’s målsætninger, herunder fremme af
international samhandel.

357. Mødet den 14. september havde først og fremmest til formål at drøfte og vedtage arbejdsgruppens
1999-beretning til Det Almindelige Råd.

358. Som led i forberedelsen af WTO’s tredje ministerkonference i Seattle (3.12.1999) fremlagde EU
et oplæg til forhandlinger om udarbejdelse af multilaterale rammebestemmelser på konkurrenceområdet.
Forhandlingerne bør fokusere på følgende tre hovedområder:

— For det første bør samtlige WTO-medlemmer indføre grundlæggende konkurrenceregler og sikre
deres håndhævelse.

— For det andet bør en række centrale principper sikre en vis grad af sammenhæng og ensartethed
mellem WTO-medlemmerne.

— For det tredje bør der skabes mulighed for samarbejde mellem konkurrencemyndighederne i
medlemslandene inden for rammerne af et multilateralt instrument.

359. I Rådets konklusioner fra den 26. oktober 1999 vedrørende WTO-ministerkonferencen i Seattle
indgår følgende afsnit om konkurrence: »WTO bør indlede forhandlinger om en grundlæggende ramme
af bindende hovedprincipper og regler om interne konkurrenceregler og -politik samt håndhævelse heraf.
WTO’s principper om gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling kan udgøre det væsentlige grundlag
for udvikling af sådanne hovedprincipper og -regler. WTO bør også sigte imod at udvikle fælles
strategier over for konkurrencebegrænsende praksis med væsentlig indvirkning på international handel
og investering og for fremme af internationalt samarbejde. Udviklingsdimensionen bør også være
centralt placeret i overvejelserne om en sådan multilateral ramme, idet man kombinerer eventuelle
overgangsperioder med teknisk bistand og fleksibilitet i reglerne.»

360. På ministerkonferencen i Seattle nåede WTO-medlemslandene ikke til enighed om at indlede en
ny runde af multilaterale handelsforhandlinger. Der pågår således heller ikke på nuværende tidspunkt
forhandlinger om handel og konkurrence.

WTO-arbejdsgruppen om interaktionen mellem handels- og konkurrencepolitik forventes dog at
fortsætte sine mødeaktiviteter i løbet af 2000, og Fællesskabet og medlemsstaterne vil fortsat præcisere
sin holdning om behovet for multilaterale konkurrenceregler.

2. OECD

361. Kommissionen deltog aktivt i arbejdet inden for rammerne af OECD’s udvalg om
konkurrencelovgivning og -politik, navnlig i forbindelse med rundbordskonferencerne og under de
arbejdsgruppemøder, der blev tilrettelagt i 1999 (øget konkurrence inden for posttjenesterne, oligopoler,
liberale erhverv, retningslinjer for multinationale erhvervstiltag, konkurrencemyndighedernes
håndhævelsesprioriteter og fusioner/alliancer mellem luftfartsselskaber). Kommissionen deltog også
(sammen med Grækenland) som bisidder i gennemgangen den 21. oktober af Ungarns lovreformer på
det konkurrencepolitiske område.
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3. UNCTAD

362. Kommissionen offentliggjorde den 15. september et arbejdsdokument (KOM(1999) 451 endelig
udg.) med retningslinjer for deltagelse i FN’s 10. Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD X).

363. Arbejdsdokumentet blev udfærdiget med henblik på forberedelsen af EU’s holdning til
konferencen i Bangkok i Thailand fra den 12. til den 19. februar 2000. Med hensyn til konkurrence
understreges det i dokumentets punkt 23, at udviklingen først og fremmest kræver retfærdige og
konkurrenceorienterede markeder for produkter, tjenesteydelser og andre ressourcer, herunder kreditter,
jord og genetiske ressourcer. I den forbindelse er det vigtigt, at myndighederne indfører faste regler over
for erhvervslivet, at korruption bekæmpes, og at konkurrencebegrænsende samarbejde mellem
profitsøgende oligopolister/ monopolister forhindres gennem de offentlige myndigheders iværksættelse
af en målrettet konkurrencepolitik. Endvidere skal der også tages hensyn til udviklingsdimensionen i
forbindelse med forhandlingerne om multilaterale regler for konkurrence (punkt 35). Endelig bør
UNCTAD fortsat gennemføre analytiske aktiviteter og udgøre et debatforum på regerings- og
ekspertniveau, hvad angår konkurrencepolitik og -bestemmelser med henblik på at øge
udviklingslandenes opmærksomhed omkring dette emne og give dem mulighed for at udveksle
erfaringer. Navnlig bør UNCTAD analysere statsejede og private monopolers rolle i spirende økonomier,
forholdet mellem investering og konkurrence, og hvilke regelsæt der er relevante for de forskellige
markedsudviklingsniveauer. UNCTAD kunne også foretage analyser til brug ved forhandlinger om
multilaterale konkurrencebestemmelser under hensyntagen til specielt udviklingslandenes særlige behov
og forhold. Endvidere kunne UNCTAD yde faglig bistand for at fremme udviklingslandenes fastlæggelse
og gennemførelse af konkurrencebestemmelser og -politikker (punkt 54).

122 XXIX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN — SEK(2000) 720 ENDELIG

KONK. BERETN. 1999



V — UDSIGTERNE FOR 2000

1. Lovgivningsmæssige aktiviteter

364. Kommissionen vil fortsat sikre, at der ved gennemførelsen af Fællesskabets konkurrencepolitik
tages fuldt hensyn til markedernes hastige udvikling. Efterhånden som markederne integreres, både i EU
og globalt set, er det vigtigt, at dette afspejles i Fællesskabets procedureregler og materielle regler.
Kommissionen vil derfor fortsat revidere sine procedureregler og materielle regler for håndhævelsen af
artikel 81 og 82.

365. Med hensyn til procedurereglerne for karteller og monopoler er det målet for 2000, at
Kommissionen skal udarbejde et forslag til en ny forordning om anvendelsen af EF-traktatens artikel 81
og 82; forslaget skal forelægges Rådet, som skulle kunne begynde at behandle det sidst i 2000.

366. Inden for vertikale begrænsninger er det målet for 2000, at Kommissionen skal vedtage et sæt
retningslinjer, der supplerer den nye gruppefritagelsesforordning, som blev vedtaget i 1999, og som
træder i kraft den 1. juni 2000. Retningslinjerne vil være en hjælp for virksomhederne ved vurderingen
af deres distributionsaftaler, der ikke falder ind under den nye gruppefritagelsesforordning.

367. Et andet prioriteret mål for Kommissionen er revisionen af politikken for horisontale
samarbejdsaftaler, som desuden er et vigtigt supplement til reformen af de vertikale begrænsninger og
moderniseringen af procedurerne for kartel- og monopolsager.

368. I 1999 udarbejdede Generaldirektoratet for Konkurrence ændringer til de gældende
gruppefritagelsesforordninger for aftaler om forskning og udvikling og specialiseringsaftaler.
Sideløbende hermed blev der udarbejdet et udkast til et sæt retningslinjer med de politiske hovedlinjer
for anvendelsen af artikel 81 på horisontale aftaler. I 2000 er det Kommissionens mål at føre omfattende
drøftelser med eksperter fra medlemsstaterne, erhvervslivet, forbrugerorganisationerne og andre
interesserede.

369. Meddelelsen om aftaler af ringe betydning fra 1997, hvor der redegøres nærmere for begrebet
bagatelaftaler, som ikke falder ind under artikel 81, skal revideres på baggrund af ovennævnte ændringer
i politikken for vertikale begrænsninger og horisontalt samarbejde. Arbejdet på dette område forventes
påbegyndt i 2000.

370. Kommissionen skal udarbejde en evalueringsrapport om gruppefritagelsesforordning nr. 1475/95
om distribution af motorkøretøjer. Rapporten vil være af væsentlig betydning for beslutninger om den
fremtidige konkurrencepolitik inden for distribution af motorkøretøjer.

371. I forbindelse med ovennævnte reformprojekter vil der blive iværksat konsekvensanalyser med det
generelle formål at gøre konkurrencepolitikken mere effektiv ved at måle følgerne af Kommissionens
indgreb på markederne og ved at påvise sektorer, hvor konkurrencen bør skærpes.

372. På fusionsområdet vil år 2000 blive et særlig aktivt år. I henhold til fusionsforordningen skal
Kommissionen aflægge beretning for Rådet inden den 1. juli 2000 om anvendelsen af
fusionsforordningens tærskler og kriterier, der er afgørende for Fællesskabets kompetence på
fusionsområdet. Kommissionen kan også benytte lejligheden til at undersøge andre af forordningens
aspekter, herunder især procedurerne for henvisning af sager mellem medlemsstaterne og Kommissionen
(artikel 9 og 22).
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373. Kommissionen har også planer om at vedtage tre fortolkningsmeddelelser, der allerede har været
sendt til en bred offentlig høring i 1999, nemlig en ny meddelelse om accessoriske begrænsninger (som
afløser den tidligere), en meddelelse om en forenklet behandling af rutinesager efter fusionsforordningen
og en meddelelse om tilsagn i henhold til fusionsforordningen. Spørgsmålet om retsmidler vil også blive
behandlet i den fælles arbejdsgruppe, der blev oprettet sidst i 1999 af Kommissionen og de amerikanske
myndigheder. Desuden vil Kommissionen udarbejde formelle retningslinjer for oligopolistisk dominans,
der er et spørgsmål af stadig større betydning i forbindelse med den voksende europæiske og endog
globale konsolidering af bestemte industrier.

374. På statsstøtteområdet vil Kommissionen revidere rammebestemmelserne for statsstøtte til
miljøbeskyttelse, for beskæftigelsesstøtte og for støtte til motorkøretøjsindustrien. Desuden vil den
udstede tre gruppefritagelsesforordninger om statsstøtte til SMV, statsstøtte til uddannelsesformål og de
minimis-reglen.

2. Internationale forhold

375. Den stadig stigende verdensøkonomiske integration er ved at skabe et helt nyt
afhængighedsforhold mellem landene indbyrdes. Inden for mange industrigrene konkurrerer
virksomhederne på verdensmarkederne og er som følge heraf ved at blive større og multinationale. I det
forløbne år er der indgået en række såkaldte »megafusioner« mellem virksomheder i forskellige dele af
verden, hvorved der er etableret nye sammenslutninger af rent globale dimensioner. Under disse forhold
bliver de konkurrencepolitiske problemer også globale, hvilket nødvendiggør et endnu tættere
internationalt samarbejde mellem de forskellige landes konkurrencemyndigheder.

376. På grundlag af ovenstående og Kommissionens meddelelse til Rådet af 28. juni 1996 om
etablering af et internationalt net af konkurrenceregler, vil Kommissionen fortsætte det bilaterale
samarbejde med Fællesskabets største handelspartnere og samtidig undersøge mulighederne for at
udvide det multilaterale samarbejde på konkurrenceområdet. De nærmere betingelser for et sådant
multilateralt konkurrenceretligt samarbejde kunne med fordel vedtages inden for WTO som led i en
aftale, der også skulle fastlægge en række grundprincipper, som de enkelte WTO-medlemmers
indenlandske konkurrencelovgivning skal indeholde.

377. Ud over disse to grundlæggende målsætninger er det indlysende, at udvidelsesforberedelserne vil
få betydelig indvirkning på Kommissionens prioriterede mål for 2000 på det internationale område.
Kommissionen vil fortsat yde de central- og østeuropæiske lande, Cypern og Malta teknisk bistand.
Formålet hermed er at sikre, at de, inden de optages i EU, indfører og anvender konkurrenceretlige
systemer baseret på principperne og hovedkriterierne i Fællesskabets konkurrencelovgivning og
etablerer velfungerende og troværdige konkurrencemyndigheder. Man skal især være opmærksom på
vedtagelsen af statsstøtteregler og tilsynsmyndighedernes effektive håndhævelse af statsstøttereglerne i
disse lande.

378. De højest prioriterede mål inden for det bilaterale samarbejde (bortset fra udvidelsen) vil være at
sikre, at samarbejdsaftalen med USA af 1991, aftalen med USA af 1998 (»Positive Comity Agreement«)
og de nye administrative ordninger for deltagelse i høringer kommer til at fungere fuldt ud.

379. Kommissionen vil også gennemføre den nye samarbejdsaftale med Canada, der trådte i kraft den
17. juni 1999. Desuden vil den undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet med Japan.
Kommissionen vil også gennemføre partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Rusland, der trådte i kraft
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i december 1997, og hvor der med hensyn til konkurrencepolitikken er planlagt et samarbejde om
indførelse og anvendelse af konkurrenceregler, især på statsstøtteområdet.

3. Kontrolvirksomhed

380. Størsteparten af Kommissionens arbejde i forbindelse med håndhævelsen af konkurrencereglerne
i kartel- og monopolsager består i at behandle konkrete sager, såsom anmeldelser og klager, eller at
indlede undersøgelser på eget initiativ. Kommissionen vil fortsat sætte sine ressourcer ind på de vigtigste
sager af betydelig retlig, økonomisk eller politisk interesse for EU. Dette betyder, at den fortsat må
bestræbe sig på at styrke og forbedre samarbejdet med de nationale konkurrencemyndigheder og de
nationale tilsynsmyndigheder.

381. På kartelområdet vil det fortsat være det højest prioriterede mål at afsløre og forbyde stærkt
konkurrencebegrænsende karteller og eventuelt pålægge dem bøder. Procedurerne er allerede langt
fremme i en række betydelige sager, og det er derfor målet at vedtage flere vigtige
kartelforbudsbeslutninger med bødepålæg i 2000.

382. Kommissionen vil også fortsat betragte det som et højt prioriteret mål at fjerne misbrug af
dominans. Misbrug af dominans betyder, at konkurrenternes mulighed for at påvirke markedet begrænses
eller endog udelukkes, eller at potentielle konkurrenter hindres adgang til markedet. En sådan praksis er
især skadelig, fordi den medfører en afskærmning af markedet og forsinker markedsintegrationen.
Kommissionen vil derfor fortsat være særlig opmærksom på misbrug af dominans, og det er sandsynligt,
at den i 2000 vil vedtage formelle beslutninger med bøder for overtrædelse af artikel 82 i en række sager,
hvor undersøgelsen allerede er langt fremskredet.

383. Om liberaliseringspolitikken lykkes, vil fortsat afhænge af en streng anvendelse af Fællesskabets
konkurrenceret og tilsynet med liberaliseringsdirektiverne. Med hensyn til liberaliseringen inden for
telesektoren vil det stadig være hovedopgaven at føre tilsyn med den effektive anvendelse af
Fællesskabets lovgivning i medlemsstaterne. Inden for postvæsenet vil der blive lagt vægt på
opfølgningen af medlemsstaternes anvendelse af Kommissionens liberaliseringsdirektiv af december
1997. Det næste skridt i liberaliseringsprocessen er en revision af direktivet, og Kommissionen vil
fremlægge et forslag herom inden årets udgang. År 2000 vil være andet år for liberaliseringen af det
europæiske elmarked, idet monopolrettighederne var helt afskaffet i elleve medlemsstater i februar 1999.
Det samme forventes at ske i de øvrige fire medlemsstater i 2000 (Frankrig, Belgien og Irland) og 2001
(Grækenland). Det er Kommissionens mål at gøre liberaliseringen af elmarkederne til en realitet overalt
i Fællesskabet. Omsætningen af gasdirektivet til national lovgivning vil finde sted i 2000. Med henblik
på at opnå en fuldstændig liberalisering vil Kommissionen koncentrere sig om netspørgsmål og de
kontrakter, der indgås mellem producenter og importører.

384. Da mange medlemsstater agter at yde finansiel støtte til elselskaberne som kompensation for
investeringer eller forpligtelser, der ikke kan honoreres i et liberaliseret system, har Kommissionen
besluttet at udarbejde retningslinjer for behandling af sådanne strandede omkostninger i henhold til
statsstøttereglerne.

385. Med hensyn til fusionskontrol er det Kommissionens hovedopgave at sikre den effektive
regulering af fusioner, der anmeldes i henhold til fusionsforordningen, ved at forhindre etablering af eller
styrkelse af en dominerende stilling, som vil medføre, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt
inden for det fælles marked eller en væsentlig del deraf. På grundlag af de nuværende økonomiske
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indikatorer ser sagsbehandlingen på dette område ud til fortsat at vokse i samme forhold som i de
foregående år, endog med endnu større vægt på internationale fusioner.

386. På statsstøtteområdet vil Kommissionen prioritere foranstaltninger, der øger gennemsigtigheden
i Kommissionens statsstøttekontrol og medlemsstaternes statsstøttepraksis. Kommissionen vil oprette et
statsstøtteregister. For at gøre statsstøttekontrollen mere effektiv vil den foretage en mere systematisk
opfølgning af tilbagebetalingen af ulovlig støtte.
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Aeroportos e Navegação Aerea- EFT L 69 af 16.3.1999 59, 88
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AT&T/IBM IP/99/259 Boks 4
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British Interactive Broadcasting Ltd IP/99/686 54, Boks 4
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Deutsche Telekom 67
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Europe Asia Trades Agreement (EATA) EFT L 193 af 26.7.1999 99, 100
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Nederlandse Federatieve Vereniging voor de EFT L 39 af 14.4.2000 46, 47
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P&I Clubs EFT L 125 af 19.5.1999 103, 111

REIMS II EFT L 275 af 26.10.1999 81- 83, Boks 3

Revised TACA EFT C 125 af 6.5.1999 95-98
(Trans-Atlantic Conference Agreement)

Sømløse stålrør IP/99/957 48, 49

Telia/Telenor IP/99/746 Boks 4, 67

The 1998 Football World Cup EFT L 5 af 8.1.2000 61, 62, 140

Trans-Atlantic Agreement (TAA) EFT L 376 af 31.12.1994 99, 100

Virgin/British Airways EFT L 30 af 4.2.2000 60, 94

Vlaamse Televisie Maatschappij EFT L 244 af 6.9.1997 85-87
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Airtours/First Choice IP/99/695 151, 161, 175, 
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BP Amoco/Atlantic Richfield IP/99/712 150, 154, 172

BSCH/A. Champalimaud IP/00/296 194 – 196

BT/AT&T IP/99/209 185

Compagnie des Salins du Midi IP/99/391 191
et des Salines de l’Est (CSME)/MDPA/SCPA

Danish Crown/Vestjyske Slagterier IP/99/165 152, 161, 170

Deutsche Post/ASG IP/99/485 156

Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd IP/99/456 158

Deutsche Post/Trans-o-flex IP/99/318 156, 159, 167, Boks 9

EDF/London Electricity IP/99/49 193, 197

Exxon/Mobil IP/99/708 150, 151, 154, 155, 
161, 171, 172, 192

Fujitsu/Siemens IP/99/719 188

Gencor/Lonrho IP/97/338 151, 160

Heineken//Cruzcampo IP/99/632 191

Hoechst/Rhône-Poulenc IP/99/626 182, 183, 338

Honeywell/AlliedSignal IP/99/921 150, 178, 179, 338

Hutchison/RMPM/ECT IP/99/618 167, Boks 7

Imetal/China Clays IP/99/263 150

Kali und Salz IP/98/655 160

KLM/Martinair IP/99/421 165, 166, Boks 9

Rabobank-Beeck/Homann IP/99/220 Boks 2, 191

Rewe/Meinl IP/99/83 Boks 7, 169

Sanofi/Synthélabo IP/99/591 Boks 9, 199

Skandia,/Storebrand/Pohjola IP/99/635 186

Telia/Telenor IP/99/746 67, Boks 4, 173, 
174, Boks 8

Total/Elf Aquitaine Boks 2, 154, 191

Total/Petrofina IP/99/197 191

TPG/Tecnologistica IP/99/320 156, 157
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Fritagelse for vejafgift 284 
på motorvejen i Tauern i Østrig

AESA/MTW-Werft/Volkswerft EFT L 148 af 6.6.1997 267

Charbonnages de France EFT C 280 af 2.10.1999 274

Crédit Agricole 227

Customs House Docks Area (CHDA) IP/99/1042 212, 265

Vækstfonden EFT C 245 af 28.8.1999 246

Dieselmotorenwerk Rostock EFT L 232 af 2.9.1999 258

Dornier Luftfahrt GmbH EFT C 40 af 12.2.2000 247

Nederlandske benzinstationer 244

Tilskud til førtidspensionering af vognmænd 243

Eli Lilly 251

Ferriere Nord 254

Fiat Mirafiori Meccanica IP/99/1037 280

Tysk økologisk skattereform EFT C 245 af 28.8.1999 253

Graphischer Maschinenbau GmbH IP/99/73 258

Hoogovens-Usines Gustave Boël EFT C 245 af 28.8.1999 231

Italiensk skatteamnesti EFT C 113 af 24.4.1999 249

Kinderkanal/Phoenix EFT C 238 af 21.8.1999 226, Boks 11

Kvaerner Warnow Werft EFT L 274 af 23.10.1999 269

Investeringer i Portugal EFT C 375 af 24.12.1999 213

Marina di Stabia 242

Mercedes Vitoria EFT C 351 af 4.12.1999 281

NEREFCO EFT L 6 af 11.1.2000 254

Neue Maxhütte EFT L 230 af 31.8.1999 271

Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH 258

RJB mining plc EFT C 86 af 27.3.1999 276-278, 308

Rover Longbridge EFT C 62 af 4.3.2000 281

Saxonylon Textil GmbH EFT L 268 af 16.10.1999 283

Sécuripost 233

Shell Chemicals BV EFT C 298 af 16.10.1999 247

Spindelfabrik Hartha EFT L 145 af 10.6.1999 258

Towns of Venice and Chioggia IP/99/887 250

Verlipack/Heye-Glas EFT C 288 af 9.10.1999 259

Weida Leder GmbH IP/99/502 258

Køb af køretøjer til særlig transport 284

Omstrukturering af vejtransportsektoren i Italien IP/99/307 285

Spanske regionalforanstaltninger IP/99/1041 287

Dansk ordning for støtte til varetransport IP/99/238 290

Tirrenia 294

Franske havne 295

Iberia 296

3. Statsstøtte
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Manchester lufthavne 299

Elba lufthavn 299

Crédit Foncier de France IP/99/416 305

Banco di Sicilia IP/99/833 305

Westdeutsche Landesbank Girozentrale IP/99/471 234, 306

BBC Boks 11
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I — KARTELLER OG MONOPOLER: EF-TRAKTATENS ARTIKEL 81, 82
OG 86 — EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 65

A — Resumé af konkrete sager

1. Ulovlige aftaler

1.1. Horisontale aftaler

FEG + TU (Sag nr. IV/F1/33.884)

Den 26. oktober 1999 vedtog Kommissionen en beslutning i henhold til EF-traktatens artikel 81, stk. 1,
om forbud mod en kollektiv bestemmelse om eksklusiv samhandel kombineret med prisaftaler på det
nederlandske engrosmarked for elektrisk installationsmateriel (1). Beslutningen bekræfter
Kommissionens hidtidige politik og retspraksis ved EF-Domstolen og Retten i Første Instans (2).

Sagen startede i 1991 med en klage fra den i Storbritannien hjemmehørende grossist i elektrisk
installationsmateriel, City Electrical Factors, og dennes nederlandske datterselskab (»CEF«). Sagen
vedrører hovedsagelig perioden 1986-1994.

Den første overtrædelse, Kommissionen konstaterede, vedrører anvendelse af en kollektiv bestemmelse
om eksklusiv samhandel, som omfatter den nederlandske sammenslutning af grossister i elektrisk
installationsmateriel (»FEG«), sammenslutningen af importører af sådanne produkter i Nederlandene
(»NAVEG«) samt et stort antal individuelle leverandører.

Kommissionen fandt det godtgjort, at FEG på grundlag af denne aftale forbød medlemmer af NAVEG
og individuelle leverandører at handle med grossister, som ikke var medlem af FEG. Forbuddet fratog
disse grossister deres leverandører og komplicerede og forsinkede udenlandske grossisters indtræden på
det nederlandske marked, som f.eks. i klagerens tilfælde. Samtidig forhindrede ordningen leverandører
i at sælge deres produkter på det nederlandske marked via grossister, som ikke var medlem af FEG.
Eftersom navnlig NAVEG-medlemmernes omsætning for en stor dels vedkommende var afhængig af
salg til FEG-medlemmer, havde de svært ved at se stort på FEG’s ønsker.

Ordningen bygger på en gentlemanaftale mellem FEG og NAVEG, som blev udvidet til at omfatte en
lang række individuelle leverandører. Det viste sig, at den kollektive bestemmelse om eksklusiv
samhandel indtil slutningen af 50’erne havde været baseret på en formel skriftlig aftale. Efter at de
nederlandske konkurrencemyndigheder havde forbudt aftalen, havde parterne besluttet at ændre den
formelle skriftlige aftale til ovennævnte knap så åbenlyse gentlemanaftale.
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(1) EFT L 39 af 14.2.2000. IP/99/803.
(2) Vedrørende kollektive bestemmelser om eksklusiv samhandel henvises til Kommissionens første beretning om

konkurrencepolitikken 1971, s. 35-36, punkt 19, tredje beretning om konkurrencepolitikken 1973, s. 48, punkt 53,
Kommissionens beslutning 72/390/EØF, Centrale Verwarming, EFT L 264 af 23.11.1972, Kommissionens
beslutning 78/59/EØF, Centraal Bureau voor de Rijwielhandel, EFT L 20 af 25.1.1978, Kommissionens
beslutning 82/123/EØF, VBBB/VBVB, EFT L 54 af 25.2.1982. Vedrørende prisaftaler henvises til Domstolens
domme i sag 48/69, ICI mod Kommissionen, Sml. 1972, s. 619, præmis 115 og 116, sag 123/83, BNIC mod Clair,
Sml. 1985, s. 391, præmis 29, sag 243/83, Binon mod Agence et messageries de la presse, Sml. 1985, s. 2015,
præmis 44, samt dom afsagt af Retten i Første Instans i de forenede sager T-213/95 og T-18/96 SCK and FNK
mod Kommissionen, Sml. 1997 II, s. 1739, præmis 158-164.



Den anden overtrædelse af artikel 81, stk. 1, Kommissionen fastslog i denne sag, vedrører FEG’s
indblanding i medlemmernes prispolitik. Kommissionen kunne konstatere, at FEG og dens medlemmer
førte en politik, der tog sigte på at mindske den indbyrdes priskonkurrence mellem FEG’s medlemmer
og skabe en kunstig prisstabilitet for at sikre medlemmerne solide fortjenstmargener. For at nå disse mål
måtte FEG og dens medlemmer ty til følgende midler:

— en bindende FEG-vedtagelse, som forbød medlemmerne at reklamere med ekstra nedsatte priser

— en bindende FEG-vedtagelse, som forpligtede FEG-medlemmer til at lade deres kunder betale
prisstigninger fra leverandørens side, som måtte være trådt i kraft efter bestillingsdatoen

— drøftelser blandt FEG’s medlemmer om priser og rabatter under FEG-møderne

— vejledende priser, som FEG meddelte sine medlemmer.

Virkningerne af disse prisordninger blev forstærket af den kollektive bestemmelse om eksklusiv
samhandel. Eftersom denne bestemmelse fratog potentielle underbydere, f.eks. grossister uden for FEG,
deres leveringskilder, kunne den kunstige prisstabilitet, som FEG og dens medlemmer havde skabt, ikke
bringes i fare af udenforstående.

I betragtning af at FEG-medlemmerne tegner sig for 96% af det nederlandske grossistmarked for
elektrisk installationsmateriel, har overtrædelserne i væsentlig grad begrænset konkurrencen. Eftersom
mellem 30 og 50% af alt elektrisk installationsmateriel, der sælges på det nederlandske marked,
importeres, mener Kommissionen også, at samhandelen mellem medlemsstaterne i væsentlig grad har
været begrænset.

På grund af deres respektive medvirken i ovennævnte overtrædelser blev der idømt bøder både til FEG
(4,4 mio. EUR) og til Technische Unie (TU) (2,15 mio. EUR). FEG er udpeget som initiativtager til og
kontrollant af både den kollektive bestemmelse om eksklusiv samhandel og prisaftalerne. FEG’s største
og mest betydningsfulde medlem, TU, blev imidlertid også idømt en bøde, begrundet i to forhold: for
det første adskiller TU sig fra andre FEG-medlemmer ved sin aktive og langvarige deltagelse i FEG’s
bestyrelse og udvalg, og for det andet stod det klart, at TU også på eget initiativ havde udvist
konkurrencebegrænsende adfærd i sine forretningsrelationer med individuelle virksomheder.

Bødernes størrelse er baseret på de af Kommissionen offentliggjorte retningslinjer for beregningen af
bøder (3). Kommissionen lagde til grund, at der var tale om alvorlige og langvarige overtrædelser, og at
der hverken var skærpende eller formildende omstændigheder i sagen.

Kommissionen besluttede dog, at bøderne skulle nedsættes på grund af den lange sagsbehandling i
Kommissionen. Kommissionen har dermed taget hensyn til retspraksis ved både Retten i Første Instans
og EF-Domstolen (4).

Både FEG (T-05/00) og TU (T-06/00) har appelleret Kommissionens beslutning ved Retten i Første
Instans.
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Producentkartel (sømløse stålrør) og markedsdeling (Sag nr. IV/E1/35.860 B)

Den 8. december 1999 (5) vedtog Kommissionen en beslutning i henhold til EF-traktatens artikel 81 om
bøder på i alt 99 mio. EUR til følgende otte producenter af sømløse stålrør: British Steel Ltd (Det
Forenede Kongerige), Dalmine SpA (Italien), Mannesmannröhren Werke AG (Tyskland), Vallourec SA
(Frankrig), Kawasaki Steel Corporation, NKK Corporation, Nippon Steel Corporation og Sumitomo
Metal Industries Ltd (Japan). De produkter, kartellet omfattede, er »standardborerør« af stål (normalt
kaldet OCTG-rør) og »projektledningsrør«, der anvendes til boring efter og transport af olie og gas.

For at samordne deres adfærd på markederne for standard OCTG-rør og projektledningsrør, etablerede
de nævnte producenter et kartel, som de kaldte Europa-Japan-klubben. Dette kartel begrænsede
konkurrencen inden for fællesmarkedet, idet det blev vedtaget, at de forskellige producenters
hjemmemarkeder skulle respekteres (dvs. det tyske, det franske, det italienske, det britiske og det
japanske marked): udbuddet af sømløse rør i det land, hvor en producent var hjemmehørende, blev
begrænset ved, at de øvrige producenter, der deltog i aftalen, undlod at levere rør på dette marked. Andre
dele af kartelaftalen vedrørende en række markeder i tredjelande var ikke omfattet af Kommissionens
beslutning, fordi Kommissionen ikke kunne bevise, at de havde konkurrencebegrænsende virkninger
inden for EU.

Med hensyn til overtrædelsens varighed fastsatte Kommissionen perioden til 1990-1995 (undtagen for
British Steel Ltd, der indstillede produktionen af de pågældende rør i 1994).

Ved fastsættelsen af bødernes størrelse har Kommissionen taget hensyn til, at en aftale om, at de
deltagende virksomheder skal respektere hinandens hjemmemarkeder, i sig selv indebærer en meget
alvorlig overtrædelse af EF-retten, fordi den skader det indre marked. Desuden tegner de pågældende
fire medlemsstater sig for størstedelen af forbruget af sømløse OCTG-rør og ledningsrør i EU og udgør
derfor et i geografisk henseende meget stort marked.

Kommissionen har dog også taget hensyn til, at OCTG-standardrør og projektledningsrør, der sælges i
EU af de virksomheder, som beslutningen er rettet til, kun udgør ca. 19% af forbruget i EU af sømløse
OCTG-rør og ledningsrør. Desuden kan en del af efterspørgslen efter sømløse OCTG-rør og ledningsrør
dækkes af svejsede rør med middeldiameter. Endelig havde de virksomheder, som beslutningen omfatter,
kun en afsætning af disse produkter i de pågældende fire medlemsstater på ca. 73 mio. EUR om året i
perioden 1990-1995. Det fremgår af alle disse forhold, at overtrædelsens konkrete virkninger på
markedet har været begrænsede.

Kommissionen har betragtet det som en formildende omstændighed, at stålrørsindustrien har befundet
sig i en langvarig krisesituation, og at situationen er blevet forværret siden 1991, hvilket sammen med
stigende import har medført kapacitetsnedskæringer og fabrikslukninger.

Kommissionen har med henvisning til sin meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i
kartelsager (6) nedsat Vallourec’s og Dalmines bøder, fordi de har samarbejdet med Kommissionen om
opklaringen af de faktiske forhold.

Alle de berørte virksomheder, bortset fra Vallourec, har appelleret beslutningen ved Retten i Første
Instans.
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(5) IP/99/957.
(6) EFT C 207 af 18.7.1996.



1.2. Vertikale aftaler

Lee Cooper (Sag nr. IV/F3/36.015)

I 1999 forhindrede Kommissionen den britiske jeansfabrikant Lee Cooper i at afskære det belgiske
marked fra billigere import fra Det Forenede Kongerige; Lee Cooper forsøgte at opretholde Belgien som
et marked med mærkevarepriser for firmaets produkter.

Kommissionen tog sagen op efter at have fået oplyst, at Lee Cooper tvang sine britiske grossistkunder
til at afstå fra paralleleksport til Belgien, hvor Lee Coopers jeans blev solgt til højere priser.
Kommissionens undersøgelse afslørede, at Lee Cooper baserede denne strategi på en aftale med firmaets
belgiske kunder. Lee Cooper tilbød at indgå forlig, og Kommissionen forhandlede sig frem til et forlig,
som satte en stopper for Lee Coopers blokering for paralleleksport. På Kommissionens anmodning
meddelte Lee Cooper også alle sine kunder, at de nu var frit stillet med hensyn til at starte paralleleksport.

1.3. Misbrug af dominerende stilling

Portugisiske lufthavne (Sag nr. IV/D-2/35.703)

Denne sag er en udløber af en generel undersøgelse fra Kommissionens side om rabatter på
landingsafgifter og differentiering af disse afgifter i europæiske lufthavne, som blev iværksat efter
beslutningen af 28. juni 1995 om Bruxelles’ Zaventem-lufthavn (7). Den vedrører det rabatsystem for
landingsafgifter og den differentiering af afgifterne efter flyets afgangsland, som de portugisiske
myndigheder havde indført i de portugisiske lufthavne, der drives af Aeroportos e Navegação Aerea-
Empresa Publica (ANA).

Luftfartsselskaberne skal betale landingsafgifter som modydelse for den service, der leveres af ANA i
form af f.eks. vedligeholdelse og drift af start- og landingsbaner samt indflyvningskontrol.
Myndighederne har indført regler om en rabat på 50% på landingsafgifterne for indenrigsflyvninger og
en mængderabat, der alt efter antallet af månedlige landinger varierer mellem 7% og 32%.

I henhold til EF-traktatens artikel 82 må en virksomhed, der indtager en dominerende stilling på en
væsentlig del af fællesmarkedet, ikke anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for
handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen. ANA må derfor ikke diskriminere mellem de
forskellige luftfartsselskaber i relation til én og samme ydelse, medmindre det er begrundet i objektive
forhold. ANA skal således behandle fly ens, uanset om et luftfartsselskab lander ét eller hundrede fly i
en given lufthavn, og uanset om et fly kommer fra en anden lufthavn i Portugal eller fra en anden
medlemsstat. Eftersom den pågældende rabatordning er indført ved statens mellemkomst, må
Kommissionen konkludere, at der er tale om en overtrædelse af EF-traktatens artikel 86 vurderet i
sammenhæng med artikel 82.

I henhold til beslutningen af 10. februar 1999 (8) skal Portugal afskaffe de særlige rabatter på
landingsafgifter i lufthavnene i Lissabon, Porto og Faro og ophøre med at differentiere disse afgifter efter
flyets afgangssted. Den 4. maj 1999 kærede Portugal beslutningen til EF-Domstolen med påstand om
annullation; sagen har nr. C-163/99. Den 14. juli 1999 fremsendte Kommissionen en åbningsskrivelse til
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de portugisiske myndigheder i henhold til EF-traktatens artikel 226 for ikke at have efterkommet en
beslutning truffet af Kommissionen.

Finske lufthavne (Sag nr. IV/D-2/35.767)

I forbindelse med beslutningen af 10. februar 1999 (9) henstilles det ligeledes til det finske
luftfartsvæsen, Ilmailulaitos, at det bringer differentieringen af landingsafgifterne i lufthavnene i
Helsinki, Vaasa, Turku, Pori og Tampere til ophør. Indenrigsflyvninger får en rabat på 60% uden nogen
objektiv begrundelse. Ilmailulaitos yder reelt samme service til indenrigsfly som til fly fra EØS-lande.
Det finske luftfartsvæsen har egenhændigt indført denne differentiering, og Kommissionen har indledt
en procedure desangående udelukkende på grundlag af EF-traktatens artikel 82. Eftersom der er tale om
en første beslutning om prisen for adgang til lufthavnsfaciliteter vedtaget på basis af EF-traktatens artikel
82, og da Ilmailulaitos, siden sagen blev indledt, har ophævet en del af rabatordningen og mindsket
forskellen mellem afgifterne for henholdsvis indenrigsflyvninger og flyvninger fra andre EU-lande, har
Kommissionen ikke pålagt nogen bøde.

Virgin/BA (Sag nr. IV/D2/34.780)

Den 14. juli vedtog Kommissionen efter at have modtaget en klage fra Virgin Atlantic en negativ
beslutning stilet til British Airways (10). Med beslutningen pålægges der British Airways en bøde på 6,8
mio. EUR for misbrug af selskabets dominerende stilling som køber af rejsebureauydelser fra britiske
rejsebureauer. I mindst syv år havde BA tilbudt rejsebureauer ekstra provision for at nå op på eller
overstige foregående års salg af BA-flybilletter. Det gør rejsebureauerne loyale over for BA og afholder
dem fra at sælge rejsebureauydelser til andre luftfartsselskaber, og det har været en hindring for
luftfartsselskaber, der ønsker at konkurrere med BA på de britiske markeder for lufttransport.
Kommissionen og BA har nu i fællesskab fastlagt en række principper for disse aktiviteter. De er
resultatet af et frugtbart samarbejde mellem BA og Kommissionen og skal forhindre BA i at udvise den
form for adfærd, der kritiseres i beslutningen. Med disse principper opstilles der samtidig klare
retningslinjer for andre luftfartsselskaber i lignende situationer. Kommissionen vil naturligvis træffe alle
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at principperne i beslutningen anvendes på andre EU-
luftfartsselskaber i tilsvarende situationer.

Den provision, BA udbetalte, svarede til en »loyalitetsrabat«, dvs. en rabat baseret ikke på besparelser,
men på loyalitet, af den art, der tidligere konsekvent er blevet betragtet som misbrug af dominerende
stilling med henblik på at lukke konkurrenter ude fra markedet. Det er et veletableret princip i EU-retten,
at en leverandør med en dominerende stilling ikke må give sine kunder og distributører tilskyndelse til
at udvise særlig loyalitet og dermed forhindre leverandørens konkurrenter i at få adgang til markedet.
Denne form for misbrug er et forsøg på at modvirke effekten af markedsliberalisering ved at opretholde
det dominerende luftfartsselskabs markedsandel på det tidligere niveau og straffe rejsebureauer, som
henviser nogle af deres kunder til relativt nye konkurrenter.

En virksomhed med en dominerende stilling må kun yde ekstra provision til rejsebureauer, hvis der er
tale om ekstra ydelser fra rejsebureauets side eller besparelser i form af øget effektivitet. Den omtalte
praksis har forhindret britiske forbrugere i at få fuld fordel af dereguleringen og liberaliseringen på
markedet for lufttransport.
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Principperne, der er udformet som en række retningslinjer for alle luftfartsselskaber, der indtager en
dominerende stilling som køber af rejsebureauydelser til lufttransport og gerne vil undgå at komme i
konflikt med EF-traktatens artikel 82, går ud på følgende:

1. Provision til forskellige rejsebureauer differentieres i det omfang, forskellene afspejler

1.1. forskelle i distributionsomkostningerne hos forskellige rejsebureauer

1.2. forskelle i værdien af de ydelser, der leveres til British Airways af forskellige rejsebureauer i
forbindelse med distributionen af selskabets flybilletter.

2. Provision kan forhøjes i et omfang, som afspejler:

2.1. besparelser i British Airways’ distributionsomkostninger eller

2.2. en forøgelse af værdien af de serviceydelser, et rejsebureau leverer British Airways i
forbindelse med distributionen af selskabets flybilletter.

3. Provision må kun udbetales for rejsebureauets salg i højst seks måneder.

4. Provision må ikke vedrøre mål, der er fastsat på grundlag af rejsebureauets salg i en forudgående
periode.

5. Eventuel forhøjelse af provision skal ske ensartet i forhold til det i aftalen fastsatte
referencegrundlag.

6. Provision, der betales for individuelle flybilletter, omfatter ikke eventuelle forhøjelser af provision,
der betales for alle andre British Airways-flybilletter, som rejsebureauet udsteder.

7. Rejsebureauer er frit stillet med hensyn til at sælge flybilletter fra alle andre luftfartsselskaber og
varer og tjenesteydelser, leveret af tredjemand.

British Airways har appelleret beslutningen ved Retten i Første Instans.

Verdensmesterskaberne i fodbold (Sag nr. IV/D3/36.888)

Den 20. juli 1999 vedtog Kommissionen en beslutning (11), som gik imod den lokale organisations
komité for verdensmesterskaberne i fodbold 1998 (Comité Français d’Organisation de la Coupe du
Monde de Football 1998, eller »CFO«), efter at denne havde indført diskriminatoriske ordninger for
billetsalget op til turneringen, som favoriserede forbrugere med bopæl i Frankrig.

I 1996 og 1997 solgte CFO over 570 000 billetter udelukkende til forbrugere, som kunne angive en
adresse i Frankrig. Af disse billetter var ca. 393 200 til kampe (dog ikke åbningskampen), der blev
afviklet enten i turneringens indledende runde eller til de første »knald-eller-fald«-kampe i anden runde.
Efter en særlig lodtrækning, der fandt sted i Paris i december 1997, solgte CFO yderligere 181 000
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billetter til åbningskampen, kvartfinale- og semifinalekampene, kampene om tredje- og fjerdepladsen og
selve finalen. I praksis betød kravet om, at der skulle angives en adresse i Frankrig, at et overvældende
flertal af forbrugere uden for Frankrig ikke fik mulighed for at købe billetter i 1996 og 1997 direkte fra
CFO.

Eftersom der ikke forelå nogen sikkerhedsmæssig eller anden begrundelse, konkluderede
Kommissionen, at CFO’s diskriminatoriske salgsarrangementer udgjorde misbrug af organisationens
dominerende stilling på markedet for salg af fodboldbilletter i 1996 og 1997 i modstrid med EF-
traktatens artikel 82. Kommissionen konkluderede også, at ved at meddele det ikke-franske
fodboldpublikum, at de kun kunne få billetter gennem nationale fodboldforbund og rejsearrangører,
diskriminerede CFO i endnu højere grad mod fodboldinteresserede uden for Frankrig, der ønskede at
købe billetter til finalekampene.

Kommissionen ville normalt pålægge en stor bøde, såfremt en virksomhed misbruger en dominerende
stilling på denne måde, men eftersom den diskriminerende billetordning, CFO havde indført, svarede til
de metoder, man havde fulgt ved tidligere verdensmesterskaber i fodbold, og CFO ikke kunne basere sig
på tidligere beslutninger truffet af Kommissionen eller på Domstolens retspraksis for at få klarhed over
sine forpligtelser i relation til EU-konkurrencereglerne, besluttede Kommissionen kun at pålægge en
symbolsk bøde på 1000 EUR. Beslutningen er imidlertid et klart signal om, at Kommissionen forventer,
at arrangørerne fremover sikrer, at deres billetsystemer er i fuld overensstemmelse med EU-
konkurrencereglerne, før de sættes i værk.

2. Godkendte aftaler

2.1. Horisontale aftaler

a) Joint ventures og andre samarbejdsformer

Telesektoren

Esat Telecom — Irish Rail (Sag nr. IV/C-1/37.183)

Den 5. august 1998 anmeldte Esat Telecommunications Ltd, Coras Iompair Eireann (CIE) og dettes
datterselskab, Irish Rail, et sæt aftaler til Kommissionen, som vedrørte oprettelse af et alternativt
landsdækkende telenet i Irland. I forbindelse med anmeldelsesproceduren undersøgte Kommissionen i
nært samarbejde med de irske konkurrencemyndigheder bl.a. vilkårene for adgang til jernbanelinjer med
henblik på installering af telenet. En meddelelse blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers
Tidende i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17/62 med en opfordring til interesserede
tredjeparter til at fremsende deres bemærkninger til Kommissionen.

I henhold til aftalerne (som senere blev ændret) kan CIE installere eller tillade installering af andre
telekabler til brug for tredjeparter under forudsætning af, at Esat Telecom i en nærmere fastsat kortere
periode får fortrinsstilling til CIE-infrastruktur for at kunne udvikle sit netværk så hurtigt som muligt og
gøre det operationelt. I 1999 fremsendte Kommissionen en administrativ skrivelse til parterne, hvori det
meddeles dem, at der nu ikke er behov for at træffe yderligere forholdsregler i henhold til EF-traktatens
artikel 81, stk. 1, i relation til de anmeldte aftaler.
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Global One II (Sag nr. IV/C-1/37.459)

Den 3. august 1999 meddelte Kommissionen, at den ville tillade Global One, som er et joint venture
etableret i 1996 af Deutsche Telekom, France Télécom og Sprint, at levere alle former for teletjenester,
herunder også taletelefoni, i alle EU-medlemsstaterne. Før Kommissionen vedtog den officielle beslutning
herom, havde den offentliggjort en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende med en opfordring
til alle interesserede parter til at fremsætte bemærkninger. Kommissionens holdning er baseret på den
markedsudvikling, der har fundet sted, siden den godkendte oprettelsen af Global One i 1996, herunder
det forhold, at der er kommet andre større konkurrenter ind på markedet, f.eks. BT/AT&T.

I juli 1996 traf Kommissionen beslutning om, at Global One, der blev oprettet som et joint venture af
Deutsche Telekom AG (DT), France Télécom (FT) og Sprint Corporation, i syv år var indrømmet fritagelse
til at levere erhvervsmæssige teletjenester, rejseydelser og kurertjenester. Formålet med revisionen af
beslutningen fra 1996 om Global One er at give Global One mulighed for frit at levere alle former for
teletjenester (ud over dem, der var omfattet af beslutningen fra 1996) og på grundlag af agenturer eller et
forhandlernet levere FT’s og DT’s tjenester til tredjeparter samt at give FT og DT mulighed for at sælge
Global One-tjenester. Kommissionen har dog endnu ikke revideret vilkårene for moderselskabernes adfærd,
f.eks. betingelser om ikke at foretage krydssubsidiering eller diskriminere til fordel for Global One.

Farland Network (Sag nr. IV/C-1/37.130)

I juni 1999 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse imod et sæt aftaler mellem British Telecom
og selskabets partnere i Europa — Viag Interkom i Tyskland, Albacom i Italien, Telfort i Nederlandene
og Sunrise i Schweiz — som skal give de pågældende selskaber mulighed for at koble deres
indenlandske net sammen til et europæisk dækkende fiberoptiknet. Nettet, der skal drives af et selskab
ved navn Farland, er primært udformet med henblik på international trafik. Aftalerne blev anmeldt den
2. juli 1998. Den 20. marts 1999 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse i De Europæiske
Fællesskabers Tidende om, at den havde til hensigt at give operationen godkendelse af typen
negativattest, og opfordrede tredjeparter til at fremsætte bemærkninger.

Farland-nettet er primært udformet med henblik på international trafik; det skal forbinde opkoblede
punkter mellem europæiske byer. Da der forventes en kraftig forøgelse af kapaciteten på dette
markedssegment, og eftersom der findes alternative forsyningskilder, er det ikke sandsynligt, det
planlagte samarbejde kan begrænse konkurrencen på markedet for levering af teletransmissionskapacitet
på EU-plan. Kommissionen har desuden undersøgt, i hvilket omfang de anmeldte aftaler giver mulighed
for at aftale konkurrencestrategier eller skabe større gennemsigtighed i forholdet mellem BT og dets
partnere eller mellem partnerne indbyrdes. I juni meddelte Kommissionen ved en administrativ skrivelse
parterne, at aftalerne ikke var omfattet af EF-traktatens artikel 81, stk. 1.

Cégétel + 4 (Sag nr. IV/C1/36.592)

Den 20. maj 1999 vedtog Kommissionen en beslutning om godkendelse af et joint venture mellem
Compagnie Générale des Eaux SA — nu kaldet Vivendi — (Frankrig), British Telecommunications plc.
(Det Forenede Kongerige), Mannesmann AG (Tyskland) og SBC International Inc. (USA) (12). I de
godkendte aftaler fastlagde parterne deres respektive bidrag og forretningsmæssige forbindelser i
tilknytning til omstruktureringen af Cégétel. Formålet med operationen var at gøre Cégétel til den
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næststørste teleoperatør i Frankrig inden for full-service teletjenester med kapacitet til at tilbyde alle
former for teletjenester, herunder fastnettaletelefoni.

Oprindeligt havde Compagnie Générale des Eaux (CGE) 100% af Cégétel-aktierne. Som en konsekvens
af de anmeldte aftaler har CGE (nu Vivendi) 44%, BT har 26%, Mannesmann har 15% og SBCI har 15%
af Cégétel-aktierne. Aftalerne går ud på, at Cégétel udelukkende skal virke i Frankrig og være aktiv på
alle segmenter af det franske marked for telekommunikation. Desuden er Cégétel udpeget som
enedistributør i Frankrig af British Telecommunications’ merværditjenester og avancerede internationale
tjenester, der forhandles under navnet Concert.

Kommissionen fandt, at med undtagelse af mobilteletjenesterne havde parterne kun ganske små
markedsandele på de relevante segmenter. Da beslutningen blev truffet, havde SFR, som er et
datterselskab af Cégétel, en markedsandel på 38% af det franske marked for mobiltelefoni, medens
France Télécom havde 51%. På næsten alle segmenter af markedet for fastnettelefoni har France
Télécom fortsat en dominerende stilling som følge af selskabets tidligere officielle monopol. Mange
selskaber er imidlertid kommet ind på eller har planer om at komme ind på det franske marked for
telekommunikation — enten på alle dele af markedet eller på specifikke segmenter.

Kommissionen udstedte negativattest til omstruktureringen af Cégétel. Selv om BT og SBC er
traditionelle etablerede operatører på deres hjemmemarkeder, skal de betragtes som nytilkomne i
Frankrig og på alle andre nationale markeder for fastnettaletelefoni, som er langt det største segment.
Omstruktureringen medfører, at der kommer en mere effektiv konkurrent til den etablerede operatør i
Frankrig, end moderselskaberne ville have været i stand til at etablere hver for sig. Derfor var Cégétel’s
omstrukturering efter Kommissionens opfattelse ikke omfattet af artikel 81, stk. 1.

Kommissionen mente, at den generelle begrænsning af moderselskabernes muligheder for at konkurrere,
der følger af den pågældende klausul i de anmeldte aftaler, er udtryk for aktionærernes ønske om over for
Cégétel at garantere, at de hver for sig vil kanalisere deres indsats på det franske marked gennem Cégétel.
Derfor blev konkurrenceklausulen betragtet som et nødvendigt element i operationen, så længe parterne
bevarer deres nuværende indflydelse i Cégétel. For at give Kommissionen den fornødne garanti for, at der
ikke bliver tale om konkurrencebegrænsning på markedet for mobiltelefoni, indvilgede parterne i at
ophæve begrænsninger for SFR’s salg af mobiltelefontjenester (SIM-kort) uden for Frankrig samt for
Mannesmanns og BT’s salg af deres respektive nationale mobiltjenester (D2 og Cellnet) i Frankrig.

Med hensyn til aftalen om Concert’s enedistributionsret indrømmede Kommissionen fritagelse for en
tiårig periode med udløb den 17. juli 2007. Cégétel’s eneret vil gøre det lettere at promovere Concert-
tjenester i Frankrig og resultere i en intensiv markedsføring. Det vil stimulere konkurrencen mellem
forskellige leverandører af globale tjenester i Frankrig og kan betragtes som den mest effektive form for
konkurrence med France Télécoms Global One-datterselskab på markedet for globale tjenester.

Télécom Développement (Sag nr. IV/C-1/36.581)

Den 20. maj 1999 godkendte Kommissionen med en beslutning (13) samarbejdsaftalerne mellem Cégétel,
som er en ny teleoperatør i Frankrig, og det franske nationale jernbaneselskab (SNCF) om oprettelse af
et fælles datterselskab, Télécom Développement (TD). TD skal etablere og drive et landsdækkende
fjerntransmissionsnet langs med det nationale franske jernbanenet. Den anmeldte operation har
sammenhæng med oprettelsen af Cégétel, som Kommissionen også godkendte i 1999.

KONK. BERETN. 1999

KARTELLER OG MONOPOLER 145

(13) EFT L 218 af 18.8.1999.



TD, der er et joint venture mellem Cégétel og SNCF, skal ikke selv levere tjenester til slutbrugerne,
hverken virksomheder eller private. Selskabet skal derimod tilbyde fjernsammenkoblingstjenester til
teleoperatørvirksomheder, fjerntransmissionskapacitet primært til Cégétel, men også til andre
netoperatører og teletjenesteudbydere, samt taletelefoni i fjerntrafik udelukkende gennem Cégétel’s
datterselskaber.

Den 20. maj 1999 konkluderede Kommissionen, at aftalerne om oprettelse af Cégétel som et joint
venture ikke var omfattet af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, eftersom de ikke giver TD eneret til at
udnytte det offentlige jernbanenet.

MetroHoldings (Sag nr. IV/C-1/37.123)

Den 29. juni 1998 modtog Kommissionen anmeldelse af en samarbejdsaftale mellem DTFT Ltd — et joint
venture mellem Deutsche Telekom og France Télécom — og Energis, det britiske transportselskab, der tid-
ligere var ejet af National Grid. I henhold til aftalen opretter parterne et fifty-fifty joint venture, »MetroHol-
dings Ltd«, med henblik på opførelsen af telenet i hovedstadsområdet i Det Forenede Kongerige.

MetroHoldings skal levere hele sin transmissionskapacitet til Energis og DTFT med henblik på salg til
slutbrugere. Parterne skal konkurrere indbyrdes om levering af teletjenester under forskellige mærker og
forsøge at differentiere deres produkter. Kommissionen offentliggjorde en meddelelse i henhold til artikel
19, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17/62 med en opfordring til tredjeparter om at fremsætte bemærkninger;
Kommissionen fandt ikke belæg i EF-traktatens artikel 81, stk. 1, til at foretage sig yderligere over for
den anmeldte aftale. Parterne modtog en administrativ skrivelse herom den 31. marts 1999.

Symbian II (Sag nr. IV/C-1/37.367)

Den 2. februar 1999 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en partnerskabsaftale mellem
Motorola, Ericsson, Nokia og Psion. Med denne aftale blev Motorola aktionær i Symbian, et joint
venture, der blev oprettet i august året før af mobiltelefonfabrikanterne Ericsson og Nokia og Psion, der
fremstiller håndholdte computere og styresystemer. Formålet med partnerskabet er at promovere et
styresystem til den nye generation af små avancerede mobiltelefoner og stimulere udviklingen af et
massemarked for sådanne produkter.

Kommissionen godkendte det oprindelige joint venture med betegnelsen Symbian den 13. august 1998
på grundlag af EF-forordningen om fusioner og virksomhedsovertagelser. I december 1998 konkluderede
Kommissionen, at den amerikanske mobiltelefonproducent Motorolas deltagelse i foretagendet ikke
udgjorde en ny virksomhedskoncentration i den i forordningen fastsatte betydning. Kommissionen har
efterfølgende undersøgt, om den planlagte transaktion kunne medføre konkurrencebegrænsning i den i
EF-traktatens artikel 81 fastsatte betydning.

Mediesektoren

Télévision par satellite (Sag nr. IV/C-2/36.237 og 36.237A)

TPS er et selskab, som er oprettet af flere franske tv-selskaber (TF1 — France 2 — France 3 — M6),
France Télécom og Suez-Lyonnaise des Eaux med henblik på at etablere en digital sendeflade i Frankrig,
der skal konkurrere med CanalSatellite/Canal+, som indtil 1996 var den eneste operatør på det franske
marked for betalings-tv.
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Oprettelsen af TPS kan således betragtes som konkurrencefremmende, fordi der dermed kommer en ny
operatør på markedet for betalings-tv, som kan udfordre Canal+/CanalSatellites hidtidige
monopolstilling. Det har i øvrigt hurtigt medført lavere abonnementspriser hos CanalSatellite.

Aftalen omfatter imidlertid tre bestemmelser, som TPS’ konkurrenter har gjort indsigelse imod:

— Den første bestemmelse er et krav om, at de tv-selskaber, der har aktier i TPS, skal give TPS eneret
til deres almene kanaler (TF1, France 2, France 3 og M6).

Kommissionen har besluttet at indrømme denne eneretsbestemmelse fritagelse i tre år fra det tidspunkt, TPS
begynder at udbyde den nye sendeflade. Aftalen skulle oprindeligt løbe i ti år, hvilket efter Kommissionens
opfattelse var for længe. På grund af situationen på markedet for betalings-tv i Frankrig, hvor Canal+/Ca-
nalSatellite har en meget stærk position, og problemer med at få adgang til attraktive programmer, primært
nyere film og sport, som Canal+-koncernen har eneret til, mente Kommissionen dog, at TPS’eneret til at sen-
de de almene kanaler var en nødvendig forudsætning for, at det nye selskab kunne trænge igennem på mar-
kedet, eftersom det indebar en spredning og kunne tiltrække seere i den vigtige indkøringsperiode.

— Den anden bestemmelse forpligtede de to kabelselskaber, der er aktionærer i TPS, til at give TPS’
programmer en fortrinsstilling på deres kabelnet og at samordne deres udbud med TPS’. Parterne har
besluttet at ophæve denne bestemmelse; den gav anledning til megen kritik, men er reelt aldrig blevet
brugt af France Télécom og Lyonnaise des Eaux.

— En tredje bestemmelse blev anset for at være konkurrencebegrænsende, fordi den begrænsede det
udbud af programmer, som TPS’ konkurrenter kunne få adgang til. Det drejer sig om en
bestemmelse, der gav TPS fortrinsret til de temakanaler og tv-tjenester, der kontrolleres af de til TPS
knyttede selskaber. Der blev ligeledes indrømmet fritagelse for denne bestemmelse i tre år at regne
fra det tidspunkt, TPS begynder at udbyde sin sendeflade.

Endelig omfattede aftalerne en konkurrenceklausul, som blev betragtet for uvæsentlig for oprettelsen af TPS
og derfor ikke faldt ind under EF-traktatens artikel 81, stk. 1, i indkøringsperioden, som er fastsat til tre år.

Den 3. marts 1999 (14) besluttede Kommissionen at indrømme TPS fritagelse. Parterne har anmodet om
en forlængelse af denne fritagelse, der udløb den 15. december 1999. Efter at have behandlet
anmodningen har Kommissionen besluttet ikke at gøre indsigelse mod en sådan forlængelse, hvad angår
konkurrenceklausulen og bestemmelsen om eneret til at sende de almene kanaler digitalt på TPS. Til
gengæld er bestemmelsen om TPS’ fortrinsret til de kontrollerende selskabers temakanaler på
Kommissionens anmodning blevet ophævet med henvisning til udviklingen i udbuddet af temakanaler.
Parterne modtog den 20. december 1999 en administrativ skrivelse, hvori Kommissionen meddeler, at
den vil tage TPS’ situation op til fornyet vurdering inden to år, dvs. inden den 15. december 2001.

British Interactive Broadcasting (nu benævnt »Open«) (Sag nr. IV/C2/36.539)

Den 15. september 1999 indrømmede Kommissionen fritagelse i henhold til EF-traktatens artikel 81, stk.
3, til fordel for oprettelsen af et joint venture, British Interactive Broadcasting Ltd (BiB, nu benævnt
»Open«) (15). Opens moderselskaber er BSkyB Ltd, BT Holdings Ltd, Midland Bank plc og Matsushita
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Electric Europe Ltd. Open skal levere en ny type tjenester — digitale, interaktive tv-tjenester — til
forbrugere i Det Forenede Kongerige. Det forudsætter etablering af den nødvendige infrastruktur og
tjenester til at give virksomheder som f.eks. banker, supermarkeder og rejsebureauer direkte interaktiv
kontakt med forbrugeren. Følgende tjenester skal indgå i Opens digitale interaktive tv-tjeneste: home
banking, home shopping, ferie- og rejsebooking, downloading af spil, online undervisning,
underholdning og fritidsaktiviteter, sport, biler og motornyt, en begrænset samling »walled garden« (16)
Internet-steder leveret af en tredjepart samt e-post, og offentlige tjenester. Et væsentligt element i denne
infrastruktur er en digital dekoder. Open vil subsidiere detailsalget af sådanne digitale satellitdekodere.

Kommissionens beslutning (17) (i det følgende benævnt Open-beslutningen) blev truffet, efter at parterne
havde givet en række omfattende tilsagn med henblik på at sikre, at det britiske marked for digitale
interaktive tv-tjenester forblev åbent for konkurrence.

Beslutningen er baseret på, at kombinationen af BT’s meget stærke stilling på markedet og især BSkyB’s
tilsvarende position på markeder i tilknytning til det, Open skal operere på (såsom markedet for
infrastruktur, der giver kundeadgang, tekniske tjenester for betalings-tv og digitale interaktive tjenester,
markedet for betalings-tv og engrosmarkedet for levering af film- og sportskanaler til betalings-tv),
indebar risiko for, at en stor del af konkurrencen på markederne for digitale interaktive tv-tjenester ville
forsvinde.

Kommissionens væsentligste indvending i relation til artikel 81 gik på, at operationen ville eliminere den
potentielle konkurrence fra BT og BSkyB på markedet for digitale interaktive tv-tjenester. De har begge
de fornødne forudsætninger og ressourcer til at lancere sådanne tjenester, og de ville begge kunne bære
de tekniske og økonomiske risici ved at gøre det alene. I betragtning af BT’s og BSkyB’s
markedspositioner på markeder i tilknytning til det, Open skal operere på, er konkurrencen mellem dem
ganske begrænset. De betingelser, der stilles i beslutningen, skulle sikre, at problemet ikke opstod.
Eftersom konkurrencen fra BT hidrører fra kabelnet, skulle beslutningen bl.a. sikre, at tredjeparter får
tilstrækkelig adgang til Opens subsidierede dekodere og til BSkyB’s film- og sportskanaler, og at der
kan udvikles andre end Opens dekodere på markedet, således at der fortsat vil være konkurrence på
markedet for digitale interaktive tv-tjenester.

Der blev derfor indrømmet fritagelse i relation til EF-traktatens artikel 81, stk. 1, i en periode på syv år.

Nye markedsdefinitioner i Open-beslutningen

Beslutningen bidrager til følgende nye markedsdefinitioner inden for telekommunikation og medier.

Markedet for digitale interaktive tv-tjenester

Kommissionen konkluderede, at efterspørgslen hos slutbrugerne efter en pakke interaktive tjenester
adskiller sig fra efterspørgslen efter de enkelte tjenester, der indgår som led i pakken, og fra nært
beslægtede alternative forsyningskilder for kunderne til Opens tjenester, såsom almindeligt detailsalg og
interaktive tjenester via pc. Kommissionen konkluderede også, at digitale interaktive tv-tjenester og
betalings-tv-tjenester er forskellige markeder.
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Markedet for infrastruktur til at give kunder adgang til teletjenester og dermed beslægtede
tjenester

I beslutningen redegøres der for den omstilling, der har fundet sted på markedet fra dengang,
kundeefterspørgslen efter teletjenester næsten udelukkende bestod i taletelefonitjenester, og til i dag,
hvor efterspørgslen efter datatjenester — som f.eks. Internetadgang — er vokset ganske betydeligt og
oven i købet har overhalet telefoni i omfang. For at kunne levere disse tjenester har selskaberne brug for
infrastruktur, der kan bringe dem ind i hjemmene. I forbindelse med beslutningen gennemgås den
infrastruktur, der kan imødekomme efterspørgslen efter de nye teletjenester og dermed beslægtede
tjenester, der er ved at opstå på markedet, med hensyn til tovejskommunikationsevne,
transmissionskapacitet og pris. Efter at have udelukket trådløse fastnet og digitale mobilnet baseret på
GSM-standarden eller DCS 1800-standarden (18) fra markedsdefinitionen konkluderede Kommissionen,
at det relevante infrastrukturmarked kun omfatter BT’s traditionelle kobbernet og kabelselskabernes
kabelnet (19).

Markeder for masseudbud af film- og sportskanaler til betalings-tv

Kommissionen definerede også for første gang et særskilt marked for masseudbud af film- og
sportskanaler efter at have foretaget en grundig analyse af engrosprisen for erhvervelse af sådanne
kanaler. Kommissionen konstaterede, at prisen for film- og sportskanaler er langt højere end for andre
kanaler, og at små permanente stigninger i de relative priser har været rentable. Kommissionen fandt det
ikke relevant for sagen, hvorvidt der eksisterer særskilte engrosmarkeder for henholdsvis film- og
sportskanaler.

Betalings-tv

Kommissionen har ikke ændret på sin beslutningsmæssige praksis med hensyn til den traditionelle
sondring mellem betalings-tv og tv med fri adgang. Kommissionen er blevet bekræftet i sin opfattelse
af, at der ikke er grund til at skelne mellem markeder for analogt og digitalt betalings-tv.

Tekniske tjenester for digitale interaktive tv-tjenester og betalings-tv

Kommissionen har i en række beslutninger (20) defineret et produktmarked for tilrådighedsstillelse i
engrosleddet af de tekniske tjenester, der er nødvendige for betalings-tv.

Kommissionen fastslog i Open-beslutningen, at der er meget stor overlapning mellem de tekniske
tjenester, der er nødvendige for betalings-tv, og de tjenester, der er nødvendige for digitalt interaktivt tv,
såsom levering af dekodere eller den elektroniske programguide. Kommissionen besluttede derfor, at det
relevante produktmarked er markedet for de tekniske tjenester, der er nødvendige for digitale interaktive
tv-tjenester og betalings-tv (21).
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(18) Jf. dog virkningerne af indførelsen af næste generation af mobilstandard, det universelle mobiltelekommunikations-
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(19) Kabel-tv-net kan levere en række tjenester lige fra almindelig telefoni over on-demand-tjenester til komplette
transmissionstjenester.

(20) Jf. f.eks. Kommissionens beslutning af 27.5.1998, sag nr. IV/M.993 - Bertelsmann/Kirch/Premiere, (EFT L 53 af
27.2.1999).

(21) Se Kommissionens beslutning af 9.11.1994, sag nr. IV/M.469, MSG - Media Service, (EFT L 364 af 31.12.1994),
hvor Kommissionen nåede til samme konklusion.



Endelig fastslog Kommissionen, at den viden og de teknologier, der ligger til grund for hver af de
individuelle tekniske tjenester, der er nødvendige for betalings-tv og/eller digitale interaktive tv-tjenester,
er forskellige på visse punkter, og at der derfor kan bestå snævrere produktmarkeder. Kommissionen tog
dog ikke stilling til dette spørgsmål i Open-beslutningen, da det ikke var nødvendigt i den foreliggende sag.

Forholdet mellem national lovgivning og konkurrenceregler

Kommissionen fastslog i Open-beslutningen, at gennemførelsen af direktiv 94/47 (22) i det Forenede
Kongerige og de tilsagn, BSkyB havde givet i relation til den britiske lovgivning, var et »for beslutningen
væsentligt punkt«. Hvis de relevante britiske myndigheder ville indklage BSkyB for at have tilsidesat disse
forpligtelser, ville Kommissionen overveje denne situation på grundlag af artikel 8, stk. 3, litra a), i forordning
nr. 17/62 (23). Kommissionen vil følge samme fremgangsmåde over for en række elementer i betingelserne
for ukrypteret fremføring, Symulcript-arrangementer (24) og regler for tilbagesøgning af tilskud.

United International Pictures BV (UIP) (Sag nr. IV/C2/30.566A)

Den 9. september 1999 bekræftede Kommissionen ved en administrativ skrivelse (25) den positive
indstilling i beslutningen fra 1989 (26), hvorved aftalerne om oprettelse af UIP blev indrømmet fritagelse.
UIP er et filmdistributionsselskab, der er oprettet som et joint venture mellem Paramount Pictures
Corporation, Universal Studios Inc. og Metro-Goldwyn-Mayer Inc.(i det følgende betegnet »partnerne«)
(27). Selskabet distribuerer primært partnernes film, ikke blot inden for EU, men over hele verden, med
undtagelse af USA, Puerto Rico og Canada. Oprindeligt distribuerede partnerne deres egne film hver for
sig gennem deres egne særskilte organisationer, men de samlede deres distributionsaktiviteter i UIP af
effektivitetshensyn og for at undgå administrativt dobbeltarbejde.

Fritagelsen til UIP i 1989

Kommissionen indrømmede oprindeligt UIP fritagelse i 1989 efter en meget grundig gennemgang af
UIP-arrangementerne. Kommissionen fandt, at både selve oprettelsen af et joint venture og visse
bestemmelser i UIP-aftalerne, især nogle eksklusivklausuler, ville virke konkurrencebegrænsende.
Kommissionen kunne dog indrømme UIP fritagelse, fordi parterne indvilgede i at ændre UIP-aftalerne
og give forskellige tilsagn, der ville minimere UIP’s konkurrencebegrænsende virkninger. Ændringerne
blev udformet, så de gav partnerne størst mulig autonomi i deres forretningsdrift, og tog samtidig hensyn
til de særlige forhold inden for filmindustrien.

Perioden efter 1993

Efter at UIP havde ansøgt om en forlængelse af fritagelsen, som udløb den 26. juli 1993, modtog
Kommissionen en række uofficielle klager over UIP’s forretningsadfærd. Kommissionen iværksatte
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(22) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/47/EF af 24. oktober 1995 om standarder for transmission af tv-
signaler, EFT L 281 af 23.11.1995.

(23) I henhold til artikel 8, stk. 3, litra a), i forordning nr. 17/62 kan Kommissionen tilbagekalde eller ændre sin
beslutning, såfremt de faktiske forhold har ændret sig på et for beslutningen væsentligt punkt.

(24) Som defineret i bilag II til beslutningen.
(25) IP/99/681.
(26) Kommissionens beslutning af 12. juli 1989 (EFT L 226 af 3.8.1989, s. 25); IP/89/559; 19. beretning om

konkurrencepolitikken, punkt 51.
(27) MGM udtræder af UIP fra november 2000.



derfor en tilbundsgående undersøgelse, som bl.a. omfattede en efterforskning i UIP’s lokaler i juni 1996.
Hverken de uofficielle klagere eller efterforskningen gav dog konkrete beviser på
konkurrencebegrænsende adfærd.

Kommissionens undersøgelse viste, at UIP tilsyneladende ikke giver partnerne lejlighed til at samordne
deres forretningsadfærd på en konkurrencebegrænsende måde. Markedet for filmdistribution er generelt
karakteriseret ved udpræget åbenhed med hensyn til fastsættelsen af datoer for frigivelse af film. Film
er et heterogent produkt, og det mindsker risikoen for konkurrencebegrænsende samordning af
frigivelsesdatoer. Desuden blev UIP under selve efterforskningen og ved den mundtlige høring i
september 1998 støttet af et betydeligt antal aktører på det europæiske marked (uafhængige producenter,
distributører og biografer), som alle bevidnede UIP’s effektivitet og gode forretningsadfærd.

Kommissionens undersøgelse viste også, at det europæiske filmmarked har udviklet sig fra at være i
tilbagegang til i dag at være et sundt og endog voksende marked. På trods heraf synes UIP ikke at have
haft nogen væsentlig indvirkning på markedet. Der er ingen tegn på, at UIP i nogen af medlemsstaterne
har tilstrækkelig magt på markedet til at gøre sig immun over for konkurrence og dermed give partnerne
mulighed for selv at høste de rationaliseringsfordele, der ligger i UIP, uden at kanalisere nogen af disse
fordele videre til markedet. Desuden synes UIP at være udsat for konkurrence fra en række distributører
og biografer med en lige så stærk markedsposition. Kommissionen konkluderede, at UIP kun har opnået
forholdsvis beskedne resultater i årenes løb med en gennemsnitlig EU-markedsandel, der ligger og
svinger omkring 20%.

Kommissionens tjenestegrene fandt, at fritagelsen kunne forlænges, især fordi parterne har ændret UIP-
aftalerne i retning af større autonomi til partnerne og givet en række tilsagn vedrørende UIP’s
forretningsadfærd. Kommissionen offentliggjorde derfor et resumé (28) af de reviderede UIP-aftaler og
tilsagn med en oplysning om, at de efter Kommissionens opfattelse opfylder kriterierne for en fritagelse
i henhold til EF-traktatens artikel 81, stk. 3. Ingen af de bemærkninger fra tredjepart, der blev fremsat
som svar på Kommissionens meddelelse, indeholdt nye eller konkrete elementer, der kunne ændre ved
den retlige vurdering af sagen. Sagen blev afsluttet med en administrativ skrivelse den 9. september
1999; Kommissionen vil dog tage den op til fornyet overvejelse, hvis den får kendskab til nye forhold
af betydning for sagens vurdering, især som følge af klager, og den kan under alle omstændigheder tage
den op igen fem år efter fremsendelsen af den administrative skrivelse.

De nye ændringer i UIP-aftalerne

Ændringerne i UIP-aftalerne vedrører følgende to områder:

For det første dækker UIP’s førsteret til at distribuere partnernes film i EU nu medlemsstaterne hver for
sig (29), hvor hele EU tidligere blev behandlet som ét fælles område. Aftalen er derfor mindre
konkurrencebegrænsende, eftersom partnerne i de lande, hvor UIP vælger ikke at distribuere en partners
film, kan gøre brug af alternative distributører. Det skulle også medvirke til at skabe større spredning i
udbuddet af film i medlemsstaterne.

For det andet forlanges det ikke længere, at UIP skal tilstræbe at maksimere hver enkelt partners
fortjeneste på hver enkelt film, der distribueres af UIP. Dette krav, som oprindeligt var omfattet af
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(28) Offentliggjort i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17/62 (EFT C 205 af 20.7.1999).
(29) Med undtagelse af henholdsvis Belgien/Luxembourg og Det Forenede Kongerige/Irland, der behandles som ét

område.



fritagelsen, betragtes nu som et incitament til UIP til at samordne frigivelse af film over hele EU.
Kommissionen har imidlertid accepteret, at en sådan formålsbestemmelse bibeholdes i de individuelle
franchiseaftaler, der indgås mellem UIP og de enkelte partnere. Sådanne individuelle klausuler er ikke
et incitament til UIP eller partnerne til at samordne frigivelse af film i hele EU.

Tilsagn fra UIP

Partnerne har givet en række tilsagn. De omfatter ikke blot tilsagnene fra 1989, men også visse ændringer
og tilføjelser. Tilsagnene tager primært sigte på at sikre, at partnerne bevarer størst mulig autonomi i
deres forretningsdrift, og at UIP forhandler med biograferne på et rimeligt og retfærdigt grundlag;
desuden afstikker de retningslinjer for parternes aktiviteter i relation til lokale filmindustrier. En ikke-
fortrolig udgave af tilsagnene er offentliggjort på Internettet på Kommissionens hjemmeside (30).

Transportsektoren

Ændret udgave af TACA (Sag nr. IV/D2/37.396)

Kommissionen konkluderede i sin beslutning af 16. september 1998 om TACA (Trans-Atlantic
Conference Agreement), at visse aftaler mellem linjerederier, der er med i TACA, begrænsede aftalen og
hverken var omfattet af gruppefritagelsen for linjekonferencer eller opfyldte kriterierne for individuel
fritagelse. I henhold til de pågældende aftaler fastsatte TACA-parterne i fællesskab priserne for
indlandstransport, begrænsede adgangen til kontrakter på individuelle tjenesteydelser mellem rederierne
og deres kunder og fastsatte befragterkommissioner. Det blev desuden i beslutningen påpeget, at TACA-
parterne havde misbrugt den dominerende stilling, de tilsammen havde (31).

Efter Kommissionens beslutning fra september 1998 trak flere rederier sig ud af TACA, så der kun var
otte medlemmer tilbage, og den 29. januar 1999 anmeldte de resterende otte TACA-medlemmer en
ændret aftale (»revideret TACA«).

Den 17. februar 1999 anmeldte de otte TACA-medlemmer sammen med tolv andre linjerederier den
»nordatlantiske aftale«, som skulle have erstattet den reviderede TACA med en ny konference med en
markedsandel på over 70%. Den nordatlantiske aftale blev efterfølgende opgivet, efter at Kommissionen
og de amerikanske forbundsmyndigheders søfartskommission (FMC) havde indledt undersøgelser.

Den 6. maj 1999 offentliggjorde Kommissionen et resumé af den reviderede TACA-aftale (32). I henhold
til de konkurrenceprocedurer, der gælder i transportsektoren (33), har Kommissionen 90 dage fra datoen
for offentliggørelsen til at anfægte ordningens overensstemmelse med konkurrencereglerne og dermed
fortsætte efterforskningen. Hvis Kommissionen ikke har reageret, inden de 90 dage er gået, er en aftale
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(30) http://europa.eu.int/comm/competition/entente/undertakings/30566.pdf.
(31) Kommissionens beslutning af 16. september 1998, sag nr. IV/35.134 - TACA, EFT L 95 af 9.4.1999; IP/98/811.

Se også Competition Policy Newsletter, 1999, nr. 1, februar, s. 17.
(32) EFT C 125 af 6.5.1999.
(33) For søtransport er det Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 af 22. december 1986 om fastsættelse af de nærmere

retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 (nu artikel 81 og 82) på søtransport, EFT L 378 af
31.12.1986.
For indlandstransport er det Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968 om anvendelse af
konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje, EFT L 175 af 23.7.1968
(Særudgave 1968 I, s. 302). Internettet: http://europa.eu.int/comm/competition/lawenten/en/101768.htm



automatisk fritaget: vedrører den søtransport, er den fritaget i seks år, og vedrører den indlandstransport,
er den fritaget i tre år. Efter at have offentliggjort resuméet modtog Kommissionen kritiske
bemærkninger om aftalen fra speditørforbund.

Aftalens bestemmelser om søtransport

Med hensyn til den reviderede TACA’s bestemmelser om søtransport meddelte Kommissionen parterne,
inden de 90 dage var gået, at den nærede alvor tvivl om, hvorvidt deres reviderede aftale kunne
accepteres i sin aktuelle form. Kommissionens undersøgelse fortsætter og fokuserer på, hvorvidt
parternes arrangementer (især med hensyn til udveksling af oplysninger) kan skade konkurrencen
mellem parterne, når de forhandler og indgår kontrakter om individuelle tjenesteydelser med speditører.

Aftalens bestemmelser om indlandstransport

Med hensyn til indlandstransport indeholder den reviderede TACA ikke længere bestemmelser om en
fast indlandstransporttarif. Parterne har i stedet indvilget i at vedtage en regel om ikke at anvende priser,
som ligger under omkostningerne (»not-below-costs-bestemmelsen«). I henhold til denne regel skal
hvert enkelt linjerederi acceptere, at det, når det leverer søtransporttjenester i henhold til
konferencetariffen, ikke fakturerer til en pris, der er lavere end rederiets direkte udgifter til
landtransportydelser, der leveres inden for EØS i tilslutning til de pågældende søtransporttjenester.
Kommissionen havde ikke inden udløbet af fristen på 90 dage gjort indsigelse imod »not-below-costs-
bestemmelsen«, hvilket indebærer, at denne regel er fritaget i tre år.

Kommissionen accepterer, at man med en sådan regel undgår risikoen for, at den stabilitet, der er
resultatet af konferencens søtransporttarif, undermineres ved priser, der ligger under udgifterne til
landtransportafsnittet. Kommissionen erkendte i sin beslutning vedrørende FEFC (34) (afsnit 135-139),
at medlemmerne af FEFC i mangel af en kollektiv prisfastsættelse for vejtransportydelser over for
speditørerne kunne operere med satser, som var lavere end deres omkostninger ved at købe de
pågældende tjenester, hvilket ville svare til at give rabat på konferencetariffen for søtransporten.
Kommissionen kunne imidlertid ikke godtage, at FEFC’s daværende arrangementer om fastsættelse af
prisen for vejtransportafsnittet var en nødvendig forudsætning for at opnå den tilsigtede stabilitet. I
FEFC-beslutningen undlod Kommissionen udtrykkeligt at tage stilling til, hvorvidt andre former for
aftaler ville opfylde betingelserne i artikel 81, stk. 3, og henviste til Kommissionens rapport til Rådet fra
1994 om søtransporten (35), hvori Kommissionen anfører, at den om nødvendigt vil være indstillet på at
indrømme individuel fritagelse for en »not-below-costs-bestemmelse«.

Den særlige form for »not-below-costs-bestemmelse«, som parterne vedtog, går ud på, at intet rederi
fakturerer til en pris, der ligger under rederiets direkte udgifter til landtransportydelser.
Generalomkostninger og administrationsomkostninger og omkostninger ved flytning af tomme
containere skal ikke medregnes. Reglen betyder, at hver enkelt rederis pris fastsættes på grundlag af
rederiets egne udgifter og ikke et branchegennemsnit og svarer til den »first option«, som nævnes i
Carsberg-rapporten, der også omhandler spørgsmålet om linjekonferencers fastsættelse af priser for
landtransport (36).
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(34) Kommissionens beslutning af 21. december 1994, Far Eastern Freight Conference, EFT L 378 af 31.12.1994.
(35) SEK(94) 933 endelig udg. af 8. juni 1994.
(36) Afsluttende rapport fra gruppen vedrørende multimodal transport (under ledelse af Sir Bryan Carsberg), november

1997, punkt 90 og 91.



Det vil ikke fjerne priskonkurrence. Ud over konkurrence fra rederier uden for konferencen og fra
individuelle vejtransportfirmaer om landtransportafsnittet vil reglen om ikke at gå under de direkte
udgifter kun gælde i situationer, hvor parterne leverer søtransporttjenester i henhold til den vedtagne
tarif. Reglen vil således ikke finde anvendelse på transport udført i henhold til kontrakter om individuelle
tjenesteydelser.

VSA2/CSAV-konsortiet (Sag nr. IV/D-2/37.304)

Den 6. november 1998 anmeldte fem rederier aftaler, i henhold til hvilke de i fællesskab skulle tilbyde
transatlantisk linjetrafik mellem Nordeuropa og den sydamerikanske østkyst. De fem rederier er Blue
Star Line, Contship Containerlines, Montemar og P&O Nedlloyd (»VSA-rederierne«) og Compania Sud
Americana de Vapores SA (»CSAV«). Konsortiet opererer inden for en konference, Europe East Coast
of South America Conference (»EECSAC«).

Samarbejdet omfatter fælles sejl- og ruteplaner, indbyrdes aftaler om befragtning af plads, samarbejde
om administration og markedsføring, samarbejde om levering af udstyr og skibe samt fælles brug af
terminaler og begrænsninger for deltagelse i konkurrerende tjenester, der tilbydes af tredjeparter, og i
aftaler med disse om befragtning af plads.

I forbindelse med vurderingen af konsortiet og dets markedsandel undersøgte Kommissionen også en
befragtningsaftale med DSR Senator som led i det samlede konsortiums arrangementer med henvisning
til følgende: befragtningsaftalens lange løbetid (fire år med seks måneders opsigelsesvarsel efter de
første 18 måneder), DSR Senators accept af kun i undtagelsestilfælde at befragte plads på konkurrerende
skibe samt det faktum, at DSR Senator deltog i VSA2-rederiernes møder (dog uden stemmeret).

Ifølge parterne selv havde konsortiets medlemmer en markedsandel på 31,5%. Konsortiet konkurrerede
med store øst/vest-gående skibe, som kort tid forinden var gået ind også på dette marked for nord/syd-
gående sejlads enten direkte eller via omladninger. Den 25. marts 1999 traf Kommissionen beslutning
om ikke at gøre indsigelse mod samarbejdet og indrømme konsortiet gruppefritagelse i henhold til
forordning nr. 879/95, indtil denne udløb den 21. april 2000.

P&O Stena Line (Sag nr. 36.253)

Den 26. januar 1999 godkendte Kommissionen det joint venture-selskab, der er oprettet af P&O og Stena
Line med det formål at drive færgesejlads over Kanalen (37). P&O og Stena Line har lagt deres respektive
aktiviteter sammen, dvs. færgesejlads på Pas de Calais og i farvandet ud for den belgiske kyst, og lagt
dem ind i et joint venture-selskab, P&O Stena Line. Med Kommissionens beslutning er joint venture-
selskabet indrømmet fritagelse efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3, frem til den 9. marts 2001.

Den 31. oktober 1996 anmeldte P&O og Stena Line planen til Kommissionen med henblik på fritagelse
i henhold til EF-traktatens artikel 81. Efter offentliggørelsen den 13. marts 1997 af et resumé af planen
i De Europæiske Fællesskabers Tidende sendte Kommissionen den 10. juni 1997 parterne en skrivelse,
hvori den stillede sig stærkt tvivlende til, om projektet kunne godkendes, og gjorde rede for, hvorfor den
ville fortsætte sin undersøgelse. Den 6. februar 1998 offentliggjorde Kommissionen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende en meddelelse om, at den ville indrømme joint venture-selskabet fritagelse.
Selskabet indledte sine aktiviteter den 10. marts 1998.
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I skrivelsen gav Kommissionen udtryk for frygt for, at oprettelsen af joint venture-selskabet kunne føre
til en duopolistisk markedsstruktur, som let kunne resultere i samordnet praksis fra joint venture-
selskabets og Eurotunnels side på markedet for short sea-turisttrafik på Kanalen. Efter en supplerende
undersøgelse nåede Kommissionen til den konklusion, at markedet er af en sådan art, at joint venture-
selskabet og Eurotunnel snarere vil konkurrere end agere samordnet for at presse priserne op.

Sagen var vanskelig på grund af usikkerheden om den fremtidige udvikling på markedet for færgesejlads
over Kanalen, herunder virkningerne af ophævelsen af toldfrie koncessioner i midten af 1999. Det er på
baggrund af denne usikkerhed, Kommissionen har besluttet at begrænse fritagelsen til tre år fra datoen
for aftalens ikrafttræden, dvs. frem til den 9. marts 2001. Dermed får Kommissionen mulighed for at
tage virkningerne af joint venture-selskabets aktiviteter på markedet for færgesejlads over Kanalen op til
fornyet vurdering efter sommersæsonen 2000.

Joint venture-selskabet er desuden blevet godkendt i henhold til de nationale regler om fusioner og
virksomhedsovertagelser i Frankrig og Det Forenede Kongerige.

Communauté d’intérêts automobiles (CIA) (Sag nr. IV/D2/36.535)

»La Communauté d’intérêts automobiles« (CIA) er en samarbejdsaftale, der omfatter næsten alle
jernbaneselskaber i EU, og som vedrører international jernbanetransport af nye biler. CIA har anmodet
om forlængelse af en fritagelse, der blev givet i 1994 (38).

Efter at have offentliggjort resuméet (39) i overensstemmelse med artikel 5 i Rådets forordning (EØF)
nr. 1017/68 gav Kommissionen i en skrivelse af 3. august 1999 udtryk for alvorlig tvivl om, hvorvidt
CIA-aftalen opfyldte kriterierne for fritagelse. Kommissionen mente således, at det forhold, at der i
aftalen opereres med en tarif for den enkelte korridor, kunne begrænse konkurrencen mellem
jernbaneselskaberne. En jernbanekorridor består af samtlige forbindelser mellem to økonomiske zoner,
dvs. normalt to medlemsstater. Når en korridor omfatter alternative linjer, der giver mulighed for
konkurrence mellem jernbaneselskaber eller mellem internationale koncerner, udelukker anvendelsen af
en enhedstakst for den enkelte korridor disse selskaber eller koncerner fra at konkurrere på prisen.

Efter at CIA har ophævet den omstridte tarif og ændret protokollen til aftalen i overensstemmelse
hermed, finder Kommissionen det ikke længere berettiget at gøre indsigelse over for aftalen med
henvisning til bestemmelserne i EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (40).

Andre sektorer

Ecomet (Sag nr. IV/D1/34.563)

Den økonomiske firmagruppe Ecomet blev oprettet i december 1995 med henblik på fælles salg af
meteorologiske produkter; den omfatter nu knap en snes europæiske nationale meteorologiske institutter
og har anmeldt sin stiftende aftale med samtlige vedtægter og forretningsregler til Kommissionen.
Hovedformålet med Ecomet er gennem forretningsvirksomhed at sikre delvis finansiering af
omkostningerne ved den europæiske infrastruktur, der er nødvendig for indsamling af meteorologiske
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(39) EFT C 146 af 27.5.1999.
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informationer. I øjeblikket har man som udgangspunkt fastsat 3% som overordnet mål. De nationale
meteorologiske institutters forretningsvirksomhed tager både sigte på slutbrugere af meteorologiske
tjenester og på formidlere såsom uafhængige tjenesteydere, der har brug for de meteorologiske
informationer, de nationale meteorologiske institutter indsamler, til at udarbejde deres egne
meteorologiske produkter, samt medierne.

Drøftelserne med Kommissionens tjenestegrene kompliceredes ved, at Ecomet er oprettet inden for en
sektor, som er karakteriseret ved institutionaliserede relationer mellem de offentlige meteorologiske
tjenester, navnlig inden for rammerne af Den Meteorologiske Verdensorganisation, der har til formål at
etablere et meget tæt samarbejde mellem disse tjenester med henblik på opfyldelsen af deres statslige
opgaver. Kommissionen bebudede i 1995, at den ville stille sig positivt til Ecomets udkast til stiftende
aftaler, men opfordrede dog interesserede tredjeparter til at fremsætte bemærkninger (41). Nogle
uafhængige tjenesteydere udtrykte bekymring for, at de ville få svært ved at få adgang til alle de
meteorologiske informationer, de havde brug for, eller at det kunne blive vanskeligt at sikre sig dem til
rimelige priser. De var også bange for at blive udsat for forskelsbehandling i forhold til de nationale
meteorologiske institutters kommercielle afdelinger. Ecomets medlemmer har på grundlag af
bemærkningerne fra Kommissionens tjenestegrene ændret deres aftaler på flere punkter, så sagen kunne
henlægges ved en administrativ skrivelse den 20. oktober 1999.

Kommissionens tjenestegrene baserede sig på følgende væsentlige forhold:

For det første sikrer Ecomet-reglerne ligebehandling af selvstændige tjenesteydere og de nationale
meteorologiske institutters kommercielle afdelinger med hensyn til adgangen til meteorologiske
informationer og fakturering af disse informationer. Nogle Ecomet-medlemmer har i øvrigt taget initiativ
til at give lettere og hurtigere adgang til disse informationer ved at skabe elektronisk adgang til samtlige
Ecomet-produkter.

Hvad angår faktureringen af disse informationer tager Ecomet-reglerne i det store og hele sigte på at
indføre principper, som i sig selv er helt legitime (f.eks. skal gebyret for at få stillet informationer til
rådighed dække de dermed forbundne omkostninger). Reglerne går ikke så langt som til at harmonisere
priserne for de meteorologiske produkter, som medlemmerne markedsfører gennem Ecomet. Hvert
medlem er frit stillet med hensyn til at fastsætte prisen for sine egne produkter inden for rammerne af
det overordnede formål, dvs. at de kommercielle aktiviteter skal finansiere en del af udgifterne til den
nødvendige infrastruktur til indsamling af meteorologiske informationer. Den eneste undtagelse, som
vedrører visse former for informationer, der faktureres til nul uden gebyr for tilrådighedsstillelsen, er
klart i brugernes interesse, især de uafhængige tjenesteyderes. For at sikre loyal konkurrence med de
uafhængige tjenesteydere pålægger Ecomet-reglerne de nationale meteorologiske institutter at føre
særskilt regnskab for de kommercielle aktiviteter, så man kan sikre sig, at der ikke er tale om
krydssubsidiering. Desuden er der indført en voldgiftsprocedure for bilæggelse af tvister mellem
uafhængige tjenesteydere og medlemmer af Ecomet om alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af de
anmeldte regler.

I øvrigt har Kommissionens tjenestegrene ikke anfægtet princippet om gratis gensidig udveksling af
meteorologiske informationer mellem nationale meteorologiske institutter, uanset hvad informationerne
skal bruges til; det betragtes som en nødvendig konsekvens af det internationale samarbejde på området.
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General Electric + Pratt & Whitney (Sag nr. IV/F2/36.213)

Den 14. september 1999 vedtog Kommissionen en officiel beslutning efter EF-traktatens artikel 81, stk.
3, om godkendelse af oprettelsen af Engine Alliance, et joint venture mellem General Electric Aircraft
Engines (GE) og Pratt & Whitney (P&W) (42). Fritagelsen er indrømmet for en periode på 15 år.

Dette joint venture er oprettet med det formål at udvikle og sælge en ny jetmotor beregnet for Airbus’
fremtidige meget store trafikfly, der går under betegnelsen A3XX. Den nye motor vil også kunne anvendes
i eventuelle fremtidige stretch-versioner af Boeing B747-400-flyet. GE og P&W er de to af verdens tre
eneste producenter af store jetmotorer. Den tredje producent, Rolls-Royce, skal ikke udvikle en helt ny
motor til brug for A3XX, men vil kunne tilbyde en videreudvikling af sin eksisterende Trent-motor.

Engine Alliance skal ejes og drives af GE og P&W, som har fordelt ansvaret for de forskellige motordele
mellem sig. Engine Alliance skal stå for den endelige samling og for salg og markedsføring af den nye
motor.

Kommissionen kom til den konklusion i sin beslutning, at selv om det kan være økonomisk fordelagtigt
for parterne at udvikle den nye motor sammen, ville det være både teknologisk og økonomisk muligt for
begge parter at udvikle den alene. Oprettelsen af det pågældende joint venture begrænser konkurrencen
om den nye motor ganske betydeligt, eftersom det reducerer antallet af leverandører af jetmotorer fra tre
potentielle leverandører til to. Operationen falder derfor ind under EF-traktatens artikel 81, stk. 1.

Kommissionen fandt dog, at det nye joint venture opfyldte betingelserne for at opnå individuel fritagelse
efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3. Engine Alliance giver GE og P&W mulighed for hver for sig at
koncentrere sig om de specifikke elementer, hvor de har en teknologisk fordel. Det vil sætte dem i stand
til at udvikle en ny motor, der opfylder større krav til ydeevne end nogen eksisterende motor, og de vil
kunne gøre det hurtigere og billigere end ellers. Det vil ikke eliminere konkurrencen, eftersom Rolls-
Royce vil kunne tilbyde en ny version af sin Trent-motor i konkurrence med den nye motor.

Markedet for store jetmotorer er stærkt koncentreret med kun tre producenter. Det er desuden
karakteriseret ved meget vanskelig adgang. For at bevare konkurrencen på dette marked er det vigtigt at
sikre, at samarbejdet mellem de to producenter er begrænset i omfang og ikke udvides til andre
markedssegmenter, hvor GE og P&W i dag konkurrerer. Kommissionen fandt i sin beslutning, at der var
risiko for, at det nye joint venture ville give parterne tilskyndelse til at tilpasse den motor, de fremstiller
i fællesskab, så den kan bruges i fly, den ikke oprindeligt var beregnet til, i stedet for at de hver for sig
udvikler nye motorer. Fritagelsen blev derfor givet på den betingelse, at samarbejdet forbliver begrænset
til en specifik motor, som udelukkende er beregnet til A3XX-flyet og til eventuelle fremtidige
firemotorers Boeing-fly konstrueret til at rumme mere end 450 passagerer.

Ud over betingelsen om det nye joint ventures omfang er der knyttet andre betingelser til beslutningen.
Parterne skal således anmelde alle planlagte ændringer i Engine Alliances virkefelt til Kommissionen.
Desuden skal det nye joint venture oprettes som en særskilt juridisk enhed med separate regnskaber i
forhold til moderselskaberne. Engine Alliance skal desuden fremsende sine revisionsrapporter til
Kommissionen. Ansatte i GE og P&W må ikke markedsføre eller sælge den nye motor, men kun optræde
som kontaktpersoner for kunder. Hvis en kunde anmoder om et tilbud på flere motorer, herunder den nye
motor og parternes egne motorer, skal salgsvilkårene for den nye motor anføres separat. GE og P&W
må ikke oplyse hinanden eller Engine Alliance om vilkårene for deres særskilte tilbud. Endelig skal
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Engine Alliance og parterne gennemføre sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre udveksling af
konkurrencefølsomme oplysninger om GE’s og P&W’s individuelle tilbud.

Ud over disse betingelser og forpligtelser gav GE og P&W en række yderligere tilsagn. I henhold til
disse tilsagn vil Engine Alliance ikke søge, opfordre til eller stille krav om enerettigheder i sine bud eller
kontrakter på udvikling eller levering af den nye motor til flyfabrikker, bortset fra kampagner, hvor en
anden flymotorproducent har tilbudt at indgå en eksklusivaftale. Desuden vil Engine Alliance udlevere
motormanualer og tekniske informationer for at sætte tredjeparter i stand til at udføre grundlæggende
service og vedligeholdelse af den nye motor. Endelig vil GE holde Kommissionen underrettet om alle
bestillinger, der placeres af selskabets datterselskab for leasingaktiviteter, General Electric Capital
Services (GECAS), på nye fly udstyret med den nye motor.

Med forbehold af ovenstående betingelser og forpligtelser godkendte Kommissionen det nye joint
venture for en periode på 15 år. Det relativt lange tidsrum er begrundet i, at beslutningen vedrører en
sektor, hvor udviklingsarbejdet tager meget lang tid, og hvor investeringerne typisk ikke er hentet hjem
før efter mindst 15 år.

Yoplait/Valio (Sag nr. IV/F3/36.836)

Den 16. juni 1999 godkendte Kommissionen ved en administrativ skrivelse oprettelsen af to joint
ventures mellem det franske mejerikooperativ Sodiaal (gennem dettes datterselskaber Yoplait SA og
Sodima International SA) og det finske mejerikooperativ Valio; de nye selskaber skal distribuere og
sælge friske mejeriprodukter i Finland og Sverige. Operationen blev dog først godkendt, efter at parterne
havde indvilget i at foretage omfattende strukturelle ændringer i det finske joint venture.

De to nye joint ventures er Yoplait Valio Nord OY, der er etableret i Finland, og Yoplait Valio Nord AB,
der er etableret i Sverige. Begge skal distribuere og sælge friske mejeriprodukter (primært yoghurt,
friskostprodukter og desserter) under Yoplait-varemærket i Finland, Sverige, de baltiske lande og visse
dele af det vestlige Rusland.

Valio er den største producent i Finland af friske mejeriprodukter, og Yoplait er et stort internationalt
mejeriselskab. Oprindeligt skulle de to selskaber have hver 50% af aktierne i de to joint ventures.
Kommissionen meddelte imidlertid parterne, at samarbejdet på det finske marked gav anledning til alvorlig
tvivl om foreneligheden med EU-konkurrencereglerne, eftersom Yoplait i realiteten ville blive elimineret som
selvstændig konkurrent. Med fifty-fifty-fordelingen af aktierne i det finske joint venture ville Valio kunne
tilegne sig afgørende indflydelse over det nye joint ventures forretningspolitik og markedsføringsstrategier.

Parterne indvilgede derefter i at foretage omfattende ændringer i det finske joint ventures struktur. Bl.a.
skal det nye joint venture ejes med 51% af Yoplait og 49% af Valio, og aktionæraftalen skal ændres, så
den afspejler den nye balance. Desuden skal der ansættes to forskellige administrerende direktører i det
finske og det svenske selskab.

Det svenske joint venture krævede ingen strukturelle ændringer. Den tidligere licensindehaver for
Yoplait-produkter i Sverige var Arla, som er det førende svenske mejerikooperativ. Valio er til gengæld
en forholdsvis lille aktør på det svenske marked.

Efter ovennævnte ændringer finder Kommissionen, at de to joint ventures kan afføde øget konkurrence
på henholdsvis det svenske og det finske marked og medvirke til indførelse af nye produkter. Parterne
er derfor blevet underrettet om Kommissionens godkendelse ved en administrativ skrivelse.
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b) Andre horisontale aftaler

Informationsudvekslingsordning mellem fabrikanter af traktorer og landbrugs-
maskiner (43)

Efter anmodning fra Europa-Kommissionen har fabrikanterne af traktorer og landbrugsmaskiner samt
deres brancheforeninger indvilget i at ændre bestemmelserne for udveksling af oplysninger i EU. De nye
bestemmelser medfører, at informationsudvekslingen bringes i overensstemmelse med EU’s
konkurrenceregler. De nye bestemmelser omfatter udveksling både af oplysninger om hver enkelt
konkurrent og af samlede statistikker. Som resultat af aftalen vil Kommissionen indstille sagerne mod
traktor- og landbrugsmaskinfabrikanterne og deres brancheforeninger (44).

Baggrund

I 1989 opdagede Kommissionen, at traktor- og landbrugsmaskinfabrikanterne og fabrikanternes og
importørernes foreninger organiserede forskellige informationsudvekslinger både nationalt og
internationalt. Disse informationsudvekslinger vedrørte såvel individuelle data som samlede statistikker
over indregistreringer, leveringer og salg hver måned, hvert kvartal og hvert år og dækkede dels de
nationale geografiske områder, dels mindre områder som f.eks. provinser og amter og i visse tilfælde
endog postnummerområder. Udvekslingerne på nationalt plan var organiseret enten af
fabrikantforeningerne eller af importørforeningerne. De internationale udvekslinger var organiseret af
fabrikanterne selv.

Allerede i 1992 traf Kommissionen beslutning om, at informationsudvekslingen havde
konkurrencebegrænsende virkninger i Det Forenede Kongerige på grund af den stærke koncentration på
markedet, hvor de fire største fabrikanter tegnede sig for i alt 80% af traktorsalget;
informationsudvekslingen begrænsede konkurrencen ganske betydeligt mellem de få større konkurrenter,
der var, og gjorde det endnu vanskeligere for udenforstående at komme ind på markedet (45). Denne
beslutning blev bekræftet på flere punkter af Retten i Første Instans (46) og Domstolen (47).

Eftersom fabrikanternes og importørernes foreninger har indført ensartede nationale
informationsudvekslingsordninger i alle EU’s medlemsstater, besluttede Kommissionen, at alle sådanne
udvekslingsordninger i EU organiseret af fabrikanter og brancheforeninger skulle bringes i
overensstemmelse med reglerne, da koncentrationen inden for denne sektor er høj i alle
medlemsstaterne. Det samme gælder den internationale informationsudveksling, der organiseres af
fabrikanterne selv.
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(44) IP/99/690.
(45) Kommissionens beslutning af 17. februar 1992, UK Agricultural Tractors Registration Exchange, EFT L 68 af

13.3.1992; IP/92/146.
(46) Dom af 27. oktober 1994, John Deere mod Kommissionen (sag nr. T-35/92, Sml. 1994 II, s. 957) og New Holland

mod Kommissionen (sag nr. T-34/92, Sml. 1994 II, s. 905).
(47) Dom af 28. maj 1998, John Deere mod Kommissionen (sag nr. C-7/95, Sml. 1998 I, s. 3111) og New Holland

mod Kommissionen (sag nr. C-8/95, Sml. 1998 I, s. 3175).



Den nye situation

Kommissionen har opstillet en række principper for fremtidige informationsudvekslingsordninger:

1. Individuelle oplysninger kan tidligst udveksles tolv måneder efter datoen for den begivenhed, der
ligger til grund for udvekslingen.

2. Udveksling af samlede data om markedet, der er under tolv måneder gamle, er tilladt, hvis informa-
tionerne stammer fra mindst tre forhandlere, der tilhører forskellige industri- eller finansgrupper. Hvis der er
tale om et mindre antal forhandlere, er udvekslingen kun tilladt, hvis den vedrører over ti solgte enheder (48).

Ved hjælp af disse principper vil det være muligt at undgå, at informationsudvekslingsordningerne for
traktorer og landbrugsmaskiner får samme konkurrencebegrænsende virkninger i EU, som kunne
konstateres i sagen mod UK Agricultural Tractors Registration Exchange.

Det Europæiske Udvalg af Foreninger af Fabrikanter af Landbrugsmaskiner (CEMA) har på egne og
medlemmernes vegne forpligtet sig til at overholde disse principper. De fire største fabrikanter på
verdensplan, John Deere, New Holland (49), Case og AGCO, har forpligtet sig til kun at deltage i
informationsudveksling i EU, hvis ovennævnte principper er overholdt. Disse tilsagn er givet uafhængigt
af, hvilken kilde eller hvilket detailniveau de pågældende informationer vedrører.

De samme principper gælder for foreninger af importører af traktorer og landbrugsmaskiner i EU.

Konklusion

Principperne indeholder klare retningslinjer for alle former for lignende informationsudveksling inden for
brancher, hvor der er samme høje koncentrationsgrad som på markedet for traktorer og landbrugsmaskiner.

Kommissionen har indstillet de igangværende procedurer ved at fremsende administrative skrivelser til
de brancheforeninger, der har været involveret i en procedure. Den træffer de fornødne foranstaltninger
til at sikre, at disse principper vil blive anvendt i tilsvarende situationer.

Nederlandske banker (giroopkrævningsservice)[ Sag nr. IV/D1/34.010]

Den 8. september 1999 vedtog Kommissionen en beslutning om, at den aftale, der var indgået af ca. 60 neder-
landske banker om indførelse af en fælles giroopkrævningsservice, ikke falder ind under EF-traktatens artikel 81,
eftersom den ikke indvirker på samhandelen mellem medlemsstaterne (50). Kommissionen forklarede desuden i
beslutningen, hvorfor aftalen om et ensartet gebyr mellem bankerne indbyrdes for giroopkrævningssystemet vir-
ker konkurrencebegrænsende, men meddelte samtidig, at den ikke ville gøre indsigelse mod et sådant gebyr.

En giroopkrævning er en fortrykt blanket til at foretage en pengeoverførsel til brug for gentagne og
obligatoriske betalinger over en vis afstand, dvs. hvor debitor og kreditor ikke mødes ansigt til ansigt.
Som eksempler kan nævnes abonnementer, el- og telefonregninger, forsikringspræmier m.m.
Giroblanketter er almindeligt anvendt som betalingsmiddel i Nederlandene.
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I 1991 anmeldte den nederlandske banksammenslutning NVB (»Nederlandse Vereniging van Banken«)
på medlemmernes vegne en aftale til Kommissionen om fælles regler for behandling af
giroopkrævninger. Anmeldelsen drejede sig bl.a. om indførelsen af et fast internt gebyr for alle tilsluttede
banker på 0,30 NLG (0,14 EUR), som skulle betales af den krediterende bank til den debiterende bank
for alle betalinger med brug af giroblanketter. Gebyret betales for den debiterende banks behandling af
giroblanketterne, bl.a. arbejdet med at konvertere oplysningerne på giroblanketterne til elektronisk form.

Det interne bankgebyr er et maksimumgebyr. Det resulterede i en forhøjelse af de gebyrer, kreditorer
skal betale, eftersom alle krediterende banker besluttede at skubbe gebyret over på kunderne. Det affødte
en række officielle klager over gebyret fra visse kreditorer.

På grundlag af Domstolens dom af 21. januar 1999 i de forenede sager C-215/96 og C-216/96 (Bagnasco
mod Banca Popolare di Novara), som også vedrørte et indenlandsk bankprodukt, konkluderede
Kommissionen desuden, at den nederlandske aftale om giroopkrævningsservice ikke havde mærkbare
virkninger for handelen mellem medlemsstaterne. Kommissionen baserede dette på to forhold: for det
første er giroopkrævningssystemet helt klart et nationalt betalingsinstrument, som anvendes i en national
økonomisk sammenhæng. For det andet er udenlandske bankers andel i det nederlandske
giroopkrævningssystem begrænset i omfang, selv om den ikke er helt ubetydelig, hvad angår antallet af
deltagere. Det resulterede i en beslutning af typen negativattest i henhold til EU-konkurrencereglerne.

Kommissionen påpegede også i sin beslutning, at en bestemmelse i den anmeldte aftale, nemlig
betaling til den debiterende bank af et gebyr på højst 0,30 NLG (0,14 EUR) for behandling af
giroblanketter, som de deltagende banker havde vedtaget i fællesskab, indebar begrænsning af
konkurrencen i henhold til EU’s konkurrenceregler. Det skyldes, at de banker, der deltog i
giroopkrævningssystemet, dermed havde begrænset bankernes mulighed for hver for sig at forhandle
om gebyrets størrelse med de øvrige banker på et niveau, de fandt passende. Desuden konkluderede
Kommissionen, at det i fællesskab fastsatte gebyr måtte forventes at få begrænsende virkninger for
forholdet mellem bankerne og deres kunder, eftersom de banker, der skal betale gebyret, normalt vil
skubbe det over på deres kunder.

Kommissionen anførte i sin beslutning, at den ikke havde til hensigt at gøre indsigelse mod dette
restriktive fælles bankgebyr, og henviste til en tidligere offentliggjort meddelelse i De Europæiske
Fællesskabers Tidende (EFT C 273 af 9.9.1997). Selv om Kommissionen oprindeligt havde
indvendinger mod det fælles gebyr, blev den således undervejs i sine undersøgelser overbevist om,
at det i virkeligheden var mere effektivt end individuelt fastsatte gebyrer mellem bankerne, og den
ville derfor ikke gøre indsigelse. I denne sammenhæng tog Kommissionen bl.a. hensyn til det
forhold, at størrelsen af det fælles bankgebyr er fastsat på grundlag af omkostningerne for den
debiterende bank, der anvender den mest effektive metode til behandling af giroblanketter, og at de
nederlandske banker indvilgede i at lade en uvildig ekspert tage gebyrets størrelse op til vurdering
med jævne mellemrum.

Kommissionen kommer dog ikke i beslutningen nærmere ind på dette aspekt, fordi den konkluderede,
at eftersom der ikke er tale nogen mærkbar virkning for handelen mellem medlemsstaterne, finder EU’s
konkurrenceregler ikke anvendelse.

Regler for god patentagentskik (EPI) (Sag nr. IV/D-3/36.147)

I denne sag tager Kommissionen for første gang stilling til spørgsmålet om begrænsninger i retten til at
annoncere inden for et liberalt erhverv, der dækker hele Europa.
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Beslutningen af 7. april 1999 (51) drejer sig om en vurdering af, hvorvidt bestemmelserne i en adfærdskodeks
vedtaget af EPI, den europæiske erhvervsorganisation for alle patentagenter, der er berettiget til at optræde
som anerkendte befuldmægtigede for Den Europæiske Patentmyndighed, er forenelige med EF-traktatens
artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53. Det relevante marked blev defineret som markedet for tjenesteydelser
i tilknytning til patentansøgninger til Den Europæiske Patentmyndighed, som er et andet marked end mar-
kedet for tjenesteydelser i tilknytning til nationale patentansøgninger.

Det fremgår af beslutningen, at målsætningen om at fremme konkurrencen inden for de liberale erhverv
ikke er uforenelig med målsætningen om at opretholde faglige etiske regler.

Kommissionen sondrer i forbindelse med dette erhverv således mellem regulære etiske regler og regler,
der kan virke konkurrencefordrejende. Kommissionen fandt ikke, at de regler, der er nødvendige for bl.a.
at sikre patentagenters upartiskhed, kompetence, integritet og ansvarlighed og for at undgå
interessekonflikter og vildledende reklame eller for at sikre, at Den Europæiske Patentmyndighed kan
fungere effektivt, virker konkurrencebegrænsende i denne konkrete faglige sammenhæng. Der kan
således udstedes negativattest for denne form for regler. Til gengæld anses forbud mod sammenlignende
reklame på de i direktiv 97/55/EF (52) fastsatte vilkår og forbud mod aktivt at tilbyde tjenesteydelser til
brugere, som tidligere har været kunder hos en anden patentagent, for at være konkurrencebegrænsende
i den i EF-traktatens artikel 81, stk. 1, fastsatte betydning.

Kommissionen har dog fundet, at disse begrænsninger kan fritages for en periode, der udløber samtidig med
den frist, medlemsstaterne har til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme ovennævnte di-
rektiv. Det er en meget kortvarig fritagelse begrundet i ønsket om at undgå en brat overgang fra et system med
næsten absolut forbud mod annoncering og uopfordrede tilbud om tjenesteydelser til en ordning, der er i
overensstemmelse med ovennævnte direktiv. En overgangsordning, der giver mulighed for en tilpasning til
den nye situation, vil indebære fordele både for brugerne og for patentagenterne.

Det er Kommissionens opfattelse, at reel og korrekt reklame giver brugerne relevante oplysninger om
de tjenesteydelser, de kan få, både med hensyn til priser og med hensyn til, hvilken patentagent der er
bedst kvalificeret til at behandle en bestemt sag. Tjenesteydelserne i tilknytning til europæiske
patentansøgninger vil fremover blive lettere tilgængelige for brugerne og navnlig for små og mellemstore
virksomheder, og der vil samtidig være større tilskyndelse til effektivisering inden for erhvervet.

EPI har appelleret beslutningen ved Retten i Første Instans (sag T-144/99) med påstand om annullation
af beslutningen, for så vidt angår fritagelsen.

Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse
har ved flere lejligheder deltaget i det forberedende arbejde forud for vedtagelsen af denne beslutning.

JAMA (Sag nr. IV/F2/37.634) og KAMA (Sag nr. IV/F2/37.611) [nedbringelse
af CO2-emissioner]

Foreningen af Japanske Automobilfabrikanter (JAMA) og Foreningen af Koreanske Automobilfabrikanter
(KAMA) anmeldte i 1999 frivillige tilsagn om at nedbringe kuldioxid-emissionerne (CO2) fra nye person-
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for at medtage sammenlignende reklame, EFT L 290 af 23.10.1997.



biler, der sælges i EU (53). Medlemmerne af JAMA og KAMA forpligter sig til at nå et gennemsnitsmål på
140 g CO2/km i år 2009 for nye personbiler, der sælges i EU. Disse tilsagn svarer til de frivillige tilsagn, som
Foreningen af Europæiske Automobilfabrikanter (ACEA) gav i 1998 (54).

Tilsagnene opstiller ikke noget mål for de enkelte fabrikanter, men kun et gennemsnitsmål for alle
JAMA- og KAMA-medlemmer. Bilfabrikanterne er frit stillet med hensyn til at udvikle og introducere
ny CO2-effektiv teknologi uafhængigt af og i konkurrence med hinanden. De enkelte bilfabrikanters
resultater vil ikke fremgå af tilsynsrapporterne for ikke at fordreje konkurrencen mellem medlemmerne.
Derfor indtog Kommissionen det standpunkt, at tilsagnene ikke virker konkurrencebegrænsende i
henhold til artikel 81, stk. 1.

2.2. Vertikale aftaler

Internationale Dentalschau (IDS) (Sag nr. IVF1/36.160)

Ved en administrativ skrivelse af 6. september 1999 (55) meddelte Kommissionen Gesellschaft zur
Förderung der Dentalindustrie mbH (GFDI), at den ikke havde indvendinger imod de betingelser for
deltagelse i Den Internationale Dentaludstilling (IDS), som vil være gældende, når fritagelsen fra 1987
(56) udløber. IDS afholdes hvert andet år i Köln af GFDI i samarbejde med den lokale messeforening.

I betingelserne indgår en karantæneperiode, hvor deltagerne ikke må være med i nogen anden form for
messe eller udstilling af denne form i Tyskland. Ligesom tidligere fandt Kommissionen, at denne
konkurrencebegrænsende foranstaltning er berettiget på grund af rationaliseringseffekten og
målsætningen om at kunne udstille så komplet et udbud som muligt af produkter for tandlæger og
tandteknikere. Det er ikke urimeligt i betragtning af karantæneperiodens meget begrænsede varighed og
de undtagelser, der gives for arrangementer som f.eks. »åbne dage«, der organiseres af individuelle
udstillere, og udstillinger i forbindelse med kongresser og symposier.

I forhold til de betingelser, for hvilke der blev indrømmet fritagelse i 1987, er karantæneperioden
blevet reduceret fra fem måneder hvert tredje år til tolv uger hvert andet år. I forbindelse med den
nye anmeldelse udvidede GFDI undtagelsen for udstillinger i tilknytning til kongresser og symposier
til at omfatte alle kongresser og symposier for tandlæger og tandteknikere, under forudsætning af at
de produkter, der præsenteres, er relevante for kongressens emne eller anvendes til
demonstrationsformål.

Et resumé af betingelserne blev offentliggjort (57) i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i forordning
nr. 17/62. Flere faglige tandlægeorganisationer i Tyskland (Zahnärztekammern) gjorde i starten
indsigelse, men nåede til enighed med DFDI om en rundskrivelse, hvori de nærmere regler for
udstillinger i tilknytning til kongresser forklares.
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Kontrakter om distribution af aviser og blade i Belgien — AMP (Sag nr. IV/C-
2/31.609 og 37.306)

Kommissionen har undersøgt distributionssystemet for aviser og blade i Belgien, efter at l’Agence et
Messagerie de Presse (AMP) havde anmeldt sine kontrakter om selektiv distribution som grundlag for
godkendelse af detailsælgere.

Problematikken i forbindelse med distribution af aviser og blade vedrører primært spørgsmålet om
fastsættelse af priser. Man skal imidlertid være opmærksom på et juridisk særtræk ved avis- og
ugebladsproduktet: normalt er en detailsælger én, der videresælger et produkt, dvs. han har
ejendomsretten til den vare, han tilbyder forbrugeren, og han udøver sin virksomhed for egen regning
og risiko. Når det gælder distribution af aviser og ugeblade, har detailsælgeren ikke ejendomsretten til
de aviser og blade, han tilbyder forbrugerne, og han løber ingen økonomisk risiko ved usolgte
eksemplarer. Det er kun udgiveren, der har denne risiko, for han skal tage usolgte eksemplarer tilbage.
Til gengæld kan han selv fastsætte salgsprisen i detailleddet, og detailsælgeren er forpligtet til at
respektere denne pris.

Andelen af usolgte eksemplarer af udenlandske aviser er væsentligt større end for indenlandske aviser:
den kan være helt op til 50-70% imod kun 10-30% for indenlandske aviser og blade. Salg af aviser på
tværs af grænserne er et meget begrænset fænomen, primært fordi udgiverne kun tjener ganske lidt på
dette salg.

Kommissionen fandt, at denne prisklausul falder ind under EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og derfor bør
undersøges på grundlag af samme traktats artikel 81, stk. 3.

Kommissionen har set på to forhold: den undersøgte først, om det var muligt at organisere distributionen
til kiosker på en anden måde, og dernæst undersøgte den, om den prisklausul, udgiverne pålægger, er
nødvendig i et system, hvor usolgte eksemplarer skal tages tilbage.

Kommissionen konstaterede, at denne måde at organisere distributionen af aviser og blade til kiosker på,
går igen overalt i verden. Det faktum, at det samme system anvendes overalt, er allerede i sig selv udtryk
for, at der ikke findes alternative løsninger.

Kommissionen så derefter nærmere på avis- og ugebladsproduktets særlige karakter; der er tale om et
produkt med en ekstremt kort levetid, en enkelt dag for aviser og nogle få dage for ugeblade. Det er dette
særlige træk ved aviser og ugeblade, der er forklaringen på det almindelige system med tilbagetagelse
af usolgte eksemplarer.

Hvis usolgte eksemplarer ikke blev taget tilbage, skulle detailsælgeren eller distributørerne bære
udgifterne; det ville få to konsekvenser for disse aktørers adfærd: det ville begrænse det antal
eksemplarer, der tilbydes publikum, til det mindst mulige, også selv om det indebar risiko for at komme
til at mangle eksemplarer, og de ville afstå fra at distribuere visse titler, der anses for at være forbundet
med større økonomisk risiko. En anden mulighed kunne være at forhøje prisen på den tjenesteydelse,
som distributøren leverer, hvilket ville reducere udgiverens fortjeneste, eller — hvilket er mere
sandsynligt — medføre højere priser for forbrugerne.

Klausulen om tilbagetagelse af usolgte eksemplarer forekommer derfor som en nødvendig forudsætning
for at opnå de forventede fordele ved denne distributionsform, nemlig så bredt et udbud af avis- og
ugebladsprodukter til forbrugerne som muligt.
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Dernæst overvejede Kommissionen, hvorvidt en udgiver kunne acceptere et system med tilbagetagelse
af usolgte eksemplarer uden selv at kunne fastsætte salgsprisen i detailleddet. Det ville ikke indebære
nogen form for økonomisk risiko for detailsælgeren i relation til usolgte eksemplarer. Hvis
detailsælgeren fejlbedømmer markedet, hvad der godt kan tænkes, hvis han ikke har noget overblik over
en given avis’ eller et givet ugeblads markedsposition, ville der være flere usolgte eksemplarer, og
udgiveren ville komme til at bære den økonomiske byrde ved denne fejlbedømmelse af prisniveauet. Det
er derfor økonomisk acceptabelt inden for det pågældende distributionssystem, at den aktør, der løber
den største økonomiske risiko, også kan kontrollere salgsprisen.

Under disse omstændigheder kunne der indrømmes fritagelse for denne klausul, og den 3. juni 1999
fremsendte Kommissionen en administrativ skrivelse med oplysning om fritagelse i henhold til EF-
traktatens artikel 81, stk. 3.

Microsoft Internet Explorer Licensing (Sag nr. IV/C3/36.945)

Den 27. februar 1998 anmeldte Microsoft, der fremstiller computersoftware, officielt flere licens- og
distributionsaftaler til Kommissionen; det drejede sig om aftaler indgået med europæiske Internet-
udbydere for produkter, der anvender Microsofts Internet Explorer. En Internet-udbyder er et firma, der
administrerer en permanent opkobling til Internettet og giver sine abonnenter mulighed for at koble sig
på via en telefonlinje til udbyderen. Internet-udbyderne kan også tilbyde deres abonnenter World Wide
Web-sider.

Denne officielle anmeldelse fandt sted, efter at Generaldirektoratet for Konkurrence havde indledt en
undersøgelse. I forbindelse med denne undersøgelse havde Kommissionen henstillet til Microsoft at
gennemgå selskabets aftaler på grundlag af EU’s konkurrenceregler for at sikre sig, at de ikke indeholdt
begrænsninger, der kunne bevirke, at Microsofts konkurrenter ulovligt blev lukket ude fra markedet for
Internet-navigatører, og at brugen af Microsofts teknologi promoveres ulovligt på Internettet.

Microsoft ændrede derefter sine aftaler og anmeldte en revideret version til Kommissionen. De to
vigtigste ændringer, Microsoft foretog, var følgende: Det forhold, at Internet-udbyderne ikke når op på
bestemte distributionsmæssige minimumsmængder eller procentsatser for teknologien i tilknytning til
Internet Explorer, indebærer ikke automatisk, at aftalerne ophæves, og Internet-udbyderne har nu
tilladelse til at promovere konkurrerende navigatører og reklamere for dem.

Efter at de omstridte bestemmelser var blevet fjernet, besluttede Kommissionen at tillade aftalerne; det
skete ved en administrativ skrivelse med henvisning til EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (58). Denne
administrative skrivelse vedrører kun de aftaler, der er indgået mellem Microsoft og Internet-udbyderne.
Kommissionen har ikke udtalt sig om Microsofts generelle adfærd og spørgsmålet om eventuelt misbrug
af dominerende stilling.

Transeuropæiske transportnet

Kommissionen har undersøgt to betydningsfulde operationer vedrørende infrastruktur for landtransport
på grundlag af meddelelsen om anvendelsen af konkurrencereglerne på større transportinfrastrukturpro-
jekter (59).
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CTRL (Sag nr. IV/D-2/37.289)

Aftalerne om adgang til Channel Tunnel Rail Links (CTRL) jernbanespor, som i 2007 skal sikre
højhastighedstogforbindelsen mellem tunnelen under Kanalen og London, er blevet anmeldt til
Kommissionen. Disse aftaler er indgået mellem jernbanevirksomheden Eurostar (UK) Ltd, som er den
britiske partner i den internationale Eurostar-tjeneste, og infrastrukturforvalteren Railtrack plc.
Kommissionen har i en meddelelse (60) oplyst, at den havde til hensigt ikke at gøre indsigelse mod disse
aftaler. Den har ikke drøftet parternes holdning til, om der skal være kapacitet til rådighed for nye aktører
på markedet, når først jernbanen er taget i brug. Den har blot konstateret, at der ikke fandtes nogen reel
konkurrent til jernbanevirksomheden Eurostar (UK) omkring adgangen til forbindelsen, og at
spørgsmålet om en potentiel konkurrent på dette stadium fortsat er rent hypotetisk. I en administrativ
skrivelse af 12. marts 1999 bekræftede Generaldirektoratet for Konkurrence således over for parterne, at
man ikke fandt anledning til at anvende EF-traktatens artikel 81, stk. 1, på de pågældende aftaler.

Eurotunnel (Sag nr. IV/D-2/32.490)

Den 22. oktober 1996 annullerede Retten i Første Instans (61) Kommissionens beslutning af 13. december
1994 om fritagelse i 30 år til fordel for brugsaftalen mellem Eurotunnel, British Rail og Société nationale
des chemins de fer français (SNCF) (62). Ud over det forhold, som Retten tog ad notam i sin dom, nemlig
at bestemmelserne i brugsaftalen giver Eurotunnel mulighed for at afgive en del af sin egenkapacitet til
nye aktører på markedet, tog Kommissionen brugsaftalen op til fornyet vurdering på grundlag af den
mellemliggende udvikling i lovgivningen på området og i den økonomiske kontekst i relation til trafikken
på tværs af Kanalen, siden tunnelen blev åbnet i 1994. Parterne har i øvrigt givet afkald på at anvende en
bestemmelse i brugsaftalen, som lå til grund for Kommissionens beslutning i 1994.

Kommissionen konstaterede for det første, at tunnelen ikke er udnyttet i fuldt omfang. I det omfang, der
findes disponibel kapacitet, og aftalen mellem Eurotunnel og jernbaneselskaberne ikke er en
eksklusivaftale, er det Kommissionens opfattelse, at brugsaftalen hverken havde til formål eller til
virkning at begrænse konkurrencen på markedet for levering af timekapacitet.

Brugsaftalen er således heller ikke udtryk for en deling af markedet og har ikke til formål at begrænse kon-
kurrencen, eftersom jernbaneselskaberne og Eurotunnel opererer på forskellige markeder for transporty-
delser. Kommissionen fandt heller ikke, at brugsaftalen havde konkurrencebegrænsende virkninger på de
forskellige markeder i tilknytning til transportydelser, som jernbaneselskaberne og Eurotunnel opererer på.

I en administrativ skrivelse af 21. maj 1999 bekræftede Generaldirektoratet for Konkurrence således over for
parterne, at man ikke længere fandt anledning til at anvende traktatens artikel 81, stk. 1, på brugsaftalen.

Britiske ølsager (63)

I 1999 indrømmede Kommissionen fritagelse til fordel for de tre største britiske bryggeriers
standardforpagtningsaftaler. Det skete efter en indgående undersøgelse fra Kommissionens side af den
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måde, hvorpå de nationale bryggerier Bass, Scottish & Newcastle (“S&N”) og Whitbread har
administreret de forpagtningsaftaler, de indgår med deres forpagtere.

De nationale bryggeriers standardforpagtningsaftaler er typiske britiske aftaler om binding til fast
ejendom: en virksomhed (i dette tilfælde et nationalt bryggeri) ejer et udskænkningssted, som det ikke
driver selv, men forpagter ud til en selvstændig næringsdrivende for en kontraktligt fastsat leje og med
pligt til at købe alt øl (af visse nærmere bestemte typer) fra det bryggeri, der står som udlejer.

Artikel 81, stk. 1

Sådanne forpagtningsaftaler er omfattet af artikel 81, stk. 1, hvis de opfylder to betingelser, som er fastsat
i Delimitis-dommen (64): (a) hvis det nationale marked for øludskænkning er et lukket marked, og (b)
hvis det pågældende bryggeris aftaler bidrager i væsentlig grad til denne lukning.

Kommissionen fandt, at det britiske marked for øludskænkning var et lukket marked i betragtning dels
af, at al øludskænkning varetages af forpagtede pubber, bestyrede pubber og lånbundne
udskænkningssteder, som alle de bryggerier, der opererer i Det Forenede Kongerige, står for, plus de
pubkæder, som ikke har nogen tilknytning til bryggerier og er nødsaget til at købe øl fra lokale
bryggerier, dels af en række andre faktorer, der influerer på mulighederne for adgangen til markedet, og
som er bestemmende for konkurrencekræfterne.

Kommissionen fandt desuden, at de forpagtningsnet, som Bass, S&N og Whitbread (65) har etableret,
bidrager kraftigt til at gøre markedet lukket.

Artikel 81, stk. 3

Kommissionen kunne konstatere, at Bass’, S&N’s og Whitbreads forpagtere gennemsnitligt måtte betale
mere for deres ølindkøb end uafhængige pubbestyrere, som køber det samme øl fra det samme bryggeri
(de såkaldte »free traders«). Kommissionen mente dog, at det var berettiget at indrømme en fritagelse,
fordi Bass’, S&N’s og Whitbreads forpagtere generelt ikke er ringere stillet end deres konkurrenter.

Kommissionen besluttede derfor at indrømme en tidsbegrænset individuel fritagelse til fordel for disse bryg-
geriers standardforpagtningsaftaler. Eftersom Whitbread stadig stod som ejer af et stort antal pubber og fort-
sat indgår 20-årige aftaler med forpagtere, mente man, at der var behov for en lang fritagelsesperiode, og
Kommissionen konkluderede, at fritagelsen skulle forlænges indtil den 31. december 2008. For Bass’ og
S&N’s vedkommende, hvor de forpagtede pubber enten var blevet solgt fra eller var ved at blive omdannet
til bestyrede pubber, indrømmede Kommissionen en kortere fritagelse, nemlig med udløb den 31. december
2002, hvilket skulle være tilstrækkeligt til at give Bass og S&N mulighed for at basere deres forretnings-
mæssige forhandlinger med de resterende forpagtede pubber på et rimeligt sikkert retligt grundlag.

Efter at Kommissionen havde vedtaget disse tre beslutninger i henhold til artikel 81, stk. 3, til fordel for
Whitbread (66), Bass (67) og S&N (68), modtog en række klagere en kopi af beslutningen, hvilket svarede
til en officiel afvisning af deres klager.
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2.3. Dominerende stilling

Takster for eltransmission i Nederlandene (Sag nr. IV/E3/37.770)

I Nederlandene deles de samlede omkostninger ved at transmittere el gennem ledningsnettet mellem
forbrugerne med 75% og producenterne med 25%. Den største nederlandske operatør i sektoren for
eltransmission havde til hensigt at kræve betaling af leverandører både for import i Nederlandene og for
transittransmission af el gennem Nederlandene efter samme takst, som anvendtes for indenlandske
leverandører, dvs. 25%. Den Nederlandske Elektricitetsstyrelse, som skal godkende sådanne afgifter,
spurgte Kommissionen til råds om, hvorvidt elselskabets planlagte prispolitik var forenelig med EU’s
konkurrenceregler. Elektricitetsstyrelsen gjorde dette i fuld overensstemmelse med EU-reglerne,
hvorefter nationale myndigheder ikke må godkende nogen praksis eller aftale, som strider mod EU’s
konkurrenceregler (69).

I sit svar til Den Nederlandske Elektricitetsstyrelse meddelte Kommissionens tjenestegrene, at man fandt
afgifterne for import og transit forenelige med EF-traktatens artikel 82, såfremt to betingelser var
opfyldt.

En operatør med en dominerende stilling inden for eltransmission må kun opkræve afgifter baseret på
de faktiske omkostninger for at undgå misbrug i den i EF-traktatens artikel 82 fastsatte betydning. Ifølge
de oplysninger, Kommissionen ligger inde med, opstår sådanne omkostninger normalt kun, hvis der er
tale om en fysisk strøm af elektroner over grænsen. Den nederlandske operatør kan derfor under
Elektricitetsstyrelsens tilsyn kun kræve betaling for import og transittransmission i det omfang, det
medfører ekstra omkostninger på de linjer, der forbinder det nederlandske elforsyningsnet med andre net
i nabomedlemsstater.

I forbindelse med det nye indre marked for energi kan det sagtens lade sig gøre at handle el flere gange
på tværs af landegrænser. Det gælder især i medlemsstater med en elektricitetsbørs som den, der findes
i Nederlandene. For at undgå, at den dominerende operatør kræver betaling to gange, skal man sikre sig,
at udenlandske selskaber kun kommer til at betale importafgifter for den elektricitet, som rent faktisk
importeres fra en anden medlemsstat. Det er dog importørerne, der skal kunne dokumentere
elektricitetens oprindelse.

Irish Interconnector (Sag nr. IV/E-3/37.589)

I 1999 spurgte Irlands Department of Public Enterprise Kommissionen til råds om, hvordan man skulle
fordele overskydende kapacitet på gasledningen mellem Det Forenede Kongerige og Irland. Spørgsmålet
opstod, fordi en række foretagender og joint ventures har planer om at bygge nye kraftværker beregnet
for det irske marked og baseret på gas; kapaciteten på gasledningen mellem Det Forenede Kongerige og
Irland anses imidlertid for at være utilstrækkelig til at dække det voksende behov for kraftproduktion fra
2001 til 2004.

Kommissionens tjenestegrene indtog i sin analyse det synspunkt, at princippet om ligebehandling ville
blive tilsidesat, hvis kraftværker blev favoriseret frem for andre gasbrugere ved fordelingen, når den
øgede elefterspørgsel ikke kunne dækkes på anden måde. Desuden påpegede Kommissionens
tjenestegrene, at der ikke måtte gives yderligere kapacitet til det nationale irske elselskab, ESB, der har
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monopol. Det er indlysende, at tildeling af ekstra kapacitet til ESB ville gøre det vanskeligt — for ikke
at sige umuligt — for potentielle konkurrenter til ESB at komme ind på det irske elmarked, eftersom
adgang til gas er en forudsætning for at kunne etablere et moderne kraftværk. Man fandt således, at
tildeling af gaskapacitet til ESB ville styrke selskabets dominerende stilling på det irske elmarked.

De irske myndigheder spurgte Kommissionen til råds om den mest hensigtsmæssige fordelingsmetode:
auktion, lodtrækning, »den, der kommer først til mølle ….« osv. Der blev ikke taget endelig stilling til
dette spørgsmål, men Kommissionens tjenestegrene gjorde det klart, at det i princippet er
myndighederne, der skal vælge den mest hensigtsmæssige metode under overholdelse af visse principper
såsom åbenhed og ligebehandling. I dette tilfælde forekom en fordeling baseret på auktion acceptabel.

3. Afvisning af klager

Lille/UEFA (»Mouscron«-sagen) (Sag COMP/E3/36.851)

Den 3. december 1999 vedtog Kommissionen en beslutning om endelig afvisning af en klage fra
bystyrelsen i Lille over Den Europæiske Fodboldunion (UEFA), den såkaldte »Mouscron-sag« (70).

Denne beslutning er med til at opridse grænserne for anvendelsen af EF-traktatens konkurrenceregler på
sportssektoren og dermed skabe større juridisk klarhed blandt de forskellige aktører i denne sektor. Der pe-
ges i beslutningen på tre væsentlige aspekter af Kommissionens politik for sektoren: (1) Kommissionen
anerkender sportsorganisationernes regeludstedende beføjelser, hvad angår de ikke-økonomiske aspekter,
der har tilknytning til sportens specifikke karakter; (2) de regler, sportsorganisationerne fastsætter, og som
er nødvendige for at sikre ensartede vilkår for klubberne, samt selve usikkerheden omkring sportsresultater
falder principielt uden for traktatens konkurrenceregler; (3) Kommissionen behandler kun de sager, som er
af EU-interesse, og som har mærkbare virkninger for handelen mellem medlemsstater.

Kommissionen finder i denne beslutning, at reglen i UEFA-pokalturneringen om, at hver klub skal spille
sin hjemmekamp på sit eget stadion (»reglen om hjemme- og udekampe«), og undtagelserne herfra (som
ikke udelukker, at værtsklubben kan spille sin hjemmekamp i modstanderens land) er nødvendig for at
sikre klubberne ensartede chancer. Af den grund kan EF-traktatens artikel 81 ikke anvendes på den. Det
følger heraf, at med vedtagelsen af denne regel og de dertil knyttede undtagelser har UEFA udøvet sin
legitime ret til at udstede regler i sin egenskab af sportsorganisation på en måde, som ikke kan anfægtes
med henvisning til traktatens konkurrenceregler.

Desuden finder Kommissionen, at der ikke er tale om en EU-interesse, der berettiger til at gå nærmere
ind i problematikken om, hvorvidt UEFA har misbrugt en eventuel dominerende stilling ved at anvende
undtagelserne fra denne regel uden at tage hensyn til særlige integrationsmæssige forhold i visse
grænseregioner, især i den foreliggende sag. Klagen, der blev indgivet den 31. december 1997,
anfægtede således UEFA’s beslutning om at nedlægge forbud mod, at fodboldkampen i UEFA-
0pokalturneringen mellem Excelsior Mouscron og FC Metz blev spillet på Lille-Métropole stadion.
Bystyrelsen i Lille fik således ikke lejlighed til at udleje sit stadion til Excelsior Mouscron.

Kommissionen begrundede sagens manglende EU-interesse med bl.a. den ringe sandsynlighed for at
kunne fastslå, at EF-traktatens artikel 82 var blevet overtrådt, og det af to grunde: (1) sagen skulle
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vurderes ud fra, hvordan national fodbold i Europa organiseres geografisk; denne måde anfægtes ikke af
EF-retten; (2) sagen var den eneste af sin art, Kommissionen havde fået forelagt, og udgjorde et isoleret
tilfælde, der vedrørte en tidligere konflikt. Der skulle således bruges urimeligt mange ressourcer på en
undersøgelse i forhold til sandsynligheden for at kunne fastslå en overtrædelse.

TF1 mod France2 og France3 (Sag nr. IV/C-2/34.711)

TF1 havde indgivet denne klage den 10. marts 1993. Med henvisning til EF-traktatens artikel 81 anfægtede
klageren samarbejdet mellem France2 og France3, som skulle medføre konkurrencefordrejninger over for
TF1. Dette samarbejde havde ifølge TF1 et konkurrencebegrænsende formål, fordi det var led i en rent for-
retningsmæssig strategi, som gik ud på at erobre andele på reklamemarkedet. TF1 pegede på to konkurren-
cebegrænsende virkninger: afskaffelse af enhver form for konkurrence mellem France2 og France3 og det
faktum, at det ville give tredjepartsvirksomheder som f.eks. TF1 øgede omkostninger.

I beslutningen af 3. februar om afvisning af klagen begrundes afvisningen med en henvisning til den
såkaldte »regel om fælles virksomhed«, hvorefter EF-traktatens artikel 81, stk. 1, ikke finder anvendelse
på aftaler eller samordnet adfærd mellem selskaber, der tilhører samme gruppe, hvis de pågældende
virksomheder udgør en økonomisk enhed.

Kommissionen fandt, at det af flere grunde var tilfældet i den foreliggende sag:

— Selve formålet med loven af 2. august 1989 er at oprette en enkelt gruppe med en fælles overordnet
bestyrelse. Begrundelserne for lovforslaget og debatten i parlamentet er helt entydige i så henseende.

— Det fremgår, at den fælles bestyrelsesformand fastlægger strategien for de to kanaler og sikrer
koordineringen mellem dem.

— Programlægningen af de to kanaler er harmoniseret, indbyrdes komplementær og koordineret under
den fælles bestyrelses ledelse.

— Reklameafdelingerne er lagt sammen.

Kommissionen afviste ligeledes klagen med henvisning til EF-traktatens artikel 82 med den begrundelse, at
de to offentlige kanaler på intet af de berørte markeder kunne siges at have en dominerende stilling. Med hen-
syn til seertal havde de to grupper nogenlunde samme position både på det tidspunkt, klagen blev indgivet i
1992 (41% til TF1 og 38% til de to offentlige kanaler), og i 1997 (35% til TF1 mod 40,1% til France2 og Fran-
ce3). Med hensyn til reklameindtægter er TF1 klart dominerende med 55% af markedet i 1992 og 50% i 1997.

Desuden fandt Kommissionen, at den påståede konkurrencebegrænsende adfærd i realiteten var normal
forretningsmæssig adfærd i en konkurrencepræget sektor; den forretningsmæssige strategi, der blev
klaget over, var en normal og helt legitim adfærd.

M6’s klage over Den Europæiske Radiounion (EBU) (Sag nr. IV/C2/36.826)

EBU er en faglig sammenslutning af nationale radiospredningsorganer, som bl.a. har til opgave på
medlemmernes vegne at forhandle med sportsforbundene og arrangørerne af sportsbegivenheder om
enerettigheder til at sende sportsbegivenheder. Medlemmerne udveksler også indbyrdes tekniske
tjenesteydelser til at kunne genudsende sportsbegivenheder.
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M6 havde den 5. december 1997 indgivet en klage over EBU: i 1987 og seks gange siden havde M6
ansøgt om optagelse i EBU. Hver gang var ansøgningen blevet afvist.

Den 11. juni 1993 (71) blev der indrømmet fritagelse til for fordel for EBU’s interne regler. Retten i Første
Instans annullerede denne beslutning ved en kendelse den 11. juli 1996 (72). Retten i Første Instans
anfægtede bl.a. kriterierne for at opnå medlemskab af organisationen, fordi de forekom for unøjagtige,
subjektive og potentielt diskriminatoriske. EBU appellerede kendelsen til EF-Domstolen støttet af
Kommissionen.

Denne nye situation er baggrunden for M6’s klage, som går ud på, at EBU med den fornyede afvisning
af ansøgningen om medlemskab ikke tager hensyn til Rettens kendelse; M6 anfører således, at EBU
fortsat gør medlemskriterier gældende, som Retten har fundet uacceptable. M6 mente desuden, at
Kommissionen burde have opfordret EBU til at give selskabet direkte adgang til de rettigheder til
sportsudsendelser, som EBU erhvervede på medlemmernes vegne.

Kommissionen afviste denne klage ved en beslutning af 29. juni 1999. Kommissionen henviste først og
fremmest til, at den ikke havde de fornødne retlige beføjelser til at opfordre EBU til at give M6 direkte
adgang til rettigheder til sportsudsendelser. Afvisningen af klagen begrundes desuden med, at EBU ikke
havde anvendt de potentielt konkurrencebegrænsende kriterier, men havde lagt nye optagelseskriterier
til grund, da organisationen afviste af optage M6 som medlem efter Førsteinstansrettens kendelse. De
nye kriterier var objektive, kvantificerbare og ikke potentielt diskriminatoriske. De opfyldte dermed
Rettens krav.

CanalSatellite mod TPS (Sag nr. IV/C-2/36.605)

Den 7. april 1999 afviste Kommissionen den klage, CanalSatellite havde indgivet over TPS og selskaberne
bag TPS (TF1, France Télévision, M6, France Télécom, Suez-Lyonnaise des Eaux). CanalSatellite anfæg-
tede den eksklusivaftale, der giver de almene kanaler adgang til TPS’digitale sendeflade.

Med udgangspunkt i en definition af det relevante marked som omfattende både betalings-tv og fjernsyn
med fri adgang fandt klageren, at eksklusivaftalen gav TPS en urimelig fordel. CanalSatellite mente i
øvrigt, at selv om man opererede med et specifikt marked for betalings-tv, måtte der sondres afhængigt
af abonnementstilbuddet og dermed skelnes mellem markedet for markedsføring af digitale betalings-tv-
pakker og markedet for markedsføring af en enkelt betalingskanal som Canal+; i så fald var der ikke
længere tale om en dominerende stilling på det marked, hvor TPS var aktiv.

Kommissionen fulgte ikke denne definition. Den fandt, at betalings-tv udgjorde et særskilt marked i
forhold til markedet for fjernsyn med fri adgang. Den mente tværtimod, at der ikke skulle sondres
mellem delmarkeder afhængigt af den anvendte teknologi — analog eller digital — og heller ikke efter
transmissionsform — kabel, satellit eller radiobølger. Kommissionen bekræftede således konklusionerne
af den analyse, der blev foretaget i sagen Bertelsmann/Kirch/Premiere (73).

I betragtning af Canal+-koncernens dominerende stilling på markedet for betalings-tv fandt
Kommissionen, at TPS var klart ringere stillet med hensyn til adgangen til programmer, og at selskabet
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i en indkøringsperiode havde behov for et element, der adskilte det fra Canal+ og CanalSatellite. Derfor
måtte klagen afvises.

Info-Lab/Ricoh (Sag nr. IV/E-2/36.431)

Den 7. januar 1999 afviste Kommissionen ved en beslutning en klage fra Info-Lab, der fremstiller toner
til fotokopimaskiner, og Ricoh, der fremstiller fotokopimaskiner. Info-Lab hævdede, at Ricoh havde
misbrugt sin dominerende stilling på markedet for tonerpatroner, som passer til bestemte Ricoh-
fotokopimaskiner og er beskyttet af Ricohs intellektuelle ejendomsrettigheder, ved at nægte at levere
tomme tonerpatroner til Info-Lab, som selv ville fylde dem og derefter sælge dem i konkurrence med
Ricoh.

Info-Lab hævdede, at det ikke kan lade sig gøre at konstruere en tonerpatron, som kan anvendes i Ricoh-
maskinerne, uden samtidig at krænke Ricohs intellektuelle ejendomsrettigheder. Firmaet ville derfor
gerne købe tomme tonerpatroner fra Ricoh, fylde dem med toner, som det i forvejen fremstiller, og
derefter sælge de fyldte tonerpatroner i konkurrence med Ricoh. Ricoh, som hidtil hverken har givet
licens på sine designrettigheder eller solgt tomme tonerpatroner overhovedet, afviste imidlertid dette.

Ifølge Info-Lab skulle det relevante produktmarked være markedet for tomme tonerpatroner til Ricoh-
fotokopimaskiner, som skulle fyldes med tonerpulver og sælges til slutbrugerne. Der findes imidlertid
ikke et sådant marked. Ingen producenter eller forhandlere sælger tomme tonerpatroner, som passer til
Ricoh-fotokopimaskiner. Der er ingen andre end Ricoh, der kan fremstille disse tonerpatroner, eftersom
de er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, som Ricoh er indehaver af, og Ricoh har hidtil ikke
givet licens på sine designrettigheder. Ricoh sælger heller ikke tomme tonerpatroner til andre
virksomheder eller slutbrugere. I detailleddet er der heller ikke efterspørgsel efter tomme tonerpatroner.
Patron og pulver sælges samlet som ét enkelt produkt. Andre fabrikanter af fotokopimaskiner og
uafhængige tonerpatronfabrikanter, som f.eks. Info-Lab selv, sælger fyldte patroner til slutbrugere. Det
imødekommer et anerkendt forbrug og behov, nedbringer omkostningerne og betyder, at komponenterne
skal anvendes sammen. Pulver og patron må derfor betragtes som ét enkelt produkt.

Eftersom der ikke findes et marked for tomme tonerpatroner, der passer til Ricoh-fotokopimaskiner, er
spørgsmålet, om Ricoh, som hverken har givet licens på sine designrettigheder eller solgt tomme
patroner, kunne tvinges til at gøre det for at give Info-Lab adgang til markedet. Eftersom der ikke er
forbrugerefterspørgsel efter tomme tonerpatroner, fordi komponenterne patron og pulver anvendes
sammen af slutbrugerne, ville det eneste formål med at sælge tomme patroner være at sætte Info-Lab i
stand til at konkurrere med Ricoh på markedet for fyldte tonerpatroner. Kommissionen var af den
opfattelse, at en virksomhed ikke kan tvinges til at gå ind i et sådant samarbejde med virksomheder, som
søger kunder på det relevante marked, eller at der i givet fald kun kan blive tale om et tvunget samarbejde
under ekstraordinære omstændigheder i overensstemmelse med EF-domstolenes retspraksis vedrørende
princippet om »væsentlige faciliteter« (74).

Anvendelse af artikel 82 i en sag som den foreliggende kunne under alle omstændigheder kun komme
på tale, hvis Ricoh havde en dominerende stilling på markedet for hjælpematerialer, som gav
virksomheden mulighed for at handle uafhængigt af potentielle konkurrenter, men især for frit at
fastsætte priserne. Ricoh er den eneste virksomhed, som sælger fyldte tonerpatroner, der passer til Ricoh-
fotokopimaskiner. Ifølge Kommissionens undersøgelse har Ricoh imidlertid ikke en dominerende stilling
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på markedet for fotokopimaskiner. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt et selskab kan betragtes som
dominerende på markedet for hjælpematerialer, når der ikke er nogen form for dominans på markedet i
det forudgående led, dvs. markedet for fotokopimaskiner. Det afgørende for dette spørgsmål er, om der
er en tæt sammenhæng mellem de to markeder.

Under henvisning til kriterierne i sagen Pelikan/Kyocera (75) nåede Kommissionen til den konklusion,
at markedet for fotokopimaskiner og markedet for hjælpematerialer var indbyrdes afhængige på en sådan
måde, at konkurrencen på markedet for fotokopimaskiner i realiteten også influerer på markedet for
hjælpematerialer. Ud fra de principper, Kommissionen lagde til grund for sin beslutning i sagen
Pelikan/Kyocera, kunne Ricoh derfor ikke anses for at indtage en dominerende stilling.

4. Forlig

Sundhedsministeriet/Lif (Sag nr. IV/F3/37.411)

I starten af 1998 indgik det danske sundhedsministerium og Lif, Lægemiddelindustriforeningen, en aftale
med det formål at få styr på de offentlige udgifter til medicintilskud. Aftalen fastfrøs priserne for
receptpligtig medicin og lagde loft over de samlede offentlige udgifter til medicintilskud.

Aftalen indeholdt også en kvoteordning, hvorefter hver leverandør fik tildelt en kvote af de samlede
maksimale udgifter baseret på leverandørens andel af de offentlige medicintilskud det foregående år. Kvoten
fungerede på månedsbasis. Hvis det samlede loft blev overskredet, var de Lif-medlemmer, der oversteg deres
kvoter, forpligtet til at eliminere overskuddet ved at nedsætte deres medicinpriser i de tre følgende måneder.

Kommissionen fandt, at kvoteordningen var i strid med EF-traktatens artikel 81, fordi den reducerede
incitamentet for virksomhederne til at opnå øget salg, og fordi der fandtes mindre restriktive metoder til at
nedbringe de offentlige udgifter. Kommissionen har tidligere accepteret visse aftaler, der tog sigte på at begrænse
udgifterne i den offentlige sundhedssektor, som værende forenelige med EF-traktatens artikel 81. Disse aftaler
indeholdt en prisfastlåsning eller et tilsagn fra industrien om at nedsætte priserne med en bestemt procentsats.

Efter Kommissionens indgreb accepterede aftaleparterne en fælles fortolkning, hvorefter kvoteordningen
ikke ville tvinge noget Lif-medlem til at nedsætte sine priser under en teoretisk europæisk
gennemsnitspris for hvert enkelt produkt. Desuden var parterne enige om ikke at forny kvoteordningen
ved aftalens udløb den 1. marts 2000 (76).

5. Undersøgelse af erhvervssektorer

Telekommunikation

Den 27. juli besluttede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 12 i forordning nr. 17/62 (77) at
indlede en generel undersøgelse af tre områder inden for telekommunikationsindustrien, hvor den havde
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konstateret manglende prisfleksibilitet, som tydede på, at konkurrencen på det fælles marked blev enten
begrænset eller fordrejet (78). Områderne var lejede linjer, mobil roaming og abonnementskredsløb.

Undersøgelsen indebærer, at Kommissionen skal indhente oplysninger fra etablerede fastnetoperatører,
mobilnetoperatører, et antal nye fastnetoperatører, som først for nylig har fået nettilladelse, samt
storkunder inden for erhvervslivet og myndighederne i medlemsstaterne.

Af praktiske årsager vil Kommissionen vurdere disse tre områder i tre etaper og begynde med at se på
lejede linjer. På grundlag af beslutningen, der blev vedtaget i juli, indledte Kommissionen den 22. oktober
1999 undersøgelsen om vilkårene for tilrådighedsstillelse og prisfastsættelse for lejede linjer. Der blev sendt
spørgeskemaer ud til nationale konkurrencemyndigheder, regeludstedende myndigheder på teleområdet,
nationale etablerede operatører, nye aktører på markedet, som stiller lejede linjer til rådighed eller benytter
sådanne linjer, samt storkunder inden for erhvervslivet. De pågældende fik seks ugers frist til at svare.

Kommissionen er bekendt med, at tarifferne for lejede linjer fortsat er høje, selv om nytilkomne på markedet
har etableret konkurrerende infrastruktur. Formålet med Kommissionens undersøgelse er at fastslå, hvorvidt
den nuværende forretningspraksis og de aktuelle priser strider imod EU-konkurrencereglerne, især forbuddet
mod konkurrencebegrænsende adfærd og misbrug af dominerende stilling (EF-traktatens artikel 81, 82
og/eller 86). Det er den tredje sektorundersøgelse, Kommissionen iværksætter.

6. Manglende overholdelse af procedureregler

Anheuser-Busch — Scottish & Newcastle (Sag nr. IV/F3/34.237)

Den 14. december 1999 vedtog Kommissionen en officiel beslutning, hvori det slås fast, at bryggerierne
Anheuser-Busch og Scottish & Newcastle har overtrådt procedurereglerne for konkurrencesager i
forordning nr. 17/62 ved uagtsomt at give Kommissionen ukorrekte oplysninger som svar på en officiel
anmodning om oplysninger (79). Kommissionen har derfor pålagt både Anheuser-Busch og Scottish &
Newcastle bøder på 3 000 EUR. Anheuser-Busch (USA) er verdens største bryggeriorganisation og
rettighedshaver til Budweiser-mærket. Scottish & Newcastle er det største britiske bryggeri.

De to selskaber er med i aftaler om brygning, distribution og markedsføring af Budweiser øl i Det
Forenede Kongerige. Scottish & Newcastle indgik i aftalen efter at have købt en anden britisk
bryggerivirksomhed og var således ikke oprindeligt med, da aftalerne blev anmeldt til Kommissionen.

Under Kommissionens undersøgelse blev der fremsendt en officiel anmodning om oplysninger til de
anmeldende parter for at vurdere, om der var sket nogen ændringer i aftalerne, efter at Scottish &
Newcastle var kommet med.

I deres fælles svar på Kommissionens anmodning om oplysninger undlod parterne at omtale de såkaldte
»retningslinjer for markedsføring af Budweiser«, som Scottish & Newcastle havde accepteret. Parternes
uagtsomhed har i denne sag i alvorlig grad hindret en korrekt og hensigtsmæssig sagsbehandling.
Kommissionen fandt derfor anledning til at pålægge begge parter bøder for uagtsomt at have afgivet
ukorrekte oplysninger.

174 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 1999

(78) Bull. 7/8-1999, punkt 1.3.29.
(79) EFT L 49 af 22.2.2000.



B — Nye retsakter og meddelelser, som Kommissionen har vedtaget
eller foreslået
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Titel Dato Offentliggjort i

Rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om 12.5.1999 Http://www.europa.eu.int/comm/
gennemførelsen af Kommissionens forordning nr. 3932/92 competition/entente/other.htm#
om anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse dgiv_pdf_ins_rep1999
kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på 
forsikringsområdet.

Hvidbog om modernisering af 12.5.1999 EFT C 132 af 12.5.1999, s. 1
gennemførelsesbestemmelserne til EF-traktatens 
artikel 85 og 86.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1083/1999 af 26.5.1999 EFT L 131 af 27.5.1999, s. 27
26. maj 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1617/93 
om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse 
kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis 
vedrørende konsultationer om takster for ruteflyvning 
med passagerer med bagage og vedrørende tildeling af 
slots i lufthavne.

Meddelelse i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EØF) 31.12.1999 EFT C 379 af 31.12.1999, s. 13.
nr. 479/92 af 25. februar 1992 om anvendelse af 
EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af 
aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem 
linjerederier (konsortier).

Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 om 22.12.1999 EFT L 336 af 29.12.1999
anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på 
kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.

Offentliggjorte beslutninger Beslutningsdato Offentliggjort i

P&O Stena Line 26.1.1999 EFT L 163 af 29.6.1999, s. 61

Portugisiske lufthavne 10.2.1999 EFT L 69 af 16.3.1999, s. 31

Finske lufthavne 10.2.1999 EFT L 69 af 16.3.1999, s. 24

TPS (Télévision par satellite) 3.3.1999 EFT L 90 af 2.4.1999, s. 6

Whitbread 24.2.1999 EFT L 88 af 31.3.1999, s. 26

IMA 7.4.1999 EFT L 106 af 23.4.1999, s. 14

P&I Clubs 12.4.1999 EFT L 125 af 19.5.1999, s. 12

EATA(Europe Asia Trades Agreement) 30.4.1999 EFT L 193 af 26.7.1999, s. 23

Cégétel +4 20.5.1999 EFT L 218 af 18.8.1999, s. 14

Virgin/British Airways 14.7.1999 EFT L 30 af 4.4.2000

Bass 16.6.1999 EFT L 186 af 19.7.1999, s. 1

Scottish & Newcastle 16.6.1999 EFT L 186 af 19.7.1999, s. 28

Fodbold-VM 1998 20.7.1999 EFT L 5 af 8.1.2000, s. 55

SNCF/Cégétel 23.7.1999 IP/99/558

Nederlandse Vereniging van Banken 8.9.1999 EFT L 271 af 21.10.1999, s. 28

Pratt & Whitney og General Electric 14.9.1999 EFT L 58 af 3.3.2000, s. 16

C — Formelle beslutninger efter EF-traktatens artikel 81, 82 og 86

1. Offentliggjorte beslutninger
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(80) Ikke offentliggjort i EFT.

Reims 15.9.1999 EFT L 275 af 26.10.1999, s. 17

British Interactive Broadcasting 15.9.1999 EFT L 312 af 6.12.1999, s. 1

FEG + TU 26.10.1999 EFT L 39 af 4.2.2000, s. 1

Sømløse stålrør 8.12.1999 Endnu ikke offentliggjort

Kommissionens beslutning af 14. december 1999 14.12.1999 EFT L 49 af 22.2.2000, s. 37
om en procedure i henhold til artikel 15, stk. 1,
litra b), i Rådets forordning nr. 17 
Anheuser-Busch/Scottish & Newcastle

Sag nr. IV/ Navn Beslutningsdato

36.431 Info-Lab/Ricoh 7.1.1999

36.561 VIKH/Mazda 21.1.1999

36.320 Sea France/P&O Stena 26.1.1999

34.711 TF1/France2+France3 3.2.1999

36.522 VPRT/ARD+ZDF+Germany 8.3.1999

36.395 SEP/Renault 8.3.1999

36.717 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999

36.719 Falla/Whitbread 11.3.1999

36.745 Maitland Walker/Whitbread 11.3.1999

36.746 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999

36.577 RAU/Westfa + Toyota 17.3.1999

36.605 Canalsatellite/TPS+TF1+M6+France2+ France3 7.4.1999

36.930 Isibars+Viraj/Europæiske producenter af rustfrit blankt 21.4.1999
stål i stænger

36.826 M6/UER 29.6.1999

37.129 UPS/DP & DHL 30.6.1999

36.953 Anderson/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.954 A.A.P/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.956 Egan/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.971 O’Leary/Bass 5.7.1999

36.987 Andreucci/Bass 5.7.1999

36.991 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999

37.07 McDonald/Scottish & Newcastle 5.7.1999

37.11 Wilson/Bass 5.7.1999

37.19 Duguid/Bass 5.7.1999

37.54 Meek & Meek/Bass 5.7.1999

36.302 Padden/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.349 Adams/Bass 5.7.1999

2. Andre formelle beslutninger (80)

2.1. Beslutninger om afvisning af klager
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36.356 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.834 FENIN/SNS + Spain 26.8.1999

36.359 Hamilton/Carlsberg Tetley (Allied Domecq) 7.9.1999

36.654 Röwe/VAG 22.11.1999

36.655 Röwe/BMW 22.11.1999

36.656 Röwe/General Motors & Opel 22.11.1999

36.657 Röwe/Mercedes-Benz 22.11.1999

36.851 Lille/UEFA (Mouscron) 3.12.1999

Sag nr. IV/ Navn Beslutningsdato

36.174 Telecinco/UER 1.3.1999

2.2. Afvisning af ansøgninger om foreløbige foranstaltninger

Sag nr. IV/ Navn Beslutningsdato

37.522 Sektorundersøgelse i telesektoren 27.7.1999

2.3. Sektorundersøgelser efter artikel 12 i forordning nr. 17

Sag nr. IV/ Navn Afsluttet den Skrivelsens art (81)

00.427 Handelsreglement 9.9.1999 1

00.427 Handelsreglement 9.9.1999 1

35.490 WorldPartners+5 11.1.1999 1

36.849 MPEG+9 12.1.1999 2

37.316 Vectair Systems + Technical Concepts 12.1.1999 1

33.433 SERAC+STORK 13.1.1999 2

37.222 Hoogovens + Sidmar 13.1.1999 1

35.413 Skafor 15.1.1999 1

37.97 Linde+Mider 19.1.1999 1

37.220 Ffestiniog Investments+Robin Anthony Kyffin+Antur 19.1.1999 1
Dwyryd-Llyn Cyfyngedig+Ffestiniog Expanded
Slate C

37.327 Pub Estate 21.1.1999 1

36.832 Energis+NGC+2 22.1.1999 1

36.893 Scottish Nuclear+British Nuclear 22.1.1999 1

37.172 PASS 1.2.1999 2

D — Sager afsluttet ved en administrativ skrivelse (»comfort letter«) i
1999

(81) 1 = Negativattest (artikel 81, stk. 1, eller artikel 82).
2 = Individuel fritagelse (artikel 81, stk. 3).
3 = I overensstemmelse med en meddelelse/gruppefritagelsesforordning.
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37.357 Bass/Miller 2.2.1999 1

37.367 Ericsson+Nokia+Motorola+Psion+1 2.2.1999 1

36.881 Ugine Savoie+EWK 4.2.1999 1

33.131 Eurogroup SA(GB-Inno-BM+Rewe+Vendex) 5.2.1999 1

33.360 Ahold+Argyll+Casino og andre 5.2.1999 1

33.389 GB-Inno+ Rewe+ Vendex (Eurogroup) 5.2.1999 1

33.394 Socadip+Markant+EMD 5.2.1999 1

37.293 Kuoni + Larsen + 2 9.2.1999 3

37.303 NSAB og SES 10.2.1999 1

34.991 PRS 17.2.1999 1

35.576 Sanyo UK+1 26.2.1999 1

36.861 Inlingua 4.3.1999 3

37.358 Föreningssparbanken+SpareBank 1+5 4.3.1999 1

35.900 SAP Aktiengesellschaft 8.3.1999 2

36.271 EMERA 11.3.1999 1

37.18 Tamrock+Caterpillar+1 15.3.1999 2

36.19 SES 17.3.1999 1

37.160 REVIPAP 18.3.1999 1

37.305 Compass Energy (ex M1315) 26.3.1999 1

34.747 IAE + 12 30.3.1999 1

37.123 Metro Holdings+5 6.4.1999 1

37.157 FTMI+Mobilix+2 6.4.1999 1

36.630 Bayer + Rohm and Haas Company 7.4.1999 1

37.317 OCIMF (P&T Programme) 8.4.1999 1

36.940 Yule Catto+Synthomer+3 15.4.1999 2

34.585 UCI Multiplex + 3 19.4.1999 2

35.685 Nordisk Flyforsikringsgruppe 19.4.1999 1

36.28 GEMA+MCPS+SDRM+BEL+1 19.4.1999 1

37.449 Girobank+A & L+1 19.4.1999 1

32.871 Nederlandse Luchtvaartpool 21.4.1999 1

37.347 DEO 30.4.1999 1

37.156 Pfizer+Draxis+1 3.5.1999 1

37.36 ELF+CEPSA+1 12.5.1999 1

37.289 Channel Tunnel Rail Link 12.5.1999 1

35.394 Hoffmann-La Roche+Abbott 18.5.1999 1

37.359 Degussa+Norddeutsche Affinerie 20.5.1999 1

37.181 Inforstrada & Ferrovie dello Stato 21.5.1999 1

36.945 Microsoft 27.5.1999 1

37.186 Energizer UK Company+Cert Group of Companies 31.5.1999 2

37.35 BP+Sterling 3.6.1999 1

37.463 DNES+Petri+1 4.6.1999 3

34.640 ABI standardkontrakter 7.6.1999 1

37.306 AMP 7.6.1999 2

37.471 Olivetti+Canon+1 7.6.1999 2

37.365 Sears Clothing + Selfridges Retail 9.6.1999 1
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37.381 SweDane Crop Protection 9.6.1999 1

37.164 Anheuser-Busch+Guinness N.I. 10.6.1999 1

37.301 NVPI (baggrundsmusik) 10.6.1999 1

37.302 NVPI (musikvideoer) 10.6.1999 1

37.494 Archbischop’s Council + Church House Publishing 10.6.1999 1

36.938 Carlsberg-Tetley+Ind Coope+2 21.6.1999 2

37.53 FIT 21.6.1999 1

37.130 Farland Network+10 21.6.1999 1

36.836 Yoplait+Valio+4 25.6.1999 2

37.91 Carlsberg+Sol-Viking 29.6.1999 2

37.447 IVO/ELSAM+2 29.6.1999 1

37.173 Tuborg+Egill 30.6.1999 2

36.546 FIAT+ABN AMRO 1.7.1999 1

36.858 ACMA 5.7.1999 1

36.438 Audiovisual Sport 6.7.1999 1

37.441 Solutia+Dow Chemical 6.7.1999 3

37.496 KPN Orange Belgium+5 6.7.1999 1

37.474 NIE/Scottish Power 7.7.1999 1

37.318 IBP+Thermconcept+1 8.7.1999 1

35.385 Smithkline Beecham 9.7.1999 1

37.165 Anheuser-Busch+Peroni 9.7.1999 2

36.497 Rhône-Poulenc Rorer + Novo Nordisk 14.7.1999 2

36.267 Nestlé + CarnaudMetalbox 16.7.1999 1

35.650 NSAB + Kinnevik + TeleDanmark 20.7.1999 1

36.517 MTG, NSAB og Viacom 20.7.1999 2

37.251 Telia+Riksmedia 20.7.1999 1

36.783 Endesa+Stet 22.7.1999 1

37.349 Bayer+Fournier 27.7.1999 1

37.475 UBON+Norwaco 29.7.1999 1

37.476 UBON 29.7.1999 1

36.670 Stinnes+Haniel Reederei+3 (ex IV/M897) 11.8.1999 1

32.490 Eurotunnel 12.8.1999 1

34.303 Den Danske Bankforening + 2 12.8.1999 1

37.127 DITH+BDI+3 12.8.1999 1

37.558 Pioneer+Eurodis 16.8.1999 1

36.105 InfoScan+IRI+1 18.8.1999 2

37.482 BASF+Svalöf+1 18.8.1999 1

36.759 NSAA 23.8.1999 1

36.122 NLA+6 24.8.1999 1

33.139 London Platinum & Palladium Market 25.8.1999 1

37.86 Bedrijfschap Frisdranken en Waters 31.8.1999 1

37.429 MSSA+Octel 31.8.1999 1

37.500 DeTeMobil Deutsche Telekom Mobilnet + Viag 31.8.1999 1
Interkom

37.587 SFA 2.9.1999 1

36.843 Heggenstaller+Presswood+1 8.9.1999 2
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37.427 Tuborg+Feldschlösschen 8.9.1999 1

37.486 ZSW+Würth Solar 14.9.1999 1

35.416 Skafor: tyverisikring 15.9.1999 1

37.137 Shell + BP Oil 15.9.1999 1

37.554 Siemens +GEC+2 19.9.1999 1

36.942 Mayfair+S&N 20.9.1999 2

37.585 Trumpf+Mecos 20.9.1999 1

35.977 Hoechst+BP 21.9.1999 2

36.92 Music Choice Europe+Interpark House+Sony Digital 21.9.1999 1
Radio Europ

37.615 MCE+Music Choice Europe+Time Warner MCE+ 21.9.1999 1
Sony Digital Radio Europe+British Sky 
Broadcasting+Sky Ventures

30.566A UIP Cinema 21.9.1999 2

37.478 CAT+Medical Research+1 27.9.1999 1

37.412 Dana 28.9.1999 1

36.274 Egana+Esprit 29.9.1999 1

33.601 Suzuki 30.9.1999 2

36.980 Lucas+ATT+7 30.9.1999 1

37.540 Ericsson Austria + 3 30.9.1999 2

37.104 Fercher+Steidl 1.10.1999 1

37.351 Fercher+Gailer 1.10.1999 1

37.469 ALK+TVW Institute+1 5.10.1999 1

37.443 Compo+KD 6.10.1999 2

32.955 International Tractor Shipment Exchange 7.10.1999 1

32.956 International Harvester Exchange 7.10.1999 1

32.957 International Rear Digger Exchange 7.10.1999 1

33.107 Chambre Syndicale 7.10.1999 1

34.548 LAV + 2 8.10.1999 1

34.568 AEA 8.10.1999 1

33.114 Landbrugsmaskiner Luxembourg 11.10.1999 1

34.762 LAV + 2 (Høstmaskiner) 11.10.1999 1

35.544 JCB Landpower + deltagerne i sag 32.955 11.10.1999 1

35.863 Unacoma (Movimento Terra) 11.10.1999 1

35.864 Unacoma (Maos/Motori) 11.10.1999 1

35.865 Unacoma (Trattrici) 11.10.1999 1

35.866 Unacoma (Immatricolazioni) 11.10.1999 1

36.528 Unacoma 11.10.1999 1

37.516 Claas 11.10.1999 1

37.564 National Discography+3 11.10.1999 1

33.39 NVVA (Aansprakelikheidsverzekeraar) 12.10.1999 3

37.182 Esat Telecom + Coras Iompair Eireann + Irish Rail 12.10.1999 1

34.239 Bankgirocentrale + 9 (SOGA) 13.10.1999 1

34.393 Bankgirocentrale + 5 13.10.1999 1

37.406 NSAB — Teracom — Swedish Space 13.10.1999 1
Corporation — Tele Danmark
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37.207 Searle + Pfizer 18.10.1999 1

37.535 Garching MPG+Lundbeck 18.10.1999 1

36.448 GSIT 21.10.1999 1

37.648 Scottish Power+Scottish Telecom 26.10.1999 1

37.481 Enator+NetStore 28.10.1999 1

36.160 Internationale Dentalschau 9.11.1999 2

37.16 Neopost 15.11.1999 1

34.563 Ecomet+16 16.11.1999 1

36.59 Isabel+10 16.11.1999 1

36.268 Accountancy Firms’ Memorandum 16.11.1999 1

37.502 Ragolds Süsswaren + Eckes-Granini 16.11.1999 1

34.998 TMC 18.11.1999 2

36.907 Transco+BG 18.11.1999 1

37.517 NSAB+SVT 19.11.1999 1

36476A Racecourse Owners + Channel Four 19.11.1999 1

37.364 Nestlé Italiana + Kungsörnen 23.11.1999 1

36.640 Yuasa Batteries + 4 24.11.1999 2

35.882 Geest+2+Wibdeco+1 26.11.1999 1

36.197 Wibdeco + Fyffes 26.11.1999 1

37.179 BBCW + Flextech 26.11.1999 1

37.34 GSM MoU Association 30.11.1999 2

37.456 Sanseverino+Enel 2.12.1999 2

37.466 Global Telematics+2 3.12.1999 1

37.611 KAMA+Hyundai Motor Cy+Daewoo Motor Cy+Kia 3.12.1999 1
Motors Corporation

37.634 JAMA 3.12.1999 1

37.691 VIS Farmaceutici+Lundbeck 7.12.1999 1

33.817 Eurelectric 8.12.1999 1

37.559 ANT 8.12.1999 1

36.646 NEL + BNFL 13.12.1999 1

37.277 NESA+Vattenfall 13.12.1999 1

37.395 Sydkraft+KB+3 13.12.1999 1

37.448 Elsam+Öresundskraft 13.12.1999 1

37.421 ABIM Card+6 14.12.1999 1

37.669 MECMA 2+27 20.12.1999 1

36237A TPS + 7 21.12.1999 2

37.544 BIAC+BSS 22.12.1999 2
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Sag nr. IV/ Navn Offentliggjort i

37.272 Coredeal EFT C 56 af 26.2.1999, s. 6

37.396 Revised TACA EFT C 125 af 6.5.1999, s. 6

37.506 DVD EFT C 242 af 27.8.1999, s. 4

2. Meddelelser med opfordring til tredjemand om at fremsætte bemærkninger til
planlagte transaktioner

Sag nr. IV/ Navn Offentliggjort i

36.160 Internationale Dentalschau EFT C 6 af 9.1.1999, s. 2

37.289 Aftaler om adgang til CTRL’s jernbanespor EFT C 6 af 9.1.1999, s. 7

37.123 Metro Holdings Ltd. EFT C 19 af 23.1.1999, s. 18

36.448 Groupement pour un système Interbancaire de EFT C 64 af 6.3.1999, s. 5
Télécompensation (GSIT)

37.130 Farland Network EFT C 77 af 20.3.1999, s. 2

35.449 Allied Domecq EFT C82 af 25.3.1999, s. 5

37.182 Esat/Coras Iompair Eireann (CIE) EFT C 181 af 26.6.1999, s. 19

30.566 A UIP Cinema EFT C 205 af 20.7.1999, s. 6

37.459 Global One II EFT C 220 af 31.7.1999, s. 23

32.150 EBU (Eurovision) EFT C 248 af 1.9.1999, s. 4

36.732 Solvay + Sisecam EFT C 272 af 25.9.1999, s. 14

37.632 UEFA-regel om integritet i UEFA-klubturneringerne: EFT C 363 af 17.12.1999, s. 2
uafhængighed for klubberne

E — Meddelelser efter EF-traktatens artikel 81 og 82

1. Offentliggørelse efter artikel 19, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17

Sag nr. IV/ Navn Offentliggjort i

37.214 DFB EFT C 6 af 9.1.1999, s. 10

37.145 MTU/Volvo Aero EFT C 23 af 28.1.1999, s. 7

37.359 Degussa-Norddeutsche Affinerie EFT C 29 af 4.2.1999, s. 21

36.932 Eisai/Pfizer EFT C 36 af 10.2.1999, s. 13

37.179 BBCW+Flextech EFT C 38 af 12.2.1999, s. 3

37.400 Project Gandalf EFT C 70 af 13.3.1999, s. 5

37.398 UEFA EFT C 99 af 10.4.1999, s. 23

37.450 Ecotop + 4 EFT C 102 af 13.4.1999, s. 6

37.428 Ladbroke+PMU+2 EFT C 112 af 23.4.1999, s. 34

37.462 GTO +8 EFT C 119/14 af 30.4.1999

37.500 Viag/T. Mobile EFT C 144/9 af 22.5.1999

3. «Carlsberg» - Meddelelser (om joint ventures oprettet som led i et strukturbestemt
samarbejde)
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37.406 NSAB — Teracom — Swedish Space Corporation — EFT C 168 af 16.6.1999, s. 9
TeleDanmark

37.536 Mobility Leaders EFT C 193/5, 9.7.1999

37.590 Pfizer + HMR + Inhale EFT C 237 af 20.8.1999, s. 2

37.532 Alstom + Fiat EFT C259 af 11.9.1999, s. 11

37.612 Techjet Aerofoils Ltd EFT C269 af 23.9.1999, s. 6

37.648 Scottish Telecom EFT C 287 af 8.10.1999

37.562 Eutelsat EFT C 292 af 13.10.1999, s. 5

37.644 Recitel + Woodbridge EFT C 298 af 16.10.1999, s. 11

37.650 Solvay — Elf Atochem EFT C 308 af 27.10.1999, s. 6

37.669 Mecma EFT C 311 af 29.10.1999, s. 4

37.652 Telefónica/Sogecable/AVS II EFT C 330 af 18.11.1999, s. 7

37.659 Koninklijke Philips Electronics NV (Philips) EFT C331 af 19.11.1999, s. 3
og LG Electronics Inc. (LGE)

Reference Dato Emne

IP/99/56 28.1.1999 Kommissionen godkender joint venture mellem P&O og Stena Line

IP/99/60 1.2.1999 Bilpriser i EU pr. 1. november 1998

IP/99/65 2.2.1999 Symbian II (Motorola)

IP/99/101 10.2.1999 Kommissionen vedtager to beslutninger om landingsafgifterne i portugisiske 
og finske lufthavne

IP/99/104 11.2.1999 Kommissionen godkender Whitbreads pubforpagtningsaftaler

IP/99/133 24.2.1999 Kommissionen drøfter anvendelsen af sine konkurrenceregler inden for 
sporten

IP/99/152 3.3.1999 Kommissionen tager yderligere skridt over for Grækenland vedrørende 
teletjenester

IP/99/161 8.3.1999 Kommissionen godkender oprettelsen af sendefladen for digitalt satellit-tv 
TPS (Frankrig)

IP/99/193 23.3.1999 Kommissionen : Polfin kan sejle videre

IP/99/211 31.3.1999 Kommissionen tillader joint venture i UK på teleområdet mellem Energis, 
DT og FT (Metro Holdings +5)

IP/99/228 14.4.1999 Kommissionen godkender EPI-adfærdskodeks

IP/99/230 16.4.1999 Kommissionens beslutning om godkendelse af International Group of P&I 
Clubs

IP/99/279 29.4.1999 Faktureringstakster

IP/99/291 3.5.1999 Gasdistribution i Frankrig

IP/99/298 4.5.1999 Kommissionen afslutter med gode resultater en undersøgelse af priserne for 
mobil og fast telefoni efter væsentlige nedsættelser i hele EU

IP/99/304 5.5.1999 Kommissionen undersøger billetsalgssystemer for næste års EM i fodbold

IP/99/308 6.5.1999 Kommissionen godkender joint venture, der tilbyder en betalingskanal, 
Game Channel (Tyskland), på Internettet

IP/99/313 10.5.1999 EATA: Kommissionen vedtager endnu en vigtig beslutning om 
linjeskibsfartssektoren

IP/99/317 10.5.1999 Kommissionen godkender Microsofts aftaler med European Internet Service 
Providers

F — Pressemeddelelser
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IP/99/357 26.5.1999 Kommissionen godkender omstruktureringen af Cégétel, en ny fuldtudviklet 
teleoperatør i Frankrig

IP/99/360 27.5.1999 Kommissionen sender Parlamentet og Rådet sin rapport om anvendelsen af 
konkurrencereglerne på forsikringsområdet

IP/99/101 31.5.1999 Forlængelse af gruppefritagelsen for flytransport

IP/99/413 23.6.1999 Kabeldirektiv

IP/99/420 23.6.1999 Kommissionen godkender joint venture mellem Yoplait og Valio for 
mælkeprodukter i Finland og Sverige

IP/99/434 30.6.1999 Kommissionen indleder en formel procedure vedrørende Formel 1 og andre 
internationale automobilvæddeløb

IP/99/448 2.7.1999 ESAT Telecom Irish Rail-aftaler

IP/99/457 5.7.1999 Kommissionen godkender Bass’s og Scottish & Newcastles 
pubforpagtningsaftaler

IP/99/494 13.7.1999 France/Universal Service

IP/99/504 14.7.1999 Virgin/BA-sagen: Kommissionen beskriver sin politik for flyselskabernes 
provision til rejsebureauerne

IP/99/541 20.7.1999 Kommissionen tager skridt over for de lokale organisatorer af finalekampene i 
fodbold-VM i 1998 i Frankrig

IP/99/554 22.7.1999 Bilpriser i EU pr. 1. maj 1999 i ny præsentationsform

IP/99/558 23.7.1999 Udbygning af telekommunikationsinfrastrukturerne

IP/99/596 29.7.1999 NSI

IP/99/609 3.8.1999 Global One II

IP/99/620 5.8.1999 Kommissionen godkender de indenlandske aspekter af den reviderede TACA, 
men fortsætter sine undersøgelser af søfartsaspekterne

IP/99/633 17.8.1999 Kommissionen griber ind mod en kvoteordning, der sigter mod at begrænse 
de offentlige udgifter til lægemidler

IP/99/668 9.9.1999 Kommissionen afslutter sagen om det hollandske system med faste bogpriser

IP/99/672 10.9.1999 Kommissionen har ingen indvendinger mod betingelserne for deltagelse i 
den internationale Dentalschau-udstilling i Köln, Tyskland

IP/99/681 14.9.1999 Kommissionen fornyer UIP’s tilladelse for fem år

IP/99/683 15.9.1999 Kommissionen konkluderer, at det nederlandske girooverførselssystem ikke 
strider mod EU’s konkurrenceregler

IP/99/684 15.9.1999 Kommissionen godkender joint venture mellem Pratt & Whitney og General 
Electric Aircraft Engines

IP/99/685 16.9.1999 Reims II

IP/99/686 16.9.1999 Kommissionen fritager oprettelsen af British Interactive Broadcasting (nu 
Open) for syv år

IP/99/687 16.9.1999 Kommissionen indklager Belgien for Domstolen på grund af lovgivningen 
på teleområdet

IP/99/690 20.9.1999 Kommissionen godkender ny informationsudvekslingsordning mellem 
fabrikanter af traktorer og landbrugsmaskiner efter ændringer

IP/99/691 20.9.1999 Kommissionen vurderer forhandlingen af motorkøretøjer i EU

IP/99/781 21.10.1999 Kommissionen tillader Ecomets fælles salg af meteorologiske produkter

IP/99/782 21.10.1999 Kommissionen indleder formelle procedurer vedrørende FIFA’s regler for 
agenter for fodboldspillere

IP/99/786 22.10.1999 Sektorundersøgelse (lejede kredsløb)

IP/99/805 26.10.1999 Kommissionen pålægger FEG, den nederlandske sammenslutning af 
engrosforhandlere af elektroteknisk udstyr, bøder

IP/99/922 1.12.1999 De japanske og koreanske bilfabrikanters løfter om at reducere CO2-
emissionerne er i overensstemmelse med EU’s konkurrenceregler
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IP/99/957 8.12.1999 Kommissionen pålægger et producentkartel (sømløse stålrør) bøder for 
markedsdeling

IP/99/965 9.12.1999 Begrænsninger for anvendelsen af traktatens konkurrenceregler på sport: 
Kommissionen udsender et klart signal

IP/99/985 14.12.1999 Kommissionen pålægger Deutsche Post, KLM, Anheuser-Busch og Scottish 
& Newcastle bøder for at have givet ukorrekte eller vildledende oplysninger 
om konkurrenceprocedurerne

Sag Parter Dato Offentliggjort

T-185/96, Riviera Auto Service Etablissements Dalmasso SA, 21.1.1999 Sml. II-0093
T-189/96 og Garage des quatre vallées SA, Pierre Joseph Tosi, 
T-190/96 Palma SA (CIA- Groupe Palma), Christophe et 

Gerard Palma mod Kommissionen

T-134/94 NMH Stahlwerke GmbH mod Kommissionen 11.3.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 12

T-136/94 Eurofer mod Kommissionen 11.3.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 12

T-137/94 Arbed SAmod Kommissionen 11.3.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 13

T-138/94 Cockerill-Sambre SAmod Kommissionen 11.3.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 13

T-141/94 Thyssen Stahl AG mod Kommissionen 11.3.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 14

T-145/94 Unimetal mod Kommissionen 11.3.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 14

T-147/94 Krupp Hoesch Stahl AG mod Kommissionen 11.3.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 15

T-148/94 Preussag Stahl AG mod Kommissionen 11.3.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 15

T-151/94 British Steel plc mod Kommissionen 11.3.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 16

T-156/94 Siderurgica Aristrain Madrid SL mod Kommissionen 11.3.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 16

T-157/94 Empresa Nacional Siderurgica SA(Ensidesa) 11.3.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 17
mod Kommissionen

T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, 20.4.1999 EFT C 160 af 5.6.1999, s. 17
T-306/94, BASF AG, Shell International Chemical Company 
T-307/94, Ltd, DSM NV og DSM Kunststoffen BV, Wecker-
T-313 til Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artesienne de 
T-316/94, vinyle, Montedison Spa, Imperial Chemical Industries
T-318/94, plc, Huls AG og Enichem mod Kommissionen
T-318/94,
T-325/94,
T-328/94,
T-329/94, og
T-335/94

T-175/95 BASF Lacke + Farben AG mod Kommissionen 19.5.1999 EFTC 246 af 28.8.1999, s. 23

T-176/95 Accinauto SAmod Kommissionen 19.5.1999 EFTC 246 af 28.8.1999, s. 23

T-17/96 Télévision française 1 SA(TF1) mod Kommissionen 3.6.1999 EFT C 265 af 18.9.1999, s. 6

T-266/97 Vlaamse Televisie Maatschappij NV mod 8.7.1999 EFTC 281 af 2.10.1999, s. 13
Kommissionen

T-127/98 UPS Europe SAmod Kommissionen 9.9.1999 EFTC 314 af 30.10.1999, s. 8

T-228/97 Irish Sugar plc mod Kommissionen 7.10.1999 EFTC 366 af 18.12.1999, s. 26

T-9/96 og Européenne automobile SARL mod Kommissionen 13.12.1999
T-211/96

G — Domstolens og Førsteinstansrettens domme

1. Førsteinstansretten
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T-190/95 og Société de distribution de mécaniques et 13.12.1999
T-45/96 d’automobiles (Sodima) mod Kommissionen

T-189/95, Service pour le groupement d’acquisition (SGA) mod 13.12.1999
T-39/96 og Kommissionen
T-123/96

T-198/98 Micro Leader Business mod Kommissionen 16.12.1999

Sag Parter Dato Offentliggjort i

C-215/96 og Carlo Bognasco m.fl. mod Banca Popolare di Novara 21.1.1999 Sml. I-0315
C-216/96 soc. Coos. Arl. (BNP) (C-215/96) og Cassa di 

Risparmio di Genova e Imperia SpA(Carige) 
(C-216/96)

C-119/97 P Union française de l’express (Ufex), tidligere 4.3.1999 Sml. I-1341
Syndicat français de l’express international (SFEI), 
DHL International og Service CRIE mod 
Kommissionen og May Courier

C-436/97 P Deutsche Bahn AG mod Kommissionen 27.4.1999 Sml. 1999, s. I-2387

C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd mod Benetton 1.6.1999 EFT C 204 af 17.7.1999, s. 17l
International NV

C-49/92 P Kommissionen mod Anic Partecipazioni SpA 8.7.1999 EFT C 333 af 20.11.1999, s. 3

C-51/92 P Hercules Chemical NV mod Kommissionen 8.7.1999 EFT C 333 af 20.11.1999, s. 4

C-199/92 P Hüls AG mod Kommissionen 8.7.1999

C-200/92 P Imperial Chemical Industries plc (ICI) mod 8.7.1999 EFT C 333 af 20.11.1999, s. 5
Kommissionen

C-227/92 P Hoechst AG mod Kommissionen 8.7.1999 EFT C 333 af 20.11.1999, s. 5

C-234/92 P Shell International Chemical Company Ltd mod 8.7.1999 EFT C 333 af 20.11.1999, s. 6
Kommissionen

C-235/92 Montecatini Spa mod Kommissionen 8.7.1999 EFT C 352 af 4.12.1999, s. 1

C-245/92 Chemie Linz GmbH mod Kommissionen 8.7.1999 EFT C 333 af 20.11.1999, s. 6

C-5/93 DSM NV mod Kommissionen 8.7.1999 EFT C 333 af 20.11.1999, s. 7

C-310/97P AssiDomän Kraft Products AB m.fl. mod 14.9.1999 EFT C 366 af 18.12.1999, s. 2
Kommissionen

C-22/98 Anmodning om præjudiciel afgørelse — Jean 16.9.1999 EFT C 6 af 8.1.2000, s. 1
Claude Becu m.fl.

C-115/97 til Anmodning om præjudiciel afgørelse — Brentjens’ 21.9.1999 EFT C 6 af 8.1.2000, s. 2
C-117/97 Handelsonderneming BV og Stichting 

Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in 
Bowmaterialen

C-67/96 Anmodning om præjudiciel afgørelse — Albany 21.9.1999 EFT C 6 af 8.1.2000, s. 1
International BV og Stichting Bedrijfspensioenfonds 
Textielindustrie

2. Domstolen



II — FUSIONSKONTROL: RÅDETS FORORDNING (EØF) NR. 4064/89 OG
EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 66

A — Resumé af beslutninger vedtaget efter artikel 6, stk. 1, litra b), 
i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

1. Fusioner med tilsagn fra parterne

Usinor/Cockerill

Den franske virksomhed Usinor og den belgiske virksomhed Cockerill Sambre er begge hovedsagelig
aktive inden for produktion, forarbejdning og distribution af stål på både EKSF-markeder og EF-
markeder, som blev undersøgt på grundlag af henholdsvis EKSF-traktatens artikel 66 og
fusionsforordningen.

Med hensyn til EF-markederne ville den oprindeligt anmeldte fusionsplan have styrket den dominerende
stilling på det franske marked for koldvalsede stålprofiler til byggebranchen med markedsandele på over
60% på et marked, hvor konkurrenterne tegner sig for markedsandele på under 10%. For at løse disse
konkurrencemæssige problemer tilbød parterne at frasælge en række produktions- og salgsaktiviteter i
en størrelsesorden på 70 000 tons til en uafhængig tredjepart. Tilsagnet opvejer fuldstændigt de
yderligere markedsandele og åbner mulighed for en ny konkurrent på markedet.

Med hensyn til markedet for distribution af flade kulstofprodukter i Frankrig som omfattet af EKSF-
traktaten, ville den nye koncern have opnået markedsandele på over 50% med en klar dominerende
stilling på dette marked. For at løse dette problem tilbød Usinor at frasælge en del af aktiviteterne, der
repræsenterede over 333 000 tons flade kulstofprodukter, som blev leveret via den almindelige handel
og stålforsyningscentre på det franske marked. I det af Usinor foreslåede frasalg indgik alle aktiver,
ansatte og de kontrakter, der var nødvendige for at udøve de pågældende aktiviteter.

På alle de øvrige markeder, der var berørt af fusionen, konkurrerede parterne med store stålværker. På
betingelse af, at alle ovennævnte tilsagn i fuldt omfang blev opfyldt, besluttede Kommissionen derfor at
godkende fusionen efter EKSF-traktatens artikel 66 og erklære den forenelig med fællesmarkedet i
henhold til fusionsforordningen.

Astra/Zeneca

Transaktionen vedrørte den britiske koncern Zeneca Group Plcs overtagelse af alle andele i den svenske
virksomhed Astra AB (»Astra«). Begge virksomheder er aktive i lægemiddelsektoren, og en lang række
markeder var berørt af transaktionen.

Overlapningerne mellem parternes aktiviteter var hovedsagelig inden for bloktrykssænkende midler, be-
døvelsesmidler og astmamedicin. Kommissionen fandt, at fusionen indebar alvorlige problemer med
hensyn til monobetablokkere og kombinationsbetablokkere (blodtrykssænkende midler) og lokalbedø-
velsesmidler, hvor parterne ville opnå markedsandele på over 50%. For at løse disse alvorlige problemer
gav parterne tilsagn om at give en velfunderet og uafhængig tredjepart enedistributionsrettighederne til
Zenecas monobetablokkere i Sverige og Norge og afstå alle Astras aktiviteter inden for kombinationsbe-
tablokkere i hele EØS-området. Parterne afgav endvidere tilsagn om at afstå Zenecas aktiviteter med hen-
syn til lokalbedøvelsesmidler ved at bringe en eksisterende licensaftale med en tredjepart til ophør.
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Hvad angår astmamedicin, havde Zeneca ingen aktiviteter på dette område indtil den nylige udvikling af en
leukotrien-receptorantagonist (LTRA), en ny produktart, som nu er ved at blive lanceret på markedet i Eur-
opa. Eftersom markedsandelene ikke var særlig store, og der fandtes andre stærke konkurrenter på dette mar-
ked, konkluderede Kommissionen, at der ikke var konkurrencemæssige problemer på dette marked.

FCC/Vivendi

Gennem den planlagte fusion overtog den franske multinationale koncern Vivendi den samlede kontrol
med den spanske koncern Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Vivendi er aktiv inden for
bygge- og anlægsvirksomhed, energi, vandforvaltning, affaldshåndtering, transport, telekommunikation
og medier, mens FCC hovedsagelig er aktiv inden for bygge- og anlægsvirksomhed, cementproduktion,
fast ejendom, vandforsyning og vandbehandling, affaldsbehandling og affaldshåndtering.

Den oprindeligt anmeldte fusionsplan gav anledning til konkurrenceproblemer, da den havde ført til ska-
belse eller styrkelse af en dominerende stilling på de spanske markeder for indsamling og bortskaffelse af
husholdningsaffald og renholdelse i byer. For at overvinde Kommissionens betænkeligheder afgav Vivendi
tilsagn om at frasælge sine aktiviteter på disse markeder til en rentabel konkurrent.

Total/Petrofina

Fusionen mellem det franske olieselskab Total og det belgiske olie- og petrokemiske selskab Petrofina
blev godkendt af Kommissionen med tilsagn, mens en del af transaktionen blev henvist til de franske
konkurrencemyndigheder.

De økonomiske sektorer, der er berørt af fusionen, er olie- og gassektoren, herunder det forudgående
marked, dvs. prospektering, produktion, raffinering, logistik og distribution af raffinerede produkter til
slutbrugere og videreforhandlere, hvor begge parter er aktive. Fusionen gav anledning til
konkurrencemæssige betænkeligheder på markederne for »direkte salg« (dvs. salg til enten
videreforhandlere eller store slutbrugere) af raffinerede olieprodukter (dvs. benzin, diesel, fyringsolie) i
fem områder i det nordlige Frankrig (Pas-de-Calais, Nord, Aisne, Ardennes, Somme). For at afhjælpe
denne situation tilbød den anmeldende part at afstå en del af sine kapitalandele i visse oliedepoter i
området. Med tilsagnene fik alternative leverandører øgede muligheder i dette område.

AXA/GRE

Den franske AXA-koncern, en af de førende forsikringskoncerner i Europa, overtager kontrol med det
britiske forsikringsselskab Guardian Royal Exchange (GRE).

Fusionen vedrørte livs- og skadesforsikring, hvor parterne begge er aktive. Kommissionens betænkelighe-
der var koncentreret om det luxembourgske marked, hvor fusionen vil medføre en væsentlig strukturel for-
bindelse mellem det største og det tredjestørste selskab inden for skadesforsikring. Under ét vil de to aktø-
rers markedsandele nå op på et kritisk niveau på en række markeder i sektoren for skadesforsikring, som er
kendetegnet ved nogle få konkurrenter, hver med en betydelig markedsandel (hovedsagelig Le Foyer, La
Luxembourgeoise og AXA). På grundlag af den oprindeligt anmeldte fusionsplan kunne det ikke udelukkes,
at fusionen ville have skabt eller styrket en dominerende stilling i Luxembourg.

For at fjerne denne risiko har parterne tilbudt at ændre de strukturelle forbindelser mellem AXA og Le
Foyer eller foretage passende investeringsafviklinger, således at der fortsat vil være det samme antal
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væsentlige selskaber, der til sikring af en effektiv konkurrence opererer som selvstændige aktører på
markedet for skadesforsikring.

På baggrund af disse tilsagn fra parterne godkendte Kommissionen fusionen ved slutningen af fase 1-
undersøgelsen.

Rohm and Haas/Morton

Rohm and Haas Company (»Rohm«) anmeldte en fusion, hvorved Rohm overtog enekontrol med
Morton International Inc. (»Morton«), der har hjemsted i USA. Rohms erhvervsaktiviteter udgøres af
polymerer, specialkemikalier og kemikalier til brug i elektronikindustrien. Morton er aktiv inden for
fremstilling og markedsføring af specialkemikalier og salt.

De relevante markeder i dette tilfælde vedrørte fremstilling og salg af tørfilm-fotoresister, som anvendes
i forbindelse med fremstillingen af trykte kredsløbskort (eller printplader) til primær billeddannelse.

Rohm er aktiv på dette marked via et joint venture (Elga Ronal) med en betydelig kapitalandel i TOK
Italia (under selskabet TOK, der har hjemsted i Japan), eneforhandler af TOK Italias produkter i Europa.
Dette marked er særdeles koncentreret med kun to konkurrenter, der har samme markedsandele som
parternes (over 30%), idet de resterende konkurrenter er væsentligt mindre. Parterne havde endvidere
store markedsandele (over 35%) i en række medlemsstater. Denne situation rejste alvorlig tvivl med
hensyn til transaktionens forenelighed med fællesmarkedet.

For at fjerne denne tvivl afgav Rohm and Haas et tilsagn i fase 1 og forpligtede sig til enten at afhænde
sin kapitalandel i joint venture-selskabet Elga Ronal eller at opløse dette selskab. Virksomheden
forpligtede sig endvidere til i en vis periode ikke at påtage sig eneforhandlingen i Det Europæiske
Fællesskab af tørfilm-fotoresister fra andre producenter. På grundlag af disse tilsagn bortfaldt Rohms
interesse i eneforhandlingen af TOK’s tørfilm-fotoresister, og det samme vil være tilfældet med
virksomhedens indirekte aktiebesiddelse i TOK Italia.

Imetal/English China Clays

Imetal SA (»Imetal«) afgav et offentligt tilbud på hele English China Clays plcs (»EEC«) udstedte
kapital. Imetals aktiviteter omfatter: byggematerialer, industrielle mineraler og metalforarbejdning. EEC-
koncernen er hovedsagelig koncentreret om mineralske produkter, primært kaolin (porcelænsjord) og
calciumcarbonater.

Markedsundersøgelsen påviste en række horisontalt berørte markeder, herunder smeltet silica, kaolin til
papiranvendelser (specifikt belægningskaolin), kaolin til keramik samt ildfast ler af høj kvalitet. Der blev
konstateret betydelige overlapninger på alle disse markeder, hvor parterne afgav tilsagn om afhændelser:
Imetal tilbød at afhænde EEC’s aktiviteter inden for smeltet silica og en kaolinfabrik i USA (markedet
for kaolin er verdensmarkedet).

Navnlig på markedet for ildfast ler ville fusionen have haft en klar negativ indvirkning på
markedssegmentet for ildfast ler af høj kvalitet, der anvendes inden for to områder med høj
forarbejdningsgrad (præcisionsstøbninger og brændeovnsinventar), hvor Imetal på globalt plan indtager
en stærk stilling i forbindelse med fremstillingen af denne ler. Overtagelsen ville også have givet
anledning til vertikale betænkeligheder. Kommissionen bemærkede, at Imetal efter denne overtagelse
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havde fået monopol på leveringen af et råmateriale, der er af afgørende betydning for alle producenter
af brændeovnsinventar, og samtidig ville være aktiv som konkurrent inden for den samme branche.
Strukturelle foranstaltninger blev tilbudt og accepteret med henblik på at løse dette problem.

Da mange af de berørte markeder har et verdensomspændende tilsnit, og Imetal råder over
produktionsanlæg på internationalt plan, er Kommissionens undersøgelse foregået i nært samarbejde
med det amerikanske justitsministerium. Dette samarbejde har bidraget til fastlæggelsen af en aftale om
fælles afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med Imetal.

Vodafone/Air Touch

Det britiske selskab Vodafone Group plc (»Vodafone«) og det californiske selskab Air Touch
Communications, Inc.(»Air Touch«) anmeldte deres fusionsplan. Begge parter er på verdensplan aktive
inden for drift af mobilnet, tilrådighedsstillelse af global satellitkommunikation, personsøgnings- og
personkommunikationstjenester og andre dertil knyttede teletjenester.

Kommissionen skulle afgøre, om begge parters hovedaktivitet, dvs. drift af mobilnet, havde et nationalt
tilsnit. Det fremgik af Kommissionens undersøgelse, at dette var tilfældet, da de yderligere
omkostninger, som ville opstå for kunderne i forbindelse med en permanent roaming, dvs. hvis de var
abonnent hos en operatør i et andet land, for øjeblikket ikke gjorde denne mulighed attraktiv. På grundlag
af nationale markeder blev fusionen anset for hovedsagelig at have en komplementær karakter. Der var
kun to medlemsstater, hvor der var tale om en overlapning, nemlig Tyskland og Sverige. Mens parterne
i Sverige havde kapitalandele i den samme operatør, ville de have fået fælles kontrol med to af de fire
operatører på det tyske marked, D-2 og E-plus, som sammen råder over en betydelig andel af markedet.

Vodafone afgav derfor et afhændelsestilsagn over for Kommissionen, hvorved selskabet gik med til at
sælge sine kapitalandele i E-plus. Med salget af disse kapitalandele blev en eventuel overlapning på det
tyske marked for mobilkommunikation mellem Vodafone og Air Touch fjernet.

Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson

Den franske virksomhed Rhodia SA (»Rhodia«), et datterselskab i Rhône-Poulenc, overtog den britiske
virksomhed Albright & Wilson plc (»A &W«). Begge parter er aktive i kemikaliesektoren.

Kommissionen konkluderede, at det relevante geografiske marked for phosphater og overfladeaktive
stoffer i det væsentlige var europæisk. På grundlag af europæiske markeder gav fusionen anledning til
konkurrencemæssige betænkeligheder på markederne for ingredienser, dvs. ammonium- og
calciumphosphater, ildslukningspulvere, forgæringsprodukter, slibemidler til mundpleje og hævemidler.
Rhodia gik ind på at fjerne overlapningen gennem en kombination af en produktionsaftale med en
tredjepart, varemærkelicens, tilrådighedsstillelse af kundelister samt konkurrencebegrænsningsklausuler.
Som følge heraf var Kommissionen i stand til at godkende fusionen.

AT&T/MediaOne

Ved transaktionen overtog AT&T Corp. (»AT&T«) Media One Group, Inc. (»MediaOne«). AT&T er en
teleoperatør med hjemsted i USA og udbyder indenlandske og internationale tale- og
datakommunikationstjenester. Selskabet har endvidere kapitalandele i en række europæiske selskaber inden
for telekommunikation, kabel- og internettjenester. MediaOne er et bredbåndskommunikationsselskab med
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hjemsted i USA og har også kapitalandele i EU-selskaber, der er aktive inden for kabeltjenester og
mobiltelefoni.

Fusionen var næsten udelukkende koncentreret i USA og havde begrænsede virkninger for konkurrencen i
EU. Den vil medføre begrænsede overlapninger og en vertikal integration inden for faste telefonitjenester
i Det Forenede Kongerige og inden for internettjenester i Belgien. Begge selskaber havde imidlertid fælles
kontrol med Telewest Communications plc (»Telewest«), som er aktiv inden for kabel-tv og teletjenester i
Det Forenede Kongerige, hvilket gav anledning til betænkeligheder med hensyn til en eventuel samordning
mellem Telewest og BT (allerede påvist i BT&AT&T-beslutningen). Disse problemer blev løst, efter at
AT&T afgav et tilsagn, som tog sigte på at skabe en skarpere strukturel adskillelse mellem AT&T og
Telewest. AT&T tilbød endvidere at sælge MediaOnes kapitalandel i Telewest.

Hoechst/Rhône-Poulenc

Hoechst AG og Rhône-Poulenc SA samt deres respektive datterselskaber er aktive inden for lægemidler,
plantebeskyttelse og -produktion, kemikalier og dyresundhed. De to parter blev enige om at slutte sig
sammen til et nyt selskab, Aventis, som udtrykt i omsætning ville blive den næststørste virksomhed på
verdensplan. Kommissionens undersøgelse viste visse konkurrencemæssige problemer, navnlig med
hensyn til specifikke lægemidler og plantebeskyttelsesmidler.

For så vidt angår lægemidler, gav fusionen anledning til problemer med hensyn til visse aktive stoffer,
som anvendes til fremstilling af lægemidler, nemlig markedet for macrolider i Frankrig, markedet for to
avancerede antitrombiske midler samt markedet for »cobalaminer«. Med hensyn til macrolider og
antitrombiske midler gav parterne tilsagn om at overdrage licensen til hvert enkelt produkt til
licensgiveren eller at finde en uafhængig og velfunderet konkurrent, som er i stand til at udvikle og
markedsføre produktet. Med hensyn til »cobalaminer« tilbød parterne at give en tredjepart en licens på
et af virksomhedernes hovedprodukter. Inden for plantebeskyttelse tilbød virksomhederne at afhænde
deres aktiviteter inden for isoproturon og give en tredjepart en eksklusivlicens på et af deres
insektbekæmpelsesmidler mod kakerlakker.

For at løse eventuelle konkurrencemæssige problemer inden for kemikalier og dyresundhed gik
virksomhederne desuden ind på at afhænde de fleste af deres respektive aktiviteter inden for kemikalier
(Rhodia, Celanese m.fl.) samt dyresundhed (Hoechst Roussel Veterinär GmbH).

Pakhoed/Van Ommeren

Koninklijke Pakhoed NV (»Pakhoed«) og Koninklijke Van Ommeren NV (»Van Ommeren«) er
internationale selskaber med hjemsted i Nederlandene, og de havde allerede indgivet deres fusionsplan
til Kommissionen i 1998, men på daværende tidspunkt var de foreslåede afhændelsesforanstaltninger
ikke tilstrækkelige til at løse de påviste konkurrenceproblemer, og fusionen blev aflyst. Den anmeldte
fusion var en fuldstændig fusion, hvorved der ville blive etableret et nyt selskab med arbejdsbetegnelsen
VOPAK.

Virksomhederne har aktiviteter inden for oplagring af råolie, mineralolieprodukter, kemikalier og
planteolier, transport med tankskibe (indre vandveje, short sea og deep sea) samt andre tjenesteydelser
på transportområdet (agenturer, spedition, stevedore, tørlasttransport).

Kommissionen analyserede fire markeder, dvs. markedet for oplagring af spiseolier og fedtstoffer,
markedet for oplagring af kemikalier, markedet for oplagring af mineralolieprodukter og markedet for
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transport af kemikalier ad indre vandveje i det nordvestlige Europa (Rhin-deltaet, Tyskland og Schweiz).
Selv om sammenlægningen af de fusionerende virksomheders flåder til transport af kemikalier ikke gav
anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, ville sammenlægningen af deres respektive
oplagringsaktiviteter have ført til oprettelsen af den største markedsaktør med hensyn til oplagring af
mineralolieprodukter, kemikalier og planteolier i ARA-området (Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam).

For at løse disse problemer tilbød de fusionerende virksomheder at afhænde Panktank Pernis- og Botlek-
terminalerne i Rotterdam og alle Van Ommerens andele i Gamatex i Antwerpen. Kommissionen
godkendte fusionen på grundlag af, at den konkurrencesituation, der var gældende på
oplagringsmarkedet i ARA-området forud for fusionen, blev genoprettet med disse afhændelser.

EDF/Louis Dreyfus

Transaktionen vedrørte oprettelsen af et joint venture mellem Electricité de France (»EDF«), et fransk
selskab, der er aktivt inden for produktion, transport, distribution og levering af elektricitet, og selskabet
Louis Dreyfus, som hovedsagelig er aktivt inden for energiområdet og handel med råvarer.

Joint venture-selskabet »EDF Trading« vil stå for indkøb, markedsføring og salg af produkter på
energiområdet — elektricitet, naturgas, kul og olie — uden for Frankrig. Det vil endvidere bistå EDF med
udformningen af strukturerede tilbud til privilegerede elektricitetskunder i Frankrig. Kommissionen fandt, at
der var en alvorlig risiko for, at den foreslåede fusion ville styrke Electricité de Frances dominerende stilling
i Frankrig og gøre selskabet i stand til at forsinke eller begrænse konkurrenters adgang til det franske marked.

Da forslaget til den franske lov, som omsætter elektricitetsdirektivet til national lovgivning, ikke var
blevet vedtaget, blev konkurrenterne stillet særdeles dårligt, da man hverken havde kendskab til de
præcise vilkår og betingelser for adgang til elektricitetstransportsystemet eller til de privilegerede
kunders identitet. I den forbindelse ville EDF i perioden mellem oprettelsen af EDF Trading og åbningen
af det franske marked, på grundlag af EDF Tradings ekspertise og til dækning af risiciene, være den
eneste leverandør, som var i stand til at indgå komplekse strukturerede kontrakter med privilegerede
franske kunder og derfor forsinke eller mindske konkurrerende leverandørers adgang.

For at imødekomme Kommissionens indsigelser afgav parterne tilsagn om at gennemføre
foranstaltninger, således at det ikke var muligt for joint venture-selskabet at bistå EDF i forbindelse med
privilegerede kunder i Frankrig. Parterne afgav endvidere tilsagn om at sikre, at der ikke ville ske nogen
overførsel af knowhow eller relevante oplysninger fra EDF Trading til EDF i den samme periode.

Når parterne mener, at betingelserne er blevet opfyldt, vil de forelægge et detaljeret forslag, som gør det
muligt for Kommissionen at tage stilling til, om privilegerede kunder i Frankrig retligt og reelt kan vælge
andre leverandører end EDF, og om elektricitetsleverandører retligt og reelt kan levere til disse kunder.

New Holland/Case

Ved transaktionen overtog New Holland, et Fiat-datterselskab, Case Corporation (»Case«), der har
hjemsted i USA. Begge virksomheder er aktive inden for sektorerne landbrugsmaskiner og
byggemateriel. Der blev konstateret forskellige berørte markeder inden for disse sektorer.

Inden for landbrugsmaskinsektoren var der tale om en række berørte markeder i forskellige
medlemsstater, dvs. markederne for standardtraktorer, store ballepressere og mejetærskere. De store
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markedsandele, den betydelige mærke- og forhandlerloyalitet samt adgangsbarriererne som følge af det
tætte distributions- og kundeservicenet ville have medført en styrkelse af en dominerende stilling. I
byggematerielsektoren ville der med fusionen være blevet skabt en kollektiv dominerende stilling på
markedet for læssemaskiner på hjul inden for EØS.

For at løse de konkurrencemæssige problemer som fusionen gav anledning til, afgav parterne tilsagn om
at afhænde en række sortimenter og fabrikater inden for alle de berørte produktmarkeder samt at give
køberne af de afhændede aktiviteter adgang til Cases eller New Hollands distributionsnet.

Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet

Ved transaktionen overtog Akzo Nobels datterselskaber Intervet International BV og Intervet GmbH
selskabet Hoechst Roussel Vet Group, og den vedrørte produktion, distribution og salg af zoosanitære
produkter. På dette område overlapper parternes aktiviteter kun hinanden i sektorerne
veterinærmedicinske produkter og biologiske produkter.

I lægemiddelsektoren er begge parter aktive inden for antimikrobielle midler og endokrin behandling.
Fusionen havde givet anledning til alvorlige betænkeligheder på markedet for behandling af mastitis med
hensyn til særlige produkter til goldkøer. På markedet for endokrine behandlinger gav fusionen desuden
anledning til betænkeligheder med hensyn til en kollektiv dominans på markedet for syntetiske
prostaglandiner i Portugal og én virksomheds dominans på markedet for gonadotropiner i Spanien.
Parterne stod også stærkt navnlig i Frankrig og Tyskland i forbindelse med forskellige endokrine
behandlinger. I den biologiske sektor var begge parter aktive inden for vacciner til dyr, hvor fusionen
truede med at skabe eller styrke dominerende stillinger på forskellige markeder inden for vacciner til
svin, heste og hunde i forskellige medlemsstater.

For at løse de alvorlige konkurrenceproblemer tilbød parterne at afgive produkter på alle de markeder,
hvor der var tale om betydelige betænkeligheder. De er gået ind på at afgive licenser i forbindelse med
de pågældende produkter på et givet nationalt marked og overdrage dem til en veletableret og uafhængig
tredjepart. Dette tilsagn omfattede hele den knowhow, som Intervet havde erhvervet eller oparbejdet,
produktets varemærke i forbindelse med markedsføringen samt adgang til godkendelse og de
leveringsaftaler, der er indgået med licenshaveren.

B — Resumé af beslutninger vedtaget efter artikel 8 i Rådets
forordning (EØF) nr. 4064/89

1. Fusioner ledsaget af tilsagn fra de deltagende virksomheder i henhold til
fusionsforordningens artikel 8, stk. 2

Rewe/Meinl

Rewe AG er den førende dagligvaredistributør i Tyskland og opererer også i Østrig via sit associerede
selskab BML (»Billa«). Julius Meinl AG (Meinl) er den fjerdestørste dagligvarekæde i Østrig.
Transaktionen vedrørte dagligvaremarkedet og en række forsyningsmarkeder for dagligvarer i Østrig.

Rewe/Billa var allerede den førende udbyder i Østrig. Endvidere har Rewe/Billa allerede særlige fortrin
frem for konkurrenterne, navnlig sin førende position på markedet i det vigtige område i den østlige del
af Østrig, den bedste kæde af store butikker med høj produktivitet, en stærk stilling i byområder samt
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fordelen ved at have en centraliseret struktur. Kommissionen nåede frem til den konklusion, at fusionen
medførte en dominerende stilling på det østrigske dagligvaremarked. Det fremgik også af
Kommissionens undersøgelse, at i gennemsnit 29% af leverandørernes omsætning ville være afhængig
af salg til Rewe/Billa/Meinl, og der var i forbindelse med en række produktgrupper tale om en endnu
større afhængighed. Den foreslåede fusion havde også medført dominerende stillinger på en række
forsyningsmarkeder.

Parterne foreslog tilsagn, der fjernede Kommissionens tvivl på både detailhandelssiden og
forsyningssiden. Således overtog Rewe/Billa kun 34% af Meinls dagligvarehandelsaktiviteter og gav
også tilsagn om ikke at overtage nogen butikker til dagligvarehandel i den østlige del af Østrig. Efter
disse tilsagn vil Rewe/Meinl ikke få styrket sin nuværende stærke position, og Meinl vil fortsat være en
aktiv konkurrent. Den lavere markedsandel på detailmarkedet vil desuden også i vidt omfang mindske
stigningen i leverandørernes afhængighed af forsyningsmarkederne.

Kommissionen nåede til den konklusion, at tilsagnet vil forhindre skabelse af en dominerende stilling på
det østrigske detailmarked samt skabelse eller styrkelse af dominerende stillinger på 9 østrigske
forsyningsmarkeder for dagligvarer, og godkendte derfor fusionen.

Danish Crown/Vestjyske Slagterier

Danish Crown og Vestjyske Slagterier er henholdsvis Danmarks største og næststørste andelsslagteri.
Ved fusionen etableres Europas største svineslagteri. Det fusionerede selskab kontrollerer fire andre
danske andelsselskaber inden for kødindustrien. Det fremgik af Kommissionens undersøgelse, at
fusionen ville have medført en dominerende stilling på markedet for indkøb af levende slagtesvin og på
markedet for slagteriaffald samt give parterne og et andet stort dansk andelsslagteri en duopolistisk
dominerende stilling på markedet for fersk svinekød, der sælges gennem supermarkeder.

Parterne afgav seks tilsagn, der betragtet som en »samlet pakke« løste alle konkurrenceproblemer. For
det første vil andelshaverne (landmændene) i Danish Crown/Vestjyske Slagterier fremover få mulighed
for med et vist varsel at levere 15% af deres ugentlige produktion til andre slagterier end det fusionerede
selskab (for øjeblikket er andelshaverne forpligtede til udelukkende at levere til disse to selskaber). For
det andet blev den ugentlige svinenotering i brancheorganisationen Danske Slagterier ophævet. For det
tredje gik parterne ind på at afskaffe det fælles ejerskab i eksportselskabet ESS-Food, hvor de to øvrige
danske andelsslagterier havde minoritetsposter. For det fjerde ville parterne sikre, at de to øvrige danske
andelsslagterier ville få udbetalt den fulde værdi af deres kapitalandel i det fællesejede tarmfirma, som
også handler med kød, hvis de skulle beslutte at træde ud af dette selskab. Endelig forpligtede parterne
sig til at sælge et slagteri til tredjemand og at sælge en tilstrækkelig stor kapitalandel i
destruktionsvirksomheden, således at de ikke overtager kontrollen med denne virksomhed.

Exxon/Mobil

Begge parter er aktive inden for olie- og gasindustrien i samtlige led fra prospektering til detailhandel
med motorbrændstof. Transaktionen ville i den oprindeligt anmeldte form have skabt eller styrket
dominerende stillinger på otte markeder inden for naturgas, motorbrændstof og flyolie i flere lande. For
at afhjælpe de alvorlige konkurrenceproblemer på alle de berørte markeder afgav parterne tilsagn, som
blev accepteret af Kommissionen.

På markedet for prospektering, udvikling og produktion af råolie og naturgas afkræftede
markedsundersøgelsen Kommissionens oprindelige betænkeligheder, da de såkaldte »superstærke«
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olieselskaber stadig ville være udsat for konkurrencepres fra mindre olieselskaber, og de lokale
myndigheder, på hvis område der findes gas- og olieforekomster, havde heller ikke nogen interesse i at
lade olieselskaberne begrænse produktionen. Heller ikke på markedet for »gas-to-liquid«-teknologi fandt
Kommissionen, at transaktionen trods Exxons og Mobils stærke patentrettigheder i forbindelse med
alternative GTL-teknologier vil medføre en dominerende stilling. Med hensyn til markedet for
naturgastransmission på engrosplan i Nederlandene ville den omstændighed, at Exxon havde en
aktieandel på 25% i Gasunie, det dominerende nederlandske engrosselskab, have betydet, at Mobil efter
fusionen ikke længere ville konkurrere med Gasunie. For at løse dette problem afgav parterne tilsagn om
at afstå Mobils nederlandske handelsenhed, herunder forsynings- og transportkontrakter. Med hensyn til
naturgastransmission på engrosplan over store afstande i Tyskland ville transaktionen have styrket de
eksisterende oligopolistiske tilstande eller de enkeltvis dominerende stillinger, da Exxon allerede
kontrollerede BEB og Thyssengas, og både Exxon og Mobil er aktionærer i Ruhrgas. Parterne gik derfor
ind på at afhænde Exxons andel i Thyssengas og opgive majoritetsstemmerne i Erdgas Münster, den
eneste potentielle konkurrent. Med hensyn til naturgaslagre i det sydlige Tyskland har Ruhrgas en
dominerende stilling på dette marked, som ville blive styrket, da Mobil havde koncessionsrettigheder,
som kunne omdannes til lagerfaciliteter. Parterne tilbød at udbyde en vis del af Mobils kapitalandele til
salg for markedsprisen. Med hensyn til gruppe I-basisolier i EØS-området, hvor den nye enhed ville
blive dominerende, tilbød parterne at afhænde visse forretningsområder eller at overlade kontrollen til
andre inden for rammerne af længerevarende lejeaftaler. På markederne for distribution af brændstoffer
i Tyskland, Østrig, Nederlandene, Luxembourg, Det Forenede Kongerige og på de franske motorveje
med motorvejsafgift ville transaktionen også have skabt eller styrket en dominerende stilling i
betragtning af kapital- og strukturforbindelserne mellem parterne i ARAL. Parterne afgav tilsagn om at
nedlægge brændstofsektionerne i BP/Mobil-joint venturet og trække sig ud af ARAL. Med hensyn til
flysmøremidler på verdensplan tilbød parterne at afhænde Exxons forretningsaktiviteter på dette område,
da begge parter hver havde en markedsandel på over 40%. Med hensyn til markedet for flybrændstof i
Gatwick Lufthavn ville den nye enhed endelig have fået en dominerende stilling på forsyningsmarkedet
og have kontrolleret en del af den vigtige infrastruktur. Parterne tilbød at afhænde deres kapitalandel i
en række af de pågældende rørledninger.

BP Amoco/Atlantic Richfield

Den oprindeligt anmeldte fusionsplan ville have skabt dominerende stillinger på to markeder. For det
første markedet for transport af ubearbejdet naturgas til Storbritannien via offshore-rørledninger fra
oliefelterne i den sydlige del af den britiske kontinentalsokkel i Nordsøen og for det andet markedet for
oparbejdning af naturgas i oparbejdningsanlæg i Storbritannien, der behandler naturgas fra disse felter.
På begge markeder ville den nye enhed, på bekostning af ejere af nye gasfelter, have kontrolleret
adgangen til den nødvendige infrastruktur og dermed vilkårene for markedsføringen af ny gas. For at
imødekomme disse indsigelser gav BP Amoco tilsagn om at afhænde en række interesser inden for
rørledninger og oparbejdning. Efter en sådan afhændelse ville BP Amoco få nogenlunde samme position
som før fusionen.

Telia/Telenor

Telia og Telenor er de to tidligere nationale teleoperatører i henholdsvis Sverige og Norge, som begge
udbyder alle former for teletjenester i deres lande og andre steder, navnlig i Norden. Begge er aktive
inden for alle former for telefonitjenester og dertil knyttede tjenester samt inden for detaildistribution
af tv-tjenester og relaterede markeder. Parternes forretningsaktiviteter ville blive kontrolleret af et
nyt selskab, hvori den svenske og den norske regering ville have aktieandele på henholdsvis 60% og
40%.

KONK. BERETN. 1999

FUSIONSKONTROL 195



Kommissionen fandt, at den oprindeligt anmeldte fusionsplan ville have styrket dominerende stillinger
med hensyn til:

— En række markeder for teletjenester og dertil knyttede tjenester i Sverige og Norge, navnlig
markederne for faste koblede telefonitjenester (lokale, fjern- og internationale tjenester),
mobiltelefoni, erhvervsvirksomheders datakommunikation, Internet-adgang, PABC-distribution og
lokale telefonbøger.

— Det irske marked for mobiltelefoni, hvor den fusionerede enhed ville få fælles kontrol med de to
eneste operatører, der er aktive på det irske marked.

— En række nordiske, svenske og norske markeder for tv-tjenester, navnlig markederne for
detaildistribution af tv-tjenester, indkøb af indholdsrettigheder, engrossalg af indholdsrettigheder,
satellittransponderkapacitet og teknologi til kodning og dekodning af tv-signaler.

For at imødekomme disse indsigelser gik parterne med til at foretage en række frasalg: For det første
tilbød de at frasælge alle eksisterende overlappende aktiviteter inden for teletjenester (dvs. salget af
svenske forretningsaktiviteter ejet af Telenor og norske forretningsaktiviteter ejet af Telia), hvorefter den
nye enhed ikke ville få et større kundeunderlag, end Telenor tidligere havde alene, og de nye ejere vil få
et stærkere fodfæste på de svenske og norske markeder. For det andet vil en af parterne sælge sin
aktiepost hos en af de eksisterende irske mobiloperatører. For det tredje gav de tilsagn om at afhænde
deres respektive interesser i kabel-tv-net i Sverige og Norge og at gennemføre en række foranstaltninger
til at indføre fri adgang til abonnentnettet i begge lande, hvorved det blev sikret, at den fusionerede enhed
ikke ville være det eneste selskab, der havde adgang til slutbrugerne af teletjenester i Norden. Endelig
vil den fremtidige køber af Telias og Telenors kabel-tv-net være i stand til at tilbyde traditionelle tjenester
og tillægstjenester via disse kabel-tv-net.

Ud fra et proceduremæssigt aspekt accepterede Kommissionen, at de anmeldende selskaber havde haft
yderligere og ekstraordinære vanskeligheder med at indsende deres tilbud om tilsagn, bl.a. som følge af,
at deres oprindelige fusionsplan skulle godkendes af den svenske rigsdag og det norske storting.
Kommissionen besluttede derfor undtagelsesvis at acceptere tilsagnene, selv om de blev afgivet en uge
efter den fastsatte frists udløb.

Sanitec/Sphinx

Sanitec Ltd Oyj Abp (»Sanitec«) er en finsk virksomhed, som er aktiv inden for design, fremstilling og
markedsføring af badeværelsesudstyr og keramiske sanitetsprodukter på verdensplan, og den
nederlandske virksomhed N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg (»Sphinx«), der skal overtages, er også
aktiv på badeværelsesområdet.

De markeder, hvor den effektive konkurrence i alvorlig grad ville blive berørt, var keramiske
sanitetsprodukter, badekar og bruserafskærmninger i de nordiske lande, dvs. Sverige, Finland, Norge,
Danmark og Island. Andre medlemsstater blev også berørt, f.eks. Benelux-landene, Tyskland og
Frankrig.

Kommissionen fandt, at den anmeldte fusion ville føre til en styrkelse af parternes dominerende stilling
på markedet for keramisk sanitet eller subsidiært på markederne for wc’er, wc-cisterner og håndvaske.
Endvidere ville den skabe en dominerende stilling på markederne for badekar i de nordiske lande, både
på nationalt og regionalt plan. Med hensyn til bruserafskærmninger fandt Kommissionen, at fusionen
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ville have styrket en dominerende stilling i Norge eller subsidiært have skabt en dominerende stilling i
de nordiske lande. Den fusionerede enhed ville tegne sig for en markedsandel på indtil 90%. Endvidere
var der ingen effektiv markedsstyrke på aftagersiden, og der fandtes kun i begrænset omfang andre
konkurrenter i de nordiske lande. Desuden blev der påvist en stærk mærkeloyalitet.

Efter de alvorlige konkurrenceproblemer, som Kommissionen pegede på i sine undersøgelser, tilbød
Sanitec at afhænde hele Gustavsberg-virksomheden og varemærket for at rette op på
konkurrencesituationen i de nordiske lande. Et vigtigt træk ved disse tilsagn var, at selv om
Kommissionen ikke påviste nogen egentlige konkurrenceproblemer inden for armaturer, blev
muligheden for, at den potentielle køber også kunne overtage disse aktiviteter, fundet af stor betydning
for rentabiliteten af de afhændede aktiviteter. Muligheden for også at overtage aktiviteterne inden for
armaturer sikrede, at køberen ville kunne tilbyde et komplet produktsortiment og tage konkurrencen op
med Sanitec på det nordiske marked.

Allied Signal/Honeywell

Fusionen mellem disse to store virksomheder, der har hjemsted i USA, ville have skabt eller styrket en
dominerende stilling på forskellige markeder for flyelektronik (dvs. produkter, der normalt findes i
cockpittet, f.eks. et flys kommunikations- og navigationsudstyr). Kommissionens undersøgelse var
koncentreret om verdensmarkedet for flyelektronik til trafikfly, da flyelektronik, der leveres til rumfarts-
og forsvarsindustrien — i modsætning til situationen i USA — ikke ville få en betydelig indvirkning i
EØS-området.

Virksomhedernes overlappende aktiviteter havde været forbundet med en risiko for, at der blev skabt en
dominerende stilling i EØS-området inden for luftbårne antikollisionssystemer (Airborne Collision
Avoidance Systems — ACAS) samt radarsystemer til civile helikoptere. Den nye enhed havde desuden
været i stand til at styrke sin nuværende dominerende stilling på markedet for terrænadvarselssystemer
(Terrain Awareness Warning Systems — TAWS). Endvidere blev det i forbindelse med den næste
generation af integrerede risikoadvarselssystemer (Integrated Hazard Awareness Systems — IHAS)
konstateret, at ved at kombinere Honeywells konstruktionskapacitet med Allied Signals TAWS-teknologi
ville den nye enhed have været i stand til at udelukke konkurrenterne fra adgangen til IHAS-markedet,
hvis TAWS-teknologien ikke længere var tilgængelig for tredjeparter. En anden problematik, som
Kommissionen så nærmere på, vedrørte de mulige indvirkninger på andre områder, som transaktionen
kunne medføre, navnlig muligheden for at kombinere tilbud på flyelektronik med ikke-
flyelektronikprodukter.

Parterne tilbød at sælge de overlappende aktiviteter, dvs. Honeywells ACAS-aktiviteter og Allied Signals
radarsystemer til civile helikoptere. Med hensyn til TAWS gik parterne ind på at levere åbne
grænseflade-standarder på andre flyelektronikprodukter til tredjemand, således at nye TAWS-udbydere
kunne installere deres produkter på fly udstyret med flyelektronik leveret af parterne. Med hensyn til
IHAS var parterne forpligtede til at levere TAWS-teknologi samt grænsefladedata til tredjemand, således
at tredjemand fortsat kunne gennemføre produktudvikling med denne væsentlige Allied Signal-
teknologi. Parterne afgav desuden tilsagn om, at de ikke ville gøre en aktiv indsats for at kombinere salg
af flyelektronik med salg af ikke-flyelektronikprodukter.

Kommissionen gennemførte sin undersøgelse i nært samarbejde med det amerikanske justitsministerium.
Yderligere afhændelser var beordret gennemført af det amerikanske justitsministerium med hensyn til
visse flyelektronikprodukter på det militære område eller rumfartsområdet, som ikke var genstand for
Kommissionens undersøgelse.
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2. Fusioner erklæret uforenelige med fællesmarkedet i henhold til fusionsforordningens
artikel 8, stk. 3

Airtours/First Choice (82)

Dette forslag vedrørte et fjendtligt overtagelsesforsøg fra Airtours plc’s side over for First Choice plc.
Der er i begge tilfælde tale om britiske selskaber, hvis hovedaktiviteter er rejsearrangørvirksomhed —
navnlig salg af pakkerejser til udlandet — charterflydrift og rejsebureauvirksomhed. Efter en indledende
undersøgelse konkluderede Kommissionen, at den planlagte fusion ville føre til, at det fusionerede
selskab sammen med de to andre store vertikalt integrerede udbydere, der ville være tilbage (Thomson
og Thomas Cook), ville få en kollektivt dominerende stilling inden for rejsearrangørvirksomhed. Det
pågældende marked var markedet for pakkerejser til nære rejsemål — i det væsentlige rejser med en
maksimal flyvetid på ca. 4 timer fra Det Forenede Kongerige — til britiske forbrugere.

Airtours og First Choice er henholdsvis den næst- og den fjerdestørste udbyder af sådanne rejser til
britiske forbrugere. Kommissionen fandt, at dette marked allerede var præget af en stærk koncentration,
idet de fire store aktører tilsammen sad på ca. 80% af sådanne rejser og også havde vigtige interesser i
distributionen heraf (alle havde egne rejsebureaukæder) samt i charterflydrift. Endvidere skulle
udbyderne fastlægge deres kapacitet (antal flybilletter, hotelværelser osv.), lang tid — indtil et år —
inden rejsen blev solgt, og det var dyrt at foretage senere justeringer på baggrund af efterspørgslen.
Markedet var også præget af gennemsigtighed, idet oplysninger om udbydernes beslutninger om
kapaciteten, priser osv. var lettilgængelige for konkurrenterne — som solgte hinandens rejser og i et vist
omfang deltes om flykapacitet. Konkurrencen var derfor allerede begrænset, og de mange små aktører
kunne ikke konkurrere effektivt med de store udbydere, da der var betydelige hindringer for, at de kunne
ekspandere — navnlig med hensyn til, at en rejsearrangør, over en vis størrelse, ville være nødt til at gå
ind i rejsebureauvirksomhed og/eller flydrift. Indskrænkningen af antallet af store aktører fra fire til tre
som følge af fusionen ville efter Kommissionens opfattelse give de store aktører større mulighed for at
samordne deres aktiviteter, navnlig med hensyn til kapacitet, med henblik på at undgå overkapacitet på
markedet og behovet for at foretage drastiske prisnedsættelser for at undgå tab.

Hen imod slutningen af den i forordningerne fastsatte tremånedersfrist afgav Airtours tilsagn, der tog
sigte på at imødekomme Kommissionens indsigelser, og som vedrørte afhændelse af visse
forretningsområder inden for rejsearrangørvirksomhed. Disse blev undersøgt og vurderet sammen med
tredjeparter, men blev ikke fundet tilstrækkelige til at eliminere den dominerende stilling. De imødekom
navnlig ikke behovet for — med henblik på at opretholde en effektiv konkurrence — at den tredjepart,
som købte disse aktiver, fik adgang til en egnet distributionskanal for sine rejser, som ikke var afhængig
af parterne. Senere og efter udløbet af den fastsatte frist afgav Airtours en række reviderede tilsagn.
Kommissionen fandt imidlertid ingen ekstraordinære omstændigheder, som kunne berettige en accept
efter fristens udløb. Desuden var det ikke klart, om de fuldt ud ville imødekomme alle Kommissionens
indsigelser, navnlig med hensyn til distribution. Kommissionen besluttede derfor at nedlægge forbud
mod fusionen.
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C — Beslutninger i henhold til fusionsforordningens artikel 2, stk. 4
(joint ventures) (83)

BT/AT&T (Sag nr. JV.15)

Den 30. marts 1999 godkendte Kommissionen på visse betingelser en transaktion, hvorved der blev
oprettet et 50-50 joint venture mellem BT (den femtestørste teleoperatør i verden på grundlag af
omsætning) og AT&T (den næststørste) (84). Joint venture-selskabet vil udbyde en bred vifte af
avancerede globale teletjenester til multinationale erhvervskunder samt internationale operatørtjenester
til andre operatører.

Kommissionen undersøgte transaktionen på fire forskellige markeder: globale teletjenester,
internationale operatørtjenester, internationale taletelefonitjenester på ruten mellem Det Forenede
Kongerige og USA samt visse tjenester i Det Forenede Kongerige.

— Globale Teletjenester

Kommissionen undersøgte, om der var flaskehalse, som kunne hindre nye operatører i at få adgang til
markedet, eller om joint venture-selskabet ville opnå uforlignelige fordele. Den undersøgte navnlig, om
den nuværende stærke stilling i forbindelse med abonnentnettet (det sidste led mellem den lokale central
og forbrugeren), som BT har i Det Forenede Kongerige, og/eller om muligheden for, at joint venture-
selskabet stavnsbinder kunderne ved hjælp af grænseflader for programmeringsapplikationer (API),
kunne skabe eller styrke en dominerende stilling, som bevirkede, at den effektive konkurrence ville blive
betydeligt hæmmet inden for fællesmarkedet. Det fremgik, at joint venture-selskabet ikke ville være i
stand til at handle uafhængigt af sine konkurrenter og kunder. Dette skyldes navnlig, at det vil operere
på et konkurrencepræget og stærkt ekspanderende marked med avancerede og stærke multinationale
erhvervskunder: både konkurrenter og kunder ville reagere på prisforhøjelser, hvorfor sådanne
forhøjelser ikke ville være rentable for joint venture-selskabet.

— Internationale Operatørtjenester

På grundlag af undersøgelsen nåede Kommissionen til den konklusion, at den nuværende transaktion
ikke vil skabe eller styrke en dominerende stilling inden for internationale operatørtjenester, da der er
kommet en lang række nye konkurrenter ind på markedet. Desuden er den internationale trafikmængde,
som fremføres af både parterne og joint venture-selskabets væsentligste konkurrenter, sammenlignelig,
og der er ingen mangel på kapacitet hverken i EU eller på de transatlantiske ruter, da der findes
alternative net, som dækker hele Europa, samt nye og planlagte transatlantiske søkabler med høj
kapacitet. Der blev ikke påvist nogen betydelig overlapning med hensyn til ejendomsret til kapacitet
undtagen på de transatlantiske ruter. Desuden falder kapacitetsomkostningerne hurtigt.
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(83) Joint venture-sager, der falder ind under fusionsforordningens artikel 2, stk. 4, skal også vurderes på grundlag af
kriterierne i artikel 81 og behandles derfor oftest af de operationelle tjenestegrene i GD for Konkurrence og ikke
af taskforcen for kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser.

(84) Pressemeddelelse IP/99/209 af 30.3.1999.



— Internationale Taletelefonitjenester på ruten mellem det Forenede
Kongerige og USA

Selv om den kapacitet, som joint venture-selskabet ejede på alle transatlantiske kabler, ville være mindre
end 20% i 2000, fremgik det, at joint venture-selskabet dog ville tegne sig for ca. halvdelen af trafikken
i begge retninger mellem USA og Det Forenede Kongerige. Kommissionen undersøgte derfor ruten
mellem Det Forenede Kongerige og USA nærmere.

På grundlag af undersøgelsen konkluderede Kommissionen, at joint venture-selskabet med hensyn til
denne rute hverken ville være i stand til at øge konkurrenternes omkostninger eller at handle uafhængigt
af sine konkurrenter og kunder. Dette kan tilskrives det forhold, at en lang række facilitetsbaserede
operatører har tilladelse til at udbyde tjenester på denne rute, og at mange operatører allerede nu ejer
punkt-til-punkt-kapacitet, samt at der findes overkapacitet til hastigt faldende priser.

— Visse Tjenester i det Forenede Kongerige

Kommissionen undersøgte muligheden for, at oprettelsen af joint venture-selskabet ville styrke BT’s
dominerende stilling på visse britiske markeder for teletjenester. Kommissionen fandt, at den gældende
og fremtidige lovgivning, som den britiske telemyndighed OFTEL skulle anvende, ville afskære BT fra
at udvise en sådan adfærd.

For første gang nogen sinde i en fase 2-undersøgelse påviste Kommissionen områder, som gav anledning
til alvorlige betænkeligheder på grundlag af fusionsforordningens artikel 2, stk. 4. Dette var foranlediget
af, at der var risiko for samordning mellem moderselskaberne ACC — et helejet datterselskab af AT&T
— og BT og Telewest, hvori AT&T via TCI kontrollerer 22% af kapitalen, samt med hensyn til
distributionen af AT&T/Unisources tjenester i Det Forenede Kongerige. Kommissionen rejste indsigelser
mod, at joint venturet kunne resultere i en samordning af parternes konkurrenceadfærd. For at
imødekomme disse indsigelser tilbød AT&T at afhænde ACC UK. AT&T afgav også tilsagn om en
skarpere strukturel adskillelse mellem AT&T og Telewest. Desuden tilbød AT&T at give en anden
distributør adgang til at distribuere AUCS-tjenester (dvs. globale teletjenester leveret af selskabet AUCS,
som er et joint venture mellem AT&T og Unisource) i Det Forenede Kongerige, når AT&T UK opløses.
Kommissionen erklærede fusionen forenelig med fællesmarkedet på betingelse af, at alle tilsagnene blev
opfyldt i fuldt omfang.

Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel (Sag nr. JV.17)

Den 21. maj 1999 godkendte Europa-Kommissionen en transaktion, hvorved Mannesmann og Bell
Atlantic erhvervede fælles kontrol med Omnitel Pronto Italia (OPI) (85). Transaktionen var betinget af,
at Olivetti opgav sin aktiepost i Omnitel, hvis overtagelsestilbuddet på Telecom Italia lykkedes. Efter at
have undersøgt anmeldelsen nåede Kommissionen til den konklusion, at der ikke herskede alvorlige
betænkeligheder med hensyn til transaktionens forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen.

Mannesmann AG er aktiv inden for en række industrisektorer og på alle telekommunikationsområder
generelt. Bell Atlantic opererer inden for telekommunikations- og informationssektoren i USA og i visse
dele af Europa. OPI er en af de tre operatører, som for øjeblikket har licens til at udbyde mobiltelefoni
i Italien. Selskabets net dækker 96% af Italien og har 6,5 millioner abonnenter.
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På ingen af markederne ville transaktionen medføre en andel på over 15%. Da det kun var OPI, der var
aktiv i Italien med en markedsandel på ca. 30%, ville transaktionen ikke medføre overlapninger mellem
parterne. Kommissionen var endvidere af den opfattelse, at en eventuel samordning mellem
moderselskaberne efter overtagelsen ville være ubetydelig.

Chronopost/Correos (Sag nr. JV.18)

Den 1. juni godkendte Kommissionen, at den spanske nationale posttjeneste, Correos y Telégrafos
(Correos), overtog interesser på 50% i Jet Worldwide España, der er datterselskab af den franske
posttjeneste La Poste, på grundlag af en procedure i henhold til fusionsforordningens artikel 2, stk. 4 (86).

Joint venture-selskabet, som vil få navnet »Chronopost España, SA«, vil være aktiv inden for
ekspresudbringning af dokumenter og pakker i Spanien. Den anmeldte transaktion vedrører indgåelsen
af en aftale, hvorefter moderselskaberne erhverver fælles kontrol med joint venture-selskabet.
Kommissionen besluttede ikke at modsætte sig denne transaktion og erklære den forenelig med
fællesmarkedet med den begrundelse, at den hverken ville føre til skabelse eller styrkelse af en
dominerende stilling eller et konkurrencebegrænsende samarbejde mellem moderselskaberne.

Joint Venture Mellem Alitalia og KLM (Sag nr. JV.19)

Den 11. august 1999 besluttede Kommissionen ikke at rejse alvorlige indsigelser med hensyn til den foreslåede
fusion mellem Alitalia og KLM (87). Begge flyselskaber havde til hensigt efterhånden at integrere deres
aktiviteter inden for såvel ruteflyvning med passagerer som lufttransport af fragt. Ifølge den aftale, der ligger
til grund for alliancen, vil Alitalia og KLM optræde som en enkelt økonomisk enhed pr. 1. november 1999.

I forbindelse med godkendelsen af denne fusion tog Kommissionen i betragtning, at Alitalias og KLM’s
aktiviteter i meget stor udstrækning supplerer hinanden og derfor ikke giver anledning til væsentlige
konkurrenceproblemer. Alliancen mellem Alitalia og KLM gav imidlertid anledning til betænkeligheder
med hensyn til de to selskabers hub-to-hub-ruter: Amsterdam-Milano og Amsterdam-Rom.

Alitalia og KLM er for øjeblikket de eneste flyselskaber, der flyver på disse to ruter. Fusionen ville derfor
have resulteret i et monopol på disse ruter. For at afhjælpe denne konkurrencebegrænsende situation
tilbød Alitalia og KLM at træffe en række foranstaltninger, der kunne give potentielle konkurrenter
lettere adgang. Ifølge tilsagnene skal Alitalia og KLM:

— stille slots til rådighed for nye konkurrenter, som ønsker at flyve på de pågældende to ruter. Alitalia
og KLM vil stille indtil 224 slots til rådighed om ugen. Dette vil gøre det muligt for konkurrerende
flyselskaber at tilbyde indtil 4 afgange (dvs. 4 returflyvninger om dagen) på hver rute, herunder 2
afgange i spidsbelastningsperioderne

— stille ekstra slots til rådighed, således at det bliver muligt for flyselskaber, som ikke for øjeblikket befly-
ver Amsterdam, Milano eller Rom, at gøre ophold i en af disse lufthavne og flyve videre til en af de to øv-
rige. Dette vil i betydelig grad øge antallet af flyselskaber, som kan drage fordel af disse tilsagn om at få
adgang til ruterne Amsterdam-Milano og Amsterdam-Rom, idet de forbinder dem til deres eksisterende
rutenet. Alitalia og KLM vil stille indtil 112 slots til rådighed om ugen til dette formål
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— skære ned på deres afgange på ruterne Amsterdam-Milano og/eller Amsterdam-Rom, når et nyt
selskab begynder at flyve på disse ruter. Denne nedskæring vil svare til det nye flyselskabs afgange
til maksimalt 40% af Alitalias og KLM’s afgange.

— indgå interlining-aftaler med det nye flyselskab

— give det nye selskab adgang til at deltage i deres Frequent Flyer Programme

— afstå fra at binde rejseagenter og erhvervskunder i henholdsvis Italien og Nederlandene til sig
gennem loyalitetsrabatter eller lignende ordninger

— sikre, at når et konkurrerende flyselskab er begyndt at flyve på den eller de pågældende ruter, vil det
første skærmbillede i edb-reservationssystemet ikke blot vise alliancens afgange (f.eks. ved kun at
vise alliancens afgange i en enkelt linje). Kunderne informeres om de nærmere codesharing-aftaler.

Skandia/Storebrand og Pohjola (Sag nr. JV.21)

Kommissionen godkendte den 17. august 1999 oprettelsen af et joint venture mellem de svenske, norske
og finske forsikringskoncerner Skandia, Storebrand og Pohjola som ny, nordisk leverandør af
skadesforsikringsydelser.

Skandia, Storebrand og Pohjola overfører deres aktiviteter og respektive skadesforsikringsporteføljer til
et fælles selskab, som får hovedsæde i Sverige med datterselskaber i Norge og Finland.

Transaktionen får hovedsagelig virkning for de forskellige markeder for skadesforsikringsprodukter i Sverige,
Norge og Finland. Bortset fra et enkelt tilfælde vil forøgelsen af markedsandele på de enkelte markeder være be-
grænset, ligesom der findes andre større konkurrenter, der er i stand til at yde en effektiv konkurrence. Undta-
gelsen gælder Norge, hvor Skandia havde en stærk stilling gennem det fuldstændigt ejede datterselskab, Vesta.

Kommissionen mente, at Storebrands og Vestas samlede markedsandele i Norge rejste alvorlig tvivl. Der
blev dog givet tilsagn til Kommissionen om, at Vesta ville blive afstået, hvilket Kommissionen fandt
tilstrækkeligt til at fjerne tvivlen.

Kommissionen undersøgte tillige, om der var risiko for, at oprettelsen af joint venturet ville føre til
samordnet praksis mellem moderselskaberne for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed i Sverige,
Norge og Finland. Kommissionen konkluderede, at dette ikke var sandsynligt.

Kommissionen konkluderede, at transaktionen ikke gav anledning til konkurrencemæssige problemer,
hverken i fællesmarkedet eller i EØS, og besluttede derfor ikke at gøre indsigelse over for transaktionen
og erklærede den forenelig med det fælles marked og EØS.

Fujitsu/Siemens (Sag nr. JV.22)

Den 30. september 1999 besluttede Europa-Kommissionen at godkende oprettelsen af et joint venture
mellem Fujitsu og Siemens (88). Transaktionen har til formål at samle de to virksomheders aktiviteter i
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Europa inden for udvikling, fremstilling og salg af computerudstyr og produkter i tilknytning hertil, bl.a.
desktop-pc’er, laptop-pc’er, arbejdsstationer, servere og lagringssystemer. Kommissionen undersøgte
transaktionen i henhold til fusionsforordningen (89), og specielt på grundlag af artikel 2, stk. 4, som
fastsætter, at i det omfang, hvor etableringen af et joint venture har til formål eller til følge at samordne
moderselskabernes konkurrenceadfærd, vurderes denne samordning også efter kriterierne i traktatens
artikel 81.

Kommissionen søgte at fastslå, om denne transaktion ville skabe eller styrke en dominerende stilling på
de markeder, hvor joint venture-selskabet vil være aktivt. I betragtning af moderselskabernes
markedsandele og tilstedeværelsen af stærke konkurrenter på alle berørte markeder konkluderede
Kommissionen, at der ikke forelå en sådan risiko. Endvidere fandt Kommissionen, at der kun forelå en
mulighed for samordning mellem de to moderselskaber på markedet for arbejdsstationer inden for den
finansielle sektor. Der er tale om penge- og kontantautomater, som er forbundet med en central computer.
For at imødekomme de alvorlige konkurrenceproblemer på dette marked tilbød Siemens at afhænde
Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH, et datterselskab, som er aktivt på dette marked, i
overensstemmelse med de betingelser, der blev aftalt med Kommissionen. Dette er den første fusionssag,
hvor en af de anmeldende parter i fase 1-undersøgelsen afgav tilsagn om at afhænde et datterselskab, der
er aktivt på et marked, hvor der potentielt kan finde en samordning sted (90).

Dette tilsagn viser den betydning, som Kommissionen tillægger analysen af etableringen af joint ventures
efter fusionsforordningens artikel 2, stk. 4. Denne analyse af samordningen af moderselskabernes
konkurrenceadfærd på de markeder, hvor der potentielt kan finde en samordning sted, som fastsat i
artikel 2, stk. 4, blev foretaget på grundlag af de i artikel 2, stk. 1, nævnte kriterier under hensyntagen
til de berørte markeders struktur og parternes position på disse markeder. Kommissionen godkendte
derfor fusionen på betingelse af, at den pågældende virksomhed overholder dette tilsagn fuldt ud.

Telefonica/Portugal Telecom/Medi Telecom (Sag nr. JV.23)

Den 17. december 1999 godkendte Kommissionen, at Telefónica InterContinental og Portugal Telecom
International erhvervede fælles kontrol med Médi Télécom, den anden GSM-operatør med licens i
Kongeriget Marokko (91). På grundlag af transaktionen erhverver Telefónica Intercontinental og Portugal
Telecom International 69% af aktierne i Médi Telecom. De øvrige aktionærer er lokale investerings- og
industrigrupper.

Telefónica og Portugal Telecom er de etablerede operatører i henholdsvis Spanien og Portugal. De
udbyder alle former for telefonitjenester til erhvervs- og privatkunder. Médi Telecom er blevet etableret
med henblik på oprettelse og drift af GSM-mobilkommunikation i Marokko. Det bliver den anden
operatør, som udbyder disse tjenester, og vil konkurrere direkte med den etablerede operatør, som indtil
videre er den eneste aktør, der har fået meddelt tilladelse på det pågældende marked. Médi Telecoms
mobiltjenester skal begrænses til marokkansk område. Kommissionen fastslog, at transaktionen ikke vil
skabe eller styrke en dominerende stilling på det marokkanske marked (hvor Kommissionen ikke har
kompetence til at foretage en vurdering på grundlag af EU’s konkurrenceregler) eller i forbindelse med
en bredere markedsafgrænsning. Den vil heller ikke medføre et konkurrencebegrænsende samarbejde
mellem moderselskaberne ud over en eksisterende generel samarbejdsaftale, som blev anmeldt til
Kommissionen i 1997.
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Bertelsmann/Planeta/BOL Spain (Sag nr. JV.24)

Den 3. december 1999 godkendte Kommissionen fusionen mellem Bertelsmann AG og Planeta
Corporación SRL (92) Gennem denne transaktion erhvervede parterne fælles kontrol med Books On-Line
Ibérica, SA (BOL Spain). Transaktionen førte ikke til skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling.

Parterne vil koncentrere deres online-salgsaktiviteter af bøger på spansk og de øvrige officielt anerkendte
sprog i Spanien hos BOL Spain. Med henblik herpå erhvervede Planeta en aktiepost på 50% i BOL
Spain, som inden transaktionen var et helejet datterselskab af Bertelsmann.

Selv om parterne er aktive på markederne for fjernsalg af bøger samt for Internet-salg af bøger i Spanien,
har de ikke en dominerende stilling på disse markeder. Der var ingen tegn på en samordning på disse
eller andre markeder.

Det fremgik af Kommissionens undersøgelse, at der under hensyntagen til parternes stilling på markedet
ikke kunne forventes noget incitament til en samordning på markedet for forlagsvirksomhed i Spanien.
Bertelsmanns tilstedeværelse på dette marked er ubetydelig, og Planeta er ikke dominerende. Endvidere
er markerne for fjern- eller Internet-salg af bøger nye og tegner sig stadig kun for en meget lille del af
det samlede marked for bogsalg i Spanien. BOL Spain er af meget minimal kommerciel betydning for
moderselskaberne i forhold til deres aktiviteter i det tidligere led. Endelig foreligger der ingen aftale,
som afskærer BOL Spain fra at markedsføre og sælge andre forlæggeres bøger. Denne transaktion
medfører derfor ikke et incitament til samordning mellem moderselskaberne.

Sony/Time Warner/CDNow (Sag nr. JV.25)

Den 21. december 1999 godkendte Europa-Kommissionen Time Warners og Sonys overtagelse af
CDNow, en onlineforhandler af musik-, hjemmevideo- og andre underholdningsrelaterede produkter.
CDNow blev datterselskab til et nyt selskab, Holdco, som Time Warner og Sony har fælles kontrol med
(93). CDNows andel af det marked, hvor selskabet er aktivt, er lav, og det samme er tilfældet med Time
Warners og Sonys. På horisontalt plan vil transaktionen derfor ikke føre til skabelse eller styrkelse af en
dominerende stilling. Den vil heller ikke ændre konkurrencesituationen på vertikalt plan, da Time Warner
og Sony fortsat vil skulle sælge musik- og hjemmevideoprodukter via andre distributører og
detailhandlere i EØS-området og på verdensplan. Transaktionen vil heller ikke medføre en samordning
af Sonys og Time Warners konkurrenceadfærd.

Freecom/Dangaard Holding (Sag nr. JV.26)

Kommissionen godkendte oprettelsen af et joint venture mellem de tyske selskaber BHS Holding GmbH
& CoKG/Debitel AG og de danske selskaber Fleggaard Holding AS/Fleggaard Partner AS (94).
Moderselskaberne overførte deres respektive grossistaktiviteter (FreeCom GmbH og Dangaard Holding
AS) inden for mobilkommunikationsudstyr, især mobiltelefoner og hermed forbundne tillægstjenester
(f.eks. hotline- og reparationstjenester, gennemførelse af reklamekampagner for detailhandlere,
emballering for detailhandlere). Gennem transaktionen fik joint venture-selskabet mulighed for at tilbyde
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(92) EFT C 323 af 11.11.1999 og pressemeddelelse IP/99/948 af 7.12.1999.
(93) EFT C 339 af 26.11.1999, s. 9, og pressemeddelelse IP/99/1022 af 22.12.1999.
(94) EFT C 365 af 18.12.1999, IP/99/931 af 2.12.1999.



sine kunder en selskabsstruktur, som dækker hele Europa, samt for bedre at imødegå den stigende
konkurrence fra netoperatører og tjenesteudbydere ved at udbyde mobiltelefoner på markedet.

Selv om Kommissionen ikke fandt det strengt nødvendigt i detaljer at afgrænse det relevante
produktmarked, var den dog tilbøjelig til at betragte grossistaktiviteterne og tilrådighedsstillelsen af
tilknyttede tillægstjenester som to særskilte markeder, mens spørgsmålet om, hvorvidt det geografiske
marked var hele EU eller nationalt, kunne stå hen. FreeCom havde en veletableret position på det tyske
marked, mens Dangaard havde en stærk position på de skandinaviske markeder og i Schweiz. Derfor
ville de to selskabers aktiviteter i vidt omfang supplere hinanden rent geografisk. I Tyskland, hvor
parternes aktiviteter overlappede hinanden, ville joint venture-selskabets markedsandel på
grossistmarkedet ikke overstige 15%.

Kommissionen konkluderede, at transaktionen ikke ville føre til skabelse af en dominerende stilling eller
et konkurrencebegrænsende samarbejde mellem joint venture-selskabets moderselskaber.

D — Kommissionsbeslutninger

1. Beslutninger vedtaget efter artikel 6 og 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

1.1. Beslutninger efter artikel 6, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89
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Sag Parter Vedtaget EFT Offentlig-
den gjort den

IV/M.1358 PHILIPS/LUCENT TECHNOLOGIES 6.1.1999 C 39, s. 13 13.2.1999
(DECONCENTRATION)

IV/M.1387 LUFTHANSA/MENZIES/SIGMA AT MANCHESTER 13.1.1999 C 25, s. 18 30.1.1999

IV/M.1380 SIEBE/BTR 13.1.1999 C 68, s. 10 11.3.1999

IV/M.1360 AKZO NOBEL/GLAVERFIN/EIJKELKAMP 13.1.1999 C 73, s. 9 17.3.1999

IV/M.1355 NEWELL/RUBBERMAID 13.1.1999 C 109, s. 3 20.4.1999

IV/M.1402 GAZ DE FRANCE/BEWAG/GASAG 20.1.1999 C 32, s. 6 6.2.1999

IV/M.1388 TOTAL/PETROFINA 22.1.1999

IV/M.1394 ALBA/OTTO 26.1.1999 C 41, s. 4 16.2.1999

IV/M.1330 PECHINEY/SAMANCOR 26.1.1999 C 41, s. 4 16.2.1999

IV/M.1346 EDF/LONDON ELECTRICITY 27.1.1999 C 92, s. 10 1.4.1999

IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 1.2.1999 C 42, s. 9 17.2.1999

IV/M.1401 RECOLETOS/UNEDISA 1.2.1999 C 73, s. 8 17.3.1999

IV/M.1400 REXAM/PLM 1.2.1999 C 69, s. 15 12.3.1999

IV/M.1375 VOLKSWAGEN/FORD/AUTOEUROPA 2.2.1999 C 67, s. 5 10.3.1999

IV/M.1382 TYCO/AMP 3.2.1999 C 60, s. 10 2.3.1999

IV/M.1411 DEUTSCHE BANK/CORAL 3.2.1999 C 60, s. 10 2.3.1999

IV/M.1398 DEUTSCHE BANK/CREDIT LYONNAIS BELGIUM 3.2.1999 C 90, s. 5 31.3.1999

IV/M.1376 CARGILL/CONTINENTAL GRAIN 3.2.1999 C 52, s. 8 23.2.1999

IV/M.1329 USINOR/COCKERILL 4.2.1999 C 69, s. 17 12.3.1999

IV/M.1357 NORDIC CAPITAL/HILDING ANDERS 4.2.1999 C 62, s. 8 4.3.1999

IV/M.1363 DUPONT/HOECHST/HERBERTS 5.2.1999 C 64, s. 2 6.3.1999

IV/M.1391 INTERNATIONAL PAPER/UNION CAMP 5.2.1999 C 63, s. 4 5.3.1999
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IV/M.1379 VALMET/RAUMA 8.2.1999 C 56, s. 15 26.2.1999

IV/M.1418 SCA PACKAGING/REXAM 11.2.1999

IV/M.1367 INCHCAPE HOLDINGS HELLAS/EFG EUROBANK 11.2.1999

IV/M.1377 BERTELSMANN/WISSENSCHAFTSVERLAG 15.2.1999 C 122, s. 19 4.5.1999
SPRINGER

IV/M.1405 TNT POST GROUP/JET SERVICES 15.2.1999 C 67, s. 5 10.3.1999

IV/M.1410 DEUTSCHE POST/DANZAS 17.2.1999 C 102, s. 9 13.4.1999

IV/M.1419 GROUPE COFINOGA/BNP 19.2.1999 C 80, s. 7 23.3.1999

IV/M.1347 DEUTSCHE POST/SECURICOR 23.2.1999 C 72, s. 6 16.3.1999

IV/M.1435 FORD/JARDINE 23.2.1999 C 73, s. 9 17.3.1999

IV/M.1408 HALIFAX/CETELEM 26.2.1999 C 69, s. 15 12.3.1999

IV/M.1437 CVC/WMO — WAVIN 26.2.1999 C 109, s. 5 20.4.1999

IV/M.1403 ASTRA/ZENECA 26.2.1999 C 335, s. 3 23.11.1999

IV/M.1371 LA POSTE/DENKHAUS 26.2.1999 C 208, s. 4 22.7.1999

IV/M.1423 CRH/IBSTOCK 1.3.1999 C 107, s. 4 16.4.1999

IV/M.1442 MMP/AFP 3.3.1999 C 76, s. 13 19.3.1999

IV/M.1420 BASF/SVALÖF WEIBULL 3.3.1999 C 74, s. 6 18.3.1999

IV/M.1460 LAFARGE/TITAN 3.3.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 4.3.1999 C 69, s. 16 12.3.1999

IV/M.1365 FCC/VIVENDI 4.3.1999 C 120, s. 20 1.5.1999

IV/M.1349 CVC CAPITAL PARTNERS/DYNOPLAST 8.3.1999 C 94, s. 16 7.4.1999

IV/M.1341 WESTDEUTSCHE LANDESBANK/CARLSON/ 8.3.1999 C 102, s. 9 13.4.1999
THOMAS COOK

IV/M.1456 DURA/ADWEST 11.3.1999 C 130, s. 7 11.5.1999

IV/M.1462 TRW/LUCAS VARITY 11.3.1999 C 88, s. 8 30.3.1999

IV/M.1413 THOMSON-CSF/RACAL ELECTRONICS 15.3.1999 C 94, s. 16 7.4.1999

IV/M.1446 DAIMLER CHRYSLER/ADTRANZ-ABB DAIMLER 15.3.1999 C 97, s. 7 9.4.1999
BENZ TRANSPORTATION

IV/M.1397 SANOFI/SYNTHELABO 15.3.1999 C 117, s. 4 29.4.1999

IV/M.1338 TEKSID/RENAULT 15.3.1999 C 139, s. 3 19.5.1999

IV/M.1406 HYUNDAI/KIA 17.3.1999

IV/M.1415 BAT/ROTHMANS 17.3.1999 C 120, s. 21 1.5.1999

IV/M.1475 DEXIA/CREDIOP 24.3.1999

IV/M.1433 CARRIER CORPORATION/TOSHIBA 25.3.1999 C 109, s. 2 20.4.1999

IV/M.1488 WILLIAM HILL/CINVEN/CVC 26.3.1999 C 109, s. 5 20.4.1999

IV/M.1464 TOTAL/PETROFINA (II) 26.3.1999

IV/M.1452 FORD/VOLVO 26.3.1999 C 304, s. 4 21.10.1999

IV/M.1476 ADECCO/DELPHI 26.3.1999 C 176, s. 9 22.6.1999

IV/M.1386 VIAG/ALGROUP 30.3.1999

IV/M.1466 EATON CORPORATION/AEROQUIP-VICKERS 31.3.1999 C 130, s. 8 11.5.1999

IV/M.1461 RABOBANK — BEECK/HOMANN 6.4.1999

IV/M.1440 LUCENT TECHNOLOGIES/ASCEND 6.4.1999 C 139, s. 4 19.5.1999
COMMUNICATIONS

IV/M.1477 METALLGESELLSCHAFT/GEA 7.4.1999 C 139, s. 5 19.5.1999

IV/M.1369 THYSSEN HANDEL/MANNESMANN HANDEL 7.4.1999 C 208, s. 3 22.7.1999
(se EKSF.1292)
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IV/M.1450 SMS/MANNESMANN DEMAG 8.4.1999 C 176, s. 10 22.6.1999

IV/M.1453 AXA/GRE 8.4.1999

IV/M.1482 KINGFISHER/GROSSLABOR 12.4.1999 C 176, s. 12 22.6.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 14.4.1999 C 127, s. 3 7.5.1999

IV/M.1432 AGFA-GEVAERT/STERLING 15.4.1999 C 228, s. 11 11.8.1999

IV/M.1467 ROHM AND HAAS/MORTON 19.4.1999 C 157, s. 7 4.6.1999

IV/M.1455 GRUNER + JAHR/FINANCIAL TIMES/JV 20.4.1999

IV/M.1499 SWISS LIFE/LLOYD CONTINENTAL 20.4.1999 C 137, s. 7 18.5.1999

IV/M.1396 AT&T/IBM GLOBAL NETWORK 22.4.1999 C 287, s. 4 8.10.1999

IV/M.1465 DEUTSCHE TELEKOM/MAX MOBIL 22.4.1999 C 143, s. 6 21.5.1999

IV/M.1496 OLIVETTI/TELECOM ITALIA 22.4.1999 C 216, s. 9 29.7.1999

IV/M.1407 BERTELSMANN/MONDADORI 22.4.1999 C 145, s. 4 26.5.1999

IV/M.1384 DEUTSCHE BANK/BANKERS TRUST 22.4.1999 C 143, s. 7 21.5.1999

IV/M.1481 DENSO/MAGNETI MARELLI 26.4.1999 C 139, s. 5 19.5.1999

IV/M.1381 IMETAL/ENGLISH CHINA CLAYS 26.4.1999

IV/M.1409 FYFFES/CAPESPAN 27.4.1999 C 193, s. 6 9.7.1999

IV/M.1485 CARLYLE/HONSEL 28.4.1999 C 203, s. 10 17.7.1999

IV/M.1309 MATRA/AEROSPATIALE 28.4.1999 C 133, s. 5 13.5.1999

IV/M.1518 LEAR/UNITED TECHNOLOGIES 29.4.1999 C 181, s. 18 26.6.1999

IV/M.1449 SABENA/SNECMA 29.4.1999 C 216, s. 9 29.7.1999

IV/M.1514 VIVENDI/US FILTERS 29.4.1999 C 152, s. 3 1.6.1999

IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 3.5.1999

IV/M.1448 MAN ROLAND/OMNIGRAPH (II) 5.5.1999 C 178, s. 14 23.6.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 5.5.1999 C 130, s. 9 11.5.1999

IV/M.1479 THOMSON/BANCO ZARAGOZANO/CAJA 5.5.1999 C 148, s. 4 28.5.1999
MADRID/INDRA

IV/M.1487 JOHNSON & SON/MELITTA/COFRESCO 6.5.1999 C 157, s. 7 4.6.1999

IV/M.1459 BERTELSMANN/HAVAS/BOL 6.5.1999

IV/M.1502 KUONI/FIRST CHOICE 6.5.1999 C 139, s. 3 19.5.1999

IV/M.1489 YIT/VALMET/RAUMA 6.5.1999 C 263, s. 6 17.9.1999

IV/M.1474 MAERSK/SAFMARINE 7.5.1999 C 176, s. 9 22.6.1999

IV/M.1506 SINGAPORE AIRLINES/ROLLS-ROYCE 10.5.1999 C 176, s. 11 22.6.1999

IV/M.1500 TPG/TECHNOLOGISTICA 11.5.1999 C 176, s. 10 22.6.1999

IV/M.1519 RENAULT/NISSAN 12.5.1999 C 178, s. 14 23.6.1999

IV/M.1521 UBS/GROUPE VALFOND 19.5.1999 C 155, s. 6 2.6.1999

IV/M.1430 VODAFONE/AIRTOUCH 21.5.1999 C 295, s. 2 15.10.1999

IV/M.1255 FLUGHAFEN BERLIN 21.5.1999 C 186, s. 8 2.7.1999

IV/M.1491 ROBERT BOSCH/MAGNETI MARELLI 25.5.1999 C 183, s. 3 29.6.1999

IV/M.1493 UNITED TECHNOLOGIES/SUNDSTRAND 25.5.1999 C 206, s. 19 21.7.1999

IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 25.5.1999 C 162, s. 7 9.6.1999

IV/M.1526 FORD/KWIK-FIT 31.5.1999 C 298, s. 10 16.10.1999

IV/M.1404 GENERAL ELECTRIC/ALSTOM 1.6.1999 C 205, s. 3 20.7.1999

IV/M.1469 SOLVAY/BASF 2.6.1999 C 197, s. 2 14.7.1999

IV/M.1484 ALSTOM/ABB 2.6.1999

IV/M.1434 SCHNEIDER/LEXEL 3.6.1999 C 176, s. 12 22.6.1999
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IV/M.1362 BAYWAAG/RWA 3.6.1999 C 191, s. 7 8.7.1999

IV/M.1498 AEGON/TRANSAMERICA 7.6.1999 C 237, s. 4 20.8.1999

IV/M.1516 THOMSON-CSF/EUROCOPTER 10.6.1999 C 216, s. 10 29.7.1999

IV/M.1529 HAVAS ADVERTISING/MEDIAPLANNING 10.6.1999 C 190, s. 5 7.7.1999

IV/M.1560 TI GROUP/WALBRO 11.6.1999 C 189, s. 6 6.7.1999

IV/M.1522 CSME/MSCA/ROCK 11.6.1999

IV/M.1561 GETRONICS/WANG 15.6.1999 C 189, s. 6 6.7.1999

IV/M.1541 KINGFISHER/ASDA 15.6.1999 C 137, s. 4 18.5.1999

IV/M.1527 OTTO VERSAND/FREEMANS 16.6.1999 C 211, s. 15 23.7.1999

IV/M.1512 DUPONT/PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 21.6.1999 C 208, s. 3 22.7.1999

IV/M.1567 LUCCHINI/ASCOMETAL (se også EKSF.1309) 21.6.1999 C 236, s. 5 19.8.1999

IV/M.1533 ARTEMIS/SANOFI BEAUTE 21.6.1999

IV/M.1509 ISPAT/UNIMETAL 22.6.1999 C 193, s. 6 9.7.1999

IV/M.1492 HYUNDAI ELECTRONICS/LG SEMICON 23.6.1999

IV/M.1438 BRITISH AEROSPACE/GEC MARCONI 25.6.1999 C 241, s. 8 26.8.1999

IV/M.1564 ASTROLINK 25.6.1999

IV/M.1609 ELF/SAGA 25.6.1999 C 197, s. 2 14.7.1999

IV/M.1558 CINVEN/INVESTCORP/ZENECACHEMICALS 25.6.1999 C 228, s. 12 11.8.1999

IV/M.1580 CAI/PLATINUM 28.6.1999 C 227, s. 19 10.8.1999

IV/M.1563 FORD/PLASTIC OMNIUM 28.6.1999

IV/M.1536 WIND/ENEL STC 29.6.1999

IV/M.1497 NOVARTIS/MAÏSADOUR 30.6.1999 C 208, s. 4 22.7.1999

IV/M.1552 BABCOCK BORSIG/AE ENERGIETECHNIK 30.6.1999

IV/M.1590 HSBC/RNYC/SAFRA 30.6.1999

IV/M.1513 DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD 1.7.1999

IV/M.1569 GRÄNGES/NORSK HYDRO 5.7.1999 C 216, s. 10 29.7.1999

IV/M.1573 NORSK HYDRO/SAGA 5.7.1999 C 162, s. 5 9.6.1999

IV/M.1572 ISS/ABILIS 5.7.1999 C 248, s. 10 1.9.1999

IV/M.1539 CVC/DANONE/GERRESHEIMER 5.7.1999 C 214, s. 7 27.7.1999

IV/M.1549 DEUTSCHE POST/ASG 8.7.1999 C 227, s. 18 10.8.1999

IV/M.1581 AT&T/UNISOURCE/AUCS 8.7.1999 C 328, s. 7 17.11.1999

IV/M.1562 HEIDELBERGER ZEMENT/SCANCEM 12.7.1999

IV/M.1517 RHODIA/DONAU CHEMIE/ALBRIGHT & WILSON 13.7.1999 C 248, s. 10 1.9.1999

IV/M.1471 STATOIL/ICA 14.7.1999

IV/M.1585 DFDS/FLS INDUSTRIES/DAN TRANSPORT 14.7.1999 C 228, s. 11 11.8.1999

IV/M.1595 BRITISH STEEL/HOOGOVENS (se IV/EKSF.1310) 15.7.1999 C 277, s. 5 30.9.1999

IV/M.1606 EDF/SOUTH WESTERN ELECTRICITY 19.7.1999 C 248, s. 9 1.9.1999

IV/M.1510 BT/AT&T/JAPAN TELECOM 19.7.1999

IV/M.1588 TYCO/RAYCHEM 20.7.1999 C 342, s. 12 30.11.1999

IV/M.1603 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE 22.7.1999 C 228, s. 12 11.8.1999
CORPORATION/AAS

IV/M.1534 PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE/GUCCI 22.7.1999 C 290, s. 2 12.10.1999

IV/M.1592 TOYOTAMOTOR/TOYOTADENMARK 23.7.1999 C 248, s. 9 1.9.1999

IV/M.1470 GOODYEAR/SUMITOMO 23.7.1999 C 227, s. 19 10.8.1999

IV/M.1551 AT&T/MEDIAONE 23.7.1999 C 277, s. 5 30.9.1999
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IV/M.1612 WAL-MART/ASDA 23.7.1999 C 225, s. 12 7.8.1999

IV/M.1556 MO OCH DOMSJÖ/SCA 23.7.1999 C 264, s. 18 18.9.1999

IV/M.1598 HICKS, MUSE, TATE & FURST INVESTMENT 30.7.1999 C 278, s. 4 1.10.1999
PARTNERS/HILLSDOWN HOLDINGS

IV/M.1553 FRANCE TELECOM/EDITEL/LINCE 30.7.1999 C 11, s. 5 14.1.2000

IV/M.1589 MERITOR/ZF FRIEDRICHSHAFEN 2.8.1999 C 262, s. 6 16.9.1999

IV/M.1504 NSR/VSN/CMI/IGO PLUS 2.8.1999 C 287, s. 3 8.10.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 2.8.1999 C 256, s. 5 9.9.1999

IV/M.1547 LUFTHANSA/AMADEUS/START 2.8.1999 C 241, s. 8 26.8.1999

IV/M.1616 ANTONIO DE SOMMER CHAMPALIMAUD/BANCO 3.8.1999 C 306, s. 37 23.10.1999
SANTANDER CENTRAL HISPANOAMERICANO

IV/M.1574 KIRCH/MEDIASET 3.8.1999 C 255, s. 3 8.9.1999

IV/M.1494 SAIR GROUP/AOM 3.8.1999 C 245, s. 29 28.8.1999

IV/M.1593 STS/TEERBAU 9.8.1999 C 275, s. 7 29.9.1999

IV/M.1615 HSBC/LINDENGRUPPEN/CIH 9.8.1999

IV/M.1378 HOECHST/RHÔNE-POULENC 9.8.1999 C 254, s. 5 7.9.1999

IV/M.1637 DB INVESTMENTS/SPP/ÖHMAN 11.8.1999 C 11, s. 3 14.1.2000

IV/M.1555 HEINEKEN/CRUZCAMPO 17.8.1999

IV/M.1594 PREUSSAG/BABCOCK BORSIG 17.8.1999 C 292, s. 3 13.10.1999

IV/M.1631 SUEZ LYONNAISE/NALCO 20.8.1999 C 287, s. 4 8.10.1999

IV/M.1629 KNORR BREMSE/MANNESMANN 20.8.1999

IV/M.1618 BANK OF NEWYORK/ROYAL BANK OF 25.8.1999
SCOTLAND TRUST BANK

IV/M.1661 CREDIT LYONNAIS/ALLIANZ-EULER/JV 26.8.1999 C 285, s. 6 7.10.1999

IV/M.1617 ROYAL & SUN ALLIANCE/TRYGG-HANSA 26.8.1999

IV/M.1640 ACERALIA/UCIN (se også IV/EKSF.1313) 26.8.1999 C 5, s. 9 8.1.2000

IV/M.1660 BANK OF NEWYORK/ROYAL BANK OF 26.8.1999
SCOTLAND/RBSI SECURITY SERVICES

IV/M.1632 RECKITT + COLMAN/BENCKISER 3.9.1999 C 332, s. 14 20.11.1999

IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 7.9.1999 C 263, s. 3 17.9.1999

IV/M.1559 STN ATLAS MARINE ELECTRONICS/SAIT RADIO 8.9.1999 C 278, s. 5 1.10.1999
HOLLAND

IV/M.1596 ACCOR/BLACKSTONE/COLONY/VIVENDI 8.9.1999 C 347, s. 7 3.12.1999

IV/M.1653 BUHRMANN/CORPORATE EXPRESS 8.9.1999 C 278, s. 4 1.10.1999

IV/M.1670 GERIL/FCC CONSTRUCCION/ENGIL 10.9.1999 C 278, s. 6 1.10.1999

IV/M.1621 PAKHOED/VAN OMMEREN (II) 10.9.1999 C 282, s. 3 5.10.1999

IV/M.1627 CU ITALIA/BANCADELLE MARCHE/JV 13.9.1999 C 278, s. 5 1.10.1999

IV/M.1633 RWE UMWELT/VIVENDI/BERLINER 13.9.1999
WASSERBETRIEBE

IV/M.1630 AIR LIQUIDE/BOC 16.9.1999 C 266, s. 4 21.9.1999

IV/M.1642 ELF AQUITAINE/TOTALFINA 17.9.1999

IV/M.1644 WIENERBERGER/DSCB/STEINZEUG 17.9.1999 C 4, s. 9 7.1.2000

IV/M.1623 ALLIED SIGNAL/MTU 20.9.1999 C 11, s. 3 14.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 22.9.1999

IV/M.1656 HUHTAMÄKI OYJ/PACKAGING INDUSTRIES 23.9.1999 C 287, s. 3 8.10.1999
VAN LEER

IV/M.1643 IBM/SEQUENT 23.9.1999 C 342, s. 12 30.11.1999
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IV/M.1682 ASHLAND/SUPERFOS 23.9.1999 C 309, s. 3 28.10.1999

IV/M.1669 DEUTSCHE TELEKOM/ONE2ONE 27.9.1999 C 309, s. 3 28.10.1999

IV/M.1674 MAERSK/ECT 27.9.1999

IV/M.1557 EDF/LOUIS DREYFUS 28.9.1999 C 323, s. 11 11.11.1999

IV/M.1691 AEGON/GUARDIAN LIFE 28.9.1999 C 313, s. 7 30.10.1999

IV/M.1532 BPAMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 29.9.1999

IV/M.1383 EXXON/MOBIL 29.9.1999

IV/M.1649 GEFCO/KN ELAN 30.9.1999 C 319, s. 6 6.11.1999

IV/M.1659 PREUSSEN ELEKTRA/EZH 30.9.1999

IV/M.1654 TELEXIS/EDS 30.9.1999 C 313, s. 6 30.10.1999

IV/M.1699 TPG BACCHUS/BALLY 30.9.1999 C 295, s. 2 15.10.1999

IV/M.1641 LINDE/AGA 1.10.1999 C 285, s. 4 7.10.1999

IV/M.1628 TOTALFINA/ELF AQUITAINE 5.10.1999 C 322, s. 5 10.11.1999

IV/M.1651 MAERSK/SEA-LAND 6.10.1999 C 313, s. 6 30.10.1999

IV/M.1689 NESTLÉ/PILLSBURY/HÄAGEN-DAZS US 6.10.1999 C 316, s. 9 4.11.1999

IV/M.1694 EMC/DATAGENERAL 6.10.1999 C 347, s. 6 3.12.1999

IV/M.1439 TELIA/TELENOR 13.10.1999

IV/M.1597 CASTROL/CARLESS/JV 14.10.1999 C 16, s. 5 20.1.2000

IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 15.10.1999

IV/M.1686 DAIMLERCHRYSLER SERVICES/MB- 15.10.1999
AUTOMOBILVERTRIEBSGESELLSCHAFT

IV/M.1702 VEDIOR/SELECTAPPOINTMENTS 18.10.1999 C 357, s. 5 9.12.1999

IV/M.1698 RWA/NORDSEE/CERNY 20.10.1999

IV/M.1707 GILDE BUY-OUT FUND/SYNBRA 20.10.1999 C 351, s. 37 4.12.1999

IV/M.1679 FRANCE TELECOM/STI/SRD 21.10.1999 C 335, s. 3 23.11.1999

IV/M.1708 TAPIS SAINT-MACLOU/ALLIED CARPETS GROUP 21.10.1999 C 326, s. 11 13.11.1999

IV/M.1714 FÖRENINGSSPARBANKEN/FI-HOLDING/FIH 21.10.1999 C 353, s. 5 7.12.1999

IV/M.1575 THYSSEN KRUPP/VDM EVIDAL/KME SCHMÖLE 22.10.1999

IV/M.1672 VOLVO/SCANIA 25.10.1999 C 324, s. 10 12.11.1999

IV/M.1697 TPG PARTNERS II/PIAGGIO 25.10.1999

IV/M.1703 PHELPS DODGE/ASARCO 27.10.1999 C 313, s. 7 30.10.1999

IV/M.1571 NEW HOLLAND/CASE 28.10.1999 C 9, s. 12 13.1.2000

IV/M.1687 ADECCO/OLSTEN 29.10.1999

IV/M.1587 DANA/GKN 4.11.1999 C 9, s. 10 13.1.2000

IV/M.1732 SYDKRAFT/HEW/HANSAENERGYTRADING 4.11.1999

IV/M.1677 BT/LGT TELECOM 8.11.1999 C 4, s. 9 7.1.2000

IV/M.1348 ARCHER DANIELS MIDLAND/ALFRED C. 9.11.1999 C 5, s. 7 8.1.2000
TOEPFER INTERNATIONAL/INTRADE

IV/M.1663 ALCAN/ALUSUISSE 10.11.1999 C 5, s. 8 8.1.2000

IV/M.1719 DELTALLOYD VERZEKERINGSGROEP/NUTS OHRA 10.11.1999 C 357, s. 5 9.12.1999

IV/M.1715 ALCAN/PECHINEY 10.11.1999 C 5, s. 8 8.1.2000

IV/M.1626 SAIR GROUP/SAA 15.11.1999

IV/M.1711 TYCO/SIEMENS 16.11.1999 C 11, s. 4 14.1.2000

IV/M.1652 D’IETEREN/PGSI 17.11.1999 C 357, s. 4 9.12.1999

IV/M.1723 ILLINOIS TOOLWORKS/PREMARK 17.11.1999

IV/M.1667 BBL/BT/ISP-BELGIUM 17.11.1999
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IV/M.1736 UIAG/CARLYLE/ANDRITZ 17.11.1999 C 14, s. 7 19.1.2000

IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 18.11.1999

IV/M.1681 AKZO NOBEL/HOECHST ROUSSELVET 22.11.1999 C 11, s. 5 14.1.2000

IV/M.1599 DUPONT/TEIJIN 24.11.1999 C 4, s. 10 7.1.2000

IV/M.1538 DUPONT/SABANCI 24.11.1999 C 16, s. 4 20.1.2000

IV/M.1701 GRUNER + JAHR/DEKRA/FAIRCAR 24.11.1999 C 9, s. 8 13.1.2000

IV/M.1748 INDUSTRI KAPITAL LIMITED/SUPERFOS 24.11.1999 C 357, s. 4 9.12.1999

IV/M.1710 INDUSTRI KAPITAL 1997 LTD (MARMORANDUM)/ 29.11.1999 C 7, s. 2 11.2.2000
NESTE CHEMICALS

IV/M.1761 TOYOTAMOTOR/TOYOTAFRANCE 30.11.1999 C 358, s. 7 10.12.1999

IV/M.1650 ACEA/TELEFONICA 1.12.1999

IV/M.1754 MORGAN GRENFELL/PIAGGIO 1.12.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 1.12.1999

IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 1.12.1999

IV/M.1700 AVNET/EUROTRONICS 3.12.1999

IV/M.1739 IVECO/FRAIKIN 3.12.1999

IV/M.1735 SEITA/TABACALERA 3.12.1999

IV/M.1636 MMS/DASA/ASTRIUM 3.12.1999 C 358, s. 7 10.12.1999

IV/M.1728 CVC/TORRASPAPEL 3.12.1999 C 7, s. 2 11.2.2000

IV/M.1744 UPM-KYMMENE/STORAENSO/METSÄLIITTO/JV 3.12.1999

IV/M.1740 HEINZ/UNITED BISCUITS FROZEN AND 6.12.1999 C 4, s. 10 7.1.2000
CHILLED FOODS

IV/M.1764 SKANDINAVISKAENSKILDABANKEN/BFG BANK 10.12.1999

IV/M.1768 SCHOYEN/GOLDMAN SACHS/SWEBUS 10.12.1999 C 11, s. 6 14.1.2000

IV/M.1675 DUCROS/HERO FRANCE 13.12.1999

IV/M.1759 RMC/RUGBY 15.12.1999

IV/M.1717 SIEMENS/ITALTEL 15.12.1999 C 21, s. 26 25.1.2000

IV/M.1763 SOLUTIA/VIKING RESINS 17.12.1999

IV/M.1787 DEUTSCHE BAHN/NS GROEP/JV SERVICE STORES 17.12.1999 C 13, s. 4 18.1.2000

IV/M.1771 SEDGWICK NOBLE LOWNDES/WOOLWICH 17.12.1999 C 16, s. 4 20.1.2000

IV/M.1765 KKR ASSOCIATES/SIEMENS NIXDORF 17.12.1999 C 21, s. 26 25.1.2000
RETAILAND BANKING SYSTEMS

IV/M.1755 CVC/ACORDIS 20.12.1999

IV/M.1790 DEUTSCHE BANK/BHS/PAGO 20.12.1999 C 16, s. 5 20.1.2000

IV/M.1760 MANNESMANN/ORANGE 20.12.1999

IV/M.1767 AT&T/IBM/INTESA 20.12.1999

IV/M.1773 NORDIC CAPITAL/TRELLEBORG 20.12.1999

IV/M.1781 ELECTROLUX/ERICSSON 20.12.1999

IV/M.1693 ALCOA/REYNOLDS 20.12.1999

IV/M.1791 UBS CAPITAL/VENCAP/STIGA 20.12.1999 C 14, s. 7 19.1.2000

IV/M.1775 INGERSOLL-RAND/DRESSER-RAND/INGERSOLL- 22.12.1999
DRESSER PUMP

IV/M.1789 INA/LUK 22.12.1999

IV/M.1742 SUN CHEMICAL/TOTALFINA/COATES 22.12.1999

IV/M.1671 DOW CHEMICAL/UNION CARBIDE 22.12.1999 C 5, s. 7 8.1.2000
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Sag Parter Vedtaget EFT Offentlig-
den gjort den

JV 16 Bertelsmann/VIAG Game Channel 5.5.1999 C 186 2.7.1999

JV 17 Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel 21.5.1999 C 11 14.1.2000

JV 18 Chronopost/Correos 1.6.1999 C 302 19.10.1999

JV 19 KLM/Alitalia 11.8.1999 C 92 5.4.2000

JV 21 Skandia/Storebrand/Pohjola 17.8.1999 9.12.2000

JV 22 Fujitsu/Siemens 30.9.1999 C 318 5.11.1999

JV 28 Sydkraft/HEW/Hansa Energy Trading 30.11.1999

JV 26 FreeCom./Dangaard Holding 1.12.1999 C 365 18.12.1999

JV 24 Bertelsmann/Planeta/BOL Spain 3.12.1999 C 67 9.3.2000

JV 31 HMI International Holdings/Arnoldo Mondadori Editore 15.12.1999

JV 33 Hearst/VNU 15.12.1999

JV 23 Telefonica/Port. Telecom/Medi Telecom 17.12.1999 C 22 26.1.2000

JV 25 Sony/Time Warner/CDNow 21.12.1999 C 116 26.1.2000

JV 29 Lafarge/Readymix 20.12.1999 C 21 25.1.2000

* Meddelelse om, at beslutningen er vedtaget

Sag Parter Vedtaget EFT Offentlig-
den gjort den

IV/M.1221 REWE/MEINL 3.2.1999

IV/M.1313 DANISH CROWN/VESTJYSKE SLAGTERIER 9.3.1999 L 20 25.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 3.6.1999 C 162, s. 7 9.6.1999

IV/M.1383 EXXON/MOBIL 9.6.1999 C 170, s. 4 17.6.1999

IV/M.1532 BP AMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 10.6.1999 C 167, s. 5 15.6.1999

IV/M.1439 TELIA/TELENOR 15.6.1999 C 181, s. 18 26.6.1999

IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 3.8.1999 C 227, s. 22 10.8.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 30.8.1999 C 259, s. 9 11.9.1999

JV 15 BT/AT&T 30.3.1999 Ikke offentliggjort

1.2. Beslutninger efter artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89
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E — Pressemeddelelser

1. Beslutninger vedtaget efter artikel 6 og 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 

1.1. Beslutninger efter artikel 6, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

Sag Parter Vedtaget den

EKSF.1268 Usinor/Cockerill — 4.2.1999 4.2.1999

EKSF 1293 Thyssen Handel/Mannesmann Handel 7.4.1999

EKSF 1309 Lucchini/Ascometal 21.6.1999

EKSF 1310 British Steel/Hoogovens 15.7.1999

EKSF 1311 British Steel/Sogerail 2.8.1999

EKSF 1306 Shell/Carbones del Zulia/Ruhrkohle 16.8.1999

EKSF 1313 Aceralia/Ucin 26.8.1999

EKSF 1295 Thyssen/Usinor Grain Orientes 8.10.1999

EKSF 1316 RAG/Burton 17.11.1999

2. Beslutninger efter EKSF-traktatens artikel 66

Reference Dato Emne

IP/99/8 7.1.1999 Kommissionen godkender Philips’ tilbagekøb af sin andel i Philips Consumer 
Communications — et tidligere joint venture mellem Philips og Lucent 
Technologies

IP/99/19 13.1.1999 Kommissionen giver grønt lys for fusionen mellem Siebe og BTR

IP/99/20 13.1.1999 Kommissionen godkender Menzies og Lufthansas joint venture i Manchesters 
lufthavn

IP/99/21 14.1.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Newell og Rubbermaid

IP/99/22 13.1.1999 Kommissionen giver tilladelse til, at Akzo Nobel og Glaverbel kan overtage 
Eijkelkamp

IP/99/42 21.1.1999 Kommissionen godkender, at Gaz de France Deutschland og Bewag erhverver 
fælles kontrol med GasAG

IP/99/49 27.1.1999 Kommissionen godkender, at London Electricity overtages af Electricité de 
France

IP/99/50 27.1.1999 Kommissionen gør ikke indsigelse mod, at Alba AG & Co. KG overtager 
aktierne i Elsa Elbe-Saale Recycling GmbH, et helejet datterselskab af Otto

IP/99/51 27.1.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Pechiney og Samancor i 
siliciumsektoren

IP/99/62 2.2.1999 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem 
KLM og Martinair

IP/99/63 2.2.1999 Kommissionen godkender Rexams overtagelse af PLM

IP/99/64 2.2.1999 Kommissionen godkender, at Recoletos erhverver fælles kontrol med forlaget 
“El Mundo”

IP/99/86 4.2.1999 Kommissionen godkender Volkswagens AG’s overtagelse af Autoeuropa

IP/99/87 4.2.1999 Kommissionen godkender Tyco Internationals overtagelse af AMP

IP/99/88 4.2.1999 Kommissionen godkender Deutsche Bank AG’s (Tyskland) overtagelse af the 
Coral Group (UK)

IP/99/89 4.2.1999 Kommissionen giver Cargill tilladelse til at overtage Continental Grains 
Commodity Marketing Group Division
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IP/99/92 4.2.1999 Kommissionen giver Usinor (Frankrig) en betinget godkendelse af overtagelsen 
af Cockerill Sambre (Belgien))

IP/99/93 5.2.1999 Kommissionen godkender Nordic Capitals overtagelse af fælles kontrol med 
den svenske møbelvirksomhed Hilding Anders

IP/99/96 8.2.1999 Kommissionen godkender DuPonts (USA) overtagelse af Herberts AG 
(Tyskland)

IP/99/97 8.2.1999 Kommissionen godkender International Paper Companys overtagelse af 
Union Camp Corporation (begge USA)

IP/99/99 9.2.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem de to finske virksomheder Valmet 
og Rauma

IP/99/100 10.2.1999 Kommissionen idømmer A.P. Møller bøder for sen anmeldelse og ulovlig 
gennemførelse af tre fusioner

IP/99/106 12.2.1999 Kommissionen godkender oprettelsen af Autofin, et joint venture i den 
græske banksektor

IP/99/107 12.2.1999 Kommissionen godkender Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA’s overtagelse 
af Rexams industriemballagedivision

IP/99/115 16.2.1999 Kommissionen giver tilladelse til Bertelsmanns (Tyskland) overtagelse af 
Springer-Verlagsgruppe (Østrig/Tyskland)

IP/99/116 16.2.1999 Kommissionen giver tilladelse til TPG’s overtagelse af Jet Services

IP/99/124 17.2.1999 Kommissionen godkender Deutsche Posts overtagelse af Danzas (Schweiz)

IP/99/129 23.2.1999 Kommissionen giver tilladelse til Storecards joint venture

IP/99/134 25.2.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Deutsche Post og Securicor

IP/99/135 25.2.1999 Kommissionen godkender Polar Motors Group Ltd’s overtagelse af Dagenham 
Motors Group PLC

IP/99/138 1.3.1999 Kommissionen giver tilladelse til, at Halifax Plc (UK) og Cetelem SA
(Frankrig) kan overtage kontrollen med Harry Dawn Ltd (UK)

IP/99/139 1.3.1999 Kommissionen godkender CVC’s overtagelse af fælles kontrol med Wavin

IP/99/140 1.3.1999 Kommissionen giver tilladelse, at La Poste (Frankrig) kan overtage Denkhaus 
(Tyskland)

IP/99/151 3.3.1999 Kommissionen giver tilladelse til CRH’s (Irland) overtagelse af enekontrol 
med Ibstock (UK)

IP/99/153 4.3.1999 Kommissionen godkender Mondi Minorco Papers overtagelse af AFP
(Europe) Limiteds bølgepapdivision

IP/99/154 5.3.1999 Kommissionen godkender Vivendis overtagelse af kontrollen med FCC

IP/99/155 4.3.1999 Kommissionen godkender BASF’s og Svenska Lantmännen Riksförbunds 
overtagelse af fælles kontrol med Svalöf Weibull AB

IP/99/156 4.3.1999 Kommissionen godkender Lafarge SA’s (Frankrig) og Titan Cement Company 
SA’s (Grækenland) overtagelse af fælles kontrol med Beni Suef Cement Co. 
(Egypten)

IP/99/157 5.3.1999 Kommissionen vil foretage en tilbundsgående undersøgelse af fusionen 
mellem Deutsche Post og Trans-o-Flex

IP/99/162 9.3.1999 Kommissionen godkender et joint venture, der fusionerer Thomas Cook og 
Carlson på det britiske marked for turistrejser

IP/99/163 9.3.1999 Kommissionen godkender CVC Capital Partners’ overtagelse af fælles kontrol 
med Dynoplast-koncernen

IP/99/167 12.3.1999 Kommissionen godkender TRW’s overtagelse af LucasVarity

IP/99/175 16.3.1999 Kommissionen giver tilladelse til fusionen mellem Sanofi og Synthélabo 
(Frankrig)

IP/99/176 16.3.1999 Kommissionen godkender Teksids overtagelse af Renaults støberidivision

IP/99/177 16.3.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Thomson-CSF og Racal 
Electronics
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IP/99/178 16.3.1999 Kommissionen godkender Daimler Chrysler AG’s overtagelse af enekontrollen 
med ABB Daimler Benz Transportation (Adtranz)

IP/99/188 18.3.1999 Kommissionen godkender Hyundais overtagelse af Kia

IP/99/189 18.3.1999 Kommissionen godkender BAT/Rothmans-fusionen i sektoren for forarbejdet 
tobak

IP/99/196 26.3.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Carrier og Toshiba

IP/99/197 29.3.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Total og PetroFina, efter at 
parterne har afgivet tilsagn, mens en del af transaktionen henvises til de franske 
konkurrencemyndigheder

IP/99/199 29.3.1999 Kommissionen godkender Cinvens og CVC’s overtagelse af den britiske 
bookmaker William Hill

IP/99/201 29.3.1999 Kommissionen godkender Fords (USA) overtagelse af Volvo Cars (Sverige)

IP/99/214 7.4.1999 Kommissionen godkender Eaton Corporations overtagelse af Aeroquip-
Vickers, Incorporated

IP/99/215 7.4.1999 Kommissionen godkender Metallgesellschafts overtagelse af GEA

IP/99/218 9.4.1999 Kommissionen godkender AXA’s overtagelse af Guardian Royal Exchange 
efter at have modtaget tilsagn

IP/99/219 9.4.1999 Kommissionen giver tilladelse til Thyssen Handelsunion AG’s overtagelse af 
Mannesmann Handel AG

IP/99/220 9.4.1999 Kommissionen henviser fusionen mellem Rabobank-Beeck og Homann til det 
tyske Bundeskartellamt

IP/99/221 9.4.1999 Kommissionen giver Lucent Technologies tilladelse til at overtage Ascend 
Communications

IP/99/222 9.4.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Sms og Mannesmann Demag

IP/99/226 13.4.1999 Kommissionen godkender Kingfishers overtagelse af det tyske fotolaboratorium 
Wegert-Großlabor

IP/99/229 15.4.1999 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af Hutchisons og 
Rotterdams havnemyndigheders overtagelse af ECT

IP/99/231 16.4.1999 Kommissionen godkender Agfa-Gevaerts (Belgien) overtagelse af visse 
aktiver fra Sterling (USA)

IP/99/233 20.4.1999 Kommissionen godkender på visse betingelser Rohm and Haas’ overtagelse 
af Morton International (begge USA)

IP/99/249 22.4.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Financial Times (UK) og 
Gruner+Jahr (Tyskland)

IP/99/251 22.4.1999 Kommissionen godkender Swiss Lifes (Schweiz) overtagelse af Lloyd 
Continental (Frankrig)

IP/99/252 23.4.1999 Kommissionen godkender Deutsche Telekoms overtagelse af Max Mobil 
(Østrig)

IP/99/253 22.4.1999 Kommissionen godkender Olivettis overtagelse af Telecom Italia (begge 
Italien)

IP/99/255 22.4.1999 Kommissionen annullerer sin oprindelige beslutning om at godkende fusionen 
mellem Sanofi og Synthélabo, men siger, at tidsplanen stadig gælder

IP/99/256 23.4.1999 Kommissionen godkender Deutsche Banks overtagelse af Bankers Trust

IP/99/259 23.4.1999 Kommissionen godkender AT&T Corp.’s overtagelse af IBM Global Network

IP/99/260 26.4.1999 Kommissionen giver tilladelse til fusionen mellem de italienske bogklubber 
Mondadori og Bertelsmann

IP/99/262 27.4.1999 Kommissionen godkender Denso Corporations (Japan) overtagelse af Magneti 
Marelli Manufacturing (Italien)

IP/99/263 27.4.1999 Kommissionen godkender Imetals overtagelse af English China Clays på 
visse betingelser
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IP/99/276 28.4.1999 Kommissionen giver Fyffes og Capespan Group tilladelse til i fællesskab at 
overtage kontrollen med Capespan International

IP/99/278 29.4.1999 Kommissionen godkender de ikke-militære aspekter af fusionen mellem 
Lagardère og Aérospatiale

IP/99/283 30.4.1999 Kommissionen godkender Vivendis (Frankrig) overtagelse af US Filter (USA)

IP/99/284 30.4.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Snecma og Sabena

IP/99/285 30.4.1999 Kommissionen godkender Carlyles overtagelse af Honsel

IP/99/289 3.5.1999 Kommissionen godkender Lear Corporations overtagelse af United 
Technologies Automotive Inc.

IP/99/297 6.5.1999 Kommissionen godkender MAN Rolands (Tyskland) overtagelse af 
Omnigraph (Tyskland)

IP/99/301 4.5.1999 Kommissionen gør ikke indsigelse mod Finmeccanicas overtagelse af 
aktiverne i Breda Fucine Meridionale i likvidation

IP/99/306 5.5.1999 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af et joint venture 
mellem Kværner og Ahlström i sektoren for kemisk papir

IP/99/309 7.5.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Bertelsmann (Tyskland) og 
Havas (Frankrig) om salg af franske bøger på Internettet

IP/99/310 7.5.1999 Kommissionen godkender Johnson & Sons (USA) overtagelse af en andel på 
35% i joint venturet Cofresco fra Dow Chemicals (USA)

IP/99/311 7.5.1999 Kommissionen godkender en fusion mellem Kuoni (Schweiz) og First Choice 
(UK) i rejsebranchen

IP/99/312 7.5.1999 Kommissionen godkender, at Thomson-CSF (Frankrig), Caja Madrid og Banco 
Zaragozano (Spanien) i fællesskab overtager kontrollen med Indra (Spanien)

IP/99/315 10.5.1999 Kommissionen godkender Mærsk A/S’ (Danmark) overtagelse af Safmarine 
Container Lines N.V. (Sydafrika) i linjerederisektoren

IP/99/316 10.5.1999 Kommissionen godkender Scandinavian Mill Services joint venture om 
generelle vedligeholdelsestjenester i pulp- og papirindustrien

IP/99/318 11.5.1999 Deutsche Post har trukket sin anmeldelse af den planlagte fusion med Trans-
o-Flex tilbage

IP/99/320 17.5.1999 Kommissionen godkender TNT Post Groups (Nederlandene) overtagelse af 
Tecnologistica (Italien)

IP/99/325 11.5.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Rolls-Royce, SIAog HAESL

IP/99/331 17.5.1999 Kommissionen godkender Renault/Nissan-transaktionen (Frankrig/Japan)

IP/99/335 19.5.1999 Kommissionen giver tilladelse til fusionen mellem Sanofi og Synthélabo 
(Frankrig) på visse betingelser

IP/99/336 19.5.1999 Kommissionen giver grønt lys for UBS’ (Schweiz) overtagelse af Groupe 
Valfond (Frankrig)

IP/99/342 25.5.1999 Kommissionen giver tilladelse til fusionen mellem Vodafone og AirTouch

IP/99/343 25.5.1999 Kommissionen godkender, at et konsortium bestående af Hochtief og Frankfurts 
lufthavn overtager Berlin Brandenburg Airport Holding

IP/99/344 25.5.1999 Kommissær Van Miert hilser Coca-Colas beslutning om at opgive at overtage 
Schweppes på det europæiske fastland velkommen

IP/99/355 26.5.1999 Kommissionen giver tilladelse til et joint venture mellem Bosch (Tyskland) 
og Magneti Marelli (Italien)

IP/99/356 26.5.1999 Kommissionen godkender United Technologies’ overtagelse af Sundstrand 
(begge USA)

IP/99/363 1.6.1999 Kommissionen godkender Fords overtagelse af den britiske virksomhed 
Kwik-Fit plc

IP/99/367 3.6.1999 Kommissionen giver ABB og Alstom tilladelse til at iværksætte et joint 
venture om udstyr til elproduktion
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IP/99/369 3.6.1999 Kommissionen giver General Electric (USA) tilladelse til at overtage Alstoms 
(Frankrig) division for kraftige gasturbiner

IP/99/370 3.6.1999 Kommissionen godkender Solvays (Belgien) overtagelse af BASF’s PVC- og 
PVDC-divisioner (Tyskland)

IP/99/374 4.6.1999 Kommissionen giver Schneider (Frankrig) tilladelse til at overtage Lexel 
(Danmark)

IP/99/375 4.6.1999 Kommissionen giver BayWa (Tyskland) og RWA Genossenschaft (Østrig) 
tilladelse til at overtage den fælles kontrol med RWA AG (Østrig)

IP/99/384 9.6.1999 Kommissionen godkender Aegon N.V.’s (Nederlandene) overtagelse af 
kontrollen med Transamerica Corporation (USA)

IP/99/388 11.6.1999 Kommissionen indleder en detaljeret undersøgelse af fusionen mellem BP
Amoco og Arco

IP/99/390 11.6.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Media Planning og Havas 
Advertising

IP/99/391 14.6.1999 Kommissionen henviser det planlagte joint venture mellem CSME, MSCA og 
ROCK til de kompetente franske myndigheder

IP/99/392 14.6.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Thomson-CSF og Eurocopter

IP/99/393 14.6.1999 Kommissionen giver TI Group plc tilladelse til at overtage Walbro Corporation

IP/99/397 16.6.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Kingfisher og ASDA

IP/99/402 17.6.1999 Kommissionen godkender, at Otto Versand (Tyskland) overtager Freemans (UK)

IP/99/403 18.6.1999 Kommissionen giver Getronics (Nederlandene) tilladelse til at overtage Wang 
(USA)

IP/99/408 22.6.1999 Kommissionen godkender Artémis SA’s (Frankrig) overtagelse af Sanofi 
Beauté (Frankrig)

IP/99/409 22.6.1999 Kommissionen godkender DuPont de Nemours & Co.’s overtagelse af Pioneer 
Hi-Bred International Inc. (begge USA)

P/99/410 22.6.1999 Kommissionen godkender Lucchini-koncernens (Italien) overtagelse af 
Ascométal (Frankrig)

IP/99/421 24.6.1999 KLM har trukket anmeldelsen af sin planlagte fusion med Martinair tilbage

IP/99/422 24.6.1999 Kommissionen godkender Ipstats (Nederlandene) overtagelse af Unimetal 
(Frankrig)

IP/99/424 25.6.1999 Kommissionen godkender Hyundai Electronics Industries’ overtagelse af LG 
Semicon (begge Sydkorea)

IP/99/426 28.6.1999 Kommissionen godkender de ikke-militære aspekter af fusionen mellem 
British Aerospace og Marconi (UK)

IP/99/427 28.6.1999 Kommissionen godkender Cinvens og Investcorps fælles overtagelse af 
Zenecas division for specialkemikalier (alle UK)

IP/99/428 28.6.1999 Kommissionen godkender Astrolink joint venturet mellem Lockheed Martin, 
TRW (begge USA) og Telespazio (Italien)

IP/99/430 29.6.1999 Kommissionen giver tilladelse til Computer Associates’ overtagelse af 
Platinum (begge USA)

IP/99/431 29.6.1999 Kommissionen godkender Fords overtagelse af Compagnie Plastic Omniums 
division for plastkomponenter til bilinteriører

IP/99/445 6.7.1999 Kommissionen godkender oprettelsen af et joint venture mellem den svenske 
virksomhed Gränges og norske Hydro Aluminium, et datterselskab af Norsk 
Hydro

IP/99/451 2.7.1999 Kommissionen godkender Winds overtagelse af Enels interne telenet, Enel 
STC (begge Italien)

IP/99/452 2.7.1999 Kommissionen giver tilladelse til Babcock Borsigs overtagelse af AE 
Energietechnik

IP/99/453 2.7.1999 Kommissionen godkender et joint venture inden for majs- og solsikkefrø
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IP/99/454 2.7.1999 Kommissionen godkender HSBC’s overtagelse af to virksomheder i 
finanssektoren

IP/99/456 5.7.1999 Kommissionen gør ikke indsigelse mod Deutsche Posts overtagelse af Nedlloyds 
landtransportdivision — andre konkurrenceaspekter skal undersøges nærmere

IP/99/458 6.7.1999 Kommissionen godkender Norsk Hydros overtagelse af Saga Petroleum

IP/99/459 6.7.1999 Kommissionen godkender ISS’ overtagelse af Abilis

IP/99/460 6.7.1999 Kommissionen godkender CVC’s overtagelse af Danones og Gerresheimers 
divisioner for glasemballage til føde- og drikkevarer

IP/99/481 9.7.1999 Kommissionen godkender Unisources overtagelse af enekontrollen med AUCS

IP/99/485 9.7.1999 Kommissionen modsætter sig ikke Deutsche Posts overtagelse af ASG

IP/99/524 19.7.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem British Steel (UK) og Hoogovens 
(Nederlandene)

IP/99/533 20.7.1999 Kommissionen suspenderer portugisiske foranstaltninger, for at forhindre 
BSCH i at overtage fælles kontrol med Champalimaud-koncernen

IP/99/544 20.7.1999 Kommissionen godkender EdF’s (Frankrig) overtagelse af SWEB (UK)

IP/99/552 22.7.1999 Kommissionen godkender BT’s (UK) og AT&T’s (USA) overtagelse af Japan 
Telecom (Japan)

IP/99/553 22.7.1999 Kommissionen godkender General Motors’ (USA) overtagelse af Arriva 
Automotive Solutions (UK)

IP/99/557 23.7.1999 Kommissionen godkender PPR’s (Frankrig) overtagelse af Gucci (Italien)

IP/99/561 26.7.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Wal-Mart (USA) og ASDA (UK)

IP/99/563 26.7.1999 Kommissionen giver Tyco (Bermuda) tilladelse til at overtage Raychem (USA)

IP/99/567 27.7.1999 Kommissionen godkender en fusion i dæksektoren

IP/99/568 27.7.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem AT&T og MediaOne (begge USA)

IP/99/590 28.7.1999 Kommissionen godkender Toyotas overtagelse af selskabets danske distributør

IP/99/591 28.7.1999 Kommissionen idømmer Sanofi og Synthélabo (Frankrig) bøder for at have 
afgivet urigtige oplysninger om deres fusion

IP/99/605 30.7.1999 Kommissionen godkender oprettelsen af et joint venture mellem den svenske 
virksomhed Mo och Domsjö og Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA i 
sektoren for fint papir

IP/99/606 2.8.1999 Kommissionen giver tilladelse til et joint venture mellem France Telecom og 
Editel

IP/99/607 2.8.1999 Kommissionen godkender Hicks, Muses (USA) overtagelse af Hillsdown (UK)

IP/99/608 3.8.1999 Kommissionen godkender Amadeus’overtagelse af den fælles kontrol med Start

IP/99/610 3.8.1999 Kommissionen godkender BSCH’s (Spanien) overtagelse af den fælles 
kontrol med Champalimaud-koncernen (Portugal)

IP/99/611 3.8.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Kirch (Tyskland) og 
Mediaset (Italien) i tv-sektoren

IP/99/615 4.8.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Meritor (USA) og ZF 
Friedrichshafen (Tyskland)

IP/99/616 4.8.1999 Kommissionen godkender joint venture-selskabet IGO Plus i den nederlandske 
offentlige transportsektor

IP/99/617 4.8.1999 Kommissionen godkender SairGroups og Marine-Wendels overtagelse af 
luftfartsselskabet AOM Minerve (Frankrig)

IP/99/618 5.8.1999 Hutchison og Rotterdams kommunale havnemyndigheder opgiver deres fælles 
overtagelse af European Combined Terminals

IP/99/625 10.8.1999 Kommissionen giver Vivendi (Frankrig) tilladelse til at overtage Teerbau 
(Tyskland)

IP/99/626 10.8.1999 Kommissionen godkender på visse betingelser fusionen mellem Hoechst 
(Tyskland) og Rhône-Poulenc (Frankrig), der samles under navnet Aventis



KONK. BERETN. 1999

FUSIONSKONTROL 219

IP/99/627 10.8.1999 Kommissionen godkender et joint venture i sektoren for kunstnermaterialer

IP/99/629 13.8.1999 Kommissionen godkender et joint venture i ejendomssektoren mellem DB 
Investments (UK), SPP og Öhman (begge Sverige)

IP/99/632 18.8.1999 Kommissionen henviser Heinekens (Nederlandene) påtænkte overtagelse af 
Cruzcampo (Spanien) til de spanske myndigheder

IP/99/636 20.8.1999 Kommissionen godkender Preussags (Tyskland) overtagelse af Babcock 
Borsig (Tyskland)

IP/99/637 23.8.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Knorr-Bremse og Rexroth 
(begge Tyskland)

IP/99/638 23.8.1999 Kommissionen givet grønt lys for Suez-Lyonnaise des Eaux’ (Frankrig) 
overtagelse af Nalco (USA)

IP/99/642 27.8.1999 Kommissionen godkender Arbed-koncernens (Luxembourg) overtagelse af 
Ucíns (Spanien) ståldivision

IP/99/644 30.8.1999 Kommissionen godkender Royal & Sun Alliances (UK) overtagelse af Trygg 
Hansa (Sverige)

IP/99/649 31.8.1999 Kommissionen godkender Bank of New Yorks (USA) overtagelse af RBS 
Trust Bank (UK)

IP/99/650 31.8.1999 Kommissionen godkender Bank of New Yorks (USA) overtagelse af den 
fælles kontrol med RBSI Security Services (Holdings) Limited (UK)

IP/99/651 31.8.1999 Kommissionen godkender et joint venture på factoring-området mellem 
Crédit Lyonnais (Frankrig) og Allianz (Tyskland)

IP/99/655 6.9.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Reckitt og Benckiser (UK/
Nederlandene)

IP/99/665 8.9.1999 Kommissær Van Miert hilser opgivelsen af et joint venture mellem Kværner 
(UK/Norge) og Ahlström (Finland) velkommen

IP/99/669 9.9.1999 Kommissionen indleder overtrædelsesprocedure mod Portugal for ikke at 
have overholdt suspensionsbeslutningen i sagen BSCH/Champalimaud

IP/99/670 9.9.1999 Kommissionen godkender en fusion mellem hotelkoncerner

IP/99/673 13.9.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Pakhoed og Van Ommeren efter 
frasalg af lagerterminaler

IP/99/674 13.9.1999 Kommissionen giver tilladelse til et joint venture mellem STN Atlas (Tyskland) 
og SAIT Radio Holland (Belgien)

IP/99/677 14.9.1999 Kommissionen giver Buhrmann (Nederlandene) tilladelse til at overtage 
CorpExpress (USA)

IP/99/678 14.9.1999 Kommissionen giver tilladelse til RWE’s (Tyskland) og Vivendis (Frankrig) 
investeringer i Berlins vandforsyning

IP/99/679 14.9.1999 Kommissionen godkender FCC’s (Spanien) overtagelse af den fælles kontrol 
med Engil (Portugal)

IP/99/680 14.9.1999 Kommissionen godkender joint ventures mellem CU Italia og BDM (begge 
Italien)

IP/99/688 17.9.1999 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af L’Air Liquides 
(Frankrig) overtagelse af dele af BOC (UK)

IP/99/689 20.9.1999 Kommissionen godkender Wienerbergers og Cremer & Breuers overtagelse af 
den fælles kontrol med Steinzeug GmbH

IP/99/693 21.9.1999 Kommissionen godkender AlliedSignals (USA) og MTU’s (Tyskland) joint 
venture for små aeroderivative gasturbiner

IP/99/696 24.9.1999 Kommissionen godkender Ashlands (USA) offentlige bud på Superfos 
(Danmark)

IP/99/697 24.9.1999 Kommissionen godkender IBM’s overtagelse af Sequent (begge USA)

IP/99/698 24.9.1999 Kommissionen godkender Huhtamäkis (Finland) overtagelse af Van Leer 
(Nederlandene) i emballagesektoren
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IP/99/701 27.9.1999 Kommissionen giver tilladelse til et joint venture mellem Mærsk (Danmark) 
og ECT (Nederlandene) med henblik på drift af en containerterminal

IP/99/702 28.9.1999 Kommissionen giver tilladelse til Deutsche Telekoms (Tyskland) overtagelse 
af One2One (UK)

IP/99/707 29.9.1999 Kommissionen godkender Aegon UK Plc’s (Nederlandene) overtagelse af 
Guardian Life Business (UK)

IP/99/711 29.9.1999 Kommissionen godkender en fusion mellem Exxon og Mobil (begge USA) 
på visse betingelser

IP/99/715 1.10.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Telexis og EDS i sektoren 
for call centre

IP/99/716 1.10.1999 Kommissionen godkender PreussenElektras (Tyskland) overtagelse af EZH 
(Nederlandene)

IP/99/717 1.10.1999 Kommissionen giver Gefco tilladelse til at overtage kontrollen med KN 
ELAN (Tyskland)

IP/99/719 1.10.1999 Kommissionen giver på visse betingelser grønt lys for et joint venture mellem 
Siemens (Tyskland) og Fujitsu (Japan) med henblik på at fremstille hardware

IP/99/720 1.10.09 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af Lindes (Tyskland) 
overtagelse af AGA (Sverige) i industrigassektoren

IP/99/723 4.10.1999 Kommissionen godkender TPG’s (USA) overtagelse af Bally (Schweiz)

IP/99/730 7.10.1999 Kommissionen indleder en detaljeret undersøgelse af den påtænkte fusion 
mellem TotalFina og Elf Aquitaine (Frankrig)

IP/99/732 7.10.1999 Kommissionen godkender et amerikansk joint venture mellem Nestlé USA og 
Pillsbury

IP/99/733 7.10.1999 Kommissionen giver Mærsk (Danmark) tilladelse til at overtage Sea-Lands 
(USA) containertransport i linjefart

IP/99/734 7.10.1999 Kommissionen godkender EMC’s overtagelse af Data General (begge USA)

IP/99/749 13.10.1999 Kommissionen går videre med overtrædelsesproceduren mod Portugal for at 
have ignoreret suspensionsbeslutningen i sagen BSCH/Champalimaud

IP/99/757 15.10.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Castrol og Carless 
Refining og Marketing Ltd.

IP/99/762 18.1099 Kommissionen godkender et joint venture i sektoren for leasing af biler i 
Østrig mellem DaimlerChrysler og Pappas Group

IP/99763 18.10.1999 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af Canadian Airlines-
fusionen

IP/99/770 19.10.1999 Kommissionen godkender en fusion i sektoren for midlertidige 
beskæftigelsestjenester

IP/99/773 20.10.1999 Finansielle tjenesteydelser: Kommissionen sender begrundet udtalelse til 
Portugal om vetoet mod BSCH’s interesser i Champalimaud-koncernen

IP/99/774 20.10.1999 EU’s konkurrenceret: Kommissionen underkender portugisiske 
foranstaltninger mod BSCH/Champalimaud-transaktionen

IP/99/779 21.10.1999 Kommissionen godkender Gilde Buy-Out Funds overtagelse af Shells 
aktiepost i Synbra B.V.

IP/99/780 21.10.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem RWA Raiffaisen Ware 
Austria AG og Nordsee GmbH, Østrig

IP/99/785 22.10.1999 Kommissionen giver tilladelse til et joint venture i Portugal mellem France 
Telecom og Sonae-koncernen

IP/99/791 25.10.1999 Kommissionen godkender Tapis Saint-Maclous overtagelse af Allied Carpets

IP/99/792 25.10.1999 Kommissionen godkender joint venture mellem Thyssen Krupp (Tyskland) og 
SMI (Italien)

IP/99/793 26.10.1999 Kommissionen indleder detaljeret undersøgelse af fusionen mellem Volvo og 
Scania
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IP/99/797 26.10.1999 Kommissionen godkender Föreningssparbankens overtagelse af FIH

IP/99/811 28.10.1999 Kommissionen godkender New Hollands (Nederlandene) overtagelse af Case 
Corporation (USA) på en lang række betingelser

IP/99/815 29.10.1999 Kommissionen godkender den schweiziske virksomhed Adeccos overtagelse 
af den amerikanske virksomhed Olsten Employment Services

IP/99/818 3.11.1999 Kommissionen henviser sagen BSCH/Champalimaud til Domstolen

IP/99/820 5.11.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Dana Corporation (UK) og 
GKN plc (UK) med henblik på fremstilling af lette skrueaksler

IP/99/835 11.11.1999 Kommissionen indleder detaljeret undersøgelse af fusionerne mellem 
aluminiumproducenterne Alcan, Alusuisse og Pechiney

IP/99/839 10.11.1999 Kommissionen giver British Telecom tilladelse til at overtage aktier i LGT
Telecom (Korea)

IP/99/840 10.11.1999 Kommissionen giver Archer Daniels Midland Company tilladelse til at 
overtage den fælles kontrol med Alfred C. Toepfer International og InTrade

IP/99/842 11.11.1999 Kommissionen godkender en fusion i forsikringssektoren i Holland og Belgien

IP/99/845 16.11.1999 Kommissionen giver SairGroup tilladelse til at overtage en aktiepost i South 
African Airways

IP/99/852 17.11.1999 Kommissionen godkender Tycos overtagelse af Siemens’ division for 
elektromekaniske komponenter

IP/99/855 18.11.1999 Kommissionen godkender det belgiske joint venture mellem BT og BBL

IP/99/857 18.11.1999 Kommissionen godkender Illinois Tool Works’ overtagelse af Premark 
International

IP/99/858 18.11.1999 Kommissionen godkender d’Ieterens overtagelse af enekontrollen med Plate 
Glass & Shatterprufe Industrie

IP/99/859 18.11.1999 Kommissionen godkender Carlyles og UIAG’s overtagelse af Andritz

IP/99/869 23.11.1999 Kommissionen godkender Akzo Nobels overtagelse af Hoechst Roussel Vet 
GmbH på visse betingelser

IP/99/891 25.11.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Gruner+Jahr og DEKRA

IP/99/892 25.11.1999 Kommissionen giver Industri Kapital tilladelse til at overtage Superfos A/S

IP/99/893 25.11.1999 Kommissionen godkender et joint venture inden for polyesterprodukter 
mellem DuPont og Sabanci

IP/99/894 25.11.1999 Kommissionen godkender et joint venture inden for polyesterfilm mellem 
DuPont og Teijin

IP/99/912 30.11.1999 Kommissionen giver Industri Kapital (Marmorandum) tilladelse til at 
overtage Neste Chemicals

IP/99/932 Kommissionen godkender et joint venture mellem Acea og Telefónica

IP/99/933 2.12.1999 Kommissionen godkender Morgan Grenfell Development Capital 
Syndications Ltd.’s overtagelse af Piaggio & C.S.p.A

IP/99/934 2.12.1999 Kommissionen godkender Toyota Motor Corporations overtagelse af den 
franske distributør Toyota France SA

IP/99/942 6.12.1999 Kommissionen godkender Iveco Groups overtagelse af Fraikin Group

IP/99/943 6.12.1999 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af oprettelsen af 
Astrium, et joint venture mellem Matra Marconi Space og DASA inden for 
rumforskningen

IP/99/945 6.12.1999 Kommissionen godkender en fusion i tobakssektoren mellem Seita (Frankrig) 
og Tabacalera (Spanien), hvorved selskabet Altadis oprettes

IP/99/946 7.12.1999 Kommissionen godkender Avnet Inc.’s overtagelse af enekontrollen med 
Sonepar Electronique International SA’s aktiviteter under varemærket SEI i 
sektoren for engrosdistribution af elektroniske komponenter

IP/99/947 7.12.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem UPM-Kymmene, Stora 
Enso og Metsäliitto
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IP/99/949 7.12.1999 Kommissionen godkender Heinz Company’s (USA) overtagelse af United 
Biscuits’ (UK) division for frosne og afkølede fødevarer

IP/99/969 10.12.1999 Kommissionen godkender CVC-koncernens overtagelse af enekontrollen med 
Torraspapel-koncernen

IP/99/971 13.12.1999 Kommissionen godkender Skandinaviska Enskilda Bankens overtagelse af 
BfG Bank

IP/99/972 13.12.1999 Kommissionen giver Schoyen og Goldman Sachs tilladelse til at overtage 
Swebus

IP/99/983 14.12.1999 Kommissionen giver tilladelse til et joint venture mellem Ducros og Hero 
France

IP/99/991 16.12.1999 Kommissionen godkender RMC-koncernens overtagelse af Rugby-koncernen

IP/99/992 16.12.1999 Kommissionen godkender Siemens’ og Telecom Italias opsplitning af Italtel

IP/99/1001 20.12.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Sedgwick Noble Lowndes 
(UK) og Woolwich (UK)

IP/99/1003 20.12.1999 Kommissionen godkender KKR Associates’ overtagelse af Siemens Nixdorf 
Retail and Banking Systems

IP/99/1004 20.12.1999 Kommissionen godkender Solutias overtagelse af Viking Resins Group

IP/99/1006 20.12.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Deutsche Bahn og NS Groep

IP/99/1010 20.12.1999 Kommissionen indleder detaljeret undersøgelse af fusionen mellem 
aluminiumsproducenterne Alcoa og Reynolds

IP/99/1012 21.12.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Deutsche Bank og BHS 
Holding, et medlem af Metro-koncernen

IP/99/1013 21.12.1999 Kommissionen giver Nordic Capital og Trelleborg tilladelse til at overtage 
NT Holding

IP/99/1014 21.12.1999 Kommissionen godkender AT&T’s overtagelse af Intesas division for netadgang

IP/99/1017 21.12.1999 Kommissionen godkender investeringsselskabet CVC Groups overtagelse af 
Acordis’ fiberdivision fra Akzo Nobel

IP/99/1018 21.12.1999 Kommissionen godkender Mannesmanns overtagelse af Orange

IP/99/1019 21.12.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem Electrolux og Ericsson

IP/99/1023 22.12.1999 Kommissionen godkender UBS Capitals (Nederlandene) og Vencaps (Sverige) 
fælles overtagelse af Stiga

IP/99/1046 22.12.1999 Kommissionen godkender Sun Chemicals overtagelse af Coates’ division for 
tryksværte

IP/99/1047 22.12.1999 Kommissionen godkender Ingersoll-Rands overtagelse af Dresser-Rand og 
Ingersoll-Dresser Pump

IP/99/1048 22.12.1999 Kommissionen godkender INA’s overtagelse af den tyske levarandør af 
bildele LuK

IP/99/1049 22.12.1999 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af sagen Dow 
Chemical/Union Carbide Chemicals

IP/99/209 30.3.1999 JV. BT/AT & T

IP/99/628 11.8.1999 Kommissionen godkender alliancen mellem Alitalia (Italien) og KLM 
(Nederlandene) på visse betingelser

IP/99/635 18.8.1999 Kommissionen godkender forsikrings-joint venture mellem Skandia (Sverige), 
Storebrand (Norge) og Pohjola (Finland) på visse betingelser

IP/99/719 1.10.1999 Kommissionen giver på visse betingelser grønt lys for et joint venture mellem 
Siemens (Tyskland) og Fujitsu (Japan) med henblik på fremstilling af hardware

IP/99/931 2.12.1999 Kommissionen godkender et joint venture mellem BHS/Debitel og Fleggaard 
Holding/Fleggaard Partner
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IP/99/948 7.12.1999 Kommissionen giver Bertelsmann AG og Planeta Corporación SRL tilladelse 
til oprettelse af joint venture-selskabet BOL Spain

IP/99/989 16.12.1999 Kommissionen giver tilladelse til oprettelse af joint venture-selskabet Hearst 
Mondadori Editoriale SRL

IP/99/990 16.12.1999 Kommissionen giver tilladelse til oprettelse af joint venture-selskabet VNU 
Hearst Romania SRL

IP/99/1005 20.12.1999 Kommissionen godkender Telefónica Españas og Portugal Telecoms overtagelse 
af den fælles kontrol med en marokkansk mobiltelefonoperatør

IP/99/1020 21.12.1999 Kommissionen godkender et planlagt joint venture mellem Lafarge og 
Readymix

IP/99/1022 22.12.1999 Kommissionen giver Time Warner og Sony tilladelse til at overtage CDNow

Reference Dato Emne

IP/99/83 3.2.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Rewe og Meinl (Østrig)

IP/99/165 10.3.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Danish Crown og Vestjyske 
Slagterier på visse betingelser

IP/99/373 4.6.1999 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem 
Airtours og First Choice (begge UK) i rejsebranchen

IP/99/387 10.6.1999 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem 
Exxon og Mobil

IP/99/396 16.6.1999 Kommissionen beslutter at foretage en tilbundsgående undersøgelse af den 
planlagte fusion mellem Telia (Sverige) og Telenor (Norge)

IP/99/613 4.8.1999 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af Sanitecs (Finland) 
overtagelse af Sphinx (Nederlandene)

IP/99/645 30.8.1999 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem 
AlliedSignal og Honeywell

IP/99/695 22.9.1999 Kommissionen nedlægger forbud mod Airtours’ overtagelse af First Choice i 
den britiske rejsebranche

IP/99/708 29.9.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Exxon og Mobil (begge USA) på 
visse betingelser

IP/99/712 29.9.1999 Kommissionen godkender BP Amocos (UK) overtagelse af Arco (USA) på 
visse betingelser

IP/99/746 13.10.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem Telia (Sverige) og Telenor (Norge) 
på en lang række betingelser

IP/99/921 1.12.1999 Kommissionen godkender fusionen mellem AlliedSignal og Honeywell på en 
lang række betingelser

IP/99/923 1.12.1999 Kommissionen godkender Sanitecs overtagelse af Sphinx på betingelse af 
omfattende frasalg i sektoren for badeværelsesprodukter

1.2. Beslutninger efter artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

Sag Dato Parter Område

T-102/96 Dom af 25.3.1999 Gencor mod Kommissionen Konkurrence

F — Domme afsagt af fællesskabsdomstolene

Førsteinstansretten





III — STATSSTØTTE

A — Oversigt over sager

1. Regionalstøtte

Belgien

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (95)

Kommissionen undersøgte Belgiens udkast til regionalstøttekort for perioden 2000-2006 på baggrund af
EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte (96) og
besluttede den 20. juli at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2.

Kommissionen udtrykte tvivl om den metode, Belgien havde benyttet ved udvælgelsen af de områder,
der indgik i det regionale støttekort (valg af geografiske enheder, indikatorer anvendt til at måle regionale
skævheder, og metoden, hvorefter skævhederne måles). Endvidere dækkede det foreslåede
regionalstøttekort 35,2% af den belgiske befolkning, hvilket er højere end det loft, der er fastsat i
Kommissionens beslutning om fastsættelse af de nationale støttelofter for statsstøtte med regionalt sigte
i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c) for perioden 2000-2006 (97). Endelig var
Belgiens anmeldte udkast ikke fuldstændigt (liste over foreslåede støtteberettigede områder og
støtteintensitetslofter for hvert enkelt område).

Danmark

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (98)

Kommissionen undersøgte Danmarks udkast til regionalstøttekort for perioden 2000-2006 på baggrund
af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte og
besluttede den 26. oktober at godkende det.

Kortet dækker 17,1% af befolkningen, hvilket er i overensstemmelse med det dækningsloft for Danmark,
der er fastsat i Kommissionens beslutning (99). Den geografiske enhed, som Danmark benytter til
definitionen af litra c)-regioner, er kommunegruppen (grupper af kommuner, der udgør pendlerområder).
Hver af de kommunegrupper, der er opstillet i kortet, er udvalgt på grundlag af en metode, der er i fuld
overensstemmelse med bestemmelserne i retningslinjerne. Desuden er 14 små øer medtaget i kortet på
grundlag af punkt 3.10.5 i retningslinjerne (100), hvorefter regioner, der er støtteberettigede under
strukturfondene, på visse betingelser også kan indgå i regionalstøttekortet. Alle de omhandlede øer er
opstillet i det danske mål nr. 2-kort for perioden 2000-2006.

Støtteintensitetsloftet for de fleste danske litra c)-regioner vil være begrænset til 10% NSAE. Et højere
intensitetsloft på 20% NSÆ er kun foreslået for to amter. Anvendelsen af det højeste støtteloft i disse to
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(95) C 58/99 (ex N 289/99) (EFT C 351 af 4.12.1999).
(96) EFT C 74 af 10.3.1998.
(97) EFT C 16 af 21.1.1999.
(98) Sag N 229/99.
(99) EFT C 16 af 21.1.1999.
(100) EFT C 74 af 10.3.1998.



tilfælde er berettiget, fordi de to amter omfatter flere øer, hvor udviklingen i sagens natur hæmmes af
bl.a. vanskelige adgangsforhold, og fordi indbyggerne i de to amter tilsammen kun udgør 3,2% af
befolkningen.

Tyskland

Regionalstøttekort for perioden 2000-2003 (101)

Kommissionen undersøgte Tysklands udkast til regionalstøttekort for perioden 2000-2006 på baggrund
af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), og retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte og
besluttede den 7. juli ikke at gøre indsigelse mod den del af kortet, der vedrører regioner, som er omfattet
af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), og at indlede proceduren i henhold til artikel 88, stk. 2,
vedrørende regioner, der foreslås at falde ind under EF-traktatens artikel 87, stk.3, litra c).

Kommissionen betragtede de anmeldte regioner og de angivne støtteintensiteter som forenelige med
fællesmarkedet, for så vidt angår de fem nye delstater Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
og Mecklenburg-Vorpommern. Kommissionen nærede tvivl med hensyn til de regioner, der var foreslået
i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), i Vesttyskland og Berlin. Tvivlen drejer sig dels om
den metode, Tyskland har benyttet ved udvælgelsen af regioner og dels om de kommuner, som ikke
indgår i et arbejdsmarkedsområde (der er det geografiske område, Tyskland har valgt til fastlæggelse af
støtteberettigede områder). Endvidere er den foreslåede befolkningsdækning på 23,4% højere end det
loft på 17,6%, der er fastlagt i Kommissionens beslutning om nationale støttelofter for statsstøtte med
regionalt sigte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c), for perioden 2000-2006 (102).
Nogle af de regionale støtteintensiteter og det anvendte moduleringsprincip overholder ikke de
principper, der er fastsat i retningslinjerne. Endelig skal gennemsigtigheden i kumuleringsreglerne
forbedres.

Grækenland

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (103)

Kommissionen undersøgte Grækenlands udkast til regionalstøttekort for perioden 2000-2006 på
baggrund af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c) og retningslinjerne for statsstøtte med
regionalt sigte og besluttede den 22. december at godkende det. Alle NUTS II-regioner i Grækenland
har et BNP pr. indbygger (målt i købekraftstandarder) på under 75% af EU-gennemsnittet. Hele
landets område opfylder derfor kriterierne for støtteberettigelse i henhold til undtagelsesbestemmelsen
i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). Grækenland er inddelt i fire kategorier støtteberettigede
områder med henblik på modulering af støtteintensitetslofterne mellem de forskellige regioner.
Støtteintensitetslofterne ligger i alle tilfældene inden for de højeste intensiteter, der er angivet i
retningslinjerne for regionalstøtte.
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(101) Sag C 47/99 (ex N 195/99) (EFT C 340 af 27.11.1999).
(102) EFT C 16 af 21.1.1999.
(103) Sag N 469/99.



Spanien

a) Regionalstøtte til Rockwool Penisular SA (104)

Den 21. april traf Kommissionen sin første beslutning (om ikke at gøre indsigelse) i henhold til de
multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter (105). Hensigten med
de multisektorale rammebestemmelser er at give »bonus« til støtteforanstaltninger, der finansierer
investeringer, som direkte eller indirekte fører til jobskabelse. Støttebeløbet reduceres, når investeringen
foranlediger en kapacitetsforøgelse i en sektor i nedgang eller med eksisterende overkapacitet, eller når
modtagervirksomheden, før den støttede investering foretages, tegner sig for en markedsandel på mindst
40%. I henhold til rammebestemmelserne skal Kommissionen enten godkende støtten inden to måneder
efter, at den har modtaget anmeldelsen, eller, hvis den indleder en procedure, træffe en endelig beslutning
inden fire måneder efter, at det er blevet besluttet at indlede proceduren.

Sagen drejede sig om en investering på 64,7 mio. EUR, som Rockwool Penisular SA foretog i en ny faci-
litet til produktion af mineraluld i Caparosso (Navarra), et støtteberettiget område i henhold til EF-trakta-
tens artikel 87, stk. 3, litra c). Den påtænkte regionalstøtte har en intensitet på 13,2% NSÆ (15,3 mio.
EUR), mens regionalstøtteloftet er 15%. Antallet af forventede direkte eller indirekte job er henholdsvis
107 og 76 (i et støtteberettiget område), og støtten pr. nyoprettet eller bevaret job er på 143 000 EUR; for-
holdet ny kapital/job er 605 000 EUR. De tre betingelser for krav om anmeldelse er således opfyldt:

— de samlede projektomkostninger er højere end 50 mio. EUR;

— støtteintensiteten er over 50% af regionalstøtteloftet;

— støtten pr. nyoprettet eller bevaret job er højere end 40 000 EUR.

Kommissionen konkluderede efter at have undersøgt projektet, at kapitalintensitetsfaktoren (I) var 0,8 og re-
gionalvirkningsindikatoren (M) 1,1. Modtagervirksomhedens markedsandel var under 40%, så denne fak-
tor havde ingen indflydelse. Hvad angår konkurrencefaktoren (T), skal Kommissionen, da der ikke forelig-
ger tilstrækkelige oplysninger om kapacitetsudnyttelsen, undersøge, om investeringen finder sted på et vi-
gende marked. I den forbindelse sammenligner Kommissionen udviklingen i det anslåede forbrug af det på-
gældende produkt med fremstillingsindustriens vækstrate i EØS som helhed. Hvis udviklingen i forbruget
er væsentligt (mindst 10%) lavere end fremstillingsindustriens gennemsnitlige årlige vækstrate i EØS som
helhed, anses markedet for at være i tilbagegang. Det fremgår, at den årlige vækstrate for mineraluld var på
3,475 % i perioden 1992-1997, mens den årlige vækstrate for den samlede fremstillingsindustri i samme pe-
riode var på 3,235 %. Markedet for mineraluld kan derfor ikke anses for at være i tilbagegang, og således skal
konkurrencefaktoren (T) 1 anvendes. Den tilladte maksimale støtteintensitet (R x T x I x M) (106) beregnes
således: 15% x 1 x 0,8 x 1,1 = 13,2% NSÆ. Kommissionen besluttede følgelig ikke at gøre indsigelse.

b) Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (107)

Den 24. februar besluttede Kommissionen som afslutning på den procedure, den havde indledt i medfør
af artikel 88, stk. 2, at vedtage en endelig delvis negativ beslutning over for den regionalstøtte til
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(104) Sag N 94/99 (EFT C 288 af 9.10.1999).
(105) EFT C 107 af 7.4.1998.
(106) R = regionalstøtteloft; T = konkurrencefaktor; I = kapitalintensitetsfaktor; M = regionalvirkningsindikator.
(107) Sag C 76/97 (ex NN 115/97) (EFT L 292 af 13.11.1999).



virksomheden DEMESA i form af investeringsstøtte og skattelettelser, der oversteg grænsen for
regionalstøtte i Baskerlandet. De skattelettelser, der er indrømmet DEMESA, anses for statsstøtte på
grund af deres selektive karakter. Provinsregeringen har således skønsbeføjelser med hensyn til
indrømmelse af skattelettelser.

Under hensyn til de vanskelige forhold, der gør sig gældende på markedet for køleskabe, hvor Demesa
opererer, konkluderede Kommissionen, at kun den investeringsstøtte på 20% af de støtteberettigede
omkostninger, der er ydet i henhold til den regionale Ekimen-støtteordning, er forenelig med
fællesmarkedet. De øvrige støtteforanstaltninger er uforenelige med fællesmarkedet, herunder det beløb,
der fremkommer ved overskridelsen på 5% af loftet på 20% af de støtteberettigede omkostninger i
henhold til Ekimen-ordningen, den skattelettelse, provinsregeringen i Álava har indrømmet Demesa på
45% af investeringsomkostningerne, samt en betydelig nedsættelse af beskatningsgrundlaget i fire på
hinanden følgende år efter det år, hvor Demesa får et positivt beskatningsgrundlag.

c) Ramondín Cápsulas SA og Ramondín SA (108)

Den 22. december besluttede Kommissionen som afslutning på en procedure, den havde indledt i marts
1999, at en nedsættelse af beskatningsgrundlaget samt den del af en ordning i form af skattelettelser, der
var indrømmet i 1997, og som overskrider regionalstøtteloftet for Baskerlandet, udgør statsstøtte, der er
uforenelig med fællesmarkedet. Derimod godkendte Kommissionen den del af støtten, der lå under
regionalstøtteloftet.

Ramondín SA, som opererer på verdensmarkedet for kapsler til vinflasker, har flyttet sine anlæg fra
Logroño (La Rioja) til Laguardia (Álava), 5 km fra virksomhedens hjemsted. Virksomhedens beslutning
skulle være begrundet i de skattemæssige fordele og den investeringsstøtte, Ramondín kunne nyde godt
af i Alava. Ramondín SA har nydt godt af en skattenedsættelse af ubestemt varighed, svarende til 45%
af en investering på 23,2 mio. EUR i den baskiske provins Alava. Desuden er der oprettet et ad hoc-
datterselskab, Ramondín Cápsulas SA Denne virksomhed vil nyde godt af en nedsættelse af
beskatningsgrundlaget i fire på hinanden følgende år, på henholdsvis 99%, 75%, 50% og 25%, regnet
fra det første år, hvor den nye virksomhed får et positivt beskatningsgrundlag.

Af de samme årsager, som der er redegjort for i DEMESA-sagen (punkt b), fandt Kommissionen inter
alia, at skattenedslaget og nedsættelsen af beskatningsgrundlaget udgør statsstøtte på grund af
foranstaltningernes selektive karakter. For så vidt angår skattenedslaget til fordel for Ramondín SA, fandt
Kommissionen, at det kan sidestilles med investeringsstøtte. Den del af skattelettelsen, som under
overholdelse af kumulationsreglerne ikke overskrider støtteintensitetsloftet på 25% NSÆ, anses for
forenelig med fællesmarkedet.

d) Støtte i form af skattemæssige fordele i provinserne Alava, Guipuzcoa og Vizcaya (Baskerlandet)
og i den autonome region Navarra (109)

Den 14. juli besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over
for flere skattemæssige støtteordninger, dels i form af en skattenedsættelse på 45 % i de baskiske
provinser Alava, Guipuzcoa og Vizcaya og dels til fordel for nyoprettede virksomheder i form af
nedsættelse af beskatningsgrundlaget i de nævnte tre provinser og et skattenedslag på 50 % i den
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(108) Sag C 22/99 (ex NN 117/98) (endnu ikke offentliggjort i EFT)
(109) Sag C 48 til 54/99 (ex NN 129/98, NN 29 til 33/99 og NN 60/99) (delvis offentliggjort i EFT C 340 af

27.11.1999 og EFT C 351 af 4.12.1999 ).



autonome region Navarra. Denne støtte lader til at udgøre driftsstøtte, som ikke falder ind under nogen
af undtagelserne i artikel 87, stk. 2 og 3.

Irland

a) Regionalstøttekort for 2000-2006 (110)

Kommissionen undersøgte Irlands udkast til regionalstøttekort for perioden 2000-2006 på baggrund af
EF-traktatens artikel 87, stk.3, litra a) og c) og retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte og
besluttede den 26. oktober at godkende det. Indtil den 31. december 1999 var hele Irland berettiget til
regionalstøtte i medfør af artikel 87, stk. 3, litra a). Som følge af den økonomiske udvikling i Irland i de
senere år, har billedet ændret sig til det bedre. Selv om hele Irlands område stadig er
regionalstøtteberettiget i henhold til artikel 87, stk.3, litra a) eller c), skal støtteintensiteten nedsættes
betydeligt.

NUTS II-regionen “Border, Midlands, West” har en BNP pr. indbygger på 72 og er således
støtteberettiget efter undtagelsen i artikel 87, stk.3, litra a). Den tilladte støtteintensitet i denne region er
40% NSÆ. Det er den maksimale støtteintensitet for denne type region. Kommissionen fandt
støtteniveauet berettiget, eftersom den omhandlede region grænser op til Nordirland, som har en
betydeligt højere BNP, men nyder særstatus i henhold til retningslinjerne og har en tilladt støtteintensitet
på 40% NSÆ. De øvrige dele af Irland er støtteberettigede efter undtagelsen i artikel 87, stk.3, litra c).
Støtteintensiteterne for disse områder nedsættes gradvis i løbet af de kommende år til henholdsvis 18%
netto og 20% netto regnet fra den 1. januar 2000.

b) Skatteincitamenter til fordel for ejere af ejendomme i Customs House Docks Area (CHDA) (111)

Den 20. januar besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod skattelettelser i form af
fremskyndet nedskrivning til fordel for ejere af nye og restaurerede ejendomme i Customs House Docks
Area i Dublin. Støtten blev godkendt som regional investeringsstøtte under hensyn til, at regionen falder
ind under artikel 87, stk. 3, litra a), at støtten finansierer initialinvesteringer, og at markedskræfterne ikke
alene i tilstrækkeligt omfang kan sikre udviklingen af dette nedslidte område. På baggrund af den
langsigtede karakter af de leasing-kontrakter, der blev accepteret af de indflyttende virksomheder,
konkluderede Kommissionen, at den omhandlede foranstaltning bidrager til en bæredygtig
regionaludvikling.

Den 22. december afsluttede Kommissionen den formelle undersøgelsesprocedure over for en ordning
for statsstøtte til lejere af erhvervsejendomme i CHDA (112). Proceduren blev indledt over for
skatteincitamenter, der var blevet indrømmet lejere af erhvervsejendomme i Customs House Docks Area
siden 1993. Kommissionen var bekymret over langtidsvirkningen af den efterfølgende skattefordel, som
påtænktes videreført til langt efter den 31. december 1999, dvs. efter udløbet af det nuværende gunstigere
regionalstøttekort, muligvis helt indtil 2010. Denne bekymring forstærkedes af, at sagen indebærer såvel
skattelettelser som driftsstøtte. Da de irske myndigheder har begrænset varigheden af ordningens
skattelettelser for lejerne, til 2003, konkluderede Kommissionen, at ordningen er forenelig med artikel
87, stk. 3, litra a).
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(110) Sag N 523/99 (endnu ikke offentliggjort).
(111) EFT C 99 af 10.4.1999.
(112) Sag C 1/99 (ex NN 133/99) (endnu ikke offentliggjort).



Italien

Støtte til et projekt vedrørende anlæg af marina (113)

Den 8. december godkendte Kommissionen støtte til “Marina di Stabia SpA” til et investeringsprojekt i
Castellammare di Stabia-området (Napolibugten). Investeringen består i bygning af en havmarina, et
hotel, en tørdok og et område til service-, forretnings- og fritidsaktiviteter. Den foreslåede støtte består
af investeringsstøtte med en intensitet på 47,36% nettosubventionsækvivalent (NSÆ) sammenlignet med
et regionalstøtteloft på 49,94% NSÆ. Kommissionen vurderede sagen på grundlag af de multisektorale
rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter (114). Beregningsgrundlaget er
følgelig den maksimale tilladte regionalstøtteintensitet for SMV i henhold til den regionalstøtteordning,
der var godkendt på datoen for anmeldelsen. SMV med store projekter som f.eks. anlæg af marina er
omfattet af de ovennævnte rammebestemmelser på grund af den foreslåede investerings potentielle
virkninger. Kommissionen fandt, at den påtænkte intensitet på 47,36% NSÆ holder sig inden for den
maksimale tilladte støtteintensitet beregnet på grundlag af de multisektorale rammebestemmelser
(49,94% NSÆ, svarende til det regionale loft for SMV, som under ingen omstændigheder må
overskrides).

Nederlandene

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (115)

Kommissionen undersøgte Nederlandenes udkast til regionalstøttekort for perioden 2000-2006 på
baggrund af EF-traktatens artikel 87, stk.3, litra c) og retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte
og besluttede den 28. juli at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2.

De nederlandske myndigheder foreslog at benytte NUTS V-områder (kommuner) som ensartet
geografisk enhed ved opstillingen af kortet, uden særlig begrundelse. Dette er ikke i overensstemmelse
med de ovennævnte retningslinjer. Kommissionen er desuden i tvivl om, hvorvidt tre af de fire grupper
af NUTS V-naboregioner, der er medtaget i listen over litra c)-regioner, udgør tætsluttende zoner som
krævet i retningslinjerne. De nederlandske myndigheder foreslog at medtage 71 kommuner i listen over
litra c)-regioner. For en af de anmeldte NUTS V-regioner var der ingen saglig begrundelse for at udpege
den til støtteberettiget område. Det forelagte regionale støttekort indeholdt desuden ikke et præcist
forslag vedrørende støtteintensitetslofter i hver af litra c)-regionerne. Endelig foreslog de nederlandske
myndigheder at anvende et maksimalt støtteintensitetsloft på over 10% NSÆ i et område, som ikke
opfylder de nødvendige kriterier for at nyde godt af en så høj støtteintensitet.

Portugal

a) Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (116)

Den 8. december besluttede Kommissionen efter at have undersøgt Portugals udkast til regionalt
støttekort for perioden 2000-2006 på baggrund af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c), og
retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, ikke at gøre indsigelse mod den del af kortet, som
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(113) Sag N 582/99 (endnu ikke offentliggjort).
(114) EFT C 107 af 7.4.1998.
(115) Sag C 66/99 (ex N 245/99) (EFT C 326 af 13.11.1999).
(116) Sag C 78/99 (ex N 305/99), endnu ikke offentliggjort.



vedrører de regioner, der er støtteberettigede efter undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra a). Derimod
indledte den proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for den del af kortet, som vedrører de regioner, der
er støtteberettigede efter undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra c).

Portugal er stadig i sin helhed støtteberettiget efter de regionale undtagelser indtil 2006. Visse regioner,
der tidligere har været støtteberettigede i medfør af artikel 87, stk. 3, litra a), vil imidlertid i perioden
2000-2006 kun være omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c). For så vidt angår de
støtteberettigede regioner i medfør af artikel 87, stk. 3, litra a), fastslog Kommissionen, at Portugals
anmeldelse er i overensstemmelse med retningslinjerne, navnlig i betragtning af at de foreslåede
maksimale støtteintensiteter vil blive moduleret inden for visse NUTS II-regioner, bl.a. i forhold til den
socioøkonomiske situation i de forskellige NUTS III-regioner, der indgår heri.

Derimod kunne forslaget vedrørende NUTS II-regionen »Lisboa e Vale do Tejo«, der er støtteberettiget
efter artikel 87, stk. 3, litra c) som »en region, der taber sin litra a)-status«, ikke i den nuværende fase
betragtes som foreneligt med bestemmelserne i retningslinjerne. Portugal foreslår, at hele denne region,
som tegner sig for 33,4% af den samlede befolkning, omfattes af den i retningslinjerne anførte
overgangsperiode på fire år med henblik på tilpasning af de nuværende støtteintensiteter. Men ifølge de
overgangsbestemmelser, der er fastsat i retningslinjerne, vil kun 10,2% af den portugisiske befolkning
kunne omfattes af overgangsordningen.

b) Investeringsstøtte i form af skattelettelser (117)

Den 8. september 1999 godkendte Kommissionen en ordning vedrørende investeringsstøtte i form af
skattelettelser. Denne ordning, der gælder indtil udgangen af 2010, yder støtte i form af skattefordele
(indkomstskattefradrag) i en periode på højst 10 år til investeringsprojekter på mindst 5 mio. EUR.
Støtten tager sigte på produktive investeringer og er betinget af investeringens opretholdelse og i givet
fald det oprettede antal arbejdspladser i den periode, hvor aftalen om skattelettelser gælder, og under alle
omstændigheder i mindst fem år.

Kommissionen fandt, at formålet med denne støtte er at tilskynde virksomhederne til at deltage i visse
nærmere bestemte investeringsprojekter, at støtteintensiteten er begrænset i forhold til projekternes
gennemførelsesomkostninger, og at reglerne for denne støtte er tilstrækkeligt gennemsigtige, således at
det er muligt at opgøre den modtagne fordel kvantitativt. En sådan støtte adskiller sig ikke fra et tilskud
og kan omfattes af undtagelsesbestemmelserne i artikel 87, stk. 3, litra a) og c) i overensstemmelse med
punkt 31 i Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger
vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (118).

Finland

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (119)

Den 26. oktober besluttede Kommissionen, efter at have undersøgt Finlands udkast til regionalt støttekort
for perioden 2000-2006 på baggrund af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og retningslinjerne for
statsstøtte med regionalt sigte, ikke at gøre indsigelse. Den andel af befolkningen, der bor i de
støtteberettigede områder, vil frem til den 1.januar stige en smule fra de nuværende 41,7% til 42,2%.
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(118) EFT C 384 af 10.12.1998.
(119) Sag N 238/99 (EFT C 33 af 5.2.2000).



Støtteintensiteterne sænkes mærkbart. Itä-Suomi-regionen i den østlige del af landet vil være omfattet af
den højeste maksimale støtteintensitet (24%). Med en BNP pr. indbygger på under 75% af EU-
gennemsnittet er denne region fortsat en af de mindst udviklede i EU. I de øvrige regioner begrænser
Finland støttesatsen for store virksomheder til 8, 10 eller 12% efter omstændighederne.

Det Forenede Kongerige

English Partnerships/Partnership Investment Programme (EP/PIP) (120)

Den 22. december besluttede Kommissionen at vedtage en delvis positiv beslutning som afslutning på
proceduren i henhold til artikel 88, stk. 2, som den havde indledt over for English Partnership’s
finansiering af bygge- og anlægsprojekter, herunder grundforbedring. I 1995 anmeldte de britiske
myndigheder et støtteprogram under “Single Regeneration Budget” (SRB) (121). Anmeldelsen omfattede
en række ordninger, herunder EP/PIP-ordningen, der yder støtte til regionaludviklingsplaner i form af
offentlig finansiering af rehabiliteringsprojekter i England. Kommissionen godkendte SRB på grundlag
af artikel 87, stk. 3, litra c). Kommissionen anførte i sin beslutning, at flere af de foranstaltninger, der
indgik i SRB, ikke betragtes som støtte i henhold til artikel 87, stk. 1. “Byudvikling (EP-virksomhed)”
nævntes som en af disse foranstaltninger. Efter godkendelsen af SRB henledtes Kommissionens
opmærksomhed imidlertid på visse tilfælde, hvor støttemodtagerne er virksomheder, der konkurrerer
indbyrdes i forbindelse med samhandelen mellem medlemsstaterne. I juli 1998 foreslog Kommissionen
passende foranstaltninger (122) med henblik på at tage højde for eventuelle statsstøtteelementer.

Proceduren i henhold til artikel 88, stk. 2, blev indledt i maj 1999 (123) som følge af, at de britiske
myndigheder ikke fuldt ud havde accepteret de foreslåede passende foranstaltninger. I sin endelige
beslutning bemærkede Kommissionen med hensyn til skræddersyet rehabilitering (slutbrugeren er
kendt), at de britiske myndigheder har accepteret at lade ordningen omfattes af reglerne for regionalstøtte
og andre relevante statsstøtteregler. Kommissionen konkluderede på denne baggrund, at støtte til
skræddersyet rehabilitering under EP/PIP-ordningen er forenelig med fællesmarkedet.. Hvad angår
rehabilitering i spekulationsøjemed (slutbrugeren er ikke kendt) besluttede Kommissionen, at ordningen
som ændret ved den kun delvise accept af de passende foranstaltninger, er forenelig med fællesmarkedet,
forudsat at den ligeledes omfattes af de relevante statsstøtteregler. De britiske myndigheder skal desuden
på grundlag af artikel 88, stk. 3, anmelde alle tilfælde, hvor en af de involverede modtagere (slutbruger,
grundejer, entreprenør) er aktiv i de sektorer, der er omfattet af specifikke statsstøtteregler. Beslutningen
bragte gennemførelsen af EP/PIP-ordningen, sådan som denne oprindelig var godkendt i sag nr. N 31/95
(Single Regeneration Budget), til ophør.
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2. Sektorbestemt støtte

2.1. Stål

Tyskland

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (124)

Den 21. april traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på den procedure mod en stat for
manglende opfyldelse af en forpligtelse, der er omtalt i EKSF-traktatens artikel 88. Tyskland har
misligholdt sin forpligtelse i medfør af EKSF-traktatens artikel 86 til at træffe alle egnede forholdsregler
for at sikre tilbagebetaling af den ulovligt udbetalte støtte på 37,8 mio. EUR til stålværket Neue
Maxhütte Stahlwerke GmbH på trods af de negative beslutninger, Kommissionen tidligere havde truffet.
Virksomheden blev efterfølgende erklæret konkurs den 31. december 1998, hvormed det blev endnu
mere usikkert, om de skyldige beløb kunne inddrives. Kommissionen besluttede at træffe en endelig
beslutning med en formel konstatering af Tysklands misligholdelse af sine forpligtelser. Den fandt, at en
sådan beslutning er nødvendig for at sikre retsgrundlaget for eventuelle søgsmål med henblik på at råde
bod på virkninger af den konstaterede misligholdelse for andre medlemsstater eller andre interesserede
parter.

b) Gröditzer Stahlwerke (125)

Den 8. juli traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på den procedure, den havde indledt
efter artikel 88, stk. 2, over for støtte ydet i perioden 1992-1999. Kommissionen var, før den vedtog sin
endelige beslutning, blevet orienteret om, at aktiver fra Gröditzer Stahlwerke var blevet overført til andre
virksomheder, der kontrolleres af BvS. Formålet med eller virkningen af disse foranstaltninger kunne
være at unddrage de pågældende aktiver fra anvendelsesområdet for Kommissionens beslutning og at
videreføre virksomhedens urentable aktivitet, hvilket ville være en misligholdelse af medlemsstaternes
forpligtelse til at træffe alle egnede forholdsregler for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger
af Kommissionens beslutning. Kommissionen krævede derfor, at tilbagesøgningsproceduren ikke
begrænses til den oprindelige støttemodtager, men udvides til at omfatte den virksomhed, som ved hjælp
af de overførte produktionsmidler viderefører den oprindelige støttemodtagers virksomhed, hvis det på
grundlag af visse aspekter af overførslen (formål, pris, dato, de forskellige aktionærers identitet,
transaktionens rentabilitet…) kan konstateres, at de to virksomheder i fællesskab viderefører den
økonomiske aktivitet.

2.2. Skibsbygning

Tyskland

a) Tysk udviklingsstøtte til Indonesien (126)

Den 3. marts traf Kommissionen en endelig negativbeslutning over for udviklingsstøtte til Indonesien. I
1994 godkendte Kommissionen udviklingsstøtte i henhold til artikel 4, stk. 7, i direktiv 90/684/EØF om
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(124) Sag C 78/98 (ex C 55/94 og C 41/95) (EFT L 230 af 31.8.1999).
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(126) Sag C 22/97 (EFT L 46/99 af 3.5.1999).



støtte til skibsbygningsindustrien (127) i forbindelse med salg af opmudringsfartøjer bygget af Volkswerft
Stralsund til et indonesisk selskab. I Kommissionens godkendelsesskrivelse til Tyskland var det anført,
at skibene kun måtte anvendes i Indonesien. Efter en klage bekræftede Tyskland, at to
opmudringsfartøjer var blevet anvendt i Malaysia og Taiwan. Tyskland anførte, at anvendelsen uden for
Indonesien skyldtes forsinkelser i gennemførelsen af de projekter, hvortil skibene oprindelig var
rekvireret. Kommissionen gjorde imidlertid gældende, at den ikke ville have godkendt støtten, hvis den
på det tidspunkt, hvor beslutningen blev truffet, havde vidst, at skibene ikke udelukkende skulle
anvendes Indonesien, men at de i betydeligt omfang ville blive anvendt på kommerciel basis i Malaysia
og Taiwan. Kommissionen fandt navnlig, at projektets udviklingsindhold ikke længere kunne verificeres.
Kommissionen pålagde derfor Tyskland at tilbagesøge støtten.

b) Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH (128)

Den 17. marts besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter 88, stk. 2, og godkende
investeringsstøtte til opgradering af en dok købt fra det tidligere Bremer Vulkan Werft. Yderligere
støtteforanstaltninger, som delstaten Bremen har iværksat i forbindelse med Lürssen Maritime
Beteiligung GmbH & Co.KG’s overtagelse af Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH, ansås for at være
bestemt til bygning af flådefartøjer og dermed være et led i beskyttelsen af Tysklands væsentlige
sikkerhedsinteresser i henhold til EF-traktatens artikel 296.

c) Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) (129)

Den 8. juli traf Kommissionen en endelig negativbeslutning vedrørende overskridelse af kapacitetsloftet
i 1998 for nybygning på værftet Kvaerner Warnow Werft i Mecklenburg-Vorpommern.

I perioden 1993-1995 godkendte Kommissionen støtte på i alt 638 mio. EUR (1 247 mio. DEM) til omstruk-
turering af KWW. Støtten blev godkendt i overensstemmelse med direktiv 90/684/EØF og 92/68/EØF om
støtte til skibsbygningsindustrien, som kræver reel og endelig nedskæring af skibsbygningskapaciteten i
Østtyskland. Godkendelserne var betinget af, at nybygningskapaciteten begrænsedes til 85 000 kbt om året
over en 10-årig periode, dvs. indtil 2005, for at modvirke støttens konkurrencefordrejende virkninger i sek-
toren. I forbindelse med overvågningen af beslutningernes gennemførelse fandt Kommissionen frem til, at
skibsværftet havde overskredet dette loft i 1998 og muligvis også i 1999.

Kommissionen besluttede, at KWW skulle tilbagebetale 83 mio. DEM for overskridelsen af den årlige
kapacitetsbegrænsning i 1998. Kommissionen besluttede desuden at indlede proceduren efter artikel 88,
stk. 2, over for overskridelsen af den årlige kapacitetsbegrænsning i 1997.

Spanien

Statsstøtte til offentlige skibsværfter (130)

Den 26. oktober besluttede Kommissionen, at statsstøtte på 110,9 mio. EUR, der i 1998 var udbetalt til
offentlige skibsværfter i Spanien, ikke var forenelig med betingelserne i Kommissionens beslutning fra
1997 om godkendelse af en støttepakke til værfterne, og at støtten skulle tilbagesøges med renter.
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Støttepakken indeholdt et maksimalt støttebeløb i form af særlige skattelettelser på 349 mio. EUR i
perioden 1995-1999 som kompensation for værfterne for manglende mulighed for at nyde fordel af
skattelettelserne under Spaniens almindelige skattekonsolideringssystem. Efterfølgende blev værfterne
imidlertid integreret i det statsejede holdingselskab Sociedad Estatal de Participaciones, som har opnået
skattelettelser inden for det almindelige skattekonsolideringssystem ved at udligne tab i nogle
koncerngrene med indtjening i andre. Disse ændrede omstændigheder førte til, at værfterne i 1998 fik
en almindelig skattelettelse svarende til, hvad de var berettiget til på grundlag af deres 1997-resultater.
På trods af dette modtog værfterne imidlertid i juli 1998 en særlig skattelettelse på 110,9 mio. EUR.
Kommissionen konkluderede, at denne udbetaling, selv om den ikke betød en overskridelse af det
maksimale støttebeløb i form af særlige skattelettelser, der blev godkendt i 1997, ikke havde nogen
berettigelse og derfor var uforenelig med fællesmarkedet.

Frankrig

a) Udviklingsbistand til Fransk Polynesien (131)

Den 30. marts besluttede Kommissionen at afslutte den procedure, den havde indledt efter artikel 88, stk.
2, i juli 1998, og godkende udviklingsstøtte i form af skattelettelser til investorerne i to krydstogtskibe
bygget af Chantiers de l’Atlantique til brug i Fransk Polynesien.

Kommissionen nærede tvivl om, hvorvidt der kunne påvises et udviklingsaspekt, og hvorvidt støtten var
nødvendig. Desuden var det selskab, der skulle stå for udnyttelsen af de to fartøjer, ikke registreret i
Fransk Polynesien. Dette var i strid med artikel 4, stk. 7, i skibsbygningsdirektivet, hvor der kræves
forenelighed med visse OECD-kriterier, hvori det forudsættes, at den faktiske ejer af fartøjerne er
bosiddende i modtagerlandet. Ved afslutningen af proceduren besluttede Kommissionen, at den
omhandlede støtte var forenelig med fællesmarkedet på betingelse af, at den virksomhed, der skal
udnytte fartøjerne, registreres i Fransk Polynesien, og at fartøjerne udelukkende anvendes i Fransk
Polynesien i mindst fem år.

b) Stardust Marine (Frankrig) (132)

Den 8. september erklærede Kommissionen en støtte til et nominelt beløb på omkring 76 mio. EUR til
fordel for Stardust Marine, uforenelig med fællesmarkedet.

Kommissionen havde i 1997 indledt en procedure efter artikel 88, stk. 2, over for offentlig støtte til
lystbådevirksomheden Stardust Marine og over for privatiseringsbetingelserne i forbindelse med
virksomhedens overdragelse til FG Marine. Denne støtte, der navnlig havde form af lån og bankgarantier
ydet af Groupe Crédit Lyonnais i perioden 1992-1995, blev efterfulgt af kapitaltilskud, der ikke skulle
tilbagebetales, fra Groupe Crédit Lyonnais i slutningen af 1994, og dernæst i form af et kontokurantlån
samt kapitaltilførsel i form af eftergivelse af gæld til den efterfølgende aktionær, Consortium de
Réalisations, efter at Stardust Marine var blevet integreret i Crédit Lyonnais’ afviklingsstruktur i 1995.
Den omhandlede ulovlige støtte udgør 496 mio. FRF.

Der er ikke tale om omstruktureringsstøtte, men om støtte, som i den sammenhæng, hvor den oprindelig
blev tildelt, udgjorde en ledsageforanstaltning, der skulle muliggøre virksomhedens hurtige vækst. I det
omfang, Stardust desuden i kraft af denne støtte er blevet en af de førende europæiske virksomheder i
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lystbådeindustrien, og en betydelig del af dens kundekreds befinder sig i Europa uden for Frankrig,
påvirker den samhandelen i Fællesskabet. Kommissionen konkluderede, at støtten havde en
konkurrencefordrejende virkning, der ikke var forenelig med EU’s regler, og at den skulle inddrives hos
Stardust Marine.

2.3. Motorkøretøjsindustrien

Spanien

Mercedes Vitoria (133)

Den 29. september godkendte Kommissionen regionalstøtte, som Spanien påtænkte at yde til Daimler-
Chrysler i Vitoria (Baskerlandet) til en investering med henblik på produktion af et nyt erhvervskøretøj.
På grundlag af investorens yderst grundige placeringsundersøgelse fandt Kommissionen, at investoren
havde vurderet flere placeringsmuligheder, og som resultat heraf havde følgende to reelle alternative
muligheder: Vitoria eller den eksisterende fabrik i Jelcz (Polen). Kommissionen foretog dernæst en
costbenefitundersøgelse for at fastslå, hvilket regionalstøtteniveau der kunne godkendes. I denne
undersøgelse sammenlignede Kommissionen i lighed med Daimler-Chryslers undersøgelser
omkostningerne ved projektet i Vitoria med et tilsvarende projekt, der teoretisk var placeret i Jelcz. I
undersøgelsen indgik en vurdering af de omkostninger, der ville være forbundet med en nedskæring eller
nedlukning af fabrikken i Vitoria som følge af projektets placering i Jelcz, herunder en vurdering af
omkostningerne i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere i Vitoria på grundlag af de spanske
arbejdsretlige bestemmelser og under hensyn til forhandlingspraksis i forhold til fagforeningerne.
Provenuet fra likvidationssalget af fabrikken indgik ligeledes i costbenefitundersøgelsen. Kommissionen
fastslog, at den påtænkte regionalstøtte med en støtteintensitet på 6,7% stemmer overens med
rammebestemmelserne for statsstøtte i motorkøretøjsindustrien (134).

Italien

Fiat Mirafiori Meccanica (135)

Den 22. december besluttede Kommissionen at forbyde regionalstøtte med en intensitet på 4,6% til et
investeringsprojekt i Fiat. Kommissionen konstaterede, at den pågældende støtte ikke var nødvendig for
gennemførelsen af projektet i Mirafiori Meccanica.

I slutningen af 1997 anmeldte Italien seks forslag til regionalstøtte i henhold til lov nr. 488/92 til Fiat
Auto, bl.a. til Mirafiori Meccanica. Efter en første undersøgelse af forslagene havde oplysningerne fra
Italien ikke kunnet godtgøre, at den påtænkte regionalstøtte var i overensstemmelse med principperne i
rammebestemmelserne for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien. Kommissionen indledte derfor den 3.
februar 1999 en procedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, (136) over for de seks støtteprojekter. Den
26. maj blev der for tre af sagerne (heriblandt Mirafiori Meccanica) truffet en fælles beslutning om
udvidelse af proceduren (137), navnlig med sigte på at afklare spørgsmålet om den påtænkte støttes
nødvendighed.
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Ifølge rammebestemmelserne for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien skal regionalstøtte være
nødvendig for gennemførelsen af investeringsprojektet i den pågældende støtteberettigede region. Den
placeringsundersøgelse, der resulterede i, at Fiat valgte Mirafiori, blev gennemført i 1993-1994, men det
område, hvor Mirafiori ligger, blev først støtteberettiget i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), i marts
1995. Fiat har således ikke kunnet forvente at modtage regionalstøtte til projektet i Mirafiori. Desuden
har de italienske myndigheder ikke i tilstrækkelig grad kunnet godtgøre projektets mobilitet. Mirafiori
har vist sig at være det eneste sted, hvor Fiat har påtænkt at placere sit projekt.

Den støtte, Italien har anmeldt til fordel for Fiat Mirafiori Meccanica, er således ikke nødvendig for at
virkeliggøre målsætningerne i artikel 87, stk. 3, litra c), i det foreliggende tilfælde at fremme udviklingen
af visse økonomiske regioner. På denne baggrund har Kommissionen besluttet, at støtten er uforenelig
med fællesmarkedet og ikke må udbetales.

Det Forenede Kongerige

Rover Longbridge (138)

Den 22. december besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for
regionalstøtte, som Det Forenede Kongerige påtænker at yde til BMW-koncernens investering i Rovers
Longbridge-anlæg i Birmingham. Den foreslåede investering beløber sig til 702 mio. GBP, hvoraf 141
mio. GBP ville blive finansieret ved regionalstøtte. Kommissionens beslutning skyldes tvivl med hensyn
til projektets mobilitet og med hensyn til visse elementer i costbenefitanalysen, der er nødvendige for at
vurdere støtten.

Det Forenede Kongerige anmeldte tillige en uddannelsespakke på i alt 38 mio. GBP, hvoraf 11 mio. GBP
ville blive dækket ved regionalstøtte. Kommissionen godkendte denne støtte, eftersom den var i
overensstemmelse med kriterierne for støtte med regionalt sigte og uddannelsesstøtte i
rammebestemmelserne for støtte til motorkøretøjsindustrien.

2.4. Kunstfiberindustrien

Tyskland

Saxonylon Textil GmbH (139)

Den 20. juli besluttede Kommissionen at træffe en endelig negativbeslutning vedrørende støtte, Tyskland
påtænkte at yde til Saxonylon Textil GmbH, der er et datterselskab af Singapore-koncernen Tolaram. Den
påtænkte investeringsstøtte til etablering af en fabrik til fremstilling af polyamidgarn i Meerane i Sachsen
beløb sig til 42,3 mio. DEM. Projektet ville føre til en betydelig kapacitetsforøgelse inden for polyamid fi-
lamentgarn, et produkt, for hvilket der ikke er tale om strukturel mangel på udbudssiden. Endvidere be-
mærkede Kommissionen, at den foreslåede støtteintensitet var på 35% (brutto), hvilket er regionalstøtte-
loftet for større firmaer for Sachsen, og svarede til det dobbelte af det i rammebestemmelserne for støtte
til kunstfiberindustrien (140) tilladte maksimum for større virksomheder. Af disse årsager fandt Kommis-
sionen, at den påtænkte støtte ikke kunne godkendes, da den ikke var i overensstemmelse med rammebe-
stemmelserne for støtte til kunstfiberindustrien og derfor var uforenelig med fællesmarkedet.
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Portugal

Cerfil SA (141)

Den 4. maj besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod den ikke-anmeldte støtte, de
portugisiske myndigheder havde ydet til kunstfiberproducenten Cerfil SA, der ligger i en litra a)-region.
Støtten blev i vid udstrækning ydet til produktion af kunstfibre, der hører ind under
rammebestemmelserne. Den påtænkte støtteintensitet og andre aspekter var i overensstemmelse med det
IMIT-specifikke (142) program, Kommissionen havde godkendt i 1995 inden for rammerne af PEDIP II
(143)-programmet. Kommissionen fandt, at den nedskæring på 16,8 % af den reelle produktionskapacitet
som fulgte af investeringsprojektet, udgjorde en betydelig nedskæring i rammebestemmelsernes forstand
og besluttede følgelig ikke at gøre indsigelse.

2.5. Den finansielle sektor

Tyskland

Westdeutsche Landesbank Girozentrale (144)

Den 8. juli traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på den procedure, den havde indledt
efter artikel 88, stk. 2, over for delstaten Nord Rhein-Westfalens støtte til Westdeutsche Landesbank
Girozentrale (»WestLB«) i form af kapitaltilførsel.

I 1994 modtog Kommissionen en klage over denne kapitaltilførsel. Efter de indledende undersøgelser
indledte Kommissionen i oktober 1997 en formel undersøgelsesprocedure. I løbet af denne procedure
fastslog Kommissionen, at den kapital, Nord Rhein-Westfalen havde tilført WestLB, blev ydet på
favorable vilkår. Wohnungsbauförderungsanstalt (»Wfa«), som var delstatens ejendom og beskæftigede
sig med ejendomsfinansiering, blev overført til WestLB i slutningen af 1991, for at banken kunne opfylde
de strengere solvenskriterier, der trådte i kraft i 1993. Wfa fortsatte sin tidligere aktivitet vedrørende
ejendomsfinansiering, men samtidig gav transaktionen WestLB mulighed for til banktilsynsformål at
benytte en del af Wfa’s kapital som støtte for sine egne kommercielle aktiviteter. Forrentningen heraf
blev fastlagt næsten to år efter overførslen og udgjorde kun 0,6% p.a. af den del af kapitalen, der kunne
anvendes til bankens egne formål.

Kommissionen kom til den konklusion, at den fastlagte forrentning på 0,6% ikke svarer til, hvad en
investor ville kræve under markedsøkonomiske forhold. Delstaten havde valgt at give afkald på en
passende forrentning, hvilket udgør statsstøtte i traktatens betydning. Det involverede støtteelement
beløb sig til 808 mio. EUR for perioden 1992-1998. Eftersom denne støtte er uforenelig med
fællesmarkedet, skal den tilbagesøges fra WestLB med rente fra datoen for overførslen.
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Frankrig

Crédit Foncier de France (145)

Den 23. juni besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod omstruktureringsstøtte på 16 mia.
FRF, som Crédit Foncier de France (CFF) havde modtaget i 1996. Det offentlige indgreb var blevet
nødvendigt, da lovgivningsmæssige og økonomiske ændringer på markedet for lån til lejeboliger i
begyndelsen af 1990’erne havde afstedkommet en væsentlig forringelse af denne specialiserede banks
likviditet.

Omstruktureringsstøtten til CFF bestod af i) en offentlig garanti for, at alle renter og afdrag på CFF’s
gæld repræsenteret ved værdipapirer ville blive honoreret ii) et tilsagn fra staten om, at den ville træffe
alle de foranstaltninger, der var nødvendige for at sætte CFF i stand til at fortsætte sin virksomhed under
overholdelse af de gældende solvensregler, hvilket udmøntedes i en forhøjelse af bankens kapital med
1,85 mia. FRF. Kommissionen erklærede denne støtte for forenelig med fællesmarkedet i betragtning af
den meget betydelige nedsættelse (25%) af bankens balancesum siden statsindgrebet og på betingelse af,
at CFF gennemførte de i den anmeldte forretningsplan omhandlede omstruktureringsforanstaltninger.
Efter at rentabiliteten var genoprettet, blev CFF privatiseret i juli 1999.

2.6. Transport

Lufttransport

Aerelba — lufthavn på Elba

Den 30. marts besluttede Kommissionen, at den støtte, regionen Toscana havde ydet til selskabet Aerelba
til finansiering af modernisering af lufthavnen på Elba (Marina di Campo), ikke udgjorde statsstøtte, for
så vidt som den vedrørte et infrastrukturprojekt af kollektiv interesse, og infrastrukturen var åben for alle
EF-transportvirksomheder uden forskel.

Alitalia

Efter at have verificeret oplysningerne i de rapporter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 10, i
Kommissionens beslutning af 15. juli 1997 (146) om Alitalias rekapitalisering, besluttede Kommissionen
den 20. juli 1999, at betingelserne i beslutningen var opfyldt. I sin analyse tog Kommissionen navnlig
hensyn til de nye tilsagn, de italienske myndigheder havde afgivet henholdsvis den 13. og 16. juli 1999
om ikke at give Alitalia nogen fortrinsbehandling i forhold til andre EF-luftfartsselskaber, hvilket
indebærer en ændring af betingelserne i aftalen mellem Alitalia og de italienske myndigheder, og en
yderligere begrænsning af den kapacitet, selskabet udbyder på det italienske interne marked i 1999 og
2000.

Iberia

Efter Spaniens anmeldelse af en påtænkt kapitalforhøjelse til selskabet Iberia på 20 mia. ESP (120 mio.
EUR) foretog Kommissionen en detaljeret undersøgelse af selskabets resultater, navnlig i lyset af de
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rentabilitetskriterier, der er fastsat i Kommissionens beslutning af 31. januar 1996 (147), og selskabets
fremtidsudsigter. Transaktionen er den sidste fase i gennemførelsen af den økonomiske
omstruktureringsplan, der bl.a. indebærer, at det offentlige holdingselskab SEPI søger at bringe selskabet
i den bedst mulige situation med henblik på privatisering. I planen er det fastsat, at de investerede midler
skal tilbagebetales til SEPI, der desuden skal kunne opnå en interessant rentabilitet på kort sigt i
forbindelse med privatiseringsprocessen. Under disse omstændigheder konkluderede Kommissionen ved
beslutning af 26. august 1999, at kapitalforhøjelsen svarede til en privat investors adfærd og ikke
udgjorde støtte i henhold til traktatens artikel 87.

Støtte af social karakter til fordel for beboerne på Sicilien

Kommissionen undersøgte en kompensationsordning på lufttransportområdet til fordel for beboerne på
mindre øer i nærheden af Sicilien og erhvervsdrivende, som udøver deres aktiviteter der. På grundlag af
de relevante sektorbestemte rammebestemmelser fastslog Kommissionen den 3. september 1999, at
denne ordning er forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 2, litra a), for så
vidt som den udgør støtte af social karakter, der ydes uden forskelsbehandling.

Søtransport

Nedsættelse af erhvervsskatten i franske havne

Den 22. december 1999 besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, som den
havde indledt tidligere på året over for en anmeldt støtteordning i form af nedsættelse af den franske
»taxe professionnelle« (erhvervsskat). Med henblik på at fremme en gradvis overdragelse af
ejendomsretten til og driften af det nuværende godsbehandlingsmateriel fra den offentlige sektor til
private stevedorekompagnier i 23 franske havne, indebærer den foreslåede ordning en nedsættelse af
erhvervsskatten. Det påtænktes ligeledes at indrømme skattenedsættelse ved anskaffelse af supplerende,
nyt materiel i havnene Le Havre og Dunkerque med henblik på at øge deres kapacitet. I beslutningen
godkendte Kommissionen støtten til de private stevedorekompagnier til overtagelse og udskiftning af det
nuværende materiel, mens støtten til indkøb af supplerende, nyt materiel i havnene Le Havre og
Dunkerque ikke fandtes at være forenelig med fællesmarkedet.

Funiviaria Alto Tirreno SpA — Italien

I sin beslutning af 22. december 1999 fastslog Kommissionen, at støtte, der var tildelt selskabet
Funiviaria Alto Tirreno SpA i Savona havn, i dens nuværende form og omfang var uforenelig med
fællesmarkedet og foreslog Italien passende foranstaltninger. Den italienske regering har ydet støtte til
Funiviaria Alto Tirreno i henhold til den italienske lov nr. 1221 af 1952, bl.a. for at dække
driftsunderskud hidrørende fra godsbehandlingsaktiviteter i havnen.

Jernbanestransport

Støtteordning for godstransport ad jernbane (Danmark)

Den 21. april 1999 besluttede Kommissionen, at den danske støtteordning for godstransport, der skal
kompensere for jernbanernes handicap i forhold til vejtransporten ved at neutralisere eksterne
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omkostninger, som vejtransporten ikke skal bære, er forenelig med traktatens bestemmelser. Det
maksimale støttebeløb er på 50% af den omsætning, der skabes ved hver jernbanetransport.
Støtteordningen blev undersøgt sammen med indførelsen af infrastrukturgebyrer, som
jernbanevirksomhederne skal betale for anvendelsen af det danske jernbanenet. Kommissionen traf en
positiv beslutning på grundlag af artikel 77, som finder umiddelbar anvendelse: (i) støttebeløbet er langt
mindre end de anslåede omkostninger, som vejtransporten slipper for; (ii) støtten er ikke diskriminerende
og henvender sig til samtlige godstransportvirksomheder; (iii) støtten påvirker ikke samhandelen i et
omfang, der strider mod Fællesskabets interesse (udelukkelse af transit med henblik på at undgå negative
virkninger for søtransporten).

Vejtransport

Midlertidig skattefritagelse for lokaltransport (Nederlandene)

Kommissionen besluttede den 10. november ikke at gøre indsigelse mod en midlertidig fritagelse fra at
betale selskabsskat for kommunale transportvirksomheder, der udfører offentlig transport i otte
nederlandske byer. I lyset af den planlagte liberalisering af det nederlandske lokale transportmarked og
som en overgangsforanstaltning med henblik på tilskyndelse til nødvendige
omstruktureringsforanstaltninger i de omhandlede selskaber betragtede Kommissionen støtten som
forenelig med artikel 87, stk. 3, litra c).

Støtteordning for vejtransportsektoren (Italien)

Ved to beslutningen, vedtaget henholdsvis i maj og december 1999, udtalte Kommissionen sig om den
italienske støtteordning til omstrukturering af vejtransportsektoren og til udvikling af intermodale
transportformer i henhold til lov nr. 454/97 og gennemførelsesforanstaltningerne hertil. Kommissionen
var i denne henseende af den opfattelse, at støtten til kombineret transport er forenelig med
fællesmarkedet, for så vidt som den sigter mod at fremme transaktioner, der er økonomisk rentable på
mellemlang sigt og sandsynligvis ikke vil give anledning til konkurrencefordrejninger mellem
transportvirksomhederne og mellem terminalerne for kombineret transport. Kommissionen bekræftede
desuden sin praksis på området og betragtede investeringsstøtte på indtil 30% af de støtteberettigede
omkostninger til køb af godsbehandlingsmateriel samt til elektroniske og telematiske programmer og
materiel som i stand til at fremme udviklingen af sektoren i overensstemmelse med artikel 87, stk. 3. For
vejtransportens vedkommende er det Kommissionens opfattelse, at præmier for frivilligt aktivitetsophør
for uafhængige transportvirksomheder ikke udgør støtte, ligesom den inter alia godkendte
foranstaltninger til fremme af køretøjsparkens tilpasning til strengere miljønormer samt støtte til
uddannelsesforanstaltninger for operatørerne. Kommissionen godkendte ligeledes foranstaltningen til
støtte for virksomhedsgrupperinger og tog i sin vurdering navnlig hensyn til sektorens strukturelle
svagheder, idet den er opsplittet på mere end 100 000 operatører, de fleste små eller meget små.

Kombineret transport

Kombineret transport (Østrig)

Kommissionen besluttede den 8. juli 1999 ikke at gøre indsigelse mod en østrigsk statsstøtteordning, der
giver mulighed for investeringsstøtte til bygning af terminalinfrastruktur for kombineret transport.
Kommissionen gjorde gældende, at statsstøtte af denne type skal betragtes som støtte i henhold til artikel
87, stk. 1, i tilfælde hvor driften af terminalen ikke er blevet tildelt ved offentligt udbud og udgør en
økonomisk aktivitet. Kommissionen besluttede, at en sådan støtte kan tillades i henhold til EF-traktatens
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artikel 73, hvis støtten (1) er nødvendig for bygningen af terminalen, (2) ikke fordrejer konkurrencen på
markedet for terminaler i et omfang, der er i strid med den fælles interesse, og (3) støtteordningen
fungerer på en gennemsigtig og ikke diskriminerende måde.

Kombineret transport (Belgien)

I sin beslutning af 26. oktober 1999 fastslog Kommissionen, at tildeling af støtte til bygning af terminaler
ikke i ethvert tilfælde påvirker samhandelen mellem medlemsstater efter artikel 87, stk. 1. Der er tale
om påvirkning af samhandelen, hvis støtten fordrejer konkurrencen mellem den subsidierede terminal og
en terminal i en anden medlemsstat. Men selv om der ikke er tale om konkurrencefordrejninger mellem
terminaler, kan samhandelen mellem medlemsstater blive påvirket, hvis terminaloperatøren er aktiv i
denne sektor i flere medlemsstater, eller hvis en sådan aktivitet med rimelighed kan forudses.

2.7. Landbrug

Belgien

a) Støtte i forbindelse med dioxinkrisen

Hvad angår statsstøtte i forbindelse med »usædvanlige begivenheder« i henhold til EF-traktatens artikel
87, stk. 2, litra b) i EF-traktaten, godkendte Kommissionen en række belgiske støtteforanstaltninger til
fordel for producenter og virksomheder, der er berørt af den krise, der udløstes med dioxinforureningen
af foderstoffer. Kommissionen fandt, at selv om kemisk forurening af levnedsmidler ikke kan betragtes
som en usædvanlig begivenhed efter artikel 87, stk. 2, litra b), betød de belgiske myndigheders
beslutning vedrørende forureningen og de nødforanstaltninger, der efterfølgende blev truffet, at det var
umuligt for de erhvervsdrivende at markedsføre deres produkter, og at de var bragt i en krisesituation,
som ved sin karakter og virkninger klart adskiller sig fra det sædvanlige og ligger uden for rammerne af
et normalt markeds funktionsbetingelser. Kommissionen fandt dog, at begrebet usædvanlig begivenhed
kun kan finde anvendelse på producenter, der er blevet ofre for en situation, som de på ingen måde selv
er ansvarlige for.

Hvad angår landbrugsbedrifterne havde statsstøtten først form af henholdsvis godtgørelser og tilskud,
der skulle tilbagebetales (148). De førstnævnte skulle udbetales til fjerkræproducenter og de sidstnævnte
til svine-, kvæg- og ægproducenter. Kommissionen godkendte efterfølgende, at de tilskud, der skulle
tilbagebetales, blev konverteret til endelige godtgørelser svarende til 80% af dyrenes kostpris og under
ingen omstændigheder højere end markedsprisen, hvis denne var under 80% af kostprisen (149). Den
belgiske regerings foranstaltninger havde til formål at kompensere eller råde bod på de skader,
landbrugsproducenterne havde lidt som følge af slagtningen og destruktionen af dyr og æg, enten fordi
de var dioxinforurenede, eller fordi det optimale tidspunkt for afsætning var overskredet, og de måtte
destrueres af hensyn til dyrevelfærden og folkesundheden. Sidstnævnte foranstaltninger var navnlig rettet
mod bedrifter, der var beslaglagt og dermed underlagt et forbud mod markedsføring af produktionen.

Støtteforanstaltningerne til fordel for virksomheder, der lå inde med produkter af animalsk oprindelse,
havde ligeledes form af tilskud, der skulle tilbagebetales, og havde til formål at undgå konkurs dels for
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erhvervsdrivende, hvis produkter var blevet destrueret på grund af forurening, og dels for
erhvervsdrivende, hvis produkter ikke længere kunne afsættes, fordi holdbarhedsdatoen var overskredet
som følge af den belgiske regerings beslaglæggelsesforanstaltninger (150). I samme forbindelse
godkendte Kommissionen en anden foranstaltning til skadesløsholdelse af erhvervsdrivende, der lå inde
med fersk kød og kødprodukter fra svin, kvæg og fjerkræ, som kunne mistænkes for at være
dioxinforurenede (151). Disse produkter var beslaglagt og ville eventuelt blive destrueret, fordi enhver
mistanke om forurening ikke var fjernet. I dette tilfælde blev foranstaltningen, der havde til formål at
beskytte forbrugernes sundhed, betragtet som forenelig med fællesmarkedet i henhold til artikel 87, stk.
3, litra c), som støtte til fremme af udviklingen af de pågældende erhvervsgrene. Kommissionen
godkendte ligeledes, at den belgiske stat afholdt udgifterne til analyser og destruktion af dyr og produkter
i forbindelse med alle de ovennævnte foranstaltninger (152). Kommissionen godkendte efter sædvanlig
praksis, at staten overtog de samlede omkostninger, fordi kontrollen med de pågældende produkters
kvalitet og destruktionen af dem var blevet pålagt i henhold til fællesskabs- og/eller nationale
bestemmelser.

I forbindelse med den belgiske dioxinkrise blev også de foranstaltninger, der indgik i en aftale mellem
den belgiske stat og den belgiske Banksammenslutning (153), godkendt som statsstøtte. Aftalen drejede
sig om en låneordning med henblik på at hindre, at fundamentalt sunde landbrugsbedrifter gik konkurs
som følge af indtægtstab i forbindelse med den destabilisering af markedet, der var forårsaget af
dioxinforureningen af visse former for dyrefoder og de foranstaltninger, der var truffet til at afhjælpe
dette problem. Ordningen var baseret på en ligelig indsats fra den offentlige og den private sektor,
hvorefter den offentlige sektor ville stille garanti for 50% af lånebeløbet, og banksektoren ville overtage
risikoen for de resterende 50% og give afkald på sin normale rentemargin, som højst ville svare til den
belgiske basisrente minus 30 basispoint (bankernes anskaffelsespris). Støtten var begrænset til bedrifter,
der var grundlæggende sunde og rentable, men som havde oplevet et stort fald i omsætningen i perioden
mellem juni og september 1999 (25% over en tomåneders periode eller 40% i løbet af en enkelt måned).
Anmeldelsen indeholdt to støtteelementer i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Det vigtigste
støtteelement var statsgarantien. For det andet skulle salærerne til de revisorer, der attesterede tabene,
afholdes af staten. Statsgarantielementet betragtedes som foreneligt med fællesmarkedet i henhold til
artikel 87, stk. 2, litra b), for så vidt som Kommissionen i tidligere sager havde konkluderet, at arten og
omfanget af de restriktioner, der var nødvendige for at beskytte den offentlige sundhed i forbindelse med
dioxinkrisen vedrørende foderstoffer og dyrefoder produceret i Belgien, havde status af en usædvanlig
begivenhed i den betydning, udtrykket har i EF-traktatens artikel 87, stk.2, litra b). Statsgarantien svarede
til et tilskud på mindre end 6,05% af det samlede lån. Endvidere lovede de belgiske myndigheder at
sikre, at der ikke ville blive tale om overkompensation til individuelle støttemodtagere. Statens
afholdelse af revisorernes salærer blev betragtet som en blød støtte, for hvilken Kommissionens faste
praksis er at acceptere en støttesats på op til 100%.

En anden protokol, denne gang indgået mellem regionerne og den belgiske Banksammenslutning (154),
blev ligeledes godkendt. Til forskel fra den ovenomtalte støtte tager denne støtteforanstaltning sigte på
virksomheder inden for produktion, forarbejdning, transport og distribution af levnedsmidler og
dyrefoder. Ifølge ordningen kan banksektoren give lån til sunde virksomheder, der er kommet i
likviditetsvanskeligheder som følge af krisen. Lånevilkårene er de samme som for den foregående støtte,
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men støtteberettigede er kun virksomheder, hvis forretningssted er beliggende i den region, hvor der
ansøges om et garanteret lån. Som i det foregående tilfælde og ud fra samme ræsonnement er
statsgarantiordningen forenelig med artikel 87, stk. 2, litra b). Statsgarantiens støtteækvivalent er under
4 % af det samlede lånebeløb. Og som i det foregående tilfælde har de belgiske myndigheder forpligtet
sig til at sikre, at der ikke bliver tale om overkompensation af individuelle modtagere.

Kommissionen er blevet orienteret om et forslag til en horisontal lovgivningsramme, der indeholder de
nødvendige bemyndigelsesbestemmelser for iværksættelse af konkrete støtteforanstaltninger til fordel
for landbrugsbedrifter, der er berørt af krisen (155). Selv om forslaget ikke omhandler støtte stricto
sensus, giver det bemyndigelse til tildeling af føderal støtte til landbrugsbedrifter med henblik på helt
eller delvis at dække skadevirkninger, som ikke i forvejen dækkes af andre føderale og/eller regionale
støtteforanstaltninger. Der er ligeledes oprettet en fond med henblik på finansiering af en del af de
udgifter, staten afholder i form af støtte til skadelidte virksomheder. Desuden omfatter ordningen en
række kontrolforanstaltninger med henblik på at sikre, at kumuleringen af føderal og regional støtte ikke
fører til overkompensation for den faktisk lidte skade, og at eventuel overskydende støtte i givet fald
tilbagebetales til fonden.

b) Støtte til miljøbeskyttelse og mulig overtrædelse af nitratdirektivet

Kommissionen besluttede at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en foranstaltning anmeldt
af de belgiske myndigheder (156) om tildeling af støtte til landmænd som kompensation for, at det ikke
længere er tilladt at sprede mere end en vis mængde gylle (den maksimale mængde ændres årligt). Denne
foranstaltning falder eventuelt ind under punkt 3.4 i fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til
miljøbeskyttelse (157), hvorefter driftsstøtte undtagelsesvis kan godkendes, hvis: i) støtten kun er en
kompensation for de produktionsomkostninger, der ligger ud over de traditionelle omkostninger ii)
støtten er midlertidig og principielt degressiv iii) støtten er nødvendig for at opveje nedsat, navnlig
international, konkurrenceevne. Endvidere tager Kommissionen normalt i betragtning, hvad de
pågældende virksomheder skal gøre til gengæld for at mindske den af dem forårsagede forurening. I det
omhandlede tilfælde indledte Kommissionen proceduren efter artikel 88, stk. 2, da den nærede tvivl om,
hvorvidt disse betingelser var opfyldt. Støtten syntes ikke at være hverken midlertidig eller degressiv, og
den syntes heller ikke at være nødvendig for at opveje nedsat konkurrenceevne, og endelig syntes
landmændene ikke at skulle gøre noget til gengæld for at mindske den af dem forårsagede forurening.
Endvidere syntes den mængde gylle, der i henhold til den omhandlede foranstaltning måtte spredes pr.
hektar, at være en overtrædelse af nitratdirektivet (Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om
beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget). Der forekommer
således ikke at være nogen begrundelse for at yde støtte.

Danmark

a) Grundskyld på landbrugsjord

I en dansk sag (158) anvendte Kommissionen for første gang i landbrugssektoren sin meddelelse om anvendelsen
af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (159). Sagen drejede
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sig om genindførelse af et loft over den danske grundskyld, som opkræves af kommunerne på jord anvendt til
primære produktionsformål. Foranstaltningen, som bestod i en ændring af lov om lokal grundskyld fra 1990
skulle finde anvendelse i regnskabsårene 1999 og 2000. Det foreslåede loft (0,008 %) var lavere end det loft
(0,015 %), Kommissionen havde godkendt i sine to tidligere beslutninger om grundskyld for skatteårene 1994-
1996 og 1997. Disse beslutninger omfattede jord anvendt til landbrug, havebrug og planteskoler. Den aktuelle
foranstaltning omfattede desuden en udvidelse af skatteloftet til også at omfatte skovbrug. Begrundelsen for
indførelsen af loftet er primært at modvirke stigninger i prisen på landbrugsejendomme og dermed i jordskylden,
som forårsages af faktorer, der ikke kan henføres til primærproduktionen. Foranstaltningen ville desuden medføre
væsentlig mindre forskelle i udskrivningsprocenten (fra 0,006-0,024% til 0,006-0,008%). I sine tidligere
beslutninger om grundskyld konkluderede Kommissionen, at loftet over grundskyld ikke udgjorde støtte. De
danske myndigheder forsikrede, at de faktorer, hvorpå Kommissionen baserede sine tidligere beslutninger, ikke
havde ændret sig. I sin beslutning indtog Kommissionen samme holdning som i de to tidligere sager, nemlig at
foranstaltningen, selv om den var selektiv, ikke udgjorde statsstøtte efter artikel 87, stk. 1. Som et yderligere
argument til underbygning af denne konklusion tog beslutningen i betragtning, at foranstaltningen fandt
anvendelse på hele den primære produktionssektor, ligesom der henvistes til jords specifikke karakter i
forbindelse med primær produktion.

b) Støtte til dyresygdomme

Kommissionen besluttede at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en støtteforanstaltning,
der er anmeldt af Danmark, som drejer sig om en ændring af den danske parafiskale fjerkræafgiftsfond,
der er en parafiskal støtteordning (160). Det specifikke formål med den anmeldte foranstaltning var at
give fonden mulighed for at finansiere en del af omkostningerne ved forebyggende vaccination af
unghønsbesætninger mod Gumboro, en fjerkræsygdom, som resulterer i højere dødelighed blandt
slagtefjerkræbesætninger. Støtten skulle med tilbagevirkende kraft refunderes til ejere, hvis ikke-
inficerede besætninger blev vaccineret som led i en vaccinationskampagne. Da den omhandlede sygdom
ikke var omfattet af national eller EF-lovgivning om dyresygdomme, opfyldte støtten ikke alle de
betingelser, som ifølge Kommissionens faste praksis skal opfyldes for at erklære statsstøtte til
bekæmpelse af dyresygdomme og plantesygdomme for forenelige med fællesmarkedet i henhold til EF-
traktatens artikel 87, stk. 3, litra c) (at der på EF-plan eller nationalt plan foreligger love eller
administrative bestemmelser om, at de kompetente myndigheder skal gribe ind, støttens forebyggende
og/eller kompensatoriske karakter, ingen overkompensation af individuelle foretagender, overholdelse af
Fællesskabets veterinærlovgivning). Derudover nærede Kommissionen tvivl med hensyn til kravet om,
at støtten kun må vedrøre epizootier, der berører de offentlige myndigheder, og ikke foranstaltninger,
som det med rimelighed kan kræves, at landbrugerne selv tager ansvaret for, navnlig på baggrund af et
tidligere udbrud af Gumboro i 1990’erne og eksistensen af en frivillig Gumboro-erhvervsfond. Efter at
proceduren var indledt, trak de danske myndigheder efterfølgende deres anmeldelse tilbage.

Tyskland

a) Støtte til opkøb af jord

I 1999 meddelte Kommissionen Tyskland, at den havde vedtaget en endelig negativbeslutning
vedrørende den støtte, den tyske regering havde ydet under »Entschädigings- und
Ausgleichsleistungsgesetz« (EALG) (161). I loven indgår en ordning for opkøb af jord til nedsat pris i
det tidligere Østtyskland. Kommissionen gjorde gældende, at mens købet af jord til nedsat pris for
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kategorierne »Wiedereinrichter« (genetablerede landmænd) og »juristische Personen« (juridiske
personer, der omfatter mindst en genetableret landmand), udgør kompensation for lidte tab
(ekspropriering af jord og/eller mulig forringelse af gårdens inventar), gælder dette imidlertid ikke for
»Neueinrichter« (nyetablerede landmænd) eller andre juridiske personer og heller ikke for andre mulige
begunstigede, der ikke er omfattet af den pågældende lov. For den sidste udgjorde den fordelagtige
salgspris statsstøtte efter traktatens artikel 87, stk. 1, i EF-traktaten, da de heraf omfattede personer ikke
har været underkastet ekspropriation eller lidt lignende skade. Kommissionen mente, at støttesatsen lå
højere end de satser, Kommissionen normalt godkender for opkøb af landbrugsjord i områder, der ikke
er klassificeret som ugunstigt stillede. Hertil kom, at den pågældende støtte forekom at være
diskriminerende og dermed en overtrædelse af EF-traktatens artikel 12, artikel 34, stk. 3, og artikel 43,
da visse støttemodtagere skulle have været bosiddende i det tidligere Østtyskland den 3. oktober 1990
for at kunne komme i betragtning til støtten. Denne betingelse kunne i praksis kun opfyldes af (øst)tyske
statsborgere.

I løbet af 1999 blev en ændret version af jordopkøbsprogrammet anmeldt til Kommissionen, som
godkendte den nye version (162). De problemer, der gav anledning til den delvise negative beslutning, er
nu blevet løst:

— I Kommissionens delvise endelige negative beslutning af 20.1.1999 vedrørende den tidligere EALG
var det anført, at støtten forekom at være diskriminerende på grund af kravet om, at visse
støttemodtagere skulle have været bosiddende i det tidligere Østtyskland på en given dato for at være
støtteberettiget under programmet — i praksis kunne dette krav kun opfyldes af (øst)tyskere. Alle
sådanne datoer er slettet i det nye program.

— Kommissionen gjorde endvidere indsigelse mod støtteintensiteten i forbindelse med køb af
landbrugsjord i områder, som ikke er klassificeret som ugunstigt stillede. Støttesatsen er nu bragt helt
på linje med de satser, Kommissionen normalt godkender. Enhver overskydende støtte, der er tildelt
under den tidligere EALG, vil blive tilbagesøgt med renter som krævet i Kommissionens beslutning
af 20.1.1999.

På baggrund af den sikkerhed, de tyske myndigheder har givet, fastslog Kommissionen, at der er
tilstrækkelig jord til at råde bod på enhver eventuel diskriminering uden at ophæve de kontrakter, der
blev indgået under den tidligere EALG. I det omfang, hvor restelementer i den nye ordning måtte give
prioritet til østtyskere, såfremt de øvrige kriterier er lige, falder en sådan præference inden for målet om
at omstrukturere landbruget i de nye delstater og på samme tid sikre, at potentielle købere, som enten
selv eller hvis familie har boet og arbejdet i DDR i flere årtier, kan deltage, et mål, som er godkendt som
legitimt i Kommissionens beslutning af 20.1.1999, og som ikke er blevet anfægtet.

Kommissionen mener på denne baggrund, at den nye ordning, som den tyske regering påtænker at
indføre, vil fremme udviklingen af de økonomiske aktiviteter i sektoren. Foranstaltningen falder derfor
ind under traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

b) Støtte til salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter

Kommissionen besluttede at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for den støtte, der var ydet
af Tyskland, Mecklenburg-Vorpommern til salgsfremme. Støtten består af forskellige foranstaltninger,
som kan inddeles i bløde støtte og salgsfremmende foranstaltninger. Det er Kommissionens normale
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praksis at tillade støtte med op til 100% støtteintensitet for bløde støtteforanstaltninger såsom støtte til
deltagelse i handelsmesser og seminarer, støtte til markeds- research, osv. Salgsfremmestøtte skal
opfylde betingelserne i Kommissionens meddelelse om statslig medvirken ved salgsfremmende
foranstaltninger for landbrugsprodukter og fiskerivarer (163) og, hvis de salgsfremmende foranstaltninger
har form af reklame, rammeordningen for statsstøtte til reklame for landbrugsprodukter og visse varer,
der ikke henhører under EØF-traktatens bilag II, men ikke fiskerivarer (164). En af hovedbetingelserne
for støtte til salgsfremmende foranstaltninger er, at bestemmelserne i traktatens artikel 28 er opfyldt. I
en tidligere beslutning anså Kommissionen denne betingelse for at være opfyldt (165). Før den nuværende
beslutning blev truffet, gennemgik Kommissionen imidlertid på ny det eksempelmateriale, de tyske
myndigheder havde fremsendt. Umiddelbart forekom dette salgsfremmemateriale ikke at indeholde
andre budskaber, end at produkterne er fra Mecklenburg-Vorpommern. Derfor syntes det tvivlsomt, om
der var tale om en rimelig balance mellem henvisninger til produktkvaliteter og -sorter og dets nationale
oprindelse (en betingelse i den ovennævnte meddelelse) og om, hvorvidt foranstaltningen overholdt
bestemmelserne i traktatens artikel 28. Hertil kom, at foranstaltningen kun omhandlede støtte til
foretagender med hjemsted i Mecklenburg-Vorpommern, hvilket forekom at være en overtrædelse af EF-
traktatens artikel 43. Som reaktion på indledningen af proceduren meddelte de tyske myndigheder, at de
ville ændre foranstaltningen: det fremsendte eksempelmateriale ville ikke blive anvendt, og ydermere
forsikrede de nationale myndigheder, at det fremtidige reklamemateriale ville være i overensstemmelse
med EF-traktatens artikel 28, og de forpligtede sig til at sende Kommissionen en årlig rapport med
eksempler på det anvendte reklamemateriale. Endelig ville kravet om hjemsted i Mecklenburg-
Vorpommern som betingelse for støtteberettigelse blive slettet. Efter disse ændringer besluttede
Kommissionen at afslutte proceduren og godkende støtteforanstaltningen (166).

c) Fritagelse for skat på elektricitet og olie

I en tysk sag anså Kommissionen en fritagelse for afgift på elektricitet og olie, som også delvis fandt
anvendelse på landbrugssektoren (167), for at opfylde punkt 3.4 i rammebestemmelserne for statsstøtte
til miljøbeskyttelse (168). De tyske myndigheder havde anmeldt en fritagelse gældende for en treårig
periode. Støtten var således midlertidig, men ikke degressiv. Under hensyntagen til dens gængse praksis
i forbindelse med fortolkningen af retningslinjerne gjorde Kommissionen imidlertid i dette tilfælde en
undtagelse fra kravet om støttens degressive karakter. Selv om det i landbrugssektoren ikke er en
acceptabel begrundelse for udbetaling af støtte, at de fleste andre lande endnu ikke har indført
energiafgifter, godkendte Kommissionen i dette tilfælde, at den begrænsede midlertidige afgiftslettelse
var nødvendig for at sætte bedrifterne i stand til at tilpasse sig nye de konkurrencevilkår. Kommissionen
bemærkede, at der ikke var fastsat nogen lovfæstet forpligtelse til modydelser fra landbrugssektoren,
godkendte den til sidst argumentet om, at landmændene ville investere med henblik på at nedsætte
energiforbruget. På baggrund af afgiftslettelsens begrænsede karakter i landbrugssektoren
(producenterne skal fortsat betale 20% af afgiften) og den store yderligere nettoskattebyrde, som
foranstaltningen indebar, forekom det, at den primære landbrugsproduktion havde et væsentligt
incitament til at foretage energibesparende investeringer.
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(168) EFT C 72 af 10.3.1994.



d) Støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder

Kommissionen indledte en formel undersøgelsesprocedure over for tre anmeldte støtteforanstaltninger til
redning og/eller omstrukturering af virksomheder i de nye tyske delstater (169). Efter indledningen af
proceduren blev en af anmeldelserne trukket tilbage. Undersøgelsen af de øvrige anmeldelser er endnu
ikke afsluttet.

Grækenland

Det græske bomuldskontor: støtte finansieret ved skattelignende afgifter

I 1999 vedtog Kommissionen en endelig negativ beslutning vedrørende driften af det græske
bomuldskontor, for så vidt som dette organ finansieredes gennem en skattelignende afgift på 1% af den
samlede værdi af importeret bomuld (170). Det græske bomuldskontor er et offentligt organ der varetager
institutionelle opgaver i bomuldssektoren og yder statsstøtte til sektoren (teknisk bistand,
kvalitetskontrol, forskning). Hvad angår støtten strictu sensu, fandt Kommissionen den forenelig med
fællesmarkedet. Disse støtteforanstaltninger finansieres imidlertid via opkrævning af en skattelignende
afgift ikke alene på indenlandske produkter, men også på importeret bomuld. Ud over at være uforenelige
med Kommissionens politik vedrørende skattelignende afgifter syntes disse foranstaltninger også
uforenelige med traktaten om Grækenlands tiltrædelse. Som følge af beslutningen skal Grækenland
ændre ordningen, underrette Kommissionen om ændringerne og tilbagesøge de uretmæssigt betalte
beløb.

Spanien

Støtte til landbrugssektoren og landbrugsfødevareindustrien

Kommissionen har vedtaget to negative beslutninger med krav om tilbagesøgning over for to
støtteordninger i Extremadura-regionen i Spanien. Støttesag C 37/99 (171) vedrører dekret nr. 35/1993
om åbning af kreditlinjer til finansiering af kapitalbehov for et produktionsår til fremme af
landbrugsaktiviteten og landbrugsfødevareindustrien. Modtagerne er indehaverne af landbrugsbedrifter,
landbrugskooperativer og andre sammenslutninger og landbrugsindustrierne i Extremadura, som indgår
kontrakter med jordbrugs- og kvægbrugsbedrifter i Extremadura om levering af råvarer til industriel
forarbejdning. Støtten ydes i form af rentetilskud til lån, der højest løber et år. Sag C 38/99 (172)
vedrører bekendtgørelse af 8. juli 1998 om fastsættelse af støtte til landbrugsproduktioner til industriel
forarbejdning for produktionsåret 1997/1998. Støttemodtagerne er producenter af gartneriprodukter til
industriel forarbejdning i Extremadura, som underskriver kontrakter med industrier, der aftager
gartneriprodukter i Extremadura i høståret 1997 — 1998. Den påtænkte støtte er på mellem 1,5 og 5
ESP pr. kilo spansk peber, drueagurker, kål, løg, broccoli, blomkål, spinat, hestebønner og kartofler. De
to støtteordninger er begrænset til producenter og industrier i Extremadura, som underskriver kontrakter
med jordbrugs- og kvægbrugsbedrifter i Extremadurea om levering af råvarer til industriel
forarbejdning. Disse to krav udgør en begrænsning af den frie bevægelighed for varer mellem
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(171) Sag C 37/99 (ex NN 25/99), Kommissionens beslutning af 22.12.1999 (endnu ikke offentliggjort).
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medlemsstaterne og dermed en overtrædelse af EF-traktatens artikel 28 og 29. Endvidere ydes støtten
med henblik på fremme af produktionen af produkter, der er omfattet af reglerne for en fælles
markedsordning (Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles
markedsordning for frugt og grøntsager), som udgør et fuldstændigt og udtømmende system;
medlemsstaterne har ikke beføjelse til at træffe nogen form for foranstaltninger, som fraviger
markedsordningens bestemmelser. Med hensyn til sag. C 38/99 må enhver støtte, hvis beløb beregnes
i forhold til de producerede mængder, betragtes som driftsstøtte, der er uforenelig med fællesmarkedet.
Endvidere overholder støttesag C 37/99 ikke kriterierne i Kommissionens meddelelse om statsstøtte til
kortfristede rentelettede landbrugslån (173).

Frankrig

Støtte til vinsektoren

Kommissionen besluttede at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en af Frankrig anmeldt
foranstaltning til fremme af produktionen af vine, som imødekommer forbrugerefterspørgslen i
Charente-regionen (174). Formålet med støtten er at bidrage til en kvalitativ forbedring af
vindyrkningsarealet og at tilskynde cognacproducenterne til at omlægge produktionen til landvin (»vins
de pays«) ved at fremme anvendelsen af bestemte vinstokke. Kommissionen tog i betragtning, at Rådets
nye forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (EFT L 179
af 14. juli 1999, der trådte i kraft den 21. juli 1999 og finder anvendelse fra den 1.august 2000)
indeholder bestemmelser om nedlægning af vindyrkningsarealer og omstrukturering og omlægning i
sektoren. Kommissionen fandt, at, eftersom det program, de franske myndigheder havde forelagt, søger
en langsigtet løsning på det pågældende problem, skal de påtænkte foranstaltninger tage hensyn til de
nye retningslinjer i markedsordningen. Forordningen indfører således en ordning for omstrukturering og
omlægning af vindyrkningsarealer med henblik på at tilpasse produktionen til markedets efterspørgsel.
I henhold til forordningens artikel 15, litra c), skal der i de gennemførelsesbestemmelser, der skal
vedtages af Kommissionen, fastsættes bestemmelser med sigte på at hindre en forøgelse af
produktionskapaciteten i forbindelse med gennemførelsen af omlægningsforanstaltningerne. Af de
modtagne oplysninger fremgår det, at den påtænkte omlægning omfatter produktion af nye »vins de
pays« og dermed en forøgelse af den samlede produktion. Endvidere er det i artikel 2, stk.1, i samme
forordning fastsat, at det indtil den 31. juli 2010 er forbudt at plante druesorter, der er klassificeret som
druesorter til persning. Kommissionen konkluderede heraf, at et af målene med den nye markedsordning
er at hindre en forøgelse af vinproduktionen. Selv om Kommissionen medgiver, at omlægningen af
druesorter i la Charente frembyder den fordel at mindske produktionen af vin, om der ikke er marked
for, finder den, at den heraf følgende forøgelse af produktionen af »vins de pays« i Frankrig afviger fra
principperne i den nye markedsordning for vin og kan skabe konkurrencefordrejninger på et vinmarked,
som ikke i øjeblikket udviser tegn på vækst. Det skal således tages i betragtning, at de vine, der
produceres som resultat af omlægningen af dette vindyrkningsareal, vil gå til det normale vinmarked,
mens de pr. definition afsættes uden for dette marked i øjeblikket. Derfor er der en stærk risiko for, at
en generel omlægning af det omhandlede vindyrkningsareal blot forskyder problemet til andre markeder,
eftersom den globalt vil føre til en nettoforøgelse af produktionen af vine, der markedsføres, hvilket ville
være i strid med målene i den nye markedsordning.
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Irland

Støtte til fåreproducenter og bistand til vinterfodertab

Kommissionen indledte proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for to støtteforanstaltninger, der var
anmeldt af Irland (175). Den første foranstaltning (176) var en delforanstaltning (moderfårspræmie) under
Ewe Supplementary Measure, som bestod i at yde støtte til nedslagtning af 100 000 bjergfår i seks
vestlige counties i Irland som følge af dårlige vejrforhold og problematiske jordbundsforhold.
Kommissionen fandt, at denne foranstaltning udgjorde støtte til fåreproducenterne og nærede tvivl om,
hvorvidt artikel 87, stk. 2, litra b), kunne anvendes. Foranstaltningen syntes således at tjene til at afhjælpe
problemer, der skyldtes en økonomisk nedgang i sektoren, og kunne derfor ikke anses for at råde bod på
skader, forårsaget af usædvanlige begivenheder. Endvidere forekom det, at de irske myndigheder ved at
tillade, at kød fra nedslagtede moderfår blev solgt til konsum og dermed konkurrerede på markedet med
andet kød, hvis slagteomkostninger ikke var blevet subsidieret, havde undladt at træffe de nødvendige
forholdsregler til at minimere støtteforanstaltningens virkninger på konkurrencen.

Den anden foranstaltning, over for hvilken proceduren blev indledt, var ordningen for bistand til
vinterfodertab (177). Ordningen omfatter tre delforanstaltninger med sigte på at afhjælpe de økonomiske
problemer for landmænd, som har lidt vinterfodertab. Med særligt henblik på foranstaltningen
vedrørende kompensation ydet af Special Fodder Hardship fund (SFHF) til landmænd, som ikke var
berettiget til støtte i henhold til den første foranstaltning, nærede Kommissionen tvivl om, hvorvidt denne
kompensation ikke var betinget af og proportional med tab af vinterfoder som følge af fugtigt vejr.
Bistanden forekom rent faktisk at blive ydet til enhver landmand, som kunne godtgøre, at hans kvæg led
af eller kunne forventes at komme til at lide af underernæring som følge af knaphed på foder uanset af
hvilken årsag. Af denne grund mente Kommissionen, at foranstaltningen udgjorde ren driftsstøtte.

Italien

a) Erhvervelse af kapitalandele

Nogle avancerede interventionstyper blev anmeldt af Italien i 1998 og 1999. I 1999 godkendte
Kommissionen således en italiensk støtteordning til fordel for investeringer i landbrugsfødevaresektoren
via det statsejede holdingselskab RIBS (178). Ordningen består i, at RIBS erhverver kapitalandele i
modtagernes virksomheder og stiller rentesubsidierede lån til rådighed i højst 15 år. Godkendelsen af
denne støtteordning har gjort det unødvendigt at foretage individuelle anmeldelser til Kommissionen af
investeringsprojekter under en vis tærskel, hvormed godkendelsen fremskyndes, idet den kun foregår på
nationalt plan. De nationale myndigheder forpligtede sig til at forelægge Kommissionen en årlig rapport
om ordningens gennemførelse. På grundlag af denne rapport vil Kommissionen være i stand til at foreslå
eventuelle ændringer af støtteordningen. Investeringsprojekter i sukkersektoren og projekter, der
involverer en samlet deltagelse fra RIBS, der går ud over 25 mio. EUR (50 mia. ITL), var udtrykkeligt
udelukket fra støtteordningen og vil blive anmeldt enkeltvis til Kommissionen. Sidste år anmeldte den
italienske stat som en forsigtighedsforanstaltning en række interventioner ved statsejede
holdingselskaber, som skulle finde sted “på markedsvilkårene”. Som følge af en mangeårig tradition for
støtte til fødevaresektoren krævede Kommissionen, navnlig i tilknytning til RIBS’ transaktioner, at
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medlemsstaten i medfør af artikel 88, stk. 3, anmeldte enhver intervention af denne art med undtagelse
af nogle meget indlysende tilfælde. Disse interventioner, som normalt har form af erhvervelse af
kapitalandele i andre virksomheders kapital, er ofte knyttet til udviklingsprojekter, herunder
investeringer, salgsfremme, markedsføring, organisatoriske ændringer osv. I disse tilfælde forventes det
statsejede holdingselskab ikke alene at få sin kapital tilbage, men også at få et acceptabelt afkast af den
investerede kapital. Kommissionen har hidtil godkendt en transaktion af denne type (179) og er nu i færd
med at undersøge andre interventioner, der blev anmeldt i 1999.

b) Støtte til sukkersektoren

I 1999 vedtog Kommissionen en endelig negativbeslutning vedrørende flere italienske
statsstøtteforanstaltninger i sukkersektoren ydet gennem det statslige holdingselskab RIBS i perioden
1988-1992 (180). Denne støtte, som var knyttet til driften af to sukkerfabrikker i Mellemitalien (Abruzzo
Toscana), varierede i karakter og størrelse. Støtten omfattede handelsgarantier, erhvervelse af kapitalandele
til dækning af tab og til investeringer, kapitaludvidelse, afkald på privilegerede lån, gunstige betingelser
ved salg af offentlig ejendom og lån til subsidierede rentesatser. Kommissionen erklærede størstedelen af
støtten for uforenelig med traktaten og krævede, at Italien tilbagesøgte de uretmæssigt udbetalte beløb
senest to måneder efter modtagelsen af meddelelsen om beslutningen, og at Kommissionen inden for
samme frist blev underrettet om, hvilke foranstaltninger der var truffet for at efterkomme beslutningen.
Italien besluttede at prøve Kommissionens endelige beslutning ved EF-Domstolen. Kommissionen er
efterfølgende blevet underrettet om fem andre tilfælde, hvor der gennem det statsejede holdingselskab
RIBS var blevet ydet støtte til foretagender i sukkersektoren i perioden 1989-1992.

c) Støtte til små og mellemstore virksomheder i form af garantier og rentesubsidierede lån

Kommissionen vedtog en endelig negativbeslutning (181) over for støtte, som Italien påtænkte at yde til små
og mellemstore virksomheder i Syditalien i form af garantier og subsidierede lån til gældskonsolidering i
henhold til artikel 2 i lov nr. 341 af 8. august 1995. Eftersom de pågældende lån og garantier ikke var relate-
ret til investering, og eftersom de ikke blev ydet til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder,
konkluderede Kommissionen, at de udgjorde driftsstøtte, som er forbudt i landbrugssektoren.

d) Støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder

Vedrørende støtte til omstrukturering underrettede Kommissionen i 1999 Italien om sin beslutning om
at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en anmeldt påtænkt støtte til omstrukturering af
virksomheder inden for sektoren af beskyttede landbrugsprodukter (blomster og gartneriprodukter) i
Regionen Sardinien i Italien (182). Kommissionen traf denne beslutning, fordi den anmeldte
foranstaltning, som omhandlede finansielle foranstaltninger (tilbagebetaling og genforhandling af lån ),
strukturelle foranstaltninger (investeringer) og teknisk bistand, ikke syntes at opfylde de betingelser,
hvorefter en støtteordning til omstrukturering af kriseramte landbrug kan godkendes i henhold til
Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder (183). Omstruktureringsstøtte skaber særlige konkurrenceproblemer for andre producenter,
som klarer sig uden støtte, og for andre medlemsstater. Derfor kan omstruktureringsstøtte kun tillades

KONK. BERETN. 1999

STATSSTØTTE 251

(179) Sag N 191/98, Kommissionens beslutning af 22.12.1998.
(180) Sag C 56/96, Kommissionens beslutning af 11.5.1999 (EFT L 236 af 7.9.1999).
(181) Sag C 36/98, Kommissionens beslutning af 10.11.1999 (endnu ikke offentliggjort).
(182) Sag C 83/98 (ex N 40/98), Kommissionens beslutning af 22.12.1998 (EFT C 187 af 3.7.1999).
(183) EFT C 283 af 19.9.1997.



under omstændigheder, hvor det kan påvises, at godkendelsen heraf er i Fællesskabets interesse. Dette
vil kun være muligt, når strenge kriterier er opfyldt, og der tages fuldt hensyn til støttens mulige
konkurrencefordrejende virkninger. I det omhandlede tilfælde nærede Kommissionen tvivl vedrørende
især følgende aspekter: 1) i hvor høj grad de potentielle modtagere kunne anses for at være kriseramte,
2) genopretningen af de pågældende landbrugs rentabilitet gennem de i den anmeldte ordning
omhandlede foranstaltninger, 3) undgåelse af uretmæssige konkurrencefordrejninger, 4) om støttens
størrelse står i et rimeligt forhold til omstruktureringsomkostningerne og fordelene, 5) ikke alle
støttemodtagere opfylder alle betingelserne for at falde ind under definitionen af SMV i punkt 3.2.4 i
rammebestemmelserne. En yderligere grund til at indlede proceduren var, at de nationale myndigheder
ikke havde fjernet tvivlen vedrørende en mulig fordobling af støtten til tilbagebetaling af gæld til fordel
for de samme modtagere, som eventuelt endnu ikke havde tilbagebetalt den støtte, som Kommissionen
i en tidligere beslutning havde erklæret uforenelig med fællesmarkedet og krævet tilbagebetalt. Ifølge
Domstolens retspraksis er undladelsen af at tilbagebetale en uretmæssigt udbetalt støtte under disse
omstændigheder en afgørende faktor, som lovligt tages i betragtning ved undersøgelsen af den nye støttes
forenelighed (sag C-355/95 P. Domstolens dom af 15. maj 1997. Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)
mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Forbundsrepublikken Tyskland. Sml. 1997, s.
I-2549). Det planlagte budget til støtteforanstaltningen var på 60 mia. ITL (± 30 mio. EUR).

e) Støtte til bevarelse af avlskøer af Chianina-racen

I 1999 traf Kommissionen en endelig negativbeslutning over for en støtte, Italien agtede at yde til bevarelse
af avlskøer af Chianina-racen (184). Den pågældende støtte indgik i en støttepakke bestående af tre foran-
staltninger, som ifølge de italienske myndigheder havde til formål at imødegå den forringelse, der har ka-
rakteriseret denne lokale toscanske race i de sidste ti år. Af de tre foranstaltninger, der indgik i ordningen,
anså Kommissionen kun denne støtteforanstaltning for at være uforenelig med fællesmarkedet. Støtten
blev udbetalt i form af en præmie for bevarelse, indtil de kælver for første gang, af køer af Chianina-racen,
der opfylder bestemte krav, og tog sigte på at tilskynde opdrættere til at anvende køer som avlsdyr i stedet
for at sælge dem eller opfede dem til slagtning, hvilket betragtes som mere indbringende og mindre risiko-
fyldt. Kommissionen har generelt anset støtte til bevarelse af avlshanner for forenelig med fællesmarkedet
på grund af den rolle, disse dyr spiller for den genetiske og kvalitative forbedring af den zootekniske sektor,
og de store udgifter, der er forbundet med bevarelsen, og som normalt ikke kompenseres af indtjeningen fra
salget af deres kød. Dette gør sig ikke gældende for køer, som med fordel kan anvendes til avl, mælkepro-
duktion og forbedring af oksekødsproduktionen, uden at nogen af disse aktiviteter mindsker deres mar-
kedsværdi. I den forbindelse mener Kommissionen, at enhver støtte til bevarelse af køer vil være ren drifts-
støtte, som tager sigte på at mindske opdrætternes udgifter til den almindelige virksomhed. Det eneste til-
fælde, hvor Kommissionen konsekvent har godkendt støtte til bevarelse af både hunner og hanner, er, når
de pågældende racer er udryddelsestruede i overensstemmelse med fællesskabskriterierne. I så fald anses
støtten for at forbedre den genetiske diversitet som defineret i forordning 2078/92. De data, der blev frem-
sendt af de italienske myndigheder, viste imidlertid klart, at Chianina langt fra er en udryddelsestruet race,
og følgelig kan den omhandlede støtte ikke omfattes af en undtagelse fra EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

Nederlandene

a) Støtte i forbindelse med naturkatastrofer

Vedrørende støtte ydet i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), med det formål at råde bod
på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer, anmeldte de nederlandske myndigheder en støtteordning
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for kompensation af skader i de berørte områder til alle de skadelidte sektorer, selv om de fleste af de
potentielle modtagere var landbrugsbedrifter (185). I landbrugssektoren har Kommissionens generelle
holdning været, at vejrforhold som frost, hagl, is, regn og tørke ikke kan anses for en naturkatastrofe i
traktatens betydning, medmindre den skade, der er påført den enkelte støttemodtager, når op på en
bestemt mindsketærskel, normalt 30% eller derover (20% eller derover i ugunstigt stillede områder) af
produktionen sammenlignet med en normal periode. På grund af sæsonbetonede udsving i
landbrugsproduktionen er det nødvendigt at sikre, at en sådan tærskel anvendes for at forebygge, at
negative klimaforhold bruges som påskud for udbetaling af driftsstøtte. I det her omhandlede tilfælde
anførte de nederlandske myndigheder, at kraftige regnskyl havde forårsaget oversvømmelser i visse
regioner. Eftersom oversvømmelse anses for en naturkatastrofe efter artikel 87, stk. 2, litra b), var
kompensation for skader på landbrugsproduktionen i disse områder i overensstemmelse med
Kommissionens politik. Hvad angår de resterende skadede områder, var der kun forekommet begrænsede
oversvømmelser i traditionel forstand (dvs. at floderne var gået over deres bredder). I det foreliggende
tilfælde mente Kommissionen ikke desto mindre, at der var tale om en yderst usædvanlig kombination
af geografiske og klimatiske forhold, som kan betragtes som en naturkatastrofe efter artikel 87, stk. 2,
litra b), således at det ikke var nødvendigt at kræve det sædvanlige 30% produktionstab for berettigelse
til kompensation. Vejrforholdene i de skaderamte områder havde været usædvanligt barske: der var faldet
mindst 100 mm regn i løbet af to dage, hvilket ifølge det nederlandske kongelige meteorologiske institut
kun sker en gang hvert 125. år. Ifølge oplysningerne fra de nederlandske myndigheder opstod
problemerne i et polder-område beliggende under havets overflade og med en tung lergrund, som
vanskeliggjorde en naturlig afledning af vandet. En stærk blæst fra havet gjorde det umuligt at lede
vandet ud i havet — tværtimod blev vandet skubbet ind mod land. Vandafledningssystemerne i regionen
brød sammen med det resultat, at grundvandstanden steg, og jorden sugede vand nedefra. Følgerne af
denne række af begivenheder var derfor meget lig de forhold, der ville have gjort sig gældende ved en
traditionel oversvømmelse. For at nå frem til denne konklusion havde Kommissionen også taget i
betragtning, at den nederlandske kompensationsordning var af generel karakter. Den var åben for
enkeltpersoner, offentlige foretagender og ikke-kommercielle organer (skoler, kommuner, religiøse
samfund osv.), kommercielle virksomheder inden for alle erhvervsgrene og landbrugsproducenter. De
nederlandske myndigheder havde bekræftet, at tabene ville blive beregnet individuelt for den enkelte
modtager, som forventedes selv at bære en del af tabene. I landbrugssektoren ville beregningen af tabene
blive baseret en sammenligning med gennemsnitsafgrøderne i de tre forudgående år, hvilket svarer til
Kommissionens normale praksis ved beregning af tab. Der var derfor ingen risiko for overkompensation
i forbindelse med ordningen. Under disse omstændigheder syntes enhver risiko for misbrug af ordningen
til betaling af driftsstøtte, som normalt tillader anvendelsen af 30% tærsklen i tilfælde af dårlige
vejrforhold, udelukket.

b) Støtte til salgsfremme finansieret ved skattelignende afgifter

I 1999 vedtog Kommissionen en endelig negativbeslutning om en påtænkt ændring af en eksisterende
støtteordning for blomsterløg i Nederlandene (186). Den eksisterende ordning vedrørende støtte til
salgsfremme af prydplanter og blomster, der finansieres ved skattelignende afgifter, er forenelig med
fællesskabsbestemmelserne, både hvad angår de salgsfremmende aktiviteter og det nuværende
finansieringssystem, som udtrykkeligt undtager produkter, der importeres fra andre medlemsstater fra
afgiften. De nederlandske myndigheder anmeldte imidlertid en ændring af ordningen, hvorefter der også
lægges afgift på produkter, der importeres fra andre medlemsstater. Provenuet fra importafgiften
tilbagebetales til en repræsentativ salgsorganisation i hver oprindelsesmedlemsstat og anvendes til
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salgsfremmende aktiviteter i det pågældende land. Kommissionen vedtog en endelig negativbeslutning
vedrørende den påtænkte ændring af følgende årsager. Selv i tilfælde af generiske salgsfremmende
aktiviteter, som ikke henviser til produktets oprindelse og derfor sikrer formel lige behandling, ville det
salgsfremmende arbejde være gearet til de indenlandske specialiteter, krav og markedsvilkår. Det er
navnlig sandsynligt, at timingen af de salgsfremmende aktiviteter og valget med hensyn til de dyrkede
sorter, der skal lægges vægt på ved salgsfremmekampagner, baseres på indenlandske forhold på
bekostning af importerede produkter. Det nederlandske forslag om at overføre provenuet fra afgifter på
produkter, der importeres fra andre medlemsstater, til repræsentative organisationer i de pågældende
medlemsstater med henblik på anvendelse til salgsfremmende aktiviteter i de pågældende medlemsstater
syntes ikke at ændre denne vurdering. For det første var de nederlandske myndigheder ikke i stand til at
imødegå de bekymringer, andre medlemsstater gav udtryk for vedrørende repræsentativiteten af de
organisationer, som pengene skulle overføres til. For det andet kan det være, at producenter i andre
medlemsstater betaler obligatoriske afgifter til finansiering af salgsfremmende aktiviteter i deres eget
land. Dette rejser problemet med dobbelt beskatning i produktionslandet og i Nederlandene. De
nederlandske myndigheder tilbød at tilbagebetale afgiften, hvis importøren dokumenterer allerede at
have betalt en tilsvarende afgift i produktionsmedlemsstaten. Indførelsen af sådanne arrangementer vil
imidlertid kræve yderligere administrative formaliteter alene for varer, som er genstand for samhandel i
EU, hvilket forekommer at være i strid med EF-traktatens artikel 28. For det tredje gav de nederlandske
myndigheder ingen overbevisende forklaring på, hvordan de administrative omkostninger ved et sådant
system ville blive dækket, og hvordan de ville undgå yderligere administrative formaliteter for produkter,
der handles inden for Fællesskabet, hvilket kan være i strid med traktaten. På denne baggrund besluttede
Kommissionen, at det af de nederlandske myndigheder anmeldte system har negative følger for
samhandelsvilkårene, hvilket strider imod den fælles interesse. Derfor blev det generelle princip baseret
på Domstolens retspraksis i sag 47/69, anvendt: i princippet er støtte, der finansieres ved skattelignende
afgifter, som også lægges på produkter, der importeres fra andre medlemsstater, uforenelig med
fællesmarkedet.

c) Støtte til blomsterløg og mulig overtrædelse af den fælles markedsordning.

Også i et andet tilfælde anmeldte de nederlandske myndigheder en ændring af den skattelignende afgift, der
finansierer en eksisterende statsstøtte til markedsintervention i blomsterløgsektoren i Nederlandene (187).
Ifølge den eksisterende støtteordning kan havebrugskontoret (Productschap Tuinbouw) i situationer med
overskydende udbud beslutte at gøre brug af sit interventionssystem og fastsætte interventionspriser
(mindstepriser). I det omhandlede tilfælde foretager interventionsorganet Stichting
Bloembollensurplusfonds opkøb af blomsterløg, for hvilke mindsteprisen ikke er opnået, ved at betale
interventionsprisen til de pågældende producenter. I forbindelse med anmeldelsen af ændringen
benyttede Kommissionen lejligheden til at tage hele støtteordningen op til revision. Eftersom støtten
vedrører et nationalt markedsinterventionssystem for landbrugsprodukter (blomsterløg), som er omfattet
af en fælles markedsordning, er det ifølge Domstolens veletablerede retspraksis udelukket, at der kan
træffes nationale foranstaltninger inden for de af markedsordningen omfattede områder, medmindre
andet er bestemt i fællesskabslovgivningen, og derfor skal medlemsstaterne afholde sig fra at træffe
foranstaltninger af enhver art, som fraviger eller skader den pågældende ordning (jf. f.eks. sag 111/76
Officier van Justitie mod Van den Hazel (1977), Sml. 901; sag 177/78 Pigs and bacon commission mod
Maccarren (1979), Sml. 2161, jf. også sag 190/73, Van Haaster, 30.10.1974, Sml. 1974, s. 1123). Det
centrale kriterium for vurderingen af nationale foranstaltningers lovmedholdighed er således, hvorvidt
udøvelsen af den residualkompetence, der ligger hos medlemsstaterne, indvirker på eller kan indvirke på
den fælles markedsordnings funktion. Det er ikke kun en rationering af produktionen, der kan anses for
at have en virkning, der svarer til en kvantitativ begrænsning, også et interventionssystem kan udgøre
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en sådan begrænsning, hvis det kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater. En sådan kvantitativ
begrænsning eller en foranstaltning med tilsvarende følger for samhandelen i EU er udtrykkeligt forbudt
i henhold til artikel 10 i den fælles markedsordning. Det nationale interventionssystem er af en sådan
karakter, at produkter fjernes fra markedet; dette har selvsagt indvirkning på priserne og
handelsstrømmene (produkter, der tages ud af markedet, kan ikke sælges; interventionsprisen vil reelt
blive mindsteprisen). Hvis interventionssystemet ikke fandtes, ville der herske normale frie
samhandelsvilkår med reel konkurrence. Domstolen har fastslået, at markedet for blomsterløg er baseret
på et åbent marked og reel konkurrence (jf. sag 94/79, Vriend, 26.2.1980, Sml. 1980). Det nationale
interventionssystem fungerer ydermere således, at produkter af tilfredsstillende kvalitet tages ud af
markedet. Bortset fra dette principspørgsmål er den nationale markedsstøtteordning muligvis ikke
forenelig med fællesmarkedet, fordi kun nederlandske produkter og ikke produkter fra andre
medlemsstater kan omfattes heraf. Argumentet om at importerede produkter indirekte nyder godt af
ordningen på grund af det mindre output på markedet kan vanskeligt accepteres. Efter at Kommissionen
havde meddelt de nederlandske myndigheder, at dens foreløbige konklusion var, at ordningen af
ovennævnte årsager var uforenelig med fællesmarkedet, meddelte de nederlandske myndigheder, at
ordningen ville blive trukket tilbage.

d) Støtte til rationalisering af kvægslagtningssektoren

Kommissionen besluttede at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en nederlandsk
foranstaltning vedrørende rationalisering af kvægslagtningssektoren (188). Den oprindelige foranstaltning
tog sigte på at reducere den eksisterende overkapacitet i kvægslagtningssektoren. Med henblik herpå
opkøbte fonden for sanering af kvægslagterier (Stichting Sanering Runderslachterijen), der er oprettet af
Productschap voor Vee en Vlees, slagtningskapacitet. Der er nu opstået ny overkapacitet. Derfor ønskede
fonden at opkøbe yderligere kapacitet, som kommer på markedet i forbindelse med konkurs eller
nedlukning af slagterier. Med henblik herpå anmeldte de nederlandske myndigheder en stigning i en
skattelignende afgift, hvis provenu ville blive anvendt til at opkøbe en kapacitet på 120 000 slagtninger
pr. år (svarende til kapaciteten i et selskab, som gik konkurs) og dermed reducere kapaciteten til 1,26
mio. dyr. Med henblik herpå skulle den skattelignende afgift forhøjes yderligere. De nederlandske
myndigheder er af den opfattelse, at foranstaltningen kan godkendes på grundlag af Kommissionens
politik vedrørende nedlæggelse af produktion. Kommissionen udtrykte imidlertid tvivl om de
nederlandske myndigheders begrundelse, hovedsagelig af følgende grunde: det beløb, der betales for et
løfte om ikke at anvende faciliteterne til slagtning, forekom højt i forhold til de herskende markedsvilkår,
så meget mere som det ikke kunne udelukkes, at den nedlagte kapacitet ikke havde nogen som helst
værdi, og det således ikke kunne udelukkes, at der ikke ville blive tale om overkompensation. Endvidere
var der ikke dokumenteret en mulig interesse i erhvervelsen af det konkursramte selskab. En sådan
interesse ville have godtgjort støttens nødvendighed og givet en målestok for fastsættelsen af
støttebeløbet til overtagelsen af kapacitet.

e) Fritagelse af væksthusbedrifter for CO2-afgift

I 1999 godkendte Kommissionen en støtteordning bestående i delvis fritagelse af væksthusbedrifter for
CO2-afgift (189). Den oprindelige version af loven om miljøafgifter [Wet belastingen op milieugrondslag]
blev godkendt af Kommissionen den 3.12.1992. Der blev foretaget forskellige ændringer af loven, bl.a.
blev der indført en lovfæstet energiafgift. Formålet med denne energiafgift er at bidrage til at nedbringe
udledningen af CO2 og fremme rationel energiudnyttelse. Den nederlandske regering har ændret
energiafgiftssatserne med virkning fra 1.1.1999. Ændringen betød, at satserne forhøjedes, og
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afgiftsprogressionen justeredes. Indtægterne fra denne forhøjelse vil blive ført tilbage til husholdninger
og bedrifter i form af en nedsættelse af løn- og indkomstskatten. Den nederlandske regering forventer,
at den hårdere beskatning af energiforbruget vil få positive følger for udledningen af CO2.

Den lovfæstede energiafgift omfattede anvendelse af en nulsats på naturgas anvendt i væksthusgartneri.
De nederlandske myndigheder anmodede om en udvidelse af nulsatsen på naturgas for væksthusbedrifter
i mindst et år mere. I bedrifter, der ikke er tilkoblet naturgasnettet, finder nulsatsen anvendelse på
brændselsolie, gasolie og flydende gas.

Efter at have kontaktet Kommissionen ændrede de nederlandske myndigheder foranstaltningen:
nulsatsen finder således kun anvendelse i 1999. I 2000 og 2001 beskattes sektoren på et (progressivt)
grundlag svarende til andre energiintensive sektorer. De nederlandske myndigheder forpligtede sig til at
anmelde ordningen igen i 2002.

Foranstaltningen falder ind under anvendelsesområdet for fællesskabsrammebestemmelserne for
statsstøtte til miljøbeskyttelse, fordi formålet med loven er at fremme miljøets kvalitet. Hensigten er at
nedbringe energiforbruget ved en forhøjelse af energiafgiften. Afgiftsfritagelsen forekommer at udgøre
driftsstøtte. Fællesskabsrammebestemmelserne indeholder præcise kriterier for driftsstøtte i forbindelse
med miljøbeskyttelse:

— Støtten bør være midlertidig og principielt degressiv: de nederlandske myndigheder har fastsat en
klar deadline, hvor anvendelsen af nulsatsen vil blive bragt til ophør og gradvis bringes i
overensstemmelse med de almindelige rammebestemmelser. Foranstaltningen er degressiv, eftersom
nulsatsen fortsat finder anvendelse i 1999, hvorefter en gradvis stigende beskatning vil finde sted.

— Støtten er nødvendig for at opveje nedsat konkurrenceevne: Kommissionen har taget i betragtning,
at væksthusgartnerisektoren har relative arbejdsomkostninger under gennemsnittet, og at de
omhandlede bedrifter kun vil få yderst begrænsede fordele af en udligningsforanstaltning i form af
en nedsættelse af arbejdsbeskatningen. Det tidligere præferenceprisfastsættelsessystem for naturgas
til væksthusbedrifter ophørte med at eksistere ved udgangen af 1998.

— Modtagerne skal præstere en modydelse: der er indgået kontrakt med sektoren, som også fastsætter
mål for alternativ energianvendelse: 4% af energiforbruget i 2010 skal således bestå i vedvarende
energi. Energieffektiviteten skal forbedres med 65% sammenlignet med 1980. En yderligere
modydelse ligger i den stigende samlede afgiftsbyrde. Den nye foranstaltning, som består i en
gradvis afgiftsforhøjelse på gas (og fuld beskatning af elektricitetsforbrug), giver
væksthusgartnerisektoren et klart incitament til at fremme en rationel energiudnyttelse og nedbringe
udledningen af CO2.

Kommissionen konkluderede derfor, at foranstaltningen opfylder kravene i miljørammebestemmelserne.

Østrig

Støtte til opdræt af hungeder

Kommissionen indledte proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en støtteordning, som Østrig havde
anmeldt vedrørende tildeling af driftsstøtte med henblik på at tilskynde landmænd i Niederösterreich til
at holde hungeder. De østrigske myndigheder havde meddelt, at støtten skulle hjælpe med til at udvikle
gedeopdrættet og dermed den omhandlede sektor, og at geder i Østrig var udryddelsestruede, hvilket
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gjorde dem støtteberettigede i henhold til artikel 2, stk.1, i forordning (EØF) nr. 2078/92. Kommissionen
besluttede imidlertid at vedtage en endelig negativbeslutning vedrørende foranstaltningen, da dens
virkning og formål alene var at nedskære modtagernes produktionsomkostninger i støttens
gyldighedsperiode uden langvarige fordele for sektoren, og fordi der desuden ikke var noget, der tydede
på, at geder var udryddelsestruede i Niederösterreich (190).

Portugal

a) Støtte til svineproducenter med afsætningsproblemer

Kommissionen besluttede at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en portugisisk
støtteordning til fordel for svineproducenter, som havde afsætningsproblemer i slutningen af 1998 (191).
Ordningen omfatter to foranstaltninger. Den første er et etårigt moratorium vedrørende/for eksisterende
kortfristede lån samt en nedsættelse af renten på disse lån (op til 100 %). Den anden foranstaltning er et
kortfristet rentelettet lån (1 år), hvor rentelettelsen kan være på helt op til 100 %. Kommissionen fandt,
at denne støtte udgjorde driftsstøtte til svineproducenter, der oversteg det højest tilladte beløb ifølge
Kommissionens politik vedrørende kortfristede landbrugslån. Foranstaltningen er muligvis også en
overtrædelse af den fælles markedsordning for svinekød.

b) EPAC og Silopor: omstrukturering og privatisering

I 1998 indledte Kommissionen proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for omstrukturerings- og
privatiseringsplaner for to offentlige foretagender, henholdsvis kornhandelsfirmaet EPAC og
stevedorevirksomheden Silopor (192). Selv om Portugal tilkendegav interesse i sammen med
Kommissionen at undersøge muligheden for at gøre omstruktureringsplanerne forenelige med
fællesskabsreglerne for redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, er der endnu ikke opnået
noget resultat. I mellemtiden er flere EPAC-sager vedrørende Portugals manglende efterlevelse af
Kommissionens beslutning fra 1997 blevet indbragt for Domstolen. I denne beslutning erklæredes den
statsgaranti, der var ydet EPAC, for ulovlig og uforenelig statsstøtte. Domstolens afgørelser i disse sager
ventes at foreligge i begyndelsen af 2000.

Sverige

Præferencesatser ved leje af forretningslokaler og ved betaling af leasing i forbindelse med salg og
tilbageleasing af aktiver

Under anvendelse af det generelle princip, som forbyder medlemsstaterne at yde ren driftsstøtte, besluttede
Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for ikke-anmeldt støtte, som Sverige har
ydet til en kødforarbejdningsvirksomhed (193). På grundlag af en klage, artikler i dagspressen og oplysninger
fra de svenske myndigheder konkluderede Kommissionen i sin beslutning om at indlede proceduren, at de
følgende foranstaltninger, der var truffet af et kommunalt ejendomsselskab i Skellefteå (Sverige) i perioden
1995-1997, muligvis involverede statsstøtte til Nya Holmlunds Livs AB (herefter »Holmlunds«), en
kødforarbejdningsvirksomhed i Skellefteå: 1) betaling af leje i henhold til en aftale mellem et kommunalt
ejendomsselskab og Holmlunds vedrørende de kødforarbejdningsfabrikker, hvor Holmlunds drev forretning;
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2) en salgs- og tilbageleasingtransaktion omfattende to sæt aftaler, hvorefter ejendomsselskabet købte
Holmlunds’ materielle og immaterielle aktiver og tilbageleasede dem til Holmlunds; 3) Holmlunds’
tilbagekøb af aktiverne fra ejendomsselskabet i henhold til en aftale i 1997 i forbindelse med overførslen af
Holmlunds’ aktier til en ny ejer. Kommissionens mistanke om, at der var statsstøtte involveret, var baseret
på en vurdering af ejendomsselskabets foranstaltninger set i lyset af et markedsøkonomisk investorprincip.
Kommissionen fandt, at den mulige støtte i tilknytning til ovennævnte situationer kunne have karakter af
driftsstøtte: præferencesatser ved leje af de gamle og nye fabrikker, som ejendomsselskabet ejede, samt
præferencesatser ved betaling af leasing i forbindelse med salg og tilbageleasing af aktiverne. I den periode,
hvor det kommunale ejendomsselskab traf de pågældende foranstaltninger (1995-1997), var Holmlunds
tilsyneladende kriseramt. Kommissionen fandt det imidlertid klart, at foranstaltningerne ikke overholdt
nogen af de relevante bestemmelser vedrørende støtte til kriseramte landbrugsbedrifter. I det omfang,
foranstaltningerne udgør driftsstøtte, forekommer de at være uforenelige med fællesmarkedet og at udgøre
en overtrædelse af de pågældende fælles markedsordninger (svine- og oksekød).

Det Forenede Kongerige

Godtgørelsesordningen for svineslagtninger af hensyn til dyrevelfærden

Efter at have indledt proceduren efter artikel 88, stk. 2, vedtog Kommissionen en positiv beslutning om Det
Forenede Kongeriges godtgørelsesordning for svineslagtninger af hensyn til dyrevelfærden, der blev
iværksat i Nordirland i september 1998 (194). Efter en brand den 20. juni 1998 blev det største svineslagteri
i Ballymoney, Nordirland, ødelagt, hvorved ca. 40% af regionens svineslagtekapacitet gik tabt. Mange
producenter kunne ikke få deres svin slagtet med det resultat, at medio august 1998 ventede 20 000 — 30
000 svin på at blive slagtet, og situationen forværredes dag for dag. Det overvejedes at transportere disse dyr
til slagterier i Storbritannien eller Republikken Irland, men på baggrund af den generelt matte
markedssituation og restriktioner på grund af sygdomskontrol blev dette opgivet. Producenterne stod således
med et stigende antal dyr, som principielt var usælgelige. Som et resultat af den voksende svinebestand
opstod der desuden alvorlige dyrevelfærdsproblemer som følge af overbelægning og fodringsvanskeligheder.
Dyrene led under pladsmangel, høje temperaturer og halebidning, hvilket påførte dem unødvendige lidelser.
Den indførte godtgørelsesordning for svineslagtninger af hensyn til dyrevelfærden ydede støtte til slagtning
og godtgørelser til producenter af overvægtige »rene« svin (dvs. svin med en levende vægt på mindst 110
kg, bortset fra drægtige gylter, avlssøer og orner) på indtil 30 GBP pr. dyr.

I sin endelige beslutning godkendte Kommissionen ikke Det Forenede Kongeriges argument, at branden
skulle udgøre en usædvanlig begivenhed i henhold til artikel 87, stk. 2, litra b) i EF-traktaten. Som en
undtagelse fra det generelle princip om statsstøttes uforenelighed i artikel 87, stk. 1, skal bestemmelserne
i artikel 87, stk. 2, litra b), fortolkes restriktivt. I det foreliggende tilfælde bemærkede Kommissionen,
at hvad angår materielle tab, modtog den part, der var hårdest ramt af branden, ejerne af Ballymoney-
slagteriet, ingen støtte, idet de tilsyneladende var dækket af en normal kommerciel brandforsikring. Set
fra svineproducenternes side var virkningerne af branden de samme, som hvis slagteriet var blevet lukket
af andre årsager, f.eks. fordi det ikke var rentabelt, eller som resultat af ejernes insolvens. Da der i
normale kommercielle transaktioner altid er en vis — om end lille — risiko for, at en af parterne ophører
med sin virksomhed af grunde, som ligger uden for de andre parters kontrol, udgør sådanne begivenheder
ikke usædvanlige begivenheder efter EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b).

På baggrund af den yderst specifikke situation på det nordirske svinemarked på daværende tidspunkt og
i lyset af de forskellige foranstaltninger, de britiske myndigheder havde truffet med henblik på at løse
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problemet, konkluderede Kommissionen imidlertid, at foranstaltningen kunne anses for at fremme
udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, jf. EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

Agromonetær udligningsstøtte

Hvad angår agromonetær støtte var året 1999 præget af overgangen til euro og afviklingen af de grønne
kurser. Kun ét tilfælde vedrørte revalueringen af den svenske krona for markafgrøder, som fandt sted den 1.
juli 1998 (195). Den samlede støtte til denne sektor var på 2,215 mio. EUR svarende til 1,4 EUR/ha. Alle
andre støttesager vedrørte anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 om den agromonetære ordning
for euroen (EFT 1998/L 349/1) og Rådets forordning (EF) nr. 2800/98 om overgangsforanstaltninger for
euroens indførelse i den fælles landbrugspolitik (EFT 1998/L 349/8). I henhold til artikel 3 i sidstnævnte
forordning ydes der en udligningsstøtte, hvis kursen for euroens omregning eller kursen for euroens
omveksling, der på dagen for den udløsende begivenhed i 1999 gælder for fast støtte pr. hektar eller pr.
storkreaturenhed (herunder udligningspræmier pr. moderfår eller ged) eller beløb af strukturel eller
miljømæssig art, er lavere end den, der gjaldt forinden. I den forbindelse skal det bemærkes, at reglerne for
ydelse af agromonetær overgangsstøtte afviger fra tidligere regler. Således er ydelsen af fællesskabsdelen af
agromonetær overgangsstøtte ikke blot en mulighed for medlemsstaten som tidligere, det er en forpligtelse.
Medlemsstaterne har imidlertid mulighed for at beslutte, om de ønsker at yde den nationale finansieringsdel
til den anden og tredje tranche. For de foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik, hvor dagen for den
udløsende begivenhed er den 1. eller 3. januar 1999 eller den 1. juli 1999, er de berørte medlemsstater:
Belgien, Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Finland, Sverige (kun 1. juli 1999), Spanien (1.
august 1999 og 1. september 1999) og Det Forenede Kongerige. Alle medlemsstaterne har indsendt forslag
til rette tid. For størstedelen af de direkte støtteforanstaltninger under den fælles landbrugspolitik havde de
monetære overgangsstøtteforanstaltninger form af oprunding af de respektive markedspræmier. Visse
praktiske vanskeligheder har imidlertid vist sig i forbindelse med strukturforanstaltningerne (forordning (EF)
nr. 950/97) og foranstaltningerne til ledsagelse af reformen af den fælles landbrugspolitik (forordning (EØF)
nr. 2078/92 — agro-miljø-foranstaltninger; forordning (EØF) nr. 2079/92 — førtidspensionering i landbruget
og forordning (EØF) nr. 2080/92 — skovbrugsforanstaltninger). Vanskelighederne skyldtes især den
omstændighed, at disse foranstaltninger gennemføres ved flerårige programmer, der godkendes af
Kommissionen; disse programmer indeholder et betydeligt antal foranstaltninger, hvor der er væsentlige
forskelle i gennemførelsesbetingelserne. Kommissionen har hidtil godkendt fem ordninger i Det Forenede
Kongerige (fårepræmier (196), oksekødspræmier (197), agro-miljø og skovrejsning (198),
dyrkningsområder/humlepræmier (199) og hør/hamp-ordningen (200)), to ordninger i Danmark (den ene
vedrørende foranstaltninger, hvor dagen for den udløsende begivenhed var den 1. og den 4. januar (201) og
den anden vedrørende foranstaltninger, hvor dagen for den udløsende begivenhed var den 1. juli (202)), én
ordning for Frankrig (203) og Luxembourg (204), der dækker alle berørte sektorer, to ordninger i Belgien
(hvoraf den ene kun omfatter animalske produkter med udløsende begivenhed den 1. eller 4. januar 1999
(205), og den anden vedrører foranstaltninger, hvor dagen for den udløsende begivenhed var den 1. juli (206)),
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tre ordninger for Finland (animalske produkter (207), markafgrøder (208) og hør og hamp (209)) samt tre
ordninger for Irland (dyrepræmier (210), agro-miljø og førtidspensionering (211), samt markafgrøder (212)).
Hvad angår Italien (213) anmodede Kommissionen om mere detaljerede oplysninger om, hvordan de
tilgængelige midler ville blive anvendt, og derfor er undersøgelsen af den anmeldte plan endnu ikke afsluttet.

2.8. Fiskeri

Spanien

Kommissionen godkendte en spansk ordning vedrørende støtte til finansiering af forsøgsfiskeri med sigte
på at vurdere rentabiliteten af en sådan drift på et fast og varigt grundlag. Projekterne var udvalgt under
hensyntagen til følgende kriterier : pilotaktionens innovative karakter; anvendelsen af nye og selektive
redskaber; den interesse de arter, der skal fanges, frembyder ; aktiviteten i andre fiskerizoner end dem,
hvor fællesskabsflåden opererer, samt den videnskabelige interesse attesteret af det spanske Institut for
Oceanografi eller en anden videnskabelig institution.

Denne foranstaltning fandtes at være i overensstemmelse med retningslinjerne for undersøgelse af statsstøt-
te til fiskeri- og akvakultursektoren, hvorefter denne type foranstaltninger anses for at være forenelige med
fællesmarkedet, hvis de overholder EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling.
Ifølge disse er støtte til forskning forenelig med EF-traktaten, hvis den tager sigte på at fremme udviklingen
af visse erhvervsgrene, og hvis den sikrer adgang til resultaterne. Dette aspekt er overholdt derved, at de en-
delige rapporter om alle projekterne offentliggøres af det spanske Institut for Oceanografi.

Frankrig

Inden for rammerne af fællesskabsprogrammet Pesca godkendte Kommissionen en foranstaltning
vedrørende oprettelse af en national kautionsfond, der har til formål at rationalisere og effektivisere
markedsføringen af fiskeriprodukter og navnlig at støtte de forskellige erhvervsdrivende (fiskere,
grossister, detailhandlende og de respektive sammenslutninger) i afsætningsleddet. Støtten har form af
en offentlig garanti i form af en sikkerhedsstillelse for lån til finansiering af afholdelse af auktioner. Den
af fonden stillede garanti aktualiseres kun i tilfælde af grossistvirksomhedens konkurs efter fuldstændig
aktualisering af auktionskøbernes obligatoriske sikkerhedsstillelse.

Foranstaltningen tager sigte på at effektivisere markedsmekanismerne ved at mindske de strukturelle
problemer og den manglende fleksibilitet, som udgør et generelt handicap for markedsføringen af
fiskeriprodukterne. Fondens intervention vil bidrage til at forbedre afsætningen af fiskeriprodukter ved at give
markedsføringen et mere gnidningsløst forløb og øge sikkerheden i forbindelse med de finansielle
transaktioner. Det vil fremme udviklingen af nye aktiviteter ved at lette fiskehandlernes adgang til produkter
fra forskellige havne og stabilisere produktions- og afsætningsleddene før og efter grossistleddet.
Foranstaltningen er et af de programmeringsinstrumenter, der er omhandlet i fællesskabsbestemmelserne.
Fællesskabsinitiativet vedrørende omstrukturering af fiskerisektoren i Frankrig bidrager til at styrke
markedsføringssektoren og navnlig foranstaltningerne til fordel for de første købere, dvs. grossisterne. Med
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henblik på at fremme udviklingen i detailleddet (forbrugernes smag og de krav, der stilles af køberne og
forarbejdnings- og markedsføringsvirksomhederne) og afhjælpe grossistvirksomhedernes finansielle
skrøbelighed, er der planlagt foranstaltninger af denne art. Det skal endvidere bemærkes, at foranstaltningen
kan omfattes af undtagelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), for så vidt som den fremmer udviklingen
af visse erhvervsgrene uden at ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.

Italien

Kommissionen godkendte en ordning vedrørende forbedring af kvaliteten og salgsfremme af fiskeri- og
akvakulturprodukter opnået ved biologiske produktionsmetoder i regionen Ligurien. Det drejer sig om et
projekt til fremme af produktionsmetoder, der tager hensyn til miljøet og producenternes og forbrugernes
sundhed. Ordningen finder udelukkende anvendelse på brug, hvis produkter frembringes under overholdelse
af fællesskabsbestemmelserne vedrørende biologisk produktionsmetode. Ordningen er i overensstemmelse
med de regulativer, der fastsætter kriterier og betingelser for fællesskabsinterventioner med strukturelle
formål i fiskeri- og akvakultursektoren. I henhold til disse regler kan medlemsstaterne træffe foranstaltninger
til fremme af udformning og iværksættelse af systemer til forbedring af kvaliteten og miljøindvirkningen.

Kommissionen godkendte desuden en italiensk støtteordning til fremme af tunfiskeri med forankrede
tunfiskenet. Ifølge denne ordning kan der ydes støtte til investeringer (køb og vedligeholdelse)
vedrørende fartøjer og til vedligeholdelse af redskaber og net. Denne foranstaltning har dels til formål
at sikre opretholdelsen af fiskeri efter den omhandlede metode og dels at bidrage til at bevare en historisk
og kulturel tradition, som giver mulighed for at øge regionens turistmæssige og kulturelle værdi.

Portugal

Den portugisiske regering har anmeldt en støtteordning, hvorefter der oprettes en fond med det formål
at yde økonomisk støtte til erhvervsfiskere, der midlertidigt er forhindret i at udøve deres virksomhed på
grund af katastrofer, der medfører lukning af havne i længere perioder, og fordi begivenhedernes
uforudsigelige og ikke-tilbagevendende karakter ikke giver dem mulighed for at fiske. Fonden tilføres
midler fra indtægter hidrørende fra bøder, der pålægges for overtrædelser af den generelle fiskeriordning.
Ordningen har til formål at støtte de erhvervsdrivende i sektoren i forbindelse med langvarige stop i
fiskeriaktiviteten forårsaget af følgerne af katastrofer, et ekstraordinært behov for bevarelse af
ressourcerne eller af sundhedsmæssige eller miljømæssige årsager, idet der i fiskerisektoren ikke findes
en forsikring, der dækker denne type situationer. Udøvelsen af fiskerivirksomheden er rent faktisk i vid
udstrækning afhængig af klimaet og ressourcernes tilstand. Ordningen udmøntes i udbetaling af et beløb
til hyrede sømænd, som på grund af fiskeristop ikke længere ville have en mindsteindkomst, og
ordningen svarer således til en social sikringsordning.

2.9. Den audiovisuelle sektor

Tyskland

Kinderkanal og Phoenix (214)

Den 24. februar besluttede Kommissionen, at to foranstaltninger vedrørende tematiske TV-kanaler ikke
udgør statsstøtte og er forenelige med traktaten. I 1997 blev der indgivet klage over oprettelsen af to
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offentlige tematiske kanaler i Tyskland: »Kinderkanal« og »Ereignis- und Dokumentationskanal
Phoenix«. Klagerne gjorde gældende, at finansieringen af disse to nye kanaler via licens og tildelingen
af præferenceadgang til kabelnetværket udgjorde statsstøtte.

Vedrørende licensfinansieringen besluttede Kommissionen, at dette udgør statsstøtte i henhold til EF-
traktatens artikel 87, stk. 1. En sådan støtte kan være forenelig efter artikel 86, stk. 2, hvis den ydes som
kompensation for udførelse af »tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse«. Kommissionen
konkluderede, at Tyskland ikke havde misbrugt sine beføjelser til at afgrænse forpligtelsen til offentlig
tjeneste ved herunder at medtage i) en børnekanal, uden reklame og vold og med en høj procentdel
oplysninger egnet for børn, ii) en reklamefri begivenheds- og dokumentarkanal, som fremmer den
politiske debat ved at levere baggrundsinformation om politik og samfund, både fra Tyskland og
udlandet, med fokus på aktuelle begivenheder (f.eks. parlamentsmøder) og dokumentar- og
debatudsendelser. Kommissionen fandt, at de finansielle midler, der blev ydet de to kanaler, ikke
overstiger deres faktiske omkostninger og derfor står i et rimeligt forhold til deres forpligtelse til
offentlig tjeneste. Endelig forekommer finansieringssystemet ikke at fordreje samhandelen i et omfang,
der strider mod den fælles interesse. Derfor besluttede Kommissionen, at de licensmidler, der ydes
Kinderkanal og Phoenix, er forenelige med traktatens bestemmelser.

Kommissionen konkluderede endvidere, at reglerne for adgang til kabelnetværket i Tyskland ikke udgør
statsstøtte, fordi der ikke er involveret offentlige midler.

Spanien — Frankrig — Italien

Påbud om oplysninger fra Frankrig, Italien og Spanien vedrørende offentlige radio- og tv-selskaber (215)

Den 3. februar vedtog Kommissionen tre påbud om oplysninger med henblik på at få tilvejebragt al
nødvendig information for at kunne vurdere, hvorvidt finansieringsordningen for offentlige radio- og
tv-selskaber skulle betragtes som indført forud for EF-traktatens ikrafttræden (i Frankrigs og Italiens
tilfælde), eller forud for tiltrædelsen af Fællesskabet (for Spaniens vedkommende). Selv om de
grundlæggende bestemmelser i ordningerne var indført før statsstøttereglernes ikrafttræden for de tre
medlemsstaters vedkommende, kræver vurderingen af støtteordningens nuværende karakter en
kompleks analyse af de retlige og økonomiske betingelser, hvorunder støtten ydes. Medlemsstaterne
fik en måned fra datoen for modtagelsen af den officielle skrivelse fra Kommissionen til at
tilkendegive deres syn på støttens karakter og fremsende de oplysninger, der var nødvendige for at
foretage en vurdering.

Frankrig

France 2 — France 3 (216)

På grundlag af de franske myndigheders reaktion på påbuddet om oplysninger af 3. februar besluttede
Kommissionen den 20. juli at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en støtte, som Frankrig
havde ydet til de to offentlige tv-stationer France 2 og France 3 i form af kapital- og likviditetstilførsel
i perioden 1988-1994. Kommissionen mente, at disse foranstaltninger ikke kunne betragtes som
eksisterende støtte. Den mente endvidere, at det investeringsafkast, den franske regering opnåede, var
for lavt til at være i overensstemmelse med det private investorprincip, og at disse foranstaltninger derfor
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skulle betragtes som statsstøtte. Kommissionen udtrykte tvivl om, hvorvidt støtten kunne betragtes som
forenelig med fællesmarkedet i form af omstruktureringsstøtte, kulturstøtte eller yderligere tilskud til de
ekstraomkostninger, der var forbundet med forpligtelsen til offentlig tjeneste.

Italien

RAI (217)

Den 20. juli besluttede Kommissionen efter at have analyseret den italienske regerings svar på påbuddet
om oplysninger af 3. februar at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for Italiens støtte til RAI
i form af en kapitalforøgelse tegnet af IRI i 1992, skattefritagelse og et begunstiget lån fra et offentligt
organ.

Kommissionen indledte sine undersøgelser som led i en vurdering af RAI’s samlede finansieringssystem
på grundlag af en klage, der i 1996 blev indgivet af RAI’s vigtigste konkurrent. Kommissionen
konkluderede, at de omhandlede foranstaltninger udgør statsstøtte efter artikel 87, og at de ikke kan
betragtes som eksisterende støtte, eftersom de ikke var omhandlet i nogen lov forud for traktatens eller
liberaliseringsbestemmelsernes ikrafttræden. Endelig udtrykte Kommissionen tvivl om støttens
forenelighed med fællesmarkedet.

Kommissionen besluttede endvidere, at nedsættelsen af koncessionsafgiften samt to lån, der var ydet af
et offentligt organ, ikke udgjorde statsstøtte, da foranstaltningerne ikke gav RAI nogen form for
økonomisk fordel.

Det Forenede Kongerige

Kommissionen godkender støtte til »BBC News 24« (218)

Den 28. september besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod offentlig finansiering af en
tematisk kanal, en 24-timers nyhedskanal etableret af BBC. BBC News 24 er en reklamefri kanal, som
leveres vederlagsfrit til operatørerne (kabel- eller satellitoperatører). Tjenesten blev oprindelig udviklet
til den digitale satellitplatform, men er også tilgængelig på »free-to-air nettet« i nattetimerne og på det
analoge kabel. Kommissionen betragtede licensmidlerne som statsstøtte, men fandt en sådan støtte
forenelig med fællesmarkedet i henhold til artikel 86, stk. 2, da den kompenserer for udførelse af
offentlig tjeneste, der er defineret og overdraget af den britiske regering. Endelig fandt Kommissionen,
at foranstaltningen, selv om den indvirkede på samhandelen mellem medlemsstaterne, ikke påvirkede
udviklingen af samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.
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2.10. Andre sektorer

Postsektoren

Tyskland

Deutsche Post (219)

Den 20. juli besluttede Kommissionen at indlede en formel undersøgelsesprocedure angående statsstøtte
til Deutsche Post AG. Den offentlige virksomhed har en lovfæstet forpligtelse til at sikre
postbefordringspligten i hele Tyskland og har monopol på visse brevposttjenester. Den tilbyder også
andre tjenester, specielt til erhvervslivet på et rent kommercielt grundlag, uden nogen offentlig
forpligtelse hertil. Private konkurrenter har indgivet klage til Kommissionen med påstand om, at
Deutsche Post anvender monopolindtægter til at subsidiere sine konkurrenceudsatte tjenester og til at
finansiere en række opkøb i de senere år. I henhold til EF-bestemmelserne skal indtægterne fra et
monopolområde skal svare til de specifikke omkostninger, der er forbundet med
postbefordringsforpligtelsen for at være berettiget i henhold til artikel 86, stk. 2. Hvis indtægterne fra
monopolområdet er større end omkostningerne, kan der være tale om statsstøtte, hvis en
markedsøkonomisk investor ikke ville have ladet de overskydende midler stå i virksomheden.

Frankrig

Sécuripost (220)

Kommissionen afsluttede den 20. juli proceduren efter artikel 88, stk. 2, som den havde indledt over for
forskellige støtteforanstaltninger, som det franske postvæsen havde iværksat i perioden 1988-1993 til
fordel for Sécuripost. Kommissionen havde undersøgt forskellige foranstaltninger, som postvæsenet i
perioden 1988-1993 havde truffet til fordel for Sécuripost, et datterselskab, der arbejder på markedet for
sikkerhedstransport af penge, med henblik på at fastslå, om de udgjorde statsstøtte i henhold til artikel
87, stk. 1. Efter denne første undersøgelse besluttede Kommissionen den 31. december 1993, at de
omhandlede foranstaltninger ikke udgjorde statsstøtte. Retten i første Instans annullerede på grund af
manglende eller ufyldestgørende begrundelser denne beslutning ved dom af 28. september 1995.
Førsteinstansrettens dom blev stadfæstet af EF-Domstolen den 2. april 1998.

Som følge heraf indledte Kommissionen i 1996 en formel procedure over for de foranstaltninger, der var
omfattet af Domstolens dom, nemlig udstationering af postvæsenets tjenestemænd i Sécuripost,
manglende bidrag fra Sécuripost til arbejdsløshedskasserne, tilrådighedsstillelse af postvæsenets lokaler
for Sécuripost, vedligeholdelse af Sécuriposts køretøjer gennem SNAG (postvæsenets værksteder),
tildeling af et tilskud på 15 mio. FRF fra Sofipost (postvæsenets holdingselskab) til Sécuripost i 1989
og Sécuriposts priser over for postvæsenet. Efter en detaljeret undersøgelse af disse forskellige
foranstaltninger og en sammenligning af de vilkår, der gjaldt for Sécuripost, med markedsreferencerne
konstaterede Kommissionen, at de omhandlede foranstaltninger rent faktisk ikke indeholdt
statsstøtteelementer.
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Cementindustrien

Grækenland

Statsstøtte til Heracles General Cement Company (221)

Den 17. marts traf Kommissionen en delvis negativ beslutning over for statsstøtte til Heracles General
Cement Company, den største cementproducent i Grækenland. I 1986 konverterede Grækenland
Heracles’ gæld til nye statsejede aktier. Kommissionen indledte en formel procedure i 1988, fordi den
nærede tvivl med hensyn til, hvorvidt støtten til virksomheden opfyldte alle de betingelser,
Kommissionen havde opstillet i 1987, da den godkendte lov nr. 1386/83, der tog sigte på at afhjælpe en
alvorlig forstyrrelse i den græske økonomi. I 1991 konkluderede Kommissionen, at støtten rent faktisk
opfyldte betingelserne i dens beslutning fra 1987 og afsluttede derfor proceduren. Konkurrenter
indbragte et annullationssøgsmål for Førsteinstansretten over for Kommissionens beslutning. I juli 1995
fastslog Retten, at Kommissionen havde forsømt at foretage en fuldstændig undersøgelse af støttens
indvirkning på samhandelen og konkurrencen og annullerede Kommissionens beslutning.
Kommissionen besluttede i november 1995 at udvide proceduren efter artikel 88, stk. 2, som den havde
indledt i 1988.

I sine endelige beslutning konkluderede Kommissionen, at konverteringen af Heracles’ gæld til kapital
udgjorde støtte, og at den fordrejede konkurrencevilkårene og påvirkede samhandelen mellem
medlemsstaterne. En del af støtten ansås for at være forenelig med fællesmarkedet i henhold til artikel 87,
stk. 3, litra b), da den tog sigte på at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i den græske økonomi. Den resterende
del af støtten var ikke begrænset til det nødvendige minimum og bragte uretmæssigt virksomheden i en
mere gunstig position i forhold til konkurrenterne og skulle tilbagesøges for at genetablere status quo ante.
Det beløb, der skal inddrives, bærer renter fra udbetalingsdatoen til tilbagebetalingsdatoen.

Andre sektorer

Nederlandene

a) Philips/Rabobank technolease (222)

Den 21. april besluttede Kommissionen at afslutte undersøgelsen af den skattemæssige behandling af
technolease-aftalen mellem Philips og Rabobank, idet den ikke fandt, at der var noget statsstøtteelement
involveret. Kommissionen havde indledt proceduren efter artikel 88, stk. 2, i 1997 efter forlydende i
pressen om, at de nederlandske skattemyndigheder havde ydet et uspecificeret støttebeløb til Philips
og/eller Rabobank i form af en skattelettelse i forbindelse med technolease. Technolease-transaktionen
bestod i, at Philips solgte knowhow til Rabobank, og Rabobank foretog en salgs- og tilbageleasing til
Philips af den samme knowhow.

Kommissionen anførte i sin beslutning, at udnyttelsen af immaterielle aktiver principielt ikke er
forskellig fra anvendelsen af andre aktiver. Eftersom den nederlandske skattelovgivning ikke indeholder
specifikke bestemmelser vedrørende salg og tilbageleasing eller leasingkontrakter generelt, skal
skattemyndighedernes behandling af technolease vurderes på grundlag af det almindelige princip om
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sund forretningspraksis. Efter en grundig undersøgelse af den nederlandske lovgivning og retspraksis
konkluderede Kommissionen, at de nederlandske skattemyndigheder ikke havde udøvet diskretionære
beføjelser ved anvendelsen af deres almindelige skattelovgivning på technoleaseaftalen. Følgelig var der
ingen støtte involveret i transaktionen.

b) Nederlandske tankstationer (223)

Den 20. juli traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på den procedure efter artikel 88,
stk. 2, den havde indledt over en nederlandsk støtteordning, der havde til formål at kompensere
tankstationer for de højere nederlandske afgifter end de afgifter, der pålagdes konkurrenter på den tyske
side af grænsen. Kommissionen fandt, at støtten til 450 tankstationer i nærheden af den tyske grænse,
ud af de i alt 633 tankstationer, som er omfattet af ordningerne, var uforenelig med fællesmarkedet. Den
støtte, der overstiger de minimis- tærsklen på 100 000 EUR pr. modtager, som medlemsstaterne kan yde
over en treårig periode uden at overtræde artikel 87, stk.1, skal tilbagesøges.

3. Horisontal støtte

3.1. Støtte til miljøbeskyttelse

Tyskland

a) Miljøafgiftsreform (“Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform”) (224)

Den 21. april 1999 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod flere bestemmelser om
særafgifter i den tyske lov om miljøafgiftsreform (“Ecotax law”). Ordningen indeholder flere
afgiftsfritagelser, navnlig nedsatte afgiftssatser for fremstillingsindustrien, landbrug og skovbrug og
jernbanetransport. Med foranstaltningen indføres en ny afgiftssats for elektricitet og mineralolie svarende
til kun 20 % af den fulde sats, hvormed de modtagende virksomheder fritages for en del af afgiften, mens
alle virksomheder skal betale højere afgifter end før. Kommissionen fandt, at fritagelser fra en sådan
generel afgift i form af nedsatte afgiftssatser eller godtgørelser skal betragtes som statsstøtte, eftersom
de begunstiger visse virksomheder eller erhvervsgrene.

Kommissionen fandt imidlertid, at de anmeldte foranstaltninger for en treårig periode kunne omfattes af
undtagelsen i medfør af artikel 87, stk.3, litra c). I henhold til fællesskabsrammebestemmelserne for
statsstøtte til miljøbeskyttelse (225) kan nyindførte miljøafgifter under visse omstændigheder berettige til
statsstøtte i form af fritagelse for miljøafgifterne. Dette kan være tilfældet, hvis visse sektorer ikke med
det samme vil kunne påtage sig den ekstra økonomiske byrde og har behov for at blive fritaget
midlertidigt. Kommissionen tog i betragtning, at hverken alle medlemsstaterne eller tredjelande har
indført sådanne energiafgifter, og at indførelsen af miljøafgifter derfor påvirker de pågældende
virksomheders konkurrencemæssige stilling. Kommissionen tog ligeledes i betragtning, at den tyske
regering havde forpligtet sig til at genanmelde foranstaltningerne senest efter tre år med henblik på
fornyet godkendelse. Den tog endvidere i betragtning, at den tyske regering gik ud fra, at den tyske
industri fortsat ville overholde de tidligere indgåede frivillige aftaler og fortsætte bestræbelserne på at
nedsætte energiforbruget og øge energieffektiviteten.
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b) Lov om miljøafgiftsreform (226)

Den 26. maj besluttede Kommissionen at godkende anvendelsen af særafgiftsordninger i form af nedsatte af-
giftssatser for elektricitet og mineralolie, også til fordel for de økonomiske sektorer, som var omfattet af lov
om miljøafgiftsreform og hører under EKSF-traktaten. Kommissionen fandt, at støtten kunne omfattes af be-
stemmelserne i artikel 3 i fællesskabsregler for støtte til jern- og stålindustrien (227) og af undtagelsen vedrø-
rende nedsættelse af miljøafgifter i punkt 3.4 i rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse.

Italien

a) Miljøstøtte til flere stålfabrikker (228)

Den 30. marts besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod miljøstøtte til fordel for flere
stålvirksomheder. I henhold til projektet ydes 7 mio. EUR til støtte for miljøbeskyttelse til de følgende
stålvirksomheder: ILVA Laminati Piani, Acciaierie di Cornigliano, ICMI, Acciai Speciali Terni. Hele
støtten er relateret til tilpasning af eksisterende miljøudstyr og opfylder betingelserne i
fællesskabsreglerne for støtte til jern- og stålindustrien. (229) I nogle tilfælde fører initiativerne til
besparelser med hensyn til produktionsomkostninger, navnlig initiativerne i tilknytning til genindvinding
af visse syrer. Denne fordel er derfor fratrukket det oprindelige beløb for støtteberettigede investeringer.

b) Ferriere Nord SpA (230)

Kommissionen besluttede den 11. juni at indlede procedurer i henhold til artikel 6.5 i fællesskabsreglerne for
støtte til jern- og stålindustrien (231) over for støtte til miljøbeskyttelse til stålvirksomheden Ferriere
Nord SpA. De italienske myndigheder påtænker at yde støtte i form af 15% af investeringen på 7,33 mio.
EUR (14,2 mia. ITL) til miljøbeskyttelse. Investeringerne tager sigte på at mindske støv- og støjniveau i for-
bindelse med monteringen af et nyt valseanlæg samt at mindske både støj og vibrationer i forbindelse med
strengstøbningen. Investeringerne forekommer at have en minimal indvirkning på den påståede miljøbe-
skyttelse. Kommissionen nærer alvorlig tvivl om, hvorvidt miljøbeskyttelse er den reelle målsætning for de
investeringer, der hævdes støtteberettigede. Hertil kommer, at den anførte miljøfordel i relation til arbejds-
tagernes sundhed og sikkerhed, hverken synes at falde ind under artikel 3 i fællesskabsreglerne for støtte til
jern- og stålindustrien eller under fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse.

Nederlandene

Nerefco-raffinaderiet (232)

Den 30. marts besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, som den havde
indledt over for en støtte på 6,7 mio. EUR (15 mio. HFL) til Nerefco til installation af en procesintegreret
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(226) Sag NN 50/99 (ex NN 61/99) (EFT C 245 af 28.8.1999).
(227) Kommissionens beslutning nr. 2496/96/EKSF af 18.12.1996 om fællesskabsregler for støtte til jern- og

stålindustrien (EFT L 338 af 28.12.1996).
(228) Sag N 792/97, 154, 155, 156/98.
(229) Kommissionens beslutning nr. 2496/96/EKSF af 18. december 1996 om fællesskabsregler for støtte til jern- og

stålindustrien (EFT L 338 af 28.12.1996).
(230) Sag C 35/99 (ex N 106/99) (EFT C 288 af 9.10.1999).
(231) Kommissionens beslutning nr. 2496/96/EKSF af 18. december 1996 (EFT L 338 af 28.12.1996).
(232) Sag C 44/98 (ex N 708/97) (EFT L 6 af 11.1.2000).



gasturbine. Kommissionen godkendte en støtte på 5,1 mio. EUR (11,3 mio. HFL) efter at have
konstateret, at projektet ville bidrage til en betydelig nedbringelse af virksomhedens CO2-emissioner og
efter at have konkluderet, at det godkendte beløb svarende til 30 % af de støtteberettigede omkostninger
var i overensstemmelse med rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Hvad angår den
resterende del af den påtænkte støtte konkluderede Kommissionen, at den var uforenelig med
fællesmarkedet og forbød udbetalingen af den.

Finland

Støtteforanstaltninger til fordel for produktion af vedvarende energi (233)

Den 9. og den 23. juni besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en støtteordning i form af
afgiftslettelser til fordel for produktion af vedvarende energi. Efter at have konstateret at bestemmelserne
i rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og artikel 3 i fællesskabsreglerne for støtte til
jern- og stålindustrien var overholdt, konkluderede Kommissionen, at støtteforanstaltningerne var
forenelige med fællesmarkedet, både hvad angår EF-traktatens og EKSF-traktatens anvendelsesområde.

Sverige

a) Støtte til udvidelse af fjernvarmedistributionsnettet (234)

Den 3. februar besluttede Kommissionen, efter at have fastslået de pågældende støtteforanstaltningers
forenelighed med rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse, ikke at gøre indsigelse mod
investeringsstøtte til opførelse og udbygning af anlæg, der skal indgå i distributionsnettet for fjernvarme,
der er den mindst forurenende opvarmningsform og desuden giver mulighed for betydelige
energibesparelser. Støtten gælder for en femårig periode og har et samlet budget på 56 mio. EUR (515
mio. SEK).

b) Afgiftsfritagelse for visse affaldstyper (235)

Den 3. marts besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en ordning vedrørende fritagelse for
den nye afgift på deponering af affald. Afgiften er på 250 SEK pr. ton (27 EUR). Afgiftsfritagelsen
gælder for visse typer affald, som det ikke i øjeblikket er muligt at genanvende eller genvinde, således
at den bedste løsning miljømæssigt set er deponering for at undgå den forurening, der ville opstå ved
ukontrolleret oplagring af affaldet. Der skulle være omkring 300 modtagere, og den samlede fritagelse
svarer til et årligt beløb på mellem 318,8 og 328,55 mio. SEK, mens afgiftsprovenuet uafhængigt af
fritagelsen beløber sig til 1 305 mio. de SEK (145 mio. EUR). For disse typer affald er der tale om den
bedste metode til at opnå den ønskede miljøbeskyttelse.

Den 21. april besluttede Kommissionen ligeledes at godkende denne fritagelse for virksomheder i EKSF-
sektoren. (236)
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(233) Sag N 515/98 (EFT C 225 af 7.8.1999) og N 292/99 (EFT C 326 af 13.11.1999).
(234) Sag N 769/97 (EFT C 88 af 30.3.1999).
(235) Sag N 284/98 (EFT C 113 af 24.4.1999).
(236) Sag N 15/99 (EFT C340 af 27.11.1999).



3.2. Støtte til forskning og udvikling

Tyskland

Udvikling af en serie regionalfly — Dornier Luftfahrt GmbH (237)

Den 8. december besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod tildeling af støtte til
virksomheden Dornier Luftfahrt GmbH. Støtten vil blive ydet i form af en statsgaranti, der dækker 80 %
af et lån på ca. 348 mio. EUR til dækning af omkostningerne til udviklingsaktiviteter på
prækonkurrencestadiet vedrørende udvikling af en ny serie af regionalfly. De samlede
udviklingsomkostninger overstiger langt omkostningerne til det pågældende forsknings- og
udviklingsprojekt. Kommissionen konkluderede, at støtten opfyldte betingelserne i
rammebestemmelserne for støtte til forskning og udvikling (238).

Spanien

a) Støtte til rumfartsteknologiplan II (239)

Den 21. april besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en støtteordning til fordel for
forsknings- og udviklingsprogrammet »rumfartsteknologi II«, som er en videreførelse af en
støtteordning, som Kommissionen godkendte i 1994. Der er tale om rentefrie lån, hvis støtteelement
er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for støtte til forskning og udvikling. Projektets
varighed er fem år, og det samlede budget er på 180,305 mio. EUR (30 000 mio. ESP) for perioden
1999-2003. Emnet for forsknings- og udviklingsprogrammet er rumfartsteknologi. Modtagerne er
virksomheder samt universiteter og andre forskningscentre. Støtteintensiteten er på 75% for tekniske
gennemførlighedsundersøgelser forud for industriforskningsaktiviteterne, 50% for tekniske
gennemførlighedsundersøgelser forud for prækonkurrenceaktiviteter, 50% for
industriforskningsprojekter og 25% for udviklingsvirksomhed på prækonkurrencestadiet med et tillæg
på 10% for SMV, 10% for støtteberettigede regioner i henhold til artikel 87, stk. 3 litra a), og 5% for
støtteberettigede regioner i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c).

b) Forskning og udvikling på miljøområdet (240)

Den 20. juli besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod programmet til støtte for forskning
og udvikling på miljøområdet. Støttebeløbet er på 240,4 mio. EUR (40 000 mio. ESP) for perioden 1999-
2002. Modtagerne er virksomheder med en produktion af industriel karakter samt offentlige og private
organer, nonprofit-institutioner og virksomhedssammenslutninger, der leverer tekniske tjenesteydelser til
industrivirksomhederne. Støtten har form af rentefrie lån. Støtteintensiteten er i overensstemmelse med
rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling med et tillæg på 10 % for SMV, 10 %
for støtteberettigede regioner i henhold til artikel 87, stk.3, litra a) og 5 % for støtteberettigede regioner
i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c).
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(237) Sag N 281/99 (EFT C 40 af 12.2.2000).
(238) EF-rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling (EFT C 45 af 17.2.1996).
(239) Sag N 135/99 (EFT C 166 af 12.6.1999).
(240) Sag N 299/99 (EFT C 298 af 16.10.1999).



Frankrig

PIDEA-Eureka-forskningsprogram (241)

Den 11. maj besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod tildeling af støtte på i alt 50 mio.
EUR til fordel for virksomheder og forskningscentre, der deltager i PIDEA-programmet. Det drejer sig
om et Eureka-program med deltagelse af ti europæiske lande, heraf otte EU-medlemsstater, bestående af
individuelle F&U-projekter inden for området sammenkobling og samling af elektroniske komponenter.
Kommissionen konstaterede, at de subsidierede aktioner og støtteformerne var i overensstemmelse med
forskrifterne i rammebestemmelserne for støtte til forskning og udvikling.

Nederlandene

a) Delvis fremskyndet afskrivning for F&U-laboratorier (242)

Den 11. maj besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en påtænkt ordning for delvis
fremskyndet afskrivning med sigte på at fremme investeringer i opførelse og udbygning af F&U-
laboratorier. Efter at have undersøgt den påtænkte foranstaltning i lyset af bestemmelserne om anvendelsen
af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (243),
konkluderede Kommissionen, at systemet ikke indeholdt noget statsstøtteelement efter EF-traktatens
artikel 87. Kommissionen konstaterede, at foranstaltningen anvendes automatisk på grundlag af
objektive kriterier og gælder for alle virksomheder, uden at være begrænset til nogen bestemt region eller
sektor.

b) Shell Chemicals BV (244)

Den 20. juli besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en støtte på op til 11,34 mio. EUR
(25 mio. NLG) til et program for langtidsforskning hos Shell Chemicals BV. Forskningsomkostningerne
i forbindelse med programmet forventes at beløbe sig til 30,13 mio. EUR (66,4 mio. NLG), og
støtteintensiteten er på 37,6%. Programmet er udarbejdet af den nederlandske regering og Shell
Chemicals i fællesskab. Det fokuserer på tre områder: katalyse, grundlagsskabende analytisk metode og
molekylær toksikologi. Katalyseforskningen tager sigte på at undersøge katalytisk aktivitet i nye
homogene organometalliske komplekser og andre heterogene og homogene katalytiske materialer.
Forskningen kan føre til nye materialer. Forskningen i de grundlagsskabende analytiske metoder
fokuserer på teknikker, som kan give en bedre forståelse af materialers og produktstrømmes karakter
og/eller sammensætning. Hovedformålet med forskningen inden for molekylær toksikologi er at få en
bedre forståelse af, hvordan visse molekylære strukturer interagerer med menneskeceller med henblik på
udvikling af metoder til at vurdere sundhedsmæssige risici i forbindelse med kemiske eksponeringer.
Programmet er en kombination af grund- og industriforskning. Støtten skal bl.a. tjene som en katalysator
for at intensivere samarbejdet mellem Shell chemicals og den akademiske verden og har derfor en
tilskyndende virkning. Det opfylder således betingelserne i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til
forskning og udvikling.
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Sverige

Støtte til fordel for energisektoren i Sydsverige (245)

Den 3. februar besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en støtteordning til fordel for
udvikling af miljøvenlige energiteknologier og forbedring af miljøbeskyttelsen i forbindelse med
elektricitetsproduktion i Sydsverige. Ordningen, hvortil der er afsat 43,5 mio. EUR (400 mio. SEK) for
en toårig periode, yder støtte til grund- og industriforskning og til udvikling af aktiviteter på
prækonkurrencestadiet. Den yder ligeledes støtte til miljøforbedringer og til investeringer i fjernvarme-
og naturgasdistributionsnettet. Ordningen opfylder betingelserne i rammebestemmelserne for støtte til
forskning og udvikling og rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse.

3.3. Internationaliseringsstøtte

Portugal

Fiskal støtteordning til fordel for internationaliseringsprojekter (246)

Den 8. september 1999 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en fiskal støtteordning til
fordel for internationaliseringsprojekter i Portugal. Ordningen løber indtil udgangen af 2010 og yder
støtte i form af skattefritagelse for en periode på højst fem år i forbindelse med investeringer og
internationaliseringsforanstaltninger til et beløb på mindst 250 000 EUR. Støtten tager primært sigte på
direkte investeringer i tredjelande med henblik på etablering af produktionsafdelinger og datterselskaber
samt etablering og køb af produktionsvirksomheder. Støtteberettiget er udgifterne til initialinvesteringer
i tilknytning til erhvervelse af kapitalandele i udenlandske virksomheder og erhvervelse af lokaler og
udstyr, der er direkte relateret til gennemførelsen af projekterne. Omfattet er derimod ikke udgifter til
oprettelse og erhvervelse af handelsvirksomheder, udgifter til eksportfremme og til etablering og drift af
distributionsnet i tredjelande.

Hvad angår støtte til direkte investeringer i tredjelande har Kommissionen besluttet, at en sådan støtte
kan være forenelig med fællesmarkedet for SMV’ernes vedkommende ifølge kriterierne i
rammebestemmelserne for statsstøtte til SMV (247). Kommissionen har derimod besluttet, at støtte til
direkte investeringer i tredjelande til fordel for større virksomheder skal anmeldes på forhånd med
henblik på undersøgelse af hver enkelt tildeling af støtte. De portugisiske myndigheder har forpligtet sig
til at anmelde hver enkelt påtænkt tildeling af støtte til større virksomheder samt hver enkelt
støtteforanstaltning til fordel for SMV, hvis støtteintensiteten overstiger tærsklen på henholdsvis 15% og
7,5% af de støtteberettigede udgifter. Kommissionen har taget i betragtning, at formålet med
støtteforanstaltningerne er internationalisering af SMV’erne, og at de kan bidrage til en varig
socioøkonomisk udvikling i udviklingslandene og til en harmonisk og gradvis integrering af
ansøgerlandene i Central- og Østeuropa.
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(246) Sag N 96/99 (EFT C 375 af 24.12.1999).
(247) EFT C 213 af 23.7.1996.



3.4. Rednings- og omstruktureringsstøtte

Belgien

Verlipack (248)

Den 19. maj besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for støtte, som
regionen Vallonien i 1997 havde ydet Verlipack. Verlipack, der blev erklæret konkurs i januar 1999, var
beskæftiget på markedet for emballageglas. Undersøgelsen vil dreje sig om dels kapitaltilførslen på 350
mio. BEF i 1997 i forbindelse med en kapitalforøgelse, der godkendtes af Kommissionen ved beslutning
af 16. september 1998 (249). Denne beslutning var baseret på, at regionen Vallonien overholder princippet
om en privat investor, der opererer på normale markedsøkonomiske vilkår. Kommissionen var blevet
underrettet om, at regionen Valloniens deltagelse i Verlipack’s kapital var ledsaget af et betydeligt bidrag
fra en privat investor, Heye-Glas. Heye-Glas havde imidlertid selv modtaget offentlig finansiering,
hvilket rejser tvivl om grundlaget for Kommissionens beslutning. Manglende oplysninger herom på det
tidspunkt, hvor Kommissionen traf sin beslutning, gjorde det nødvendigt at indlede proceduren med
henblik på ophævelse af beslutningen.

Endvidere vil Kommissionen undersøge en yderligere intervention, der ikke var meddelt Kommissionen
på tidspunktet, hvor denne traf sin beslutning, som de vallonske myndigheder skulle have tilladt ligeledes
i 1997, i form af to lån til en samlet værdi af 12 394 676 EUR (500 mio. BEF), til Heye-Glas-koncernen
med henblik på finansiering af investeringen i Verlipack. Lånene udgør en ulovlig støtte. At dømme ud
fra de oplysninger, Kommissionen er i besiddelse af, kan disse støtteforanstaltninger ikke betragtes som
rednings- og omstruktureringsstøtte.

Tyskland

a) Graphischer Maschinenbau GmbH (250)

Den 3. februar afsluttede Kommissionen proceduren efter artikel 88, stk. 2, og godkendte en del af den
påtænkte støtte til omstrukturering af Graphischer Maschinenbau GmbH. Kommissionen godkendte
tildelingen af et tilskud på 2,268 mio. EUR (4,435 mio. DEM). Den godkendte ikke et yderligere beløb
på 2,493 mio. EUR (4,875 mio. DEM). Den påtænkte omstruktureringsplan var realistisk,
sammenhængende og vidtrækkende. Tyskland godtgjorde, at Graphischer Maschinenbau GmbH har en
realistisk langsigtet udviklingsplan og er i stand til at drive virksomhed i kraft af sine egne ressourcer
uden at kræve yderligere offentlig støtte. Produktionskapaciteten omfordeles inden for Koenig & Bauer-
Albert AG-koncernen, for så vidt som segmentet af tabsgivende produkter, der tidligere fremstilledes af
Graphischer Maschinenbau GmbH, nedlukkes. Virksomheden vil koncentrere sig om produktion af nye
konkurrencedygtige maskindele, som til gengæld vil blive nedlagt på andre produktionssteder inden for
Koenig & Bauer-Albert-koncernen. På denne baggrund, og da der ikke er tale om overskydende kapacitet
i det pågældende markedssegment, fandt Kommissionen, at statsstøtte ikke ville medføre
konkurrencefordrejninger på markedet. Kommissionen konkluderede imidlertid, at den foreslåede
statsstøtte på 4,76 million EUR ( 9,310 mio. DEM) ikke står i et rimeligt forhold til de støtteberettigede
omkostninger på 9,231 mio. EUR (18,055 mio. DEM) og overskrider det strengt nødvendige minimum
for at omstrukturere virksomheden. Kommissionen besluttede derfor fra det foreslåede beløb at fratrække
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den del, der vedrører ikke-støtteberettigede omkostninger, som hovedsagelig er afholdt til fordel for
Koenig & Bauer-Albert AG-koncernen.

b) Spindelfabrik Hartha GmbH, Sachsen (251)

Den 3. februar traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på proceduren efter artikel 88,
stk. 2, som den havde indledt den 30. juli 1998 over for den omstruktureringsstøtte, som Bundesanstalt
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) og delstaten Sachsen havde ydet Spindelfabrik Hartha
GmbH. Som følge af økonomiske vanskeligheder i 1995 udarbejdede BvS en omstruktureringsplan i
januar 1996. Den omfattede finansielle foranstaltninger til et beløb af 4,7 mio. EUR (9,3 mio. DEM).
Den samlede støtte i tilknytning til omstruktureringen beløb sig til/var på 3,6 mio. EUR (7,03 mio.
DEM). Støtten opfyldte ikke en af betingelserne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til
redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (252). Omstruktureringsplanen, der tog sigte på
at genoprette virksomhedens rentabilitet på lang sigt, var ikke baseret på realistiske forudsætninger og
overvurderede perspektiverne hvad angår omsætningen. Dette bekræftes af virksomhedens faktiske
resultater, idet den blev erklæret konkurs i juni 1997. De tyske myndigheder skal tilbagesøge
støttebeløbet.

c) Dessauer Geräteindustrie GmbH (253)

Den 21. april besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en
omstruktureringsstøtte på 6 938 mio. EUR (13 571 mio. DEM) til fordel for virksomheden Dessauer
Geräteindustrie GmbH, Sachsen-Anhalt. Virksomheden beskæftiger sig med produktion og distribution
af varmeapparater og hårde hvidevarer. Kommissionen nærer alvorlig tvivl med hensyn til støttens
forenelighed med fællesmarkedet, idet omstruktureringsplanen ikke lader til at være tilstrækkelig til at
genoprette virksomhedens konkurrenceevne, og det pågældende marked er præget af overskydende
kapacitet.

d) Styrkelse af virksomhedernes driftskapital i delstaten Thüringen (254)

Den 21. april besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, med henblik på at
undersøge anvendelsen af de minimis- bestemmelserne i forbindelse med gennemførelsen af delstaten
Thüringens program af 20. juli 1993, der har til formål at styrke virksomhedernes driftskapital.
Kommissionen konstaterede, at foranstaltningerne gælder for alle virksomheder uden forskel, dvs. også
for virksomheder i følsomme sektorer, som udtrykkeligt ikke er omfattet af de minimis-bestemmelserne.
Hvad angår kriseramte virksomheder kan støtten, der ydes i form af garantier, i visse tilfælde overskride
de minimis-tærsklen. De fordele, de pågældende virksomheder nyder i de to tilfælde, udgør således
statsstøtte, som skal vurderes i lyset af EF-traktatens artikel 87.

e) Dieselmotorenwerk Rostock (255)

Den 21. april traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på proceduren efter artikel 88, stk.
2, som den havde indledt over for omstruktureringsstøtte til Dieselmotorenwerk Rostock (DMR), det
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tidligere Dieselmotorenwerk Vulkan. DMR fik alvorlige økonomiske problemer, da dets moderselskab
Bremer Vulkan Verbund AG brød sammen i begyndelsen af 1996. Forbundsagenturet BvS og delstaten
Mecklenburg-Vorpommern havde ydet redningsstøtte til virksomheden fra 1996 og købt aktier i DMR
fra det insolvente Vulkan Industrie Holding GmbH i 1997. For at undgå, at det tabsgivende DMR gik
konkurs, skulle de nye statslige ejere yde efterstillede lån og forskellige statsgarantier. Forsøg på at
genprivatisere virksomheden er hidtil slået fejl. På grund af et voldsomt fald i tilgangen af nye ordrer i
1998 forventedes det, at virksomheden ville lide nye tab og fortsat være afhængig af statsstøtte i en
overskuelig fremtid. Kommissionen fandt, at de redningsforanstaltninger, der var iværksat indtil maj
1997, kunne betragtes som forenelige med fællesmarkedet. Den efterfølgende omstruktureringsstøtte
opfyldte ikke kriterierne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder. På trods af det store beløb, der var ydet i
omstruktureringsstøtte — 60,5 mio. EUR (118 mio. DEM) — vil virksomheden ikke blive økonomisk
rentabel. Den vil fortsat være afhængig af statsstøtte, og det kan forventes, at de vedvarende subsidier
fordrejer konkurrencevilkårene på markedet for skibsmotorer i Fællesskabet. Kommissionen fandt
derfor, at omstruktureringsstøtten var uforenelig med fællesmarkedet og skal tilbagesøges.

f) Korn Fahrzeuge und Technik GmbH, Thüringen (256)

Den 11. maj besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for en støtte
på mindst 5,325 mio. EUR (10,416 mio. DEM), som delstaten Thüringen havde ydet til Korn Fahrzeuge
und Technik, GmbH. Virksomheden er omfattet af to sæt støtteforanstaltninger, som skulle være ydet på
grundlag af godkendte omstruktureringsordninger. Kommissionen nærer tvivl om, hvorvidt
støtteforanstaltningerne opfylder betingelserne i disse ordninger, og om de opfylder kriterierne i
rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

g) Støtte til Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) (257)

Kommissionen besluttede den 26. maj at afslutte den fornyede procedure efter artikel 88, stk. 2, den
havde indledt den 10. december 1997 over for ændringer i den støtteforanstaltning på 4,8 mia. EUR (9,5
mia. DEM), der var blevet godkendt i 1996 (258) i forbindelse med privatiseringen af den kemiske
virksomhed »Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL)« i Sachsen-Anhalt og Sachsen.
Kommissionens godkendelse af støtten i 1996 var betinget af, at de tyske myndigheder underretter
Kommissionen om enhver fravigelse af privatiseringskontrakten. I september 1997 fremsendte de tyske
myndigheder to nye aftaler til Kommissionen (tredje og fjerde ændring) mellem Dow og BvS om
ændring af privatiseringskontrakten. I sin beslutning 1997 om at indlede fornyet procedure tog
Kommissionen højde for, at det samlede støttebeløb på 4,8 mia. EUR ikke blev berørt af ændringerne i
kontrakten. Kommissionen nærede imidlertid alvorlig tvivl om, hvorvidt ændringerne inden for
rammerne af BSL’s omstrukturering fortsat kunne anses for at være omfattet af Kommissionens
beslutning af 29. maj 1996. Det kunne således ikke udelukkes, at kapacitetsudvidelserne havde negative
virkninger på konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne. Endvidere nærede Kommissionen
alvorlig tvivl om, hvorvidt en ny energiforsyningskontrakt indholdt støtte til dækning af
elektricitetsomkostningerne.

I forbindelse med proceduren accepterede de tyske myndigheder at udelukke kapacitetsudvidelser fra
den subsidierede investering. Endvidere nåede en undersøgelse, der på Kommissionens foranledning
blev gennemført af en uafhængig sagkyndig, frem til den konklusion, at energikontrakten kunne
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forklares ud fra andre hypoteser, end at BSL ville forsøge at udnytte de støtteordninger, Kommissionen
havde godkendt i maj 1996. Kommissionen konkluderede derfor, at ændringerne er forenelige med de i
beslutningen fra 1996 fastlagte principper.

h) Weida Leder and Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida (259)

Den 14. juli traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på proceduren efter artikel 88, stk.
2, vedrørende støtte til Weida Leder GmbH og dets datterselskab, Abwasserreinigungsanlage
Schloßmühlenweg Weida GmbH, Thüringen. Delstaten Thüringen og BvS ydede i fællesskab en
statsstøtte på ca. 19,5 mio. EUR (38 mio. DEM) med sigte på at stabilisere selskabet og forbedre dets
forretningsstruktur med henblik på forhandlinger med potentielle investorer. 15,4 mio. EUR (30 mio.
DEM) af dette beløb var ikke omfattet af en godkendt støtteordning. Forsøget på at finde investorer
mislykkedes. Trods offentlig økonomisk bistand indgav virksomheden konkursbegæring den 28. maj
1998. I mangel af en investor, der var villig til at overtage virksomheden, og en realistisk
omstruktureringsplan, der kunne føre til genopretning af virksomhedens rentabilitet på lang sigt, kan
denne støtte på 15,4 mio. EUR ikke godkendes i henhold til de relevante rammebestemmelser.

i) Lautex GmbH Weberei und Veredelung (260)

Den 20. juli traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på proceduren efter artikel 88, stk. 2, som
den havde indledt over for omstruktureringsstøtte til en virksomhed i tekstilsektoren, Lautex GmbH Weberei
und Veredelung. Kommissionen konkluderede, at de betingelser, der er fastlagt i rammebestemmelserne
vedrørende støtte til kriseramte virksomheder, ikke var opfyldt. Genopretningen af virksomhedens langsigtede
rentabilitet på grundlag af en sund omstruktureringsplan forekom ikke sandsynlig, bidraget fra private
investorer var utilstrækkeligt. Endelig tvivlede Kommissionen på, at omstruktureringsplanen ville blive fuldt
gennemført. Den har pålagt den tyske regering at tilbagesøge den udbetalte støtte.

j) SKET Maschinen- und Anlagenbau (261)

Den 20. juli besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, og godkende en
støtte på 29,5 mio. EUR (57,8 mio. DEM) til fordel for SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH
(MAB), Sachsen-Anhalt. Støtteforanstaltningerne vedrører finansiering af en omstruktureringsplan, der
har til formål at genoprette virksomhedens rentabilitet på lang sigt og fuldføre dens integration i de to
private investorer, Enercon-koncernen og LMB-koncernens aktiviteter. Enercon-koncernen beskæftiger
sig med udvikling, design og opstilling af vindturbiner over hele verden. Som et resultat af
privatiseringen får SKET MAB tættere forbindelser til dette delmarked. LMB-koncernen er beskæftiget
på et marked af samme art som SKET MAB. Støtten er begrænset til det strengt nødvendige minimum
for at gennemføre støtteprogrammet. Støtteforanstaltningerne opfylder Fællesskabets
rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

k) Brockhausen Holze (262)

Den 28. juli traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på den procedure efter artikel 88,
stk. 2, den havde indledt over for støtte til virksomheden Brockhausen Holze. Kommissionen
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konstaterede dels, at den støtte, der var ydet inden for rammerne af tidligere godkendte ordninger, ikke
opfyldte gennemførelsesbetingelserne for disse ordninger, og at forskrifterne i rammebestemmelserne for
statsstøtte til kriseramte virksomheder ikke var overholdt. Kommissionen konkluderede derfor, at støtten
var uforenelig med fællesmarkedet, og at den skulle tilbagesøges.

l) Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen (263)

Den 28. juli traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på den procedure efter artikel 88,
stk. 2, som den havde indledt over for en omstruktureringsstøtte på 15,75 mio. EUR (30,8 mio. DEM)
til virksomheden Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH. Den konstaterede, at der ikke var
udarbejdet en sammenhængende omstruktureringsplan, og at virksomhedens rentabilitet på længere sigt
ikke var sikret. Kommissionen krævede den udbetalte støtte tilbagesøgt.

m) Kranbau Eberswalde (264)

Den 28. juli besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2 og godkende en støtte
på 28,9 mio. EUR (56,5 mio. DEM) til Kranbau Eberswalde GmbH, Brandenburg.
Støtteforanstaltningerne består i finansiering af en omstruktureringsplan, der tager sigte på at genoprette
virksomhedens rentabilitet på længere sigt og at fuldføre virksomhedens integration i den private
investor, Kirow-koncernens aktiviteter. Et nøgleelement i omstruktureringen er gennemførelsen af
fusionen med Kocks Krane International GmbH, ligeledes et datterselskab af Kirow-koncernen.
Støtteforanstaltningerne opfylder betingelserne i de relevante fællesskabsrammebestemmelser.

n) Everts Erfurt (265)

Den 28. juli besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2 og godkende en støtte
på 4 653 756,12 EUR (9 100 000 DEM) til fordel for Everts Erfurt GmbH. Everts Erfurt fremstiller og
sælger gummi- og latexprodukter. 95% af omsætningen stammer fra salg af kondomer.
Omstruktureringsplanen gjorde virksomheden rentabel. En ny privat investor bidrog væsentligt til
omstruktureringen. Støtten kunne derfor anses for at være forenelig med fællesmarkedet.

o) Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (266)

Den 22. december traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på den procedure efter artikel
88, stk. 2, den havde indledt over for en støtte på 11,6 mio. EUR (22,8 mio. DEM), som i perioden 1993-
1997 blev ydet til privatisering af virksomheden Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (ETM), der
producerer højteknologiske luft- og røgfiltersystemer. Det drejer sig om et marked, der er under
udvikling på verdensplan som følge af den stadig større vægt, der lægges på miljøbeskyttelse.
Kommissionen konkluderede, at støtten overholdt forskrifterne i rammebestemmelserne for statsstøtte til
redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.
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Spanien

a) Babcock Wilcox España SA (267)

Den 8. juli besluttede Kommissionen at udvide proceduren efter artikel 88, stk. 2, som den havde indledt
i april 1998 (268), til også at omfatte en ny kapitaltilførsel på 246,4 mio. EUR (41 000 mio. ESP) til
Babcock Wilcox España SA (»BWE«) fra det spanske offentlige holdingselskab SEPI. Kommissionen
havde indledt proceduren over for to kapitaltilførsler til BWE fra SEPI i henholdsvis 1994 og 1997, der
beløb sig til i alt 120 mio. EUR (20 000 mio. ESP). Den nye kapitaltilførsel, der blev anmeldt af de
spanske myndigheder i juni 1999, har til formål at øge BWE’s kapital, der er undermineret som følge af
tab, op til det minimum, der kræves i henhold til spansk selskabsret, og at finansiere en yderligere
personalenedskæring på omkring 500 ansatte. Kommissionen var af den opfattelse, at den nye
kapitaltilførsel udgør støtte, eftersom den ikke kan formodes at sikre investoren et rimeligt afkast, og at
den synes at være uforenelig med fællesmarkedet. Foreneligheden af den nye kapitaltilførsel og af den
hidtil undersøgte støtte vil blive vurderet i lyset af indholdet i det omstruktureringsprogram, som køberen
af BWE agter at gennemføre.

b) Ercros (269)

Den 20. juli 1999 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en støtte på 51,086 mio. EUR
(8 500 mio. ESP) til Ercros, der producerer kemikalier. Ercros udarbejdede i maj 1994 en
omstruktureringsplan, der gik ud på at afvikle den petrokemiske virksomhed, minedriftsaktiviteterne og
produktionen af sprængstoffer og at omstrukturere produktionen af kunstgødning med henblik på salg
til en investor. Endvidere omfattede planen en omstrukturering af den kemiske virksomhed, som Ercros
skulle koncentrere sig om. Virksomheden har gennemført en omstruktureringsplan, som har ført til
genoprettelse af dens rentabilitet på længere sigt. Afviklingsforanstaltningerne og den betydelige
kapacitetsnedskæring modvirker i videst muligt omfang negative virkninger for konkurrenter.

Frankrig

Gooding Consumer Electronics (ex Grundig) (270)

Den 16. november traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på proceduren efter artikel
88, stk. 2, som den havde indledt over for en støtte på 5,5 mio. EUR (36 mio. FRF) til virksomheden
Gooding Consumer Electronics (GESA) (ex Grundig), som havde været konkurs siden 1997.
Kommissionen konstaterede, at omstruktureringsplanen for virksomheden ikke var blevet gennemført
fuldt ud, hvilket var en afgørende betingelse for at kunne godkende støtte til kriseramte virksomheder.
Selv om visse eksterne faktorer gjorde sig gældende, skal årsagerne til GESA’s konkurs og efterfølgende
likvidation hovedsagelig findes i køberens manglende opfyldelse af de forpligtelser, han havde indgået
med hensyn til finansiering og diversificering af produktionsvirksomheden inden for rammerne af
omstruktureringsplanen. Det følger heraf, at betingelserne for forenelighed med fællesmarkedet ikke
længere er til stede. Kommissionen konkluderede derfor, at støtten var uforenelig med fællesmarkedet
og pålagde den franske regering at tilbagesøge beløbet plus renter regnet fra udbetalingsdatoen.
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Italien

a) SIRAP SpA (271)

Den 3. marts traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på den procedure efter artikel
88, stk. 2, den havde indledt over for en støtteordning, der var iværksat til fordel for virksomheder, der
var berørt af SIRAP SpA’s konkurs, — leverandører, kreditorer og underleverandører. Støtten i form af
offentlige garantier og rentelettelser, som beløb sig til 1,03 mio. EUR (2 000 mio. ITL), udgør
driftsstøtte, som er uforenelig med fællesmarkedet. Kommissionen besluttede derfor, at ordningen skulle
ophæves, for så vidt angår den del af støtten, der overskrider de minimis-støttetærsklen. Hvad angår den
allerede tildelte støtte skulle de offentlige garantier ophæves og den udbetalte støtte tilbagesøges.

b) Enterprise SpA (272)

Den 17. marts besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en støtte til en virksomhed i bygge-
og anlægssektoren, Enterprise SpA, i form af en garanti til markedsrente på 16,7 mio. EUR (32 335 mio.
ITL) af seks måneders varighed. Støtteforanstaltningen skulle sikre, at virksomheden kan opnå kredit,
mens den venter på tilbagebetaling af udestående fordringer hos libyske debitorer, som har misligholdt
deres forpligtelser. Kommissionen konkluderede, at støtten var i overensstemmelse med forskrifterne i
rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

c) Siciliana Acque Minerali Srl (273)

Den 11. maj besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for de italienske
myndigheders beslutning om en rekapitalisering med 1,5 mio. EUR (3 000 mio. ITL) af virksomheden Sici-
liana Acque Minerali Srl (SAM), der er specialiseret i drift af industrielle aftapningsanlæg og distribution af
mineralvand og læskedrikke. Foranstaltningen har til formål at dække virksomhedens underskud og genop-
rette dens egenkapital med henblik på privatisering. Da der ikke er nogen som helst udsigt til genoprettelse
af SAM’s rentabilitet, nærer Kommissionen alvorlig tvivl om støttens forenelighed med fællesmarkedet.

d) Seleco SpA og Multimedia (274)

Den 2. juni traf Kommissionen en negativbeslutning som afslutning på proceduren efter artikel 88, stk. 2,
som den havde indledt i 1994 og udvidet i 1998 over for støtte til virksomheden Seleco, som opererer
på markedet for forbrugerelektronik og blev erklæret konkurs i 1997. For så vidt angår de interventioner,
der under forskellig form var iværksat af det offentlige organ Ristrutturazione Elettronica (REL) og den
offentlige virksomhed Friula, fandt Kommissionen, at de udgjorde statsstøtte, og at de var uforenelige
med fællesmarkedet og derfor skulle tilbagesøges.

Tretten måneder før konkursen havde Seleco samlet sine mest rentable aktiviteter i Multimedia, en virk-
somhed oprettet i 1995, hvis kapital siden juli 1996 havde været fordelt mellem Friulia, Italtel og Finanzia-
ria Elettronica, hvoraf den sidste er et datterselskab af Seleco. Kommissionen krævede den uforenelige støt-
te tilbagesøgt hos Seleco og subsidiært hos enhver anden virksomhed, hvortil der var overført aktiver, idet
det ellers kunne være formålsløst at gennemføre beslutningen om tilbagesøgning af støtten. Kommissionen
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fastslog således, at der var kontinuitet mellem de pågældende virksomheder med henblik på at muliggøre en
reel tilbagesøgning af den uforenelige støtte, også selv om den oprindelige modtager, der efterfølgende var
gået konkurs, i realiteten kun havde fungeret som melleminstans for den endelige støttemodtager.

e) Lov om ekstraordinær administration af kriseramte større virksomheder (275)

Den 28. juli besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for den italienske
lov nr. 95/1979 om ekstraordinær administration af kriseramte større virksomheder. Kommissionen havde
allerede i 1994 foreslået den italienske regering passende foranstaltninger i henhold til artikel 88, stk. 1. Da
den italienske regering ikke accepterede Kommissionens forslag, indledte Kommissionen i 1997 en proce-
dure efter artikel 88, stk. 2. (276) Undersøgelsen var tæt på en afslutning, da Domstolen ved dom i sagen “Ri-
naldo Piaggio SpA og Dornier Luftfahrt GmbH” af 17. juni (277) omstødte konklusionen i Kommissionens
beslutning fra 1997 om at betragte lov nr. 95/1979 som eksisterende støtte. Som følge heraf indledte Kom-
missionen en ny undersøgelse, da ovennævnte ordning principielt må betragtes som uanmeldt støtte.

Den italienske lov nr. 95/1979 indførte en ordning, som fraviger den normale insolvensprocedure.
Modtagerne er større kriseramte virksomheder, der defineres ved såvel antallet af ansatte (300) som deres
gæld til (hovedsagelig) offentlige kreditorer. Loven tillader kriseramte virksomheder at videreføre deres
aktivitet under omstændigheder, hvor en sådan mulighed ville blive afvist inden for rammerne af den
normale insolvensprocedure. Den giver endvidere mulighed for, at de pågældende virksomheder kan
nyde godt af en statsgaranti, nedsat beskatning ved køb af virksomheden, fritagelse for forpligtelsen til
at betale bøder og eftergivelse af virksomhedens gælde til det offentlige. Kommissionen har grunde til
at mene, at ordningen ikke er forenelig med fællesmarkedet, da den er rettet mod store virksomheder,
mens Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder kun godkender støtteordninger til fordel for SMV.

f) Banco di Sicilia og Sicilcassa (278)

Den 10. november besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, med en
betinget positiv beslutning vedrørende Banco di Sicilia og Sicilcassa. Kommissionen godkendte en støtte
på 2,4 mia. EUR på betingelse af videreførelse af omstruktureringen af Banco di Sicilia, som har
overtaget hovedparten af Sicilcassa’s aktiver og passiver, og at der gives betydelige modydelser. Således
skal 55 filialer på Sicilien lukkes inden udgangen af 2000, og der må ikke åbnes nye i tre år. Desuden
noterede Kommissionen sig den italienske regerings tilsagn om inden juni 2000 at privatisere koncernen
Mediocredito Centrale, som er Banco di Sicilia’s moderselskab.

3.5. Beskæftigelses- og uddannelsesstøtte

Spanien

a) Fremme af den kooperative sektor i Andalucía (279)

Den 20. januar besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod støtte til et program for oprettelse
og bevarelse af arbejdspladser, som den andalusiske regionalregering har iværksat inden for rammerne
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af en plan til fremme af den kooperative sektor. Planen tager navnlig sigte på at tilskynde visse ugunstigt
stillede kategorier af jobsøgende (unge arbejdsløse, arbejdsløse kvinder og langtidsledige) til at skabe
deres egen arbejdsplads gennem oprettelse og styrkelse af kooperativer og medarbejderejede
virksomheder. Støttemodtagerne er SMV’er, der ligger i et ugunstigt stillet område, hvor levestandarden
er særligt lav. Kommissionen vurderede, at den pågældende støtte er forenelig med henholdsvis
undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra a), og i artikel 87, stk. 3, litra c), da den dels fremmer
regionaludviklingen i en region, hvor levestandarden er usædvanlig lav, dels tager sigte på at fremme
udviklingen af visse økonomiske aktiviteter i kooperative virksomheder og medarbejderejede
virksomheder, uden at ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.

b) Jobskabelse i forlængelse af omorganisering og nedsættelse af arbejdstiden i Cataluña (280)

Kommissionen besluttede den 21. april ikke at gøre indsigelse mod den af regionen Cataluña anmeldte
ordning til fremme af jobskabelse i forlængelse af omorganisering og nedsættelse af arbejdstiden.
Ordningen består i, at virksomheder, der er etableret i Cataluña, kan opnå en nedsættelse af
arbejdsgivernes socialsikringsbidrag, hvis de ansætter arbejdsløse, som er registreret i
arbejdsformidlingskontorerne som følge af nedsættelse eller omorganisering af arbejdstiden.
Nedsættelsen kan være på op til 40% af socialsikringsbidraget. Støtten ydes i to år, regnet fra tidspunktet
for underskrivelsen af virksomhedsaftalen i perioden 1999-2000. Der er tale om nettojobskabelse,
eftersom virksomheder, som har foretaget afskedigelser inden for de 12 måneder, der går forud for deres
ansøgning om deltagelse i den omhandlede ordning, ikke kan omfattes af de omhandlede
tilskyndelsesforanstaltninger. For at blive omfattet af støtteforanstaltningen skal ansættelserne desuden
være på ubestemt tid.

Italien

a) Støtteordning med sigte på tilpasning af »sort« arbejdskraft til lovlige arbejdsvilkår (281)

Den 3. marts besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod indførelsen af en ordning der yder
støtte i form af reducerede arbejdsmarkedsbidrag og skatteamnesti til virksomheder, der lader deres
“sorte” arbejdskraft overgå til lovlige arbejdsvilkår og gradvis tilpasser deres løn i overensstemmelse
med de gældende kollektive overenskomster. Denne ordning, der har til formål at bekæmpe sort arbejde,
er forbeholdt virksomheder beliggende i regionerne Sicilien, Sardinien, Calabria, Basilicata, Puglia og
Campania, hvor sort arbejde er særligt udbredt, og som er støtteberettigede i henhold til
undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra a). På baggrund af retningslinjerne for
beskæftigelsesstøtte (282) og retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte og under hensyntagen til
formålet fandt Kommissionen, at disse foranstaltninger var forenelige med fællesmarkedet.

b) Støtteordninger til fremme af beskæftigelsen (283)

Den 11. maj besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, som den havde
indledt over for en støtteordning til fremme af beskæftigelsen. Ordningen gik ud på, at arbejdsgivere
kunne få nedsat deres socialsikringsbidrag i forbindelse med dels indgåelse af uddannelses-
/arbejdskontrakter og dels omdannelse af disse til kontrakter af ubestemt varighed. Kommissionen
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konkluderede, at støtten var forenelig med fællesmarkedet, når den enten vedrører rekruttering af visse
kategorier arbejdstagere, der har særlig svært ved at komme ind på eller vende tilbage til
arbejdsmarkedet, eller rekrutteringen udgør en nettojobskabelse som defineret i retningslinjerne for
beskæftigelsesstøtte. Kommissionen godkendte således den støtte, der tog sigte på disse to situationer.
Derimod er støtte, som ikke opfylder en af de to nævnte betingelser, uforenelig med arbejdsmarkedet og
følgelig forbudt. Kommissionen krævede derfor den uforenelige støtte tilbagesøgt.

c) Nedsættelse af arbejdsmarkedsbidragene for virksomheder i Venedig og Chioggia (284)

Den 24. november besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter artikel 88, stk. 2, vedrørende
støtteforanstaltninger i form af fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag i perioden 1995-1997 til
fordel for virksomheder beliggende i Venedig og Chioggia. Kommissionen konstaterede, at den støtte,
der var ydet i form af nedsættelse af arbejdsmarkedsbidragene for SMV i forbindelse med oprettelse af
arbejdspladser, er forenelig med fællesmarkedet. Støtten er forenelig, når den gælder store virksomheder,
som opererer i en region, der er berettiget til regionalstøtte. Den er ligeledes forenelig med
fællesmarkedet, når den gælder virksomheder af enhver type, som rekrutterer kategorier af arbejdstagere,
der har særlig svært ved at komme ind på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Den øvrige påtænkte
støtte — til store virksomheder uden for et regionalstøtteberettiget område og til bevarelse af
arbejdspladser, er derimod uforenelig med fællesmarkedet.

Det Forenede Kongerige

Medarbejderuddannelse (285)

Den 20. januar besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod støtte til medarbejderuddannelse
til Eli Lilly Ltd, en virksomhed, som er aktiv i den farmaceutiske industri. Kommissionen anså projektet
for at være et generelt uddannelsesprojekt som defineret i rammebestemmelserne om støtte til
uddannelse (286). Projektet fremmer færdigheder, der kan overføres til andre virksomheder i samme
sektor eller til virksomheder inden for dertil knyttede arbejdsområder. Muligheden for overførsel
understreges af, at projektet afsluttes med nationalt anerkendte kvalifikationer. Endvidere vil
medarbejderne blive uddannet til at udføre et bredt spektrum af opgaver inden for forskellige
færdighedsområder, som traditionelt ville blive varetaget af flere medarbejdere med kvalifikationer inden
for kun ét område. F.eks. uddannes de administrative medarbejdere til at varetage kundeservice,
produktionsplanlægning og dokumentstyring.

3.6. Støtte til SMV

Danmark

Vækstfonden (287)

Den 4. maj besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ordningen vedrørende den danske
»Vækstfonden«. Den godkendte ordning giver vækstfonden, et offentligt organ under den danske
regering, mulighed for at intervenere økonomisk til fordel for nystartede innovative SMV. Der er tale om
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fire interventionsformer : lån med deltagelse i resultaterne, kapitalindskud i innovationsfonde og fonde
med risikovillig kapital, og garantier for de tab, fondene med risikovillig kapital måtte lide i forbindelse
med investeringer i små virksomheder i opstartsfasen. Investeringer i sidstnævnte foretages sammen med
private investorer, der udvælges på grundlag af en udbudsprocedure. Innovationsfondene og fondene
med risikovillig kapital erhverver kapitalandele i små nye, innovative, uafhængige virksomheder med
henblik på at finansiere forsknings- og udviklingsomkostninger eller anlægsinvesteringer i tilknytning til
oprettelse eller udbygning af disse små virksomheder. På samme måde kan Vækstfonden stille garanti
for investeringer foretaget af fondene med risikovillig kapital i små nystartede, innovative virksomheder.
Afgørelser om de to fondes investeringer træffes på et rent kommercielt grundlag af aktionærerne eller
de private fondsbestyrere.

Kommissionen fandt, at Vækstfondens forskellige interventionsformer ikke indebærer så store fordele for de
private investorer, som svarer på Vækstfondens indkaldelser af bud, at det vil kunne fordreje konkurrencen,
idet udbuddet, der formidles til brede kredse og er baseret på gennemsigtige og ikke-diskriminerende
kriterier, sikrer, at Vækstfondens intervention ved at øge investeringernes forventede rentabilitet lige netop
kompenserer for den yderligere risiko, som disse investorer løber ved at investere i små innovative
virksomheder. Kommissionen fandt desuden, at Vækstfondens intervention i form af deltagelse eller
garantistillelse til fordel for innovationsfonden og fonden med risikovillig kapital ikke begunstiger de små
virksomheder, hvori fondene investerer. Og et eventuelt statsstøtteelement til fordel for de pågældende SMV
vil under alle omstændigheder være af ringe betydning og holde sig inden for de tilladte lofter i henhold til
rammebestemmelserne for støtte til henholdsvis SMV og forskning og udvikling (288).

Nederlandene

Støtteordning for jobskabelse (289)

Den 28. juli 1999 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en støtteordning for jobskabelse
for Arnhem-Nijmegen. Ordningen yder støtte til nettojobskabelse i tilknytning til nyinvesteringer foretaget
af SMV. Støtten pr. oprettet job er på 4 538 EUR, hvis der er tale om rekruttering af arbejdsløse, og 3 403
EUR, hvis den pågældende i forvejen var i arbejde. De nederlandske myndigheder har derudover forpligtet
sig til at sikre, at den samlede støtte til det enkelte projekt ikke overstiger 15% for små virksomheder og
7,5% for mellemstore virksomheder. Støtteforanstaltningen er begrænset til SMV. Støtten til jobskabelse i
tilknytning til nyinvestering godkendes i denne beslutning uden for nationale regionalstøtteberettigede
områder, på betingelse af overholdelse af de tilladte lofter i Fællesskabets rammebestemmelser for
statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. I analogi med bestemmelserne vedrørende
beskæftigelsesstøtte i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte (290) beregnes støtten på grundlag
af antal oprettede job i tilknytning til en nyinvestering og ikke på grundlag af investeringens værdi.

Finland

Støtteordning i form af fremskyndet afskrivning (291)

Den 17. marts afsluttede Kommissionen proceduren, som den havde indledt efter artikel 88, stk. 2, over
for anvendelsen i følsomme sektorer af en støtteordning, indført i 1998, i form af fremskyndet
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afskrivning for SMV i udviklingsområder. Kommissionen besluttede ikke at gøre indsigelse mod
ordningen, idet anvendelsen i følsomme sektorer med tilbagevirkende kraft blev udelukket ved en
ændring af lovgivningen i slutningen af 1998. Da støtten under denne form først følger året efter
investeringen, var der ikke ydet nogen støtte i de følsomme sektorer før lovændringen, og ordningen
giver således ikke længere problemer med hensyn til foreneligheden med fællesmarkedet.

3.7. Anden ikke-sektorbestemt støtte

Spanien

Restaurering af klostret Santa María de Retuerta (292) (Valladolid)

Den 13. oktober 1999 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en ad hoc-støtte på 120 202
EUR (20 mio. ESP), svarende til 11% af investeringen, der var ydet til » Explotación Agrícola
Vitivinícola Finca Retuerta, SA «, til restaurering af klostret Santa María de Retuerta (Valladolid).
Kommissionen fandt, at støtten ikke udgjorde statsstøtte i henhold til artikel 87, stk. 1, efter at have
konkluderet, at turiststrømmene inden for Fællesskabet ikke ville blive påvirket i betragtning af
projektets beskedne karakter og dets marginale udnyttelse til turistmæssige formål. Kommissionen
konstaterede desuden, at det synes udelukket, at støtten har nogen form for indvirkning på modtagerens
landbrugs- og vinproduktion.

Italien

Støtte til lokale offentlige forsyningsvirksomheder (293)

Den 21. april indledte Kommissionen, efter at have modtaget en klage fra sammenslutningen af private
vandværker, proceduren efter artikel 88, stk. 2, over for skatte- og afgiftsfritagelser og begunstigede lån,
som Italien yder til lokale offentlige forsyningsvirksomheder med offentlig aktiemajoritet. De
foranstaltninger, der undersøges, giver offentlige virksomheder i den lokale offentlige forsyningssektor
(gas, vand, affald, elektricitet) mulighed for at nyde godt af forskellige støtteforanstaltninger, når de
omdannes til aktieselskaber. Foranstaltningerne omfatter fritagelse for alle “overdragelses”-afgifter i
forbindelse med virksomhedens etablering, en treårig fritagelse for selskabsskat for det nye aktieselskab,
indtil afslutningen af regnskabsåret 1999, og adgang til fordelagtige lån fra den offentlige instans Cassa
Depositi e Prestiti. En betingelse for at nyde godt af støtteforanstaltningerne er, at den pågældende
virksomhed, der tidligere hørte ind under den offentlige forvaltning, omdannes til et aktieselskab, og at
kommunen bevarer aktiemajoriteten. Disse incitamenter gives ikke til fuldt private virksomheder, der
opererer på de samme markeder, eller til virksomheder, hvori kommunen sælger over 50% af aktierne
til private investorer. Kommissionen nærer tvivl med hensyn til foranstaltningernes forenelighed, da de
diskriminerer mellem virksomheder, der opererer i de relevante sektorer.
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1 Kommissionens meddelelse om forlængelse af rammebestemmelserne for EFT C 67 af 10.3.1999, s. 11
statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder

2 Forslag til Rådets forordning (EF) om den fælles markedsordning for EFT C 78 af 20.3.1999, s. 1
fiskerivarer og akvakulturprodukter

3 Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1
regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93

4 Kommissionens forordning (EF) nr. 812/1999 af 19. april 1999 om ændring af EFT L103 af 20.4.1999, s. 5
forordning (EØF) nr. 1102/89 om visse gennemførelsesforanstaltninger til 
Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturel sanering inden for 
indlandsskibsfarten

5 Kommissionens meddelelse om en teknisk tilpasning af metoden for EFT C 241 af 6.8.1999, s. 9
fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten

6 Udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af EF-traktatens EFT C 89 af 28.3.2000, s. 6
artikel 87 og 88 på de minimis-støtte

7 Udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af EF-traktatens EFT C 89 af 28.3.2000, s. 8
artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte

8 Udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af EF-traktatens EFT C 89 af 28.3.2000, s. 15
artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

9 Udkast til Kommissionens direktiv om ændring af direktiv 80/723/EØF om EFTC 377 af 29.12.1999, s. 2
gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne 
og de offentlige virksomheder

10 Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2
omstrukturering af kriseramte virksomheder

11 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af EF-traktatens EFT C 71 af 11.3.2000
artikel 87 og 88 angånde statsstøtte i form af garantier

12 Videreførelse af fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til EFT C 14 af 19.1.2000, s. 8
miljøbeskyttelse

B — Nye retsakter og meddelelser vedtaget af Kommissionen

C — Statsstøtte i andre sektorer end landbrugs-, fiskeri-, transport- og
kulsektoren

1. Sager, hvor Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren har
konstateret, at der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1,
(tidligere artikel 92, stk. 1) eller i henhold til artikel 1, stk. 2, i beslutning nr.
2496/96/EKSF

Tyskland
N 325/99 20.7.1999 Overførsel af skibsbygningskapacitet fra det tidligere Elbewerft

Belgien
N 246/99 26.5.1999 De belgiske offentlige myndigheders finansielle deltagelse til EFT C 245 af 28.8.1999

fordel for virksomheden HUGB, EKSF-stål 

Spanien
NN 28/97 20.1.1999 Foranstaltninger til fordel for SETRA SA EFT C 66 af 9.3.1999
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Italien
N 127/99 4.5.1999 Støtte til fordel for Acciaierie di Sicilia EFT C 46 af 19.2.2000

NN 10/99 4.5.1999 Finmeccanicas erhvervelse af aktiver i Breda Fucine EFT C 375 af 24.12.1999
Meridionali (BFM)

Nederlandene
N 18/97 11.5.1999 Delvis fremskyndet afskrivning for F&U-laboratorier EFT C 225 af 7.8.1999

N 600/98 20.7.1999 F&U-program om vedvarende energi EFT C 288 af 9.10.1999

2. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet og
således ikke har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, (tidligere
artikel 93, stk. 2) eller efter artikel 6, stk. 5, i beslutning 2496/96/EKSF

Tyskland
N 674/98 11.1.1999 Delstaten Bayerns låneprogrammer for SMV EFT C 84 af 26.3.1999

N 657/98 15.1.1999 Foranstaltninger til fordel for Bonn-regionen EFT C 69 af 12.3.1999

N 445/98 20.1.1999 Støtteordning inden for rammerne af programmet om EFT C 108 af 17.4.1999
forarbejdnings- og markedsføringsvilkår for 
skovbrugsprodukter i Nordrhein-Westphalen

N 463/98, N 464/98 26.1.1999 Ordning for lån i form af egenkapitaltilskud (Nye delstater EFT C 69 af 12.3.1999
herunder Østberlin)

N 301/98 28.1.1999 Delstaten Thüringens ordning til reduktion af emission af EFT C 113 af 24.4.1999
forurenende luftarter 

N 581/98 28.1.1999 Nye telematikstøttede transporttjenester EFT C 69 af 12.3.1999

N 649/98 2.2.1999 Forlængelse af delstaten Sachsen-Anhalts rammebestemmelser EFT C 84 af 26.3.1999
vedrørende støtte til fremme af SMV’s deltagelse i messer og 
udstillinger 

N 237/98, NN 57/98 3.2.1999 Støtte til Palla Creativ Textiltechnik GmbH EFT C 151 af 29.5.1999

N 13/99 15.2.1999 Delstaten Sachsen-Anhalts rammebestemmelser vedrørende EFT C 113 af 24.4.1999
kapitaldeltagelse i udlandet

NN 70/98 24.2.1999 Støtte til temakanalerne »Kinderkanal« og »Phoenix« på grundlag af EF-
traktatens artikel 86, stk. 2 
EFT C 238 af 21.8.1999

NN 68/98 3.3.1999 Støtte til Schiess Wema GmbH EFT C 187 af 3.7.1999

NN 85/98 3.3.1999 BvS’ finansieringsforanstaltninger til fordel for Bleschzentrum EFT C 187 af 3.7.1999
GmbH (BZW) 

N 100/99 31.3.1999 Forlængelse af delstaten Brandenburgs retningslinjer til fordel EFT C 144 af 22.5.1999
for SMV’s ansættelse af innovationsassistenter og overførsel 
af viden 

N 507/98 12.4.1999 Anvendelse af international viden i uddannelses- og EFT C 166 af 12.6.1999
innovationsøjemed

N 4/98 21.4.1999 Ændringer af den tyske ordning C282 om fremme af 
filmindustrien

NN 47/99 21.4.1999 Reform af økologiafgifter EFT C 166 af 12.6.1999

NN 125/97 4.5.1999 Støtte til Cimbria SKET GmbH EFT C 194 af 10.7.1999

NN 86/98 4.5.1999 Støtte til Gematex Textilmaschinenbau Aue GmbH EFT C 213 af 24.7.1999

N 66/99 4.5.1999 Deutsche Ausgleichsbanks konsoliderings- og vækstfond for EFT C 203 af 17.7.1999 
de nye delstater og Østberlin EFT C 213 af 24.7.1999

N 651/98 11.5.1999 Center for drift og anvendelse af den internationale rumstation EFT C 225 af 7.8.1999
— ‘beos’-projektet 

NN 46/98 26.5.1999 Støtte til Auerbach Maschinenfabrik GmbH (delstaten Sachsen) EFT C 213 af 24.7.1999

NN 50/99 26.5.1999 Reform af økologiafgifter (EKSF-stål) EFT C 245 af 28.8.1999



N 202/99 1.6.1999 Støtte til vedvarende energi EFT C 194 af 10.7.1999

NN 152/98 9.6.1999 Redning, privatisering og omstrukturering af WPM: Wismarer artikel 87, stk. 1, finder 
Propeller-und Maschinenfabrik GmbH delvis ikke anvendelse

N 51/99 18.6.1999 »100.000 tage« — solenergiprogram

N 125/99 23.6.1999 Modgaranti fra Sachsen-Anhalt med henblik på at sikre 
medarbejderdeltagelse

N 126/99 23.6.1999 Støtte til beskyttelse mod luftforurening (Sachsen-Anhalt)

NN 100/97 20.7.1999 Støtte til K.A.B. »Kraftwerks- und Anlagenbau GmbH« Berlin EFT C 359 af 11.12.1999

N 23/99 27.7.1999 Forlængelse og ændring af programmet til fremme af salg af 
østtyske produkter til udlandet

N 640/98 28.7.1999 Støtte til Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH

NN 61/98 28.7.1999 Støtte til Stahl-und Maschinenbau GmbH, Rostock EFT C 365 af 18.12.1999

N 541/98 30.7.1999 Teknologifondens innovationscenter i Berlin

N 590/98 30.7.1999 Støtte inden for telematik (delstaten Sachsen)

N 182/99 25.8.1999 Fremme af turisme EFT C 27 af 29.1.2000

N 343/99 25.8.1999 Delstaten Bayerns kreditprogram for SMV EFT C 288 af 9.10.1999

N 640/98 8.9.1999 Støtte til virksomheden Geomin Erzgebirgische Kalkwerke EFT C 365 af 18.12.1999
GmbH

N 694/98 8.9.1999 Støtte til omstrukturering af virksomheden Volkswerft EFT C 27 af 29.1.2000

N 140/99 8.9.1999 Investeringsstøtte til virksomheden Sosta Edelstahlwerke GmH EFT C 365 af 18.12.1999

N 449/99 13.9.1999 Vedvarende energi EFT C 27 af 29.1.2000

N 446/99 14.9.1999 F&U-kapital til SMV EFT C 306 af 23.10.1999

N 314/99 24.9.1999 Støtte til jobskabelse EFT C 313 af 30.10.1999

N 316/99 28.9.1999 Støtteordning for miljøteknologi EFT C 365 af 18.12.1999

N 353/99 28.9.1999 Produktionsteknisk forskning EFT C 326 af 13.11.1999

NN 4/99 29.9.1999 Esda Feinstrumpffabrik EFT C 27 af 29.1.2000

N 482/99 1.10.1999 Ordningen »Ostdeutsche produkte im Ausland« EFT C 27 af 29.1.2000

N 213/99 22.10.1999 Teknologisk ledelsesprogram — Støtte til opfindere — EFT C 27 af 29.1.2000
Tempo 3 (Sachsen-Anhalt)

N 216/99 22.10.1999 Teknologisk ledelsesprogram — Teknologioverførsel — 
Tempo 5 (Sachsen-Anhalt)

N 218/99 22.10.1999 Teknologisk ledelsesprogram — Design — Tempo 7 EFT C 27 af 29.1.2000
(Sachsen-Anhalt) 

N 219/99 22.10.1999 Teknologisk ledelsesprogram — Information — Tempo 8 
(Sachsen-Anhalt)

N 349/99 22.10.1999 Program for mikrosystemteknologi EFT C 359 af 11.12.1999

N 372/99 22.10.1999 F&U bioteknologisk genetik EFT C 340 af 27.11.1999

NN 48/98 26.10.1999 Støtte til Hydraulik Makranstadt GmbH

N 240/99 26.10.1999 Statsstøtte til Silesia Gerhard Hanke GmbH & COKG

NN 49/98 10.11.1999 Støtte til Hydraulik Seehausen GmbH EFT C 46 af 19.2.2000

NN 46/99 10.11.1999 Omstrukturering og privatisering af Mecklenburger Metallguss EFT C 375 af 24.12.1999
GmbH (MMG)

N 428/99 2.12.1999 Program til fordel for informationsteknologi og kommunikation EFT C 5 af 8.1.2000

N 272/99 9.12.1999 Støtte til skibsbygning i 1999

N 281/99 9.12.1999 Støtte til Dornier Luftfahrt GmbH’s udvikling af en flyserie til EFT C 40 af 12.2.2000
regionalflyvning

N 459/99 13.12.1999 Samspil mellem mennesker og teknologi i et videnssamfund EFT C 33 af 5.2.2000

N 660/99 22.12.1999 Investeringsstøtte til virksomheden Mannesman Präzisrohr 
GmbH (stål uden for EKSF)

NN 129/99 22.12.1999 Støtte til virksomheden Spremberger Tuche GmbH 
(Delstaten Brandenburg)

N 448/99 27.12.1999 Informations- og kommunikationsforanstaltninger i EFT C 33 af 5.2.2000
Niedersachsen
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Østrig
N 136/98 3.2.1999 Støtte til hotelprojekt i Loipersdorf EFT C 238 af 21.8.1999

N 29/99 26.2.1999 Teknologisk impulsprogram EFT C 113 af 24.4.1999

N 30/99 26.2.1999 Procesinnoveringsprogram EFT C 108 af 17.4.1999

N 73/99 12.4.1999 Program for Kplus kompetencecentre: hovedfasen EFT C 151 af 29.5.1999

N 696/98 29.4.1999 Støtte til industrielle kompetencecentre og netværk (Kind+Knet) EFT C 159 af 5.6.1999

N 37/99 26.5.1999 Incitamentpakke — Tyrol EFT C 213 af 24.7.1999

N 26/99 22.7.1999 Garantier til turistvirksomheder

N 367/99 25.8.1999 EPR-turistprogram EFT C 288 af 9.10.1999

N 249/99 1.9.1999 Økonomisk udviklingsfond EFT C 288 af 9.10.1999

N 253/99 13.10.1999 Miljøstøtte til MKE Heidenreichstein (Niederösterreich) EFT C 351 af 4.12.1999

N 306/99 1.10.1999 Delstaten Niederösterreichs støtte til erhvervslivet 2000-2006: EFT C 27 af 29.1.2000
F&U-delen

Belgien
N 16/99 17.2.1999 Miljøstøtte til NV ALZ, EKSF-stål EFT C 113 af 24.4.1999

N 28/99 6.5.1999 Investeringspræmier til oversvømmelsesramte virksomheder EFT C 166 af 12.6.1999

N 644/98 20.7.1999 Uddannelsesstøtte (Vlamivorm) EFT C 288 af 9.10.1999

N 118/99 28.7.1999 Investeringsstøtte til Sioen Fibres SA EFT C 340 af 27.11.1999

NN 77/95 26.10.1999 Foranstaltninger til fremme af udenrigshandelen (regionen EFT C 5 af 8.1.2000
Wallonien)

N 636/98 26.10.1999 Ændring af en støtteordning vedrørende eksportfremme EFT C 33 af 5.2.2000

N 612/99 25.11.1999 Forsknings- og udviklingsstøtte til stålværket Sidmar — 
EKSF-stål

Danmark
N 3/99 3.2.1999 Kontraktrelateret driftsstøtte til skibsbygning EFT C 72 af 16.3.1999

N 142/99 22.4.1999 Jobtræning generelt og jobtræning i de enkelte private EFT C 151 af 29.5.1999
virksomheder

N 668/98 4.5.1999 »Vækstfonden« EFT C 187 af 3.7.1999

N 229/99 26.10.1999 Regionalt støttekort (2000-2006)

N 501/99 22.11.1999 Erhvervsuddannelse i virksomhederne i den private sektor EFT C 375 af 24.12.1999

Spanien
N 534/98 11.1.1999 Ordning for beskæftigelsesstøtte (Castilla y Léon) EFT C 66 af 9.3.1999

N 839/97 15.1.1999 Erhvervsuddannelsesplan (Aragon) EFT C 69 af 12.3.1999

N 308/98 19.1.1999 Foranstaltninger til fremme af turismen (Aragon) EFT C 69 af 12.3.1999

N 610/98 19.1.1999 Støtteordning for skibsbygning 1998

N 535/98 20.1.1999 Udviklingsstøtte til Algeriet i henhold til artikel 4, stk. 7, i EFT C 69 af 12.3.1999
syvende direktiv om støtte til skibsbygning

N 546/98 20.1.1999 Støtte til fremme af sociale erhvervsforetagender- EFT C 66 af 9.3.1999
investeringsstøtte og beskæftigelsesstøtte i tilknytning til 
investeringer

N 659/98 20.1.1999 Støtte til virksomheden Sevillana de Electricidad til EFT C 88 af 30.3.1999
gennemførelse af et arbejdsprogram til forbedring af 
virksomhedens elenergiinfrastruktur i Andalusien

N 491/98 26.1.1999 Støtteordning for kooperativer og sociale erhvervsforetagender EFT C 81 af 24.3.1999
(Castilla-la-Mancha)

N 483/98 28.1.1999 Støtte til koncernen GASNATURAL til fremme af EFT C 81 af 24.3.1999
gasdistribution i provinsen Malaga -Andalusien 

N 17/99 4.2.1999 Støtteordning til fremme af ansættelse i stedet for overarbejde EFT C 92 af 1.4.1999
(De Kanariske Øer)
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N 665/98 8.2.1999 Støtteprogram for F&U-støtte til energisektoren EFT C 56 af 26.2.1999

N 685/98 16.2.1999 Støtteordning for SMV til begrænsning af geografiske EFT C 81 af 24.3.1999
industrielle ubalancer (Catalonien)

N 664/98 17.3.1999 Ordning for skibsbygningsstøtte 1999-2003 EFT C 151 af 29.5.1999

N 667/97 16.3.1999 Foranstaltninger til fordel for SMV i Navarra EFT C 129 af 8.5.1999

N 257/98 25.3.1999 Program for farligt affald (Aragon) EFT C 144 af 22.5.1999

N 12/99 26.3.1999 Støtte til virksomheder i Comunidad de Madrid til EFT C 113 af 24.4.1999
gennemførelse af projekter vedrørende forskning og 
teknologisk udvikling 

N 133/99 30.3.1999 Skibsbygning — Investeringsstøtte i form af skattelettelser for EFT C 151 af 29.5.1999
skibsredere

N 35/99 8.4.1999 Omstilling af kriseramte industriområder i støtteberettigede EFT C 166 af 12.6.1999
regioner

N 11/99 12.4.1999 Regionalstøtteordning for miljøbeskyttelse EFT C 166 af 12.6.1999

N 46/99 20.4.1999 Støtte til uddannelse og beskæftigelsesfremme (Rioja) EFT C 166 af 12.6.1999

N 520/98 21.4.1999 Fremme af jobskabelse som følge af omstrukturering og EFT C 298 af 16.10.1999
nedsættelse af arbejdstiden i Catalonien 

N 94/99 21.4.1999 Støtte til virksomheden Rockwool Peninsular SA EFT C 288 af 9.10.1999

N 135/99 21.4.1999 Teknologiplan for luftfarten II EFT C 166 af 12.6.1999

N 85/99 29.4.1999 Aragoniens plan for uddannelse og erhvervsmæssig integrering EFT C 166 af 12.6.1999
(1999) 

N 174/99 18.5.1999 Forlængelse af en støtteordning for kommerciel udvikling EFT C 213 af 24.7.1999
(Andalusien)

N 670/98 20.5.1999 Videreførelse af ordning N 953/95 (støtte til bortskaffelse EFT C 181 af 26.6.1999
af affald)

N 555/98, N 565/98 26.5.1999 Ændring af regionalstøtteordning (N403/95) for investering og 
beskæftigelse (Comunidad Valenciana)

N 155/99 31.5.1999 Støtteordning for arbejdstidsdeling (Galicia)

N 661/98 11.6.1999 Støtte til fremme af beskæftigelsen i grupper, der er udsat for EFT C 203 af 17.7.1999
social udstødelse (La Rioja)

N 278/99 29.6.1999 Ændring af ordningen (N 298/98) for regional investeringsstøtte EFT C 225 af 7.8.1999
(Baskerlandet)

N 154/99 6.7.1999 Foranstaltninger for behandling af industriaffald — Catalonien EFT C 288 af 9.10.1999

NN 12/99 8.7.1999 Forlængelse af den regionale støtteordning (N643/92) 
vedrørende skattelettelser for investeringer og forskning
(»Cartuja 93«)

N 291/99 8.7.1999 F&U-støtte — informationssamfundets virksomheder (Atyca)

NN 62/99 20.7.1999 Støtte til Ercros SA

N 299/99 20.7.1999 F&U-støtte til miljøindustrien EFT C 298 af 16.10.1999

N 340/99 22.7.1999 Støtte til jobskabelse via omlægning af arbejdstiden (Aragon) EFT C 288 af 9.10.1999

N 268/99 28.7.1999 Støtte til første forarbejdning af skovbrugsprodukter (Galicia) EFT C 46 af 19.2.2000

N 341/99 28.7.1999 Støtte til rørføring af gas i andalusiske byer fra flydende 
petroleumsgasanlæg

N 393/99 1.9.1999 Teknologiplan

N 358/99 14.9.1999 Stabilitet i beskæftigelsen-La Rioja EFT C 306 af 23.10.1999

N 697/98 29.9.1999 Støtte til virksomheden Mercedes Benz Espana — EFT C 351 af 4.12.1999
fabrikken i Vitoria

N 433/99 13.10.1999 Luft- og søtransport

N 503/99 13.10.1999 Klosteret Santa Maria Retuerta EFT C 33 af 5.2.2000

N 265/99 22.10.1999 Projekt vedrørende sikkerhedsstillelse for SMV — Aragón EFT C 340 af 27.11.1999

NN 45/99 25.11.1999 Regionalstøtteordning til miljøbeskyttelse (Baskerlandet)

NN 70/99 25.11.1999 Støtte til virksomheden Alfacel SA

N 602/99 30.11.1999 Støtte til samproduktion og distribution af el-energi i EFT C 5 af 8.1.2000
landdistrikter

288 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 1999



N 606/99 9.12.1999 Ordning for investerings- og forskningsstøtte »Cartuja 93«
(Andalusien)

N 502/99 13.12.1999 Beskæftigelsesunderstøttende foranstaltninger

Finland
N 50/99 26.5.1999 Kontraktrelateret driftsstøtte til skibsbygning EFT C 313 af 30.10.1999

N 515/98 9.6.1999 Støtteforanstaltninger i forbindelse med energiafgifterne EFT C 225 af 7.8.1999

N 292/99 23.6.1999 Støtteforanstaltninger i forbindelse med energiafgifterne — EFT C 326 af 13.11.1999
EKSF-stål

N 103/99 8.7.1999 Støtte til biobrændstoffer

N 582/98 8.9.1999 Skattelettelse til skibe med isbryderudstyr EFT C 340 af 27.11.1999

N 238/99 26.10.1999 Regionalstøttekort (2000-2006) EFT C 33 af 5.2.2000

N 304/99 13.10.1999 Finansiering af bæredygtigt skovbrug EFT C 365 af 18.12.1999

Frankrig
N 171/98 8.2.1999 SODIV-støtte til SMV EFT C 129 af 8.5.1999

N 475/98 15.2.1999 Udvidelse af de områder, der kan modtage støtte fra SODIE EFT C 66 af 9.3.1999

N 67/99 11.5.1999 Støtte til programmet PIDEA — Eureka 1888 EFT C 203 af 17.7.1999

N 315/99 8.7.1999 Støtteordning for skibsbygningsindustrien 1999-2003

N 276/99 25.8.1999 Eurimus-programmet EFT C 288 af 9.10.1999

N 485/99 26.10.1999 Parafiskal afgift på teaterforestillinger EFT C 40 af 12.2.2000

N 363/99 25.11.1999 Garantifond for de oversøiske departementer

N 198/99 22.12.1999 Ordning for støtte fra regionale og lokale myndigheder til 
små og mellemstore virksomheder

Grækenland
N 239/98 15.1.1999 Forbedring af sundheds- og sikkerhedsvilkår i industrielle EFT C 39 af 13.2.1999

arbejdsmiljøer

N 663/98 3.3.1999 Støtte til sundheds- og sikkerhedsvilkår til Corinthia Pipeworks EFT C 113 af 24.4.1999
(stål uden for EKSF)

N 143/99 11.5.1999 Støtte til Halyvourgia Thessalias EFT C 359 af 11.12.1999

NN 138/97 26.5.1999 Støtte til valsemaskine hos virksomheden SOVEL (EKSF-stål) EFT C 46 af 19.2.2000

N 469/99 22.12.1999 Regionalstøttekort 2000/2006

Irland
N 353/98 15.1.1999 Skattelettelse for selskabsinvesteringer i vedvarende energi EFT C 151 af 29.5.1999

N 267/98 20.1.1999 Skattelempelser for ejere af bygninger i Customs House 
Docks Area (CHDA) på grundlag af finansloven for 1998

N 563/98 23.6.1999 Byfornyelsesordning

N 564/98 23.6.1999 Pilotprojekt til udvikling af landområder

N 204/99 23.6.1999 Regionallufthavnen i Cork EFT C 375 af 24.12.1999

N 357/99 NN 49/97 20.7.1999 Skattemæssige incitamenter med henblik på investeringer i EFT C 375 af 24.12.1999
filmproduktion i perioden 1999-2000 »Section 35/481«

N 455/99 26.10.1999 Regionallufthavnen i Knock EFT C 5 af 8.1.2000

N 523/99 26.10.1999 Regionalstøttekort 2000-2006

Italien
N 334b/96 15.1.1999 Bidrag til generhvervelse af Ortigia (Sicilien) EFT C 39 af 13.2.1999

N 426/98 15.1.1999 Territorial aftale om beskæftigelse EFT C 39 af 13.2.1999

N 747/97 19.1.1999 Reform af de offentlige garantifonde EFT C 69 af 12.3.1999
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N 25/98 3.2.1999 Nødhjælpsstøtte til de jordskælvsramte kommuner i Marche EFT C 72 af 16.3.1999
og Umbria

N 593/98 15.2.1999 Ændring af støtteordningen for turismeinvesteringer (Basilicata) EFT C 92 af 1.4.1999

N 545/98 3.3.1999 Bestemmelser om justering af lønningerne EFT C 113 af 24.4.1999

N 22/99, N 24/99 16.3.1999 DOCUP Mål 2 og 5b (Marche) EFT C 144 af 22.5.1999

N 648/98 17.3.1999 Redningsstøtte til Enterprise SpA EFT C 288 af 9.10.1999

N 792/97, N 154/98, 30.3.1999 Støtte til Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) EFT C 187 af 3.7.1999
N 155/98, N 156/98

N 423/98 12.4.1999 Refinansiering af visse foranstaltninger under L.R. 221/90 til EFT C 166 af 12.6.1999
fordel for omstillingen af mineindustrien

N 629/98 12.4.1999 PIC INTERREG II Italien-Slovenien, foranstaltning 3.1: EFT C 166 af 12.6.1999
støtte til virksomhedernes investeringer

N 455/98 23.4.1999 Foranstaltninger til fordel for industriaktivitet (Sardinien) EFT C 306 af 23.10.1999

N 790/97 11.5.1999 Foranstaltninger til fordel for sicilianske forlagsvirksomheder EFT C 194 af 10.7.1999

N 180/99 26.5.1999 Støtteordning for skibsbygningsindustrien 1999-2003 EFT C 288 af 9.10.1999

N 127/98, N 336/98 9.6.1999 Miljøstøtte til Ilva-stålkoncernen EFT C 326 af 13.11.1999

N 52a/99 9.6.1999 Genoptagelse af erhvervsaktiviteterne efter jordskælvet i EFT C 225 af 7.8.1999
regionen Marche

N 468/98 23.6.1999 Erhvervsunderstøttende foranstaltninger (Den autonome EFT C 238 af 21.8.1999
provins Trento)

NN 143+A242/98 8.7.1999 Beskæftigelsesstøtte (Sicilien) EFT C 359 af 11.12.1999
(NN 69/99)

N 701/98 20.7.1999 Fradrag i arbejdsgiverbidrag til fordel for jobskabelse i EFT C 359 af 11.12.1999
Mezzogiorno

NN 144/98 28.7.1999 Støtteforanstaltninger for virksomheder ramt af de ugunstige 
klimaforhold på Sicilien

N 178/99 28.7.1999 Regional investeringsstøtte til skibsværftet i Poli EFT C 340 af 27.11.1999

NN 39/99 28.7.1999 Refinansiering af lov 215/97 til fordel for kvindelige EFT C 359 af 11.12.1999
iværksættere (ex N 611/98)

N 248/99 28.9.1999 Handel og turisme i Piemonte EFT C 313 af 30.10.1999

N 269/99 28.9.1999 Underleverandørvirksomheder EFT C 313 af 30.10.1999

N 84/A/99 10.11.1999 Bestemmelser om indgreb til fordel for beskæftigelsen og EFT C 40 af 12.2.2000
udvikling af det regionale produktionssystem 

N 364/99 10.11.1999 Meraklon SpA EFT C 27 af 29.1.2000

N 86/99 25.11.1999 Regionallov nr. 36/98 — Støtte til fordel for beskæftigelsen EFT C 12 af 15.1.1999
(Sardinien)

N 323/99 2.12.1999 Udarbejdelse af den flerårige og årlige regionalplan EFT C 5 af 8.1.2000

N 582/99 9.12.1999 Støtte til virksomheden Marina di Stabia SpA EFT C 40 af 12.2.2000

N 432/99 22.12.1999 Itainvest — Omstrukturering af virksomheden Rambaudi 
Industriale

N 583/99 22.12.1999 Støtte til virksomheden Benfil SrL

N 584/99 22.12.1999 Støtte til virksomheden Tessival Sud SRL

Nederlandene
N 185/98 26.1.1999 Provinsen Limburgs regler for flaskehalsefonden EFT C 56 af 26.2.1999

N 6/99 17.3.1999 Jobskabelsesordning (Zuid-Limburg) EFT C 113 af 24.4.1999

N 54/99 4.5.1999 Skadeserstatning for det ekstremt hårde regnfald i oktober 1998 EFT C 203 af 17.7.1999

N 456/98 6.5.1999 Erhvervsfremmeforanstaltninger for virksomheder i EFT C 181 af 26.6.1999
Noord-Nederland

N 114/99 11.6.1999 Støtte til projekter om teknologisk samarbejde i regionen EFT C 225 af 7.8.1999
Arnhem-Nijmegen 1998-2001

N 335/98 20.7.1999 Støtte til Shell Chemicals N.V. EFT C 298 af 16.10.1999

N 60/99 28.7.1999 Jobskabelsesordning (Arnhem-Nijmegen+C103) EFT C 5 af 8.1.2000

N 412/99 29.9.1999 Skibsbygningsindustrien EFT C 332 af 20.11.1999
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NN 124/98 13.10.1999 Fritagelse for forureningsafgifter for Kemira Agro Pernis B.V.
(KAP) og Hydro Agri Rotterdam BV (HAR)

N 414/99 27.12.1999 Forsknings- og udviklingsprogram — civil luftfart EFT C 33 af 5.2.2000

Portugal
NN 112/98 20.1.1999 Støtte til »Manuel Rodrigues d’oliveira e Sà & Filhos, SA« EFT C 66 af 9.3.1999

NN 34/99 4.5.1999 Støtte til Cerfil SA EFT C 298 af 16.10.1999

N 397/99 1.9.1999 Saje EFT C 375 af 24.12.1999

N 96/99 8.9.1999 Fiskal støtte til internationaliseringsprojekter EFT C 375 af 24.12.1999

N 97/99 8.9.1999 Fiskal investeringsstøtte EFT C 375 af 24.12.1999

Det Forenede Kongerige
N 452/98 20.1.1999 Støtte til medarbejderuddannelse til Eli Lilly Ltd

N 609/98 4.2.1999 Program for anvendelse af bioteknologi i industrien EFT C 88 af 30.3.1999

N 325/98 30.3.1999 Støtte til Northern Ireland Events Company EFT C 151 af 29.5.1999

NN 106a/95 30.3.1999 Erhvervsrådgivning (Development Board for Rural Wales) EFT C 181 af 26.6.1999

N 585/98 1.6.1999 Teknisk tekstilteknologiprogram EFT C 225 af 7.8.1999

N 698/98 11.6.1999 Renere kul F&U-program EFT C 213 af 24.7.1999

N 579/98 24.6.1999 Kapitaltilskud til første driftsår for SMV

N 280/99 30.7.1999 Støtte til Smart

NN 88/98 12.9.1999 BBC’s finansiering over licensafgifterne af en 24-timers 
informationskanal uden reklamer

N 422/99 13.10.1999 Skibsbygningsindustrien EFT C 359 af 11.12.1999

N 355/99 22.10.1999 Britech EFT C 340 af 27.11.1999

NN 101/99 25.11.1999 Støtte til forbedring af konkurrenceevnen inden for olie- og EFT C 46 af 19.2.2000
gasforsyningssektoren

Sverige
N 769/97 3.2.1999 Foranstaltninger til fordel for udvidelsen af fjernvarmenettet EFT C 88 af 30.3.1999

N 782/97 3.2.1999 Foranstaltninger til fordel for effektiv energiteknologi EFT C 92 af 1.4.1999

N 384/98 3.2.1999 Støtte til energisektoren i det sydlige Sverige EFT C 92 af 1.4.1999

N 284/98 3.3.1999 Foranstaltninger til visse specifikke affaldsanlæg EFT C 113 af 24.4.1999

N 15/99 21.4.1999 Foranstaltninger til visse specifikke affaldsanlæg — EKSF-stål EFT C 340 af 27.11.1999

N 224/99 8.7.1999 Ændring af ordningen for lokale investeringsprojekter for 
øget økologisk bæredygtighed i samfundet

NN 143/96 26.10.1999 Statsstøtte til vindenergianlæg EFT C 5 af 8.1.2000

N 146/99 26.10.1999 Ændret regionalpolitisk transportstøtteordning

3. Foreløbige beslutninger med opfordring til den pågældende medlemsstat om at
indgive de af Kommissionen krævede/ønskede oplysninger

Tyskland
C 47/97 17.2.1999 Støtte til fordel for investeringsprojektet Leuna 2000/Elf/Mider

C 64/97 3.3.1999 Støtte inden for banksektoren til fordel for Westdeutsche 
Landesbank — Girozentrale

Spanien
NN 166/95 3.2.1999 Støtte til fordel for RTVE regionale offentlige kanaler Efterfulgt af korrigendum 

den 10.2.1999
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C 32/97 20.7.1999 Støtte til »Porcelanas del Norte SAL. (Ponsal)/Comercial 
Europa de Porcelanas SAL. (Comepor) (Navarra)

Frankrig
NN 167/95 3.2.1999 Støtte til offentlige fjernsynskanaler Efterfulgt af korrigendum 

den 10.2.1999

C 38/98 8.7.1999 Støtte til koncernen Kimberly Clark Scott

NN 63/99 8.7.1999 Bymæssig frizone (ZFU) i Grigny-Vitry-Chatillon

Italien
NN 140/98 3.2.1999 Støtte til offentlige fjernsynskanaler Efterfulgt af korrigendum 

den 10.2.1999

C 81/97 23.6.1999 Lempelse af sociale bidrag for virksomheder i Venedig og 
Chioggia

Nederlandene
C 43/98 20.1.1999 Støtte til fordel for 624 nederlandske tankstationer nær den Efterfulgt af korrigendum 

tyske grænse den 17.2.1999

NN 53/99 23.6.1999 Støtte til ti gødningsforarbejdningsprojekter antageligt ikke 
omfattet af den godkendte BPM-støtteordning

4. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk.
2, (tidligere artikel 93, stk. 2) over for hele støtten eller en del heraf

Tyskland
NN 78/98 (C 13/99) 17.2.1999 Thüringen Landesentwicklungsgesellschaft mbH (LEG) EFT C 280 af 2.10.1999

N 804/97, NN 120/98 3.3.1999 Ændring, forlængelse og overdreven brug af ordningen påbud om fremskaffelse 
(C 17/99) Thüringer Industriebeteiligungsfonds af oplysninger

NN 16/99 (C 18/99) 3.3.1999 Støtte fra BvS til UCB Chemie GmbH, Linde AG påbud om fremskaffelse 
(Sachsen-Anhalt) af oplysninger EFT C 194 

af 10.7.1999

NN 27/99, C 74/97 17.3.1999 Støtte til Kali und Salz GmbH + påbud om fremskaffelse 
(C 21/99) af oplysninger 

EFT C 272 af 25.9.1999

N 702/98 (C 25/99) 21.4.1999 Delstaten Berlins fælles retningslinjer for anvendelsen af EFT C 340 af 27/11/99
erhvervsfremmemidler

NN 63/98 (C 26/99) 21.4.1999 Støtte til Dessauer Geräteindustrie GmbH (Sachsen-Anhalt) påbud om fremskaffelse 
af oplysninger 
EFT C 213 af 24.7.1999

NN 18/99 (C 28/99) 21.4.1999 Ukorrekt anvendelse af de-minimis-bestemmelsen i EFT C 203 af 17.7.1999
forbindelse med delstatenThüringens program af 20. juli 1993 
om styrkelse af virksomhedernes driftskapital

NN 29/98 (C 36/99) 11.5.1999 Støtte til Korn Fahrzeuge und Technik GmbH + påbud om fremskaffelse 
af oplysninger 
EFT C 233 af 14.8.1999

N 49/95 (C 41/99) 26.5.1999 Støtte til EFBE Verwaltungs GmbH & Co Management KG + påbud om fremskaffelse 
af oplysninger 
EFT C 238 af 21.8.1999

N 195/99 (C 47/99) 8.7.1999 Ny afgrænsning af støtteberettigede områder i henhold til EFT C 340 af 27/11/99
»Gemeinschaftsaufgabe« — Forbedring af den regionale 
økonomiske struktur 2000-2006

NN 59/99 (C 66/98) 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft — overskridelse af EFT L 274 af 23.10.1999
kapacitetsbegrænsning i 1997
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NN 153/96 (C 61/99) 20.7.1999 Pakkeposttjenesten under Deutsche Post AG (DP AG) EFT C 306 af 23.10.1999

NN 84/99 (C 63/99) 20.7.1999 Virkningen af en ny elektricitetsafgift på afregningsprisen i EFT C 306 af 23.10.1999
henhold til Stromeinspeisungsgesetz

NN 148/98 (C 67/99) 28.7.1999 Støtte til Dampfkessel Hohenthurn GmbH

NN 97/99 25.11.1999 Støtte til virksomheden Volkswagen AG (Dresden)

Belgien
NN 178/97 (C 40/99) 19.5.1999 Støtte til Verlipack Tilbagetrækning af 

beslutning af 16.9.1998 
EFT C 288 af 9.10.1999

N 289/99 (C 58/99) 20.7.1999 Regionalstøttekort (2000-2006) EFT C 351 af 4.12.1999

Spanien
NN 145/98 (C 3/99) 20.1.1999 Statsejede skibsværfter : Overskridelse af godkendt støttebeløb EFT C 113 af 24.4.1999

NN 117/98 (C 22/99) 30.3.1999 Investeringsstøtte til Ramondin SA + påbud om suspension 
af støtten 
EFT C 194 af 10.7.1999

NN 129/98 (C 48/99) 14.7.1999 Fiskale støtteforanstaltninger i form af skattegodtgørelser 
på 45%

NN 29/99 (C 49/99) 14.7.1999 Fiskale støtteforanstaltninger i form af nedsættelse af 
beskatningsgrundlaget for nyoprettede selskaber i 
Álava-provinsen

NN 30/99 (C 50/99) 14.7.1999 Fiskale støtteforanstaltninger i form af nedsættelse af 
beskatningsgrundlaget for nyoprettede selskaber i Guipuzcoa

NN 31/99 (C 51/99) 14.7.1999 Fiskale støtteforanstaltninger i form af et fradrag på 50% i EFT C 340 af 27/11/99
selskabsskatten (Navarra)

NN 32/99 (C 52/99) 14.7.1999 Fiskale støtteforanstaltninger i form af nedsættelse af EFT C 351 af 4.12.1999
beskatningsgrundlaget for nyoprettede selskaber (Vizcaya)

NN 33/99 (C 53/99) 14.7.1999 Fiskale støtteforanstaltninger i form af skattegodtgørelser EFT C 351 af 4.12.1999
på 45% i Guipuzcoa

NN 60/99 (C 54/99) 14.7.1999 Fiskale støtteforanstaltninger i form af skattegodtgørelser EFT C 351 af 4.12.1999
på 45% i Vizcaya

Frankrig
NN 134/98 (C 2/99) 20.1.1999 Skibsbygningsstøtte til værftet ACHCN EFT C 113 af 24.4.1999

NN 1/99 (C 14/99) 17.2.1999 Rekapitalisering af TASQ SA EFT C 194 af 10.7.1999

NN 20/99 (C 29/99) 21.4.1999 Formodet støtte til Manufacture corrézienne de Vêtements + påbud om fremskaffelse 
(MCV) og påtænkt støtte til det nye MCV af oplysninger 

EFT C 298 af 16.10.1999

NN 167/95 (C 60/99) 20.7.1999 Kapitalforhøjelse og anden ad hoc-subsidiering af France TV EFT C 340 af 27/11/99

N 352/99 (C 59/99) 20.7.1999 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 332 af 20.11.1999

NN 65/99 (C 74/99) 10.11.1999 Udviklingsstøtte til St-Pierre-et-Miquelon EFT C 33 af 5.2.2000

Irland
NN 133/98 (C 1/99) 20.1.1999 Statsstøtte til lejere af erhvervsejendomme i Customs House EFT C 99 af 10.4.1999, 

Docks AREA (Chda) i Dublin delvis procedureindledning

Italien
N 727/97 (C 4/99) 3.2.1999 Støtte til FIAT Auto SpA — fabrikken Pomigliano d’Arco EFT C 113 af 24.4.1999 

+ påbud om fremskaffelse 
af oplysninger

N 728/97 (C 5/99) 3.2.1999 Støtte til FIAT Auto SpA — fabrikken Mirafiori Carrozzeria EFT C 120 af 1.5.1999 
+ påbud om fremskaffelse 
af oplysninger

KONK. BERETN. 1999

STATSSTØTTE 293



N 729/97 (C 6/99) 3.2.1999 Støtte til FIAT Auto SpA — fabrikken Piedimonte San Germano EFT C 113 af 24.4.1999 
+ påbud om fremskaffelse 
af oplysninger

N 730/97 (C 7/99) 3.2.1999 Støtte til FIAT Auto SpA — fabrikken Termoli EFT C 113 af 24.4.1999 
+ påbud om fremskaffelse 
af oplysninger

N 834/97 (C 8/99) 3.2.1999 Støtte til FIAT Auto SpA — fabrikken Rivalta EFT C 120 af 1.5.1999 
+ påbud om fremskaffelse 
af oplysninger

N 838/97 (C 9/99) 3.2.1999 Støtte til FIAT Auto SpA — fabrikken Mirafiori Meccanica EFT C 120 af 1.5.1999 
+ påbud om fremskaffelse 
af oplysninger

NN 11/99 (C 20/99) 17.3.1999 Stiftelse af en offentlig elforsyningsvirksomhed + påbud om fremskaffelse 
(Den autonome provins Bolzano) af oplysninger 

EFT C 245 af 28.8.1999

NN 69/98 (C 27/99) 21.4.1999 Skattefritagelser og favorable lån til forsyningsværker med EFT C 213 af 24.7.1999
offentlig aktiemajoritet

N 576/97 (C 34/99) 11.5.1999 Rekapitalisering af Siciliana Acque Minerali Srl EFT C 365 af 18.12.1999 
+ påbud om fremskaffelse 
af oplysninger

NN 11/94, ex C 12/94 23.6.1999 Kapitaltilskud til Enichem S.p.A EFT C 245 af 28.8.1999
(C 43/99)

N 668/97 (C 56/99) 20.7.1999 Foranstaltninger til fordel for beskæftigelsen (Sicilien) 
regionallov nr. 16 af 27.5.97, art. 11, stk. 1

NN 140/98 (C 62/99) 20.7.1999 Forøgelse af kapitalen og andre foranstaltninger til fordel EFT C 351 af 4.12.1999
for RAI

NN 96/99 (C 68/99) 28.7.1999 Lov nr. 95/79 om tvangsadministration af større kriseramte EFT C 245 af 28.8.1999
virksomheder

N 167/99 25.11.1999 Støtte til virksomheden Fiat Melfi SATA

Nederlandene
NN 3/99 (C 11/99) 3.2.1999 Investeringsstøtte til Hewlett Packard — SCI Systems EFT C 144 af 22.5.1999 

+ påbud om fremskaffelse 
af oplysninger

NN 36/99 (C 33/99) 4.5.1999 Formodet støtte til den amerikanske koncern Reebok i EFT C 233 af 14.8.1999
tilknytning med etableringen i Rotterdam

N 245/99 (C 66/99) 28.7.1999 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 326 af 13.11.1999

Portugal
N 305/99 9.12.1999 Regionalstøttekort 2000-2006

Det Forenede Kongerige
E 2/97 (C 39/99) 11.5.1999 Forslag til foranstaltninger i tilknytning til Kommissionens EFT C 245 af 28.8.1999

beslutning om støtteordningen »Single regeneration budget« 
(N 31/95) — »English partnerships«

N 481/99 22.12.1999 Støtte til Rover Longbridge

5. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter artikel 6, stk. 5, i
Kommissionens beslutning 2496/96/EKSF over for hele støtten eller en del heraf

Tyskland
NN 55/98 (C 10/99) 3.2.1999 Støtte til Salzgitter AG, Preussag Stahl AG stålværfter, der er EFT C 113 af 24.4.1999

datterselskaber under koncernen SAG
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Belgien
N 601/98 (C 57/99) 20.7.1999 Miljøstøtte til Sidmar EFT C 280 af 2.10.1999

NN 153/98 25.11.1999 Beskæftigelsesstøtte til virksomheden Cockerill Sambre SA

Frankrig
NN 43/99 (C 45/99) 8.7.1999 Investeringsstøtte til Myriad (Fafer de Maubeuge) EFT C 259 af 11.9.1999

Italien
N 125/98, N 126/98, 17.3.1999 Støtte til ILVA Lamiere e tubi SpA og Siderumbra EFT C 332 af 20.11.1999
N 341/98 (C 19/99)

N 106/99 (C 35/99) 11.5.1999 Miljøstøtte til Ferriere Nord SpA EFT C 288 af 9.10.1999

6. Sager, hvor Kommissionen har udvidet proceduren efter EF-Traktatens artikel 88,
stk. 2, (tidligere artikel 93, stk. 2) over for hele støtten eller en del heraf

Østrig
C 61/98 23.6.1999 Støtte til Lenzing Lyocell GmbH C297& CoKG (Burgenland) + påbud om fremskaffelse 

af oplysninger

Spanien
C 33/98 8.7.1999 Nyt kapitalbidrag til Babcock Wilcox España SA (»BWE«) EFT C 288 af 9.10.1999

Italien
C 5/99, C 8/99, 26.5.1999 Støtte til FIAT Auto SpA — anlæggene Mirafiori Carrozzeria, + påbud om fremskaffelse 
C 9/99 Rivalta og Mirafiiori Meccanica af oplysninger

7. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88,
stk.2, (tidligere artikel 93, stk. 2) efter at have konstateret, at der ikke er tale om
støtte efter EF-traktatens artikel 87, stk.1, (tidligere artikel 92, stk.1)

Tyskland
C 73/98 8.7.1999 Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH — Foranstaltninger til 

beskyttelse af miljøet

Frankrig
C 24/96 20.7.1999 Formodet støtte til Sécuripost, datterselskab af La Poste, og 

aktiv inden for pengetransport

Nederlandene
C 28/97 21.4.1999 Skattemæssig behandling af Technolease-aftalen mellem 

Philips og Rabobank
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8. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet og
afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, (tidligere artikel 93, stk. 2)
med en endelig positiv beslutning

Tyskland
C 54/98 3.2.1999 Omstruktureringsstøtte til Graphischer Maschinenbau GmbH

(Berlin)

C 9/98 17.3.1999 Finansielle foranstaltninger i forbindelse med Lürssen Maritime EFT L 301 af 24.11.1999
Beteiligung GmbH & Co.KG’s overtagelse af Bremer Vulkan
Marineschiffbau GmbH 

C 83/97 26.5.1999 Støtte til Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL)

C 69/97 20.7.1999 Støtte til SKET Maschinen und Anlagenbau GmbH

C 42/97 28.7.1999 Støtte til Everts Erfurt GmbH (Thüringen) EFT L 310 af 4.12.1999

C 22/98 28.7.1999 Støtte til Kranbau Eberswalde GmbH EFT L 326 af 18.12.1999

C 16/B/95 22.12.1999 Støtte til Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (Land 
de Sachsen Anhalt)

Finland
C 55/98 17.3.1999 Ordning for fremskyndet afskrivning

Frankrig
C 12/98 16.11.1999 Støtte til virksomheden Cofidur

Irland
C 1/99 22.12.1999 Statsstøtte til lejere af erhvervsejendomme i Customs House 

Docks Area (CHDA) i Dublin

Italien
C 6/99 8.7.1999 Støtte til Fiat — Piedimonte San Germano

C 7/99 29.9.1999 Støtte til Fiat Auto SpA — fabrikken Termoli EFT L 6 af 11.1.2000

Portugal
C 60/98 4.5.1999 Støtte til Cotesi: Companhia de Têxteis Sintéticos SA EFT L 230 af 31.8.1999

9. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet med
visse forbehold og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
(tidligere artikel 93, stk. 2) med en betinget beslutning

Frankrig
C 37/98 30.3.1999 Udviklingsstøtte til Fransk Polynesien i henhold til artikel 4, EFT L 292 af 13.11.1999

stk. 7, i syvende skibsbygningsdirektiv

C 30/96 23.6.1999 Støtte til Crédit Foncier de France

Italien
C 16/98 10.11.1999 Støtte til omstrukturering af de sicilianske banker Banco 

di Sicilia og Sicilcassa

C 35/98 16.11.1999 Støtte til opførelse af nye skibsværfter i Oristano 
og Belvedere Marittimo (Sardinien)
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Det Forenede Kongerige
C 39/99 22.12.1999 English Partnerships (EP) under Partnerships Investment 

Programme (PIP), eller ordningen EP/PIP

10. Sager hvor Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet og
afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, (tidligere artikel 93, stk.
2) med en negativ eller delvis negativ beslutning

Tyskland
C 58/97 3.2.1999 Støtte til Spindelfabrik Hartha GmbH EFT L 145 af 10.6.1999

C 22/97 3.3.1999 Udviklingsstøtte til Indonesien i henhold til artikel 4, stk. 7, EFT L 259 af 6.10.1999
i syvende skibsbygningsdirektiv

C 6/97 21.4.1999 Omstrukturerings- og redningsstøtte til Dieselmotorenwerk EFT L 232 af 2.9.1999
Rostock

C 64/97 8.7.1999 Støtte inden for banksektoren til Westdeutsche Landesbank/
Girozentrale (WestLB/WFA)

C 66/98 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft GmbH — Overskridelse af EFT L 274 (23.10.1999)
kapacitetsbegrænsning

C 43/97 8.7.1999 Gröditzer Stahlwerke EFT L 292 af 13.11.1999

C 19/98 14.7.1999 Statsstøtte til Weida Leder GmbH

C 23/97 20.7.1999 Støtte til Lautex GmbH EFT L 42 af 15.2.2000

C 53/97 20.7.1999 Privatisering og omstrukturering af virksomheden CBW
»Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen«

C 63/98 20.7.1999 Støtte til Saxonylon Textil GmbH

C 77/98 20.7.1999 Det offentlige holdingselskab, Italinvests dækning af tab for 
skibsværftet INMA

C 80/97 28.7.1999 Støtte til Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH

C 5/98 28.7.1999 Foranstaltninger til fordel for Brockhausen Holze GmbH EFT L 7 af 12.1.2000
(Chemnitz, Sachsen)

Spanien
C 76/97 24.2.1999 Støtte til Daewoo Electronics Manufactoring España EFT L 292 af 13.11.1999

SA (DEMESA)

C 3/99 26.10.1999 Overskridelse af støttebeløb til offentligt ejede skibsværfter EFT L 37 af 12.2.2000

C 22/99 22.12.1999 Støtte til virksomhederne Ramondin SA og Ramondin Capsulas 
SA — Baskerlandet

Frankrig
C 73/97 8.9.1999 Støtte til virksomheden Stardust Marine

C 14/98 16.11.1999 Støtte til virksomheden Gooding Consumer Electronics

Grækenland
C 2/88 17.3.1999 Konvertering af gæld til kapital — General Cement 

Company en capital

C 48/96 21.4.1999 Støtte til to gødningsproducenter: Protypos Ktimaki-Touristiki 
SA og Nitrogen Fertilizers Industry
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Italien
C 27/96 3.3.1999 Foranstaltninger til fordel for virksomheder ramt af SIRAP

SpA’s konkurs (Sicilien)

C 49/98 11.5.1999 Støtteordning med beskæftigelsesforanstaltninger EFT L 37(15.2.2000)

C 46/94 2.6.1999 Støtte til Seleco SpA — Pordenone + tilbagesøgning af støtten 
hos det nye Seleco

C 86/98 20.7.1999 Støtte til Sangalli Vetro SpA (Manfredonia, Puglia)

C 4/99 28.7.1999 Støtte til Fiat Pomigliano

C 81/97 25.11.1999 Reduktion af arbejdsgiverbidrag Venedig og Chioggia

C 9/99 22.12.1999 Støtte til virksomheden Fiat Mirafiori Meccanica

Nederlandene
C 44/98 30.3.1999 Procesintegreret gasturbine på Nerefco-raffinaderiet EFT L 6 af 11.1.2000

C 43/98 20.7.1999 Støtte til 624 nederlandske benzinstationer nær grænsen EFT L 280 af 30.10.1999
til Tyskland

11. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet og
afsluttet misligholdelsesproceduren efter EKSF-traktatens artikel 88 med en negativ
eller delvis negativ beslutning

Tyskland
C 78/98 21.4.1999 Støtte til Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: tilbagesøgning EFT L 230 af 31.8.1999

af ulovlig støtte

12. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren efter artikel 88, stk. 2, (tidligere
artikel 93, stk. 2) i EF-traktaten, efter at den pågældende medlemsstat har trukket
det anfægtede støtteprojekt tilbage

Tyskland
C 24/95 21.4.1999 Delstaten Saarlands garantiordning EFT C 173 af 19.6.1999

C 84/98 21.4.1999 »Sell-and-rent-back«-ordningen under 27. rammeplan 
for Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der Regionalen 
Wirtschaftsstruktur«

Belgien
C 67/98 30.3.1999 Støtte til Decochim SA

Grækenland
C 50/98 29.9.1999 Støtteordning for SMV

13. Støtteordninger, som har givet anledning til, at Kommissionen har foreslået foran-
staltninger i medfør af EF-traktatens artikel 88, stk. 1 (tidligere artikel 93, stk. 1)

Belgien
E 3/98 3.2.1999 Støtte til SMV i regionen Vallonien EFT C 187 af 3.7.1999
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14. Sager, som Kommissionen har besluttet at indbringe for Domstolen i medfør af EF-
traktatens artikel 88, stk. 2, andet afsnit (tidligere artikel 93, stk. 2)

Spanien
C 44/97 (C 38/88) 13.10.1999 Støtte til virksomhederne i Magefesa-koncernen og deres 

erhververe

Frankrig
C 50/97 23.6.1999 Investerings- og omstruktureringsstøtte til »Nouvelle Filature 

Lainière de Roubaix«

15. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Tyskland
N 237/98, NN 57/98 24.2.1999 Støtte til Palla Creativ Textiltechnik GmbH EFT C 151 af 29.5.1999 

Korrigendum til beslutning 
af 3.2.1999

C 78/98 28.4.1999 Støtte til Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: tilbagesøgning Korrigendum til beslutning 
af ulovlig støtte af 21.4.1999

NN 63/98 (C 26/99) 11.5.1999 Støtte til Dessauer Geräteindustrie GmbH (Sachsen-Anhalt) Korrigendum til beslutning 
af 21.4.1999

Østrig
C 3/98 26.5.1999 WIBAG’s retningslinjer for kapitalindskud i virksomheder Afslutning, da det drejer sig 

om eksisterende støtte!

Spanien
NN 166/95 10.2.1999 Støtte til RTVE og regionale offentlige fjernsynskanaler Korrigendum til beslutning 

af 3.2.1999

N 94/99 11.5.1999 Støtte til virksomheden Rockwool Iberia SA Korrigendum til beslutning 
af 21.4.1999

Frankrig
NN 167/95 10.2.1999 Støtte til offentlige fjernsynskanaler Korrigendum til beslutning 

af 3.2.1999

C 47/96 8.9.1999 Støtte til Crédit Lyonnais Forlængelse af frist

Italien
NN 140/98 10.2.1999 Støtte til offentlige fjernsynskanaler Korrigendum til beslutning 

af 3.2.1999

N 792/97, N 154/98, 21.4.1999 Støtte til Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) Korrigendum til beslutning 
N 155/98, N 156/98 af 30.3.1999 EFT C 187 

af 3.7.1999

Nederlandene
C 43/98 17.2.1999 Støtte til 624 nederlandske benzinstationer nær ved grænsen Korrigendum til beslutning 

til Tyskland af 20.1.1999
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D — Liste over statsstøtte i andre sektorer

1. Inden for landbrug

1.1. Sager, hvor Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren har konstateret, at
der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Danmark
N 53/1999 9.6.1999 KOMMUNAL GRUNDSKAT EFT C 213 af 24.7.1999

Nederlandene
N 173/1999 4.5.1999 PROGRAM FOR RENSNING AF EFT C 187 af 3.7.1999

ASBESTHOLDIGE VEJE

1.2. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet uden at indlede
den formelle undersøgelsesprocedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

Østrig
N 242/1998 18.1.1999 STØTTE TIL GRÆSNINGSAREALER EFT C 42 af 17.2.1999

TIROL N 447/1998 19.2.1999 STØTTE TIL INDSTILLING AF OPDRÆT EFT C 69 af 12.3.1999
AF BURHØNS

NIEDER- N 654/1998 28.4.1999 MILJØSTØTTE (OPUL) EFT C 159 af 5.6.1999
OESTERREICH

VORARLBERG N 673/1998 11.5.1999 FORVALTNING AF MILJØSTØTTEFONDEN EFT C 166 af 12.6.1999

N 59/1999 8.6.1999 FREMME AF SKOVBRUG EFT C 194 af 10.7.1999

STEIERMARK N 77/1999 18.6.1999 STØTTE INDEN FOR MEJERISEKTOREN EFT C 213 af 24.7.1999

KAERNTEN N 56/1999 18.6.1999 FORBEDRING AF KVALITETEN AF MÆLK EFT C 213 af 24.7.1999
OG MEJERIPRODUKTER

SALZBURG N 111/1999 18.6.1999 STØTTE TIL MEJERISEKTOREN EFT C 213 af 24.7.1999

NIEDER- N 682/1998 24.6.1999 NEDSLAGNING AF BVD-SMITTET KVÆG EFT C 213 af 24.7.1999
OESTERREICH

N 273/1999 25.8.1999 FORBEDRING AF KVALITETEN AF MÆLK EFT C 280 af 2.10.1999
OG MEJERIPRODUKTER

N 436/1999 22.10.1999 FYSISK PLANLÆGNING I LANDDISTRIKTER EFT C 340 af 27.11.1999

Belgien
N 397/1998 20.1.1999 TØRKE I FAGNE OG FAMENNE EFT C 42 af 17.2.1999

N 355/1998 22.1.1999 KVALITET AF LANDBRUGSPRODUKTER EFT C 42 af 17.2.1999

N 164/1999 22.4.1999 BETALING AF GEBYRER OG AFGIFTER EFT C 151 af 29.5.1999
TIL BUDGETFONDEN FOR RÅVARER

N 55/1999 22.4.1999 STØTTE TIL GARTNERISEKTOREN EFT C 151 af 29.5.1999

N 162/1999 11.5.1999 KONTROL FØR HØST AF VISSE FRUGT- OG EFT C 166 af 12.6.1999
GRØNTSAGSARTER

N 159/1999 18.5.1999 GEBYRER TIL FONDEN FOR DYRS OG EFT C 173 af 19.6.1999
ANIMALSKE PRODUKTERS SUNDHED 
OG KVALITET

N 172/1999 18.5.1999 GEBYRER TIL FRØKONTROL OG TIL EFT C 173 af 19.6.1999
KONTROL AF VISSE ERHVERV INDEN FOR 
LANDBRUG, HAVEBRUG OG SKOVBRUG

N 117/1999 18.5.1999 OBLIGATORISKE GEBYRER TIL FONDEN EFT C 173 af 19.6.1999
FOR DYRS OG ANIMALSKE PRODUKTERS 
SUNDHED OG KVALITET
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N 58/1999 23.6.1999 STØTTE TIL OMSTRUKTURERING AF EFT C 233 af 14.8.1999
SVINEAVLSBEDRIFTER

N 228/1999 20.7.1999 STØTTE TIL ØKOLOGISK DYRKNING AF EFT C 245 af 28.8.1999
GRØNTSAGER

N 380/1999 20.7.1999 FORSKUD TIL PRODUCENTER HVIS KVÆG EFT C 253 af 4.9.1999
ER BLEVET DESTRUERET

N 384/1999 20.7.1999 FORSKUD TIL BEDRIFTER RAMT AF EFT C 253 af 4.9.1999
DIOXIN-KRISEN

NN 90/1999 20.7.1999 DIOXIN-KRISEN: DESTRUKTION AF DYR EFT C 253 af 4.9.1999
FOR AT BEKÆMPE SPREDNING AF 
DIOXIN-KONTAMINATION

NN 89/1999 20.7.1999 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER FOR EFT C 253 af 4.9.1999
FJERKRÆPRODUCENTER (DIOXIN-KRISEN)

NN 87/1999 20.7.1999 BESLAGLÆGGELSE AF SVIN EFT C 253 af 4.9.1999
(DIOXIN-KRISEN)

NN 88/1999 20.7.1999 NEDSLAGNING AF SVIN (DIOXIN-KRISEN) EFT C 253 af 4.9.1999

NN 95/1999 20.7.1999 ERSTATNING FOR VISSE PRODUKTER AF EFT C 253 af 4.9.1999
ANIMALSK OPRINDELSE (DIOXIN-KRISEN)

N 386/1999 20.7.1999 DIOXIN — FORSKUD TIL EFT C 253 af 4.9.1999
LANDBRUGSPRODUCENTER, HVIS ÆG ER 
BLEVET BESLAGLAGT

N 434/1999 16.8.1999 STØTTE TIL SVINEAVLERE EFT C 264 af 18.9.1999

N 435/1999 16.8.1999 STØTTE TIL OKSEKØDSSEKTOREN EFT C 264 af 18.9.1999

N 447/1999 16.8.1999 BESLAGLÆGGELSE AF FERSK KØD OG EFT C 264 af 18.9.1999
VISSE PRODUKTER AF ANIMALSK 
OPRINDELSE FRA FJERKRÆSEKTOREN

N 261/1999 25.8.1999 EFT C 280 af 2.10.1999

N 499/1999 7.9.1999 DIOXIN-KRISEN EFT C 288 af 9.10.1999

N 514/1999 29.9.1999 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER PÅ GRUND EFT C 326 af 13.11.1999
AF DIOXIN-KONTAMINERING

N 513/1999 29.9.1999 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER PÅ GRUND EFT C 326 af 13.11.1999
AF DIOXIN-KONTAMINERING

N 511/1999 29.9.1999 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER PÅ GRUND EFT C 326 af 13.11.1999
AF DIOXIN-KONTAMINERING

N 510/1999 29.9.1999 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER PÅ GRUND EFT C 326 af 13.11.1999
AF DIOXIN-KONTAMINERING

N 512/1999 29.9.1999 DIOXIN-KRISEN — NEDSLAGNING AF EFT C 326 af 13.11.1999
KVÆG ERSTATNING TIL PRODUCENTERNE

N 509/1999 29.9.1999 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER PÅ GRUND EFT C 326 af 13.11.1999
AF DIOXIN-KONTAMINERING

N 296/1999 26.10.1999 MIDLERTIDIG AGROMONETÆR STØTTE

N 598/1999 17.12.1999 STØTTE TIL BEDRIFTER RAMT AF DIOXIN-
KRISEN

N 593/1999 10.11.1999 STØTTE TIL VISSE BEDRIFTER RAMT
AF DIOXIN-KRISEN

N 614/1999 8.12.1999 REGIONALE GARANTIER FOR LÅN YDET
TIL VIRKSOMHEDER SOM FØLGE AF 
DIOXIN-KONTAMINERING

N 730/1999 22.12.1999 AGROMONETÆRE KOMPENSATIONER — 
OVERGANG TIL EUROEN (EU-FORORDNING
2800/98 OG 2808/99)

Danmark
N 587/1998 18.1.1999 FREMME AF ØKOLOGISK LANDBRUG EFT C 42 af 17.2.1999

N 532/1998 11.2.1999 ÆNDRING AF DEN PARAFISKALE AFGIFT EFT C 69 af 12.3.1999
FOR SVINEAVLEN — BEHANDLING AF DE 
FØRSTE 15 SALMONELLARAMTE 
SVINEBESÆTNINGER
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N 503/1998 24.2.1999 STØTTE TIL ERHVERVSFONDEN — EFT C 72 af 16.3.1999
SVINEKØD

N 681/1998 31.3.1999 PROMILLE- OG PRODUKTIONSFONDE

N 53/1999 9.6.1999 KOMMUNAL GRUNDSKAT EFT C 213 af 24.7.1999

N 152/1999 24.6.1999 BEKÆMPELSE AF SALMONELLA EFT C 213 af 24.7.1999

N 576/1999 26.10.1999 AGROMONETÆR STØTTE — EFT C 12.00 
YRKNINGSAREALER du 15.1.2000

Finland
N 158/1999 3.6.1999 STØTTE TIL INDKØB AF FODER TIL RENER EFT C 194 af 10.7.1999

N 256/1999 10.11.1999 AGROMONETÆR ORDNING — EURO

N 620/1999 25.11.1999 AGROMONETÆR ORDNING — EURO

N 659/1999 22.12.1999 NATIONALT STØTTEPROGRAM 
(ARTIKEL 141 I TILSTRÆDELSESAKTEN)

N 314/1998 3.2.1999 STØTTE TIL SKOVBRUG (ÅLAND)

Frankrig
N 655/1998 22.4.1999 STØTTE INDEN FOR MEJERISEKTOREN EFT C 151 af 29.5.1999

NN 2/1999 26.5.1999 STØTTE INDEN FOR FRUGT- OG EFT C 213 af 24.7.1999
GRØNTSAGSSEKTOREN

N 95/1999 11.6.1999 LANGUEDOC ROUSSILLON — EFT C 203 af 17.7.1999
STØTTE TIL FROSTRAMTE VINAVLERE

N 79/1999 29/09/1999 STØTTE TILVINMARKER I CHARENTES EFT C 359 af 11.12.1999

N 405/1999 13.10.1999 STØTTE TIL SVINEAVLERE — OPHØR EFT C 340 af 27.11.1999

N 395/1999 13.10.1999 AGROMONETÆR OVERGANGSSTØTTE EFT C 340 af 27.11.1999

N 604/1999 8.11.1999 PARAFISKALAFGIFT TIL FORDEL FOR DET EFT C 359 af 11.12.1999
TEKNISKE CENTER FOR KONSERVERING 
AF LANDBRUGSPRODUKTER (CTCPA)

N 244/1999 8.7.1999 PARAFISKAL AFGIFT TIL FORDEL FOR 
DET INTERNATIONALE CENTER FOR 
FORSKNINGSSAMARBEJDE OM 
LANDBRUGSUDVIKLING (CIRA)

Tyskland
HAMBURG N 471/1998 28.1.1999 STØTTE TIL MILJØVENLIGT LANDBRUG EFT C 47 af 20.2.1999

SCHLESWIG- N 531/1998 2.2.1999 STØTTE TIL MILJØVENLIGT LANDBRUG EFT C 69 af 12.3.1999
HOLSTEIN

NIEDER- N 635/1997 11.2.1999 STØTTE TIL FORDEL FOR BESKYTTEDE EFT C 69 af 12.3.1999
SACHSEN REGIONER

RHEINLAND- N 498/1998 3.3.1999 FORANSTALTNINGER TIL MILJØVENLIG EFT C 81 af 24.3.1999
PFALZ FREMSTILLING AF GØDNING

BADEN- N 626/1998 9.3.1999 MODERNISERING AF ET SLAGTERI I EFT C 81 af 24.3.1999
WUERTTEM- BRETTEN
BERG

BAYERN N 549/1998 11.3.1999 FORBEDRING AF EFT C 84 af 26.3.1999
PRODUKTIONSSEKTORENS KVALITET

MECKLENBURG- N 454/1998 11.3.1999 INVESTERINGER INDEN FOR EFT C 84 af 26.3.1999
VORPOMMERN LANDBRUGSSEKTOREN

SACHSEN N 479/1998 11.5.1999 FORBEDRING AF AFSÆTNINGS- EFT C 166 af 12.6.1999
STRUKTURERNE FOR MÆLK OG 
MEJERIPRODUKTER

BAYERN N 481/1998 26.5.1999 MILJØFORANSTALTNINGER FOR 
VINMARKERNE — KULAP

BAYERN NN 82b/1998 26.5.1999 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF EFT C 203 af 17.7.1999
MILJØVENLIGE PRODUKTIONSMETODER
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N 70/1999 2.7.1999 FORBEDRING AF EFT C 225 af 7.8.1999
LANDBRUGSSTRUKTURER OG 
KYSTSIKRING

BAYERN NN 182/1997 23.6.1999 STØTTE TIL OPFØRELSE AF ET SLAGTERI EFT C 233 af 14.8.1999
(DELSTATEN BAYERN)

NIEDER- N 5/1999 8.7.1999 FRIVILLIGE AFTALER OM EFT C 233 af 14.8.1999
SACHSEN NATURBESKYTTELSE I NATURPARKER 

OG -RESERVATER

HESSEN N 607/1998 8.7.1999 STØTTE TIL MILJØVENLIGT LANDBRUG EFT C 233 af 14.8.1999
OG NATURBESKYTTELSE

BADEN- NN 125/1998 23.6.1999 MILJØVENLIGE PRODUKTIONSMETODER EFT C 233 af 14.8.1999
WUERTTEM- (DELSTATEN BADEN-WÜRTTEMBERG)
BERG

BAYERN N 667/1998 8.7.1999 INVESTERINGSSTØTTE TIL ET MÆLKE- EFT C 238 af 21.8.1999
FORARBEJDNINGSANLÆG

BADEN- N 477/1998 23.6.1999 LIKVID STØTTE TIL KRISERAMTE EFT C 233 af 14.8.1999
WUERTTEM- LANDBRUGS-VIRKSOMHEDER
BERG

BAYERN N 641/1997 24.6.1999 FREMME AF KVÆGAVL EFT C 213 af 24.7.1999

SACHSEN N 493/1998 20.7.1999 STØTTE TIL KRISERAMTE EFT C 253 af 4.9.1999
LANDBRUGSBEDRIFTER

NIEDER- N 189/1999 30.7.1999 STØTTE TIL INFORMATIONSSYSTEM EFT C 259 af 11.9.1999
SACHSEN INDEN FOR LANDBRUGET

NIEDER- N 274/1999 3.8.1999 STØTTE TIL KARTOFFELAVL EFT C 259 af 11.9.1999
SACHSEN

BAYERN N 362/1999 19.8.1999 GARTNERIPRODUKTION — RAIN AM LECH EFT C 272 af 25.9.1999

NIEDER- N 252/1999 19.8.1999 STØTTE TIL FJERKRÆSEKTOREN EFT C 272 af 25.9.1999
SACHSEN

BAYERN N 411/1999 10.9.1999 STØTTE TIL SKADER FORVOLDTAF EFT C 298 af 16.10.1999
OVERSVØMMELSER — 1999

BAYERN N 547/1998 10.9.1999 STØTTE TIL LANDBRUGSBEDRIFTER EFT C 298 af 16.10.1999

MECKLENBURG- N 371/1999 18.10.1999 KARTOFFELAVL EFT C 332 af 20.11.1999
VORPOMMERN

NIEDER- N 288/1999 13.10.1999 RENSNING AF SPILDEVAND MED HENBLIK EFT C 340 af 27.11.1999
SACHSEN PÅ KUNSTVANDING

NORDRHEIN- N 643/1998 29.10.1999 STØTTE TIL MILJØVENLIGT LANDBRUG EFT C 351 af 4.12.1999
WESTFALEN

N 605/1999 13.12.1999 FORBEDRING AF EFTC 12.00 af 15.1.2000
PRODUKTIONSSEKTORENS KVALITET

NORDRHEIN- N 72/1999 8.12.1999 FREMME AF ØKOLOGISK MÆLK
WESTFALEN

N 506/1999 22.12.1999 PROGRAM FOR ERHVERVELSE AF 
LANDBRUGSAREALER

Grækenland
N 556/1998 7.1.1999 STØTTE TIL INDKØB AF MEL EFTER EFT C 42 af 17.2.1999

BRANDE I 1998

N 525/1998 7.1.1999 STØTTE TIL KVÆGAVLERE EFT C 42 af 17.2.1999

N 538/1998 4.2.1999 STØTTE TIL LANDBRUGSBEDRIFTER RAMT EFT C 47 af 20.2.1999
AF FROST- OG STORMSKADER I 
MARTS 1998

N 557/1998 18.2.1999 STØTTE TIL LANDMÆND, HVIS HØST BLEV EFT C 69 af 12.3.1999
ØDELAGT AF BRANDE

N 210/1999 11.6.1999 STØTTE TIL DÆKNING AF TAB SOM 
FØLGE AF UVEJR I PERIODEN 
JULI-DECEMBER 1998
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N 318/1999 29.10.1999 SKADESERSTATNING TIL DÆKNING AF EFT C 351 af 4.12.1999
TAB PÅ GRUND AF KLIMATISKE FORHOLD

Irland
N 112/1999 12.5.1999 FORANSTALTNINGER FOR AT FORBEDRE EFT C 173 af 19.6.1999

HYGIEJNEN VED PRODUKTION AF MÆLK

N 113/1999 23.6.1999 KONTROL AF FORURENING PÅ EFT C 233 af 14.8.1999
BEDRIFTERNE

N 251b/1999 10.11.1999 AGROMONETÆR OVERGANGSSTØTTE: 
STØTTE PÅ GRUND AF HÆNDELSER 
DEN 1. OG 3. JANUAR

N 251a/1999 8.12.1999 AGROMONETÆR OVERGANGSSTØTTE: 
ORDNINGER FOR MILJØBESKYTTELSE 
OG FØRTIDSPENSIONERING

N 650/1999 22.12.1999 KOMPENSATIONSSTØTTE

Italien
TOSCANA N 653/1998 18.1.1999 KONTROL OG GODKENDELSE AF EFT C 42 af 17.2.1999

ØKOLOGISKE PRODUKTIONSMETODER

N 198/1998 28.1.1999 PR-AKTIVITETER FOR »PROSCIUTTO EFT C 47 af 20.2.1999
DI PARMA«

LOMBARDIA N 641/1998 28.1.1999 PLAN FOR GENOPBYGNING OG EFT C 47 af 20.2.1999
FORNYELSE AF VALTELLINA — 
STRUKTURELLE FORANSTALTNINGER 
INDEN FOR SKOVBRUG

N 310/1998 28.1.1999 STØTTEFORANSTALTNINGER TIL FORDEL EFT C 47 af 20.2.1999
FOR PROSCIUTTO S. DANIELE

N 427/1998 4.2.1999 RIBS — PROJEKTET GIAS EFT C 69 af 12.3.1999

SARDEGNA N 443/1998 3.2.1999 STØTTE TIL AGROTURISME OG TURISME I EFT C 69 af 12.3.1999
LANDDISTRIKTER

TOSCANA N 672/1998 16.2.1999 STØTTE TIL UNGE LANDMÆND EFT C 81 af 24.3.1999

FRIULI- N 537/1998 16.2.1999 STØTTE INDEN FOR RAMMERNE AF EFT C 69 af 12.3.1999
VENEZIA REGIONALPROGRAM LEADER II
GIULIA

EMILIA- N 62/1998 18.2.1999 STØTTE TIL UDVIKLING AF EFT C 69 af 12.3.1999
ROMAGNA LANDBRUGSFØDEVARE-INDUSTRIEN

BOLZANO- N 251/1998 19.2.1999 PROVINSLOV TIL FORDEL FOR EFT C 81 af 24.3.1999
BOZEN LANDBRUGET

N 4/1999 25.2.1999 OPRINDELSESBETEGNELSE FOR EFT C 81 af 24.3.1999
PRODUKTER

N 282/1998 26.2.1999 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER EFT C 81 af 24.3.1999
OG REKLAME FOR VIN OG ANDRE 
FØDEVARER

UMBRIA N 630/1998 12.3.1999 STØTTE TIL OMSTRUKTURERING AF EFT C 92 af 1.4.1999
VINMARKER

VENETO N 695/1996 18.3.1999 STØTTE TIL UDVIKLING AF LANDBRUGET EFT C 92 af 1.4.1999

UMBRIA N 568/1998 23.3.1999 UDVIKLING AF KOOPERATIVE SYSTEMER EFT C 99 af 10.4.1999
I LANDBRUGSFØDEVARE-INDUSTRIEN

MARCHE N 573/1998 15.4.1999 STØTTE TIL HESTEOPDRÆT EFT C 129 af 8.5.1999

SARDEGNA N 182/1998 21.4.1999 REGIONALLOV AF 4.2.1998: UDGIFTER EFT C 220 af 31.7.1999
UNDER EUGFL, UDVIKLINGSSEKTIONEN

N 136/1999 11.5.1999 STØTTE TIL OPLAGRING AF KARTOFLER EFT C 166 af 12.6.1999
AVLET I 1998

N 120/1999 26.5.1999 BRANCHEAFTALE FOR 1998 VEDRØRENDE EFT C 187 af 3.7.1999
KARTOFLER TIL INDUSTRIEL
FORARBEJDNING
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TOSCANA N 31/1999 28.5.1999 ERHVERVSFREMMEFORAN-STALTNINGER EFT C 187 af 3.7.1999
I 1999

N 151/1999 3.6.1999 PROJEKT CONSORZIO CADALASCO DEL EFT C 194 af 10.7.1999
POMODORO — RIBS SpA

TOSCANA N 222/1999 9.6.1999 LEADER II-PROGRAMMET (TOSCANA), EFT C 194 af 10.7.1999
FORANSTALTNINGER TIL BEVARELSE 
AF RACEN »MAREMMA«

FRIULI NN 150/1998 26.5.1999 STØTTE TIL BJERGLANDBRUG EFT C 203 af 17.7.1999
VENEZIA
GIULIA

LIGURIA N 372a/1998 21.6.1999 STØTTE TIL ØKOLOGISK LANDBRUG

TOSCANA N 42/1999 2.7.1999 STØTTE TIL MÆLKEPRODUKTION EFT C 225 af 7.8.1999

VENETO N 474/1998 27.7.1999 STØTTE TIL FRUGT- OG EFT C 253 af 4.9.1999
GRØNTSAGSSEKTOREN

ABRUZZO N 645/1998 2.7.1999 REGIONALE GARANTIFONDE EFT C 225 af 7.8.1999

TOSCANA N 496/1998 2.7.1999 UDNYTTELSE AF VISSE 
LANDBRUGSPRODUKTER

N 27/1999 8.7.1999 RIBS-BIDRAG TIL FINANSIERING AF 
PROJEKTET »ORTO DEL LEVANTE«

NN 113/1997 20.7.1999 TVÆRREGIONALT PROGRAM »LANDBRUG EFT C 253 af 4.9.1999
OG KVALITET«

MARCHE N 183/1998 20.7.1999 STØTTE TIL VINAVL EFT C 253 af 4.9.1999

PUGLIA N 736/1997 20.7.1999 RIBS — FORANSTALTNINGER INDEN FOR EFT C 253 af 4.9.1999
MEJERISEKTOREN

BOLZANO- N 252/1998 30.7.1999 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR EFT C 259 af 11.9.1999
BOZEN KVÆGAVL

NN 112/1997 20.7.1999 TVÆRREGIONALT PROGRAM »TEKNISK EFT C 259 af 11.9.1999
BISTAND TIL ZOOTEKNIK«

TOSCANA N 620/1998 11.8.1999 LOVGIVNING VEDRØRENDE SKOVBRUG EFT C 264 af 18.9.1999

N 45/1999 12.8.1999 LOKAL UDVIKLING (SANGRO AVENTINO) EFT C 264 af 18.9.1999

N 129/1999 19.8.1999 PR-FORANSTALTNINGER EFT C 272 af 25.9.1999

PIEMONTE N 376/1999 3.9.1999 UDVIKLING AF ØKOLOGISK LANDBRUG EFT C 288 af 9.10.1999

N 128/1999 3.9.1999 VIDEREFØRELSE AF CIPE-PROGRAMMET EFT C 288 af 9.10.1999

N 119/1999 3.9.1999 STØTTE TIL MEJERISEKTOREN EFT C 288 af 9.10.1999

N 149/1999 29.9.1999 VERONESI-PROJEKTET — RIBS SpA EFT C 326 af 13.11.1999

N 259/1999 7.10.1999 STANDARDER I FORBINDELSE MED EFT C 326 af 13.11.1999
UDVIKLING AF AGROINDUSTRI

LIGURIA N 223/1999 7.10.1999 STANDARDER FOR SKOVBRUG OG EFT C 326 af 13.11.1999
HYDROGEOLOGISK PLANLÆGNING

TOSCANA N 261/1997 13.10.1999 PRODUCENTSAMMENSLUT-NINGER: C 332 af 20.11.1999
STØTTE TIL IGANGSÆTTELSE

N 453/1999 22.10.1999 TERRITORIAL BESKÆFTIGELSESPLAN EFT C 340 af 27.11.1999
(APPENNINO CENTRALE)

MARCHE N 52b/1999 22.10.1999 GENOPTAGELSE AF EFT C 340 af 27.11.1999
ERHVERVSAKTIVITETER RAMTAF 
JORDSKÆLVET DEN 26. SEPTEMBER 1997

ABRUZZO N 377/1999 26.10.1999 REGIONALT PROGRAM FOR KARTOFFELAVL EFT C 351 af 4.12.1999

MARCHE N 575/1998 26.10.1999 LEADER II-PROGRAMMET EFT C 351 af 4.12.1999

N 307b/1998 8.11.1999 LOVBEKENDTGØRELSE N 173 AF 30.4.1998 EFT C 359 af 11.12.1999
(ARTIKEL 1, STK. 3 OG ARTIKEL 13, STK. 1)

TOSCANA N 408/1999 9.12.1999 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER: EFT C 12.00 
LANDBRUG du 15.1.2000

N 266/1999 9.12.1999 LUZERNEDYRKNING EFT C 12.00
du 15.1.2000

PIEMONTE N 622/1999 13.12.1999 MODERNISERING AF EFT C 12.00 
LANDBRUGSFØDEVARE-INDUSTRIEN du 15.1.2000

KONK. BERETN. 1999

STATSSTØTTE 305



ABRUZZO N 88/1999 13.12.1999 STØTTE TIL LANDBRUGS- OG GARTNERI- EFT C 12 af 15.1.2000
SAMMENSLUTNINGER

MOLISE N 311/1998 13.12.1999 STØTTE TIL BEDRIFTER RAMT AF EFT C 12 af 15.1.2000
ENZOOTISK KVÆGLEUKOSE

VENETO N 360/1998 15.11.1999 STØTTE TIL LANDBRUGSPRODUKTER

PUGLIA N 80/1998 22.12.1999 FINANSIEL DISCIPLIN INDEN FOR 
LANDBRUG

MARCHE N 671/1997 8.11.1999 FORANSTALTNINGER INDEN FOR EFT C 359 af 11.12.1999
ANIMALSK REPRODUKTION

PIEMONTE N 632/1998 22.12.1999 LÅN MED RENTEGODTGØ-RELSE INDEN 
FOR LAND-BRUGET FRA 1. JULI 1998

SICILIA N 346/1999 22.12.1999 OMSTRUKTURERING AF 
OSTEFREMSTILLING I CORLEONE

EMILIA- N 610/1999 16.12.1999 STØTTE TIL VIRKSOMHEDER, DER 
ROMAGNA FORARBEJDER OG SÆLGER 

LANDBRUGSPRO-DUKTER

NN 114/1999 25.11.1999 LEADER II EFT C 12 af 15.1.2000

Luxembourg
N 109/1999 22.4.1999 STØTTE TIL KARTOFFELAVL EFT C 151 af 29.5.1999

N 250/1999 3.6.1999 STØTTE TIL KORNSEKTOREN EFT C 194 af 10.7.1999

N 83/1998 28.7.1999 VINAVL — KOMPENSATION FOR TAB PÅ EFT C 264 af 18.9.1999
GRUND AF UGUNSTIGE VEJRFORHOLD 
I 1997

N 295/1999 10.11.1999 AGROMONETÆR OVERGANGSSTØTTE

Nederlandene
N 510/1998 28.1.1999 STØTTE TIL ØKOLOGISK LANDBRUG, EFT C 47 af 20.2.1999

ÆNDRING AF RSBP

N 591/1998 16.2.1999 MIDLERTIDIGE FORAN-STALTNINGER EFT C 81 af 24.3.1999
VEDRØRENDE MILJØ OG LANDBRUG

N 19/1999 12.3.1999 SKADER PÅ GRUND AF VEJRFORHOLD I EFT C 92 af 1.4.1999
EFTERÅRET 1998

NN 8/1999 3.3.1999 MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER FOR EFT C 92 af 1.4.1999
PRIVAT NATURBEVARING

N 466/1998 15.4.1999 FRITAGELSE FOR INDKOMSTSKAT PÅ EFT C 129 af 8.5.1999
STØTTEINDTÆGTER

N 424/1998 21.6.1999 STØTTE TIL VÆKSTHUSAVL —
NORDHOLLAND

N 671/1998 18.5.1999 STØTTE TIL MEJERISEKTOREN KKM EFT C 173 af 19.6.1999

N 451/1998 23.6.1999 STØTTE OG PARAFISKALE AFGIFTER EFT C 233 af 14.8.1999
INDEN FOR SEKTORERNE FJERKRÆ, ÆG, 
KANINAVL OG AVL AF MINK, RÆVE

N 173/1999 4.5.1999 PROGRAM FOR RENSNING AF EFT C 187 af 3.7.1999
ASBESTHOLDIGE VEJE

N 92/1999 8.6.1999 FRITAGELSE FOR INDKOMSTSKAT PÅ EFT C 194 af 10.7.1999
STØTTEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED
PROJEKTER AF EKSPERIMENTEL ART

N 10/1999 8.7.1999 INVESTERINGER INDEN FOR BEHANDLING EFT C 233 af 14.8.1999
AF HØRFIBRE

N 350/1999 20.7.1999 ÆNDRING AF PARAFISKALE AFGIFTER EFT C 259 af 11.9.1999
INDEN FOR SKOVBRUG

N 334/1999 20.7.1999 STØTTE OG PARAFISKALE AFGIFTER EFT C 259 af 11.9.1999
INDEN FOR FJERKRÆ- OG ÆGSEKTOREN
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N 20/1999 28.7.1999 LEDSAGEFORANSTALTNIN-GER FOR EFT C 36 af 23.10.1999
SVINEAVLS-REFORMEN

N 339/1999 31.8.1999 FORNYELSE INDEN FOR LANDBRUGET EFT C 280 af 2.10.1999

NN 115/1999 29.9.1999 STØTTE OG PARAFISKALE AFGIFTER EFT C 332 af 20.11.1999
INDEN FOR VINAVL

N 526/1999 13.10.1999 PARAFISKALE AFGIFTER TIL EFT C 340 af 27.11.1999
FINANSIERING AF FORANSTALTNINGER 
FOR KARTOFFELSTIVELSE

NN 117/1999 26.10.1999 PARAFISKALE AFGIFTER TIL FINANSIERING EFT C 359 af 11.12.1999
AF STØTTE TIL NEDSLAGNING AF SVIN

NN 93/1998 23.6.1999 FOND TIL FREMME AF FORSKNING OG EFT C 359 af 11.12.1999
UDVIKLING AF HØR

NN 131/1999 8.12.1999 STØTTE TIL FRUGT- OG 
GRØNTSAGSSEKTOREN

N 589b/1998 8.12.1999 VIDEREFØRELSE AF CO2-AFGIFTEN, 
NULSATS FOR NATURGAS TIL
VÆKSTHUSDYRKNING

N 636/1999 24.11.1999 STØTTE PÅ MILJØOMRÅDET (SPOM)

Portugal
N 615/1998 11.2.1999 STØTTE TIL KOOPERATIVER OG EFT C 69 af 12.3.1999

PRODUCENT-SAMMENSLUTNINGER EFTER
UNORMALE VEJRFORHOLD

N 612/1998 11.2.1999 INDSAMLING AF DATA FRA SKOVBRUGET EFT C 69 af 12.3.1999

N 578/1998 19.2.1999 STØTTE TIL LANDBRUGS-BEDRIFTER EFT C 81 af 24.3.1999
RAMT AF OVERSVØMMELSERNE I 
OKTOBER OG NOVEMBER 1997

N 190/1999 8.7.1999 STØTTE TIL LANDMÆND PÅ GRUND AF EFT C 233 af 14.8.1999
UNORMALE VEJRFORHOLD

NN 42/1999 28.7.1999 MODERNISERING AF LANDBRUG, EFT C 272 af 25.9.1999
GARTNERI OG SKOVBRUG

N 160/1999 19.8.1999 ÆNDRING AF DET INTEGREREDE SIPAC- EFT C 272 af 25.9.1999
SYSTEM FOR BESKYTTELSE MOD 
UVEJRSRISICI

N 424/1999 3.9.1999 STØTTE TIL OPLAGRING AF KARTOFLER EFT C 288 af 9.10.1999
OG KREDITLINJE TIL OPKØB AF 
KARTOFLER TIL KONSUM

N 267/1999 21.10.1999 STØTTE TIL ETIKETTERING AF OKSEKØD, EFT C 340 af 27.11.1999
SVINEKØD OG FJERKRÆ

N 320/1999 9.12.1999 FORANSTALTNINGER FOR PRODUCENTER, EFT C 12 af 15.1.2000
DER BLEV RAMT AF CYKLONEN 
I DECEMBER 1998

Spanien
PAIS VASCO N 499/1998 21.1.1999 FORANSTALTNINGER INDEN FOR EFT C 42 af 17.2.1999

OKSEKØDSSEKTOREN — ALAVA

ARAGON N 559/1998 28.1.1999 FORÆDLING OG MARKEDSFØRING AF EFT C 47 af 20.2.1999
LANDBRUGSVARER

GALICIA N 32/1999 11.2.1999 STØTTE TIL BIAVL EFT C 69 af 12.3.1999

CANARIAS N 707/1998 19.2.1999 FORANSTALTNINGER FOR EFT C 81 af 24.3.1999
FRØAVLSPRODUKTER

COMUNIDAD N 677/1998 26.3.1999 STØTTE TIL FORBEDRING AF FORÆDLING EFT C 99 af 10.4.1999
DE MADRID OG MARKEDSFØRING AF 

LANDBRUGSVARER

REGION N 76/1999 31.3.1999 STØTTE TIL LANDBRUGSSAMMEN-
DE MURCIA SLUTNINGER MED HENBLIK PÅ 

MARKEDSFØRING OG FORÆDLING AF 
LANDBRUGSPRODUKTER
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N 175/1999 3.5.1999 STØTTE TIL VIRKSOMHEDER I EFT C 159 af 5.6.1999
FØDEVARESEKTOREN

CASTILLA N 514/1998 18.5.1999 FORANSTALTNINGER TIL AFBØDNING AF EFT C 173 af 19.6.1999
Y LEON FØLGERNE AF KLIMAFORHOLDENE I 

FORÅRET 1997

PRINCIPADO N 74a/1999 26.5.1999 SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM ASTURIAS EFT C 187 af 3.7.1999
DE ASTURIAS OG LANDBRUGSKREDITBANKEN

PRINCIPADO N 207/1999 28.5.1999 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR EFT C 187 af 3.7.1999
DE ASTURIAS BIAVLSBEDRIFTER

N 705/1998 28.5.1999 FORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR EFT C 187 af 3.7.1999
SPANSKE DYRERACER, DER ER VED AT
UDDØ

NN 25/1999 11.5.1999 DECRET0 35.1993 AF 13. APRIL OM EFT C 225 af 7.8.1999
FINANSIERING AF DRIFTSKAPITAL I 
LANDBRUGSSEKTOREN

CASTILLA N 168/1999 11.5.1999 PENSIONSSTØTTE TIL LANDMÆND OG EFT C 194 af 10.7.1999
Y LEON OPDRÆTTERE

COMUNIDAD N 188/1999 8.6.1999 BEPLANTNING AF VINAREALER MED EFT C 194 af 10.7.1999
DE MADRID OPRINDELSESBETEGNELSEN VINOS 

DE MADRID

CATALUNA N 87/1999 11.6.1999 FORANSTALTNINGER FOR SMV — EFT C 203 af 17.7.1999
KATALONIEN

CANTABRIA N 297/1999 18.6.1999 STØTTE TIL ANSKAFFELSE AF AVLSTYRE EFT C 213 af 24.7.1999

CASTILLA N 279/1999 18.6.1999 BIAVLSBEDRIFTER — CASTILLA Y LEON EFT C 213 af 24.7.1999
Y LEON

N 254/1999 18.6.1999 RENGØRING OG DESINFEKTION AF EFT C 213 af 24.7.1999
KØRETØJER TIL HUSDYRTRANSPORT

CATALUNA N 263a/1999 26.7.1999 OFFENTLIG STØTTE TIL AT OPNÅ IS0 9000- EFT C 253 af 4.9.1999
CERTIFICERING

CATALUNA N 262a/1999 26.7.1999 STØTTE TIL FORBEDRING AF EFT C 253 af 4.9.1999
VIRKSOMHEDERS KVALITET OG 
PRODUKTIVITET

N 255/1999 28.7.1999 STØTTE TIL AVLSFORENINGER EFT C 253 af 4.9.1999

CANTABRIA N 285/1999 27.9.1999 STØTTE TIL FORBEDRING AF EFT C 313 af 30.10.1999
MALKEKVÆGBEDRIFTER

COMUNIDAD N 544/1999 21.10.1999 ERHVERVELSE AF JORD EFT C 340 af 27.11.1999
VALENCIANA

CASTILLA N 493/1999 21.10.1999 STØTTE TIL HUSDYRAVL EFT C 340 af 27.11.1999
Y LEON

CANTABRIA N 603/1999 8.11.1999 OSTEFREMSTILLING (SMV-INITIATIV) EFT C 359 af 11.12.1999

COMUNIDAD N 400/1999 8.11.1999 KVALITETSPROGRAM FOR OLIVENOLIE EFT C 359 af 11.12.1999
VALENCIANA

N 571/1999 9.11.1999 STØTTE TIL KARTOFFELAVL EFT C 359 af 11.12.1999

Sverige
N 544/1998 28.1.1999 STØTTE TIL BEVARELSE AF NATUR- OG EFT C 47 af 20.2.1999

KULTURMILJØER I OMRÅDER MED 
RENSDYRAVL

N 83/1999 8.9.1999 STØTTE TIL DEN AGROMONETÆRE SEKTOR EFT C 359 af 11.12.1999

N 185/1999 22.12.1999 STØTTE TIL CEREALIA AB — 
MILJØFORANSTALTNINGER

Det Forenede Kongerige
N 616/1998 29.1.1999 LANDSKABSFORVALT-NINGSORDNINGEN EFT C 47 af 20.2.1999

N 25/1999 17.2.1999 ÆNDRING AF LANDSKABS- EFT C 81 af 24.3.1999
FORVALTNINGSORDNINGEN
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N 156/1999 21.4.1999 STØTTE TIL FÅREAVL EFT C 159 af 5.6.1999

WALES N 662/1998 29.4.1999 DEN WALISISKE FØDEVARESTRATEGI EFT C 159 af 5.6.1999

N 239/1999 23.6.1999 AGROMONETÆRE FORANSTALTNINGER — EFT C 233 af 14.8.1999
OKSEKØDSSEKTOREN

N 337/1999 11.8.1999 SMÅ SKOVOMRÅDER EFT C 264 af 18.9.1999

N 338/1999 12.8.1999 MILJØFØLSOMME OMRÅDER EFT C 264 af 18.9.1999

NORDIRLAND N 467/1999 18.10.1999 KAPITALTILSKUD TIL FØRSTE ÅRS DRIFT EFT C 332 af 20.11.1999

SKOTLAND N 547/1999 22.10.1999 ORKNEY ISLANDS COUNCIL EFT C 340 af 27.11.1999

WALES N 330/1999 22.10.1999 MILJØSTØTTE TIL LANDBRUGET EFT C 340 af 27.11.1999
(TIR GOFAL)

N 487/1999 26.10.1999 AGROMONETÆR STØTTE — HUMLE- OG EFT C 359 af 11.12.1999
AGERJORDSSEKTOREN

N 483/1999 26.10.1999 AGROMONETÆR STØTTE — HUMLE- OG EFT C 359 af 11.12.1999
AGERJORDSSEKTOREN

N 599/1999 13.12.1999 OPRETTELSE AF AVLSREGISTRE EFT C 12 af 15.1.2000

N 241/1999 8.12.1999 AGROMONETÆR OVERGANGSSTØTTE

N 537/1999 15.11.1999 STØTTE TIL CHEESEMAKERS ASSOCIATION

N 621/1999 25.11.1999 AGROMONETÆR OVERGANGSSTØTTE — 
HØR- OG HAMPORDNINGEN

1.3. Sager, hvor Kommissionen har indledt undersøgelsesprocedure efter EF-traktatens artikel 88,
stk. 2, med hensyn til hele støtten eller en del heraf

Belgien
N 380/1998 17.2.1999 BESKYTTELSE AF MILJØET MOD EFT C 129 af 8.5.1999

FORURENING SOM FØLGE AF GØDNING

Danmark
N 489/1998 3.3.1999 ÆNDRING AF EN AFGIFTSORDNING I 

FJERKRÆSEKTOREN. BEKÆMPELSE OG 
FOREBYGGELSE AF SYGDOMMEN 
GUMBORO

Frankrig
N 79/1999 29.9.1999 STØTTE TIL OMLÆGNING AF EFT C 359 af 11.12.1999

VINDYRKNINGSAREALER I CHARENTES

Tyskland
THÜRINGEN NN 108/1998 3.3.1999 STØTTEFORANSTALTNINGER TIL FRUGT- EFT C 120 af 1.5.1999

OG GRØNTSAGSAVL

MECKLENBURG- N 22a/1998 21.4.1999 PR-FORANSTALNTNINGER FOR EFT C 213 af 24.7.1999
VORPOMMERN LANDBRUGSVARER

THÜRINGEN NN 28/1999 4.5.1999 LÅNEGARANTI TIL EN EFT C 238 af 21.8.1999
KØDFORÆDLINGSVIRK-SOMHED, 
GREUSSENER SALAMIFABRIK GMBH

N 258/1998 13.10.1999 STØTTEFORANSTALTNINGER FOR JO.C 359 af  11.12.1999
SUKKERSEKTOREN

THÜRINGEN NN 90/1997 26.10.1999 RHONGOLD MOLKEREI FRICKE GMBH 
& CO. KALTENSUNDHEIM
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Irland
NN 23/1999 8.7.1999 STØTTE I FORBINDELSE MED FODERTAB EFT C 280 af 2.10.1999

I VINTEREN (FEBRUAR 1999)

Italien
SARDINIEN N 182/1998 21.4.1999 REGIONALLOV AF 4.2.1998. UDGIFTER EFT C 220 af 31.7.1999

UNDER EUGFL — UDVIKLINGSSEKTIONEN

Nederlandene
N 534/1997 20.7.1999 PARAFISKALE AFGIFTER TIL FINANSIERING EFT C 280 af 2.10.1999

N 20/1999 28.7.1999 SUPPLERENDE LEDSAGE- EFT C 36 af 23.10.1999
FORANSTALTNINGER FOR 
SVINEAVLSREFORMEN

Portugal
N 704/1998 4.5.1999 FORANSTALTNING TIL FORDEL FOR EFT C 220 af 31.7.1999

OPDRÆT AF SØER

Spanien
EXTREMADURA NN 25/1999 11.5.1999 DECRETO 35.1993 AF 13. APRIL OM EFT C 225 af 7.8.1999

FINANSIERING AF DRIFTSKAPITAL I 
LANDBRUGSSEKTOREN

NN 26/1999 11.5.1999 BEKENDTGØRELSE AF 8. JULI 1998 OM EFT C 233 af 14.8.1999
FASTSÆTTELSE AF STØTTE TIL
GARTNERIPRODUKTION TIL INDUSTRIEL
FORÆDLING 97/98

Sverige
NN 149/1998 13.10.1999 STØTTE TIL NYA HOLMLUNDS LIVS AB. EFT C 359 af 11.12.1999

1.4. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet og afsluttet
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en positiv beslutning

Tyskland
THÜRINGEN C 16/1999 13.10.1999 STØTTEFORANSTALTNINGER TIL FRUGT- EFT C 120

OG GRØNTSAGSAVL

MECKLENBURG- C 23/1999 25.11.1999 PR-FORANSTALTNINGER FOR 
VORPOMMERN LANDBRUGSVARER

Grækenland
C 68/1998 26.10.1999 FORANSTALTNINGER FOR UNGE 

LANDMÆND

Italien
C 56/1996 11.5.1999 STØTTE TIL SUKKERSEKTOREN EFT L 236 af 7.9.1999

CAMPANIA C 29/1996 23.6.1999 CAMPANIA — REGIONALLOV 31.90

TOSCANA C 57/1998 10.11.1999 STØTTEFORANSTALTNINGER FOR 
KVÆGRACEN CHIANINA (1997-1999) 
TOSCANA
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Nederlandene
C 80/1998 8.12.1999 STØTTE TIL SVINEOPSAM-LINGSCENTRENE

Det Forenede Kongerige
NORDIRLAND C 76/1998 9.6.1999 KOMPENSATIONSORDNING FOR EFT L 227 af 28.8.1999

NEDSLAGNING — SVINESEKTOREN

1.5. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet og afsluttet
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en negativ eller delvis negativ beslutning

Østrig
C 57/1996 3.2.1999 LEMPELSE AF AFGIFTEN PÅ DIREKTE EFT L 35 af 30.11.1999

SALG AF ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER

NIEDER- C 82/1998 8.12.1999 DIREKTIVER TIL FREMME AF OPDRÆT AF 
ÖSTERREICH MODERGEDER

Grækenland
C 60/1994 20.7.1999 DET GRÆSKE BOMULDSAGENTUR

Italien
SARDINIEN C 51/1996 30.3.1999 AFGØRELSE AF 24.10.1995 (ART.16 I 

REGIONALLOV 9.62) OM TILDELING AF 
FORVALTNINGSKREDITTER I 
MEJERISEKTOREN

C 56/1996 11.5.1999 STØTTE TIL SUKKERSEKTOREN EFT L 236 af 7.9.1999

CAMPANIA C 29/1996 23.6.1999 CAMPANIA — REGIONALLOV 31.90

SICILIEN C 1/1998 22.12.1999 GARANTIFOND FOR FRUGT- OG 
GRØNTSAGSSEKTOREN

TOSCANA C 57/1998 10.11.1999 STØTTEFORANSTALTNINGER FOR 
KVÆGRACEN CHIANINA (1997-1999) 
TOSCANA

C 36/1998 10.11.1999 ÆNDRINGER AF GARANTI-FONDEN MED 
HENBLIK PÅ GÆLDSKONSOLIDERING AF 
SMV UNDER MÅL 1 — LANDBRUG

Nederlandene
C 34/1997 20.7.1999 STØTTE OG PARAFISKALE AFGIFTER 

VEDRØRENDE REKLAME FOR 
PRYDPLANTER

Portugal
C 65/1997 25.11.1999 KREDITLINJE FOR GÆLDS-AFVIKLING FOR

INTENSIVE AVLSBEDRIFTER OG FORNYET
IGANGSÆTNING AF SVINEAVL

Spanien
EXTREMADURA C 37/1999 22.12.1999 DECRETO 35.1993 AF 13. APRIL TIL

FINANSIERING AF DRIFTSKAPITAL I
LANDBRUGET

C 38/1999 22.12.1999 BEKENDTGØRELSE AF 8. JULI 1998 OM
FASTSÆTTELSE AF STØTTE TIL
GARTNERIPRODUKTION TIL INDUSTRIEL
FORÆDLING 97/98
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1.6. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren, efter at den pågældende medlemsstat har
trukket det anfægtede støtteprojekt tilbage

Danmark
C 15/1999 23.6.1999 ÆNDRING AF EN AFGIFTSORDNING I

FJERKRÆSEKTOREN. BEKÆMPELSE OG
FOREBYGGELSE AF SYGDOMMEN
GUMBORO

Italien
VENETO C 53/1998 17.2.1999 KORTFRISTEDE LÅN MED EFT C 99 af 10.4.1999

RENTEGODTGØRELSE TIL LANDBRUGET

EMILIA- C 4/1996 20.7.1999 FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF EFT C 313 af 30.10.1999
ROMAGNA KOLLEKTIVE GARANTIER I LANDBRUGET

OG I LANDBRUGSFØDE-VAREINDUSTRIEN

1.7. Støtteordninger, som har givet anledning til, at Kommissionen har foreslået foranstaltninger i
medfør af EF-traktatens artikel 88, stk. 1

Italien
MARCHE C 6/1994 20.7.1999 ØKOLOGISK LANDBRUG — EFT C 313 af 30.10.1999

REGIONALLOV 44.92

Portugal
NN 42/1999 28.7.1999 MODERNISERING AF LANDBRUG, EFT C 272 af 25.9.1999

GARTNERI OG SKOVBRUG

1.8. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Finland
N 314/1998 3.2.1999 STØTTE TIL SKOVBRUGSFORANSTALT- EFT C 21 af 26.1.1999

NINGER (ÅLAND)

Tyskland
C 17/1998 20.1.1999 ENTEIGNUNGS- UND 

AUSGLEICHLEISTUNGS-GESETZ

Grækenland
C 32/1998 17.3.1999 STØTTE TIL TILBAGEBETALING AF EFT C 120 af 1.5.1999

KOOPERATIVERS OG ANDRE 
VIRKSOMHEDERS TILGODEHAVENDER

Spanien
ANDALUSIEN C 26/1997 3.2.1999 STØTTE TIL VIRKSOMHEDEN HIJOS DE EFT L 193 af 26.7.1999

ANDRES MOLINA SA (HAMSA)
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2. Inden for fiskerisektoren

2.1. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet uden at indlede
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

Nederlandene
N 405/98 16.7.1998 FOND FOR MUSLINGEFORSKNING EFT C 72 af 16.3.1999

N 406/98 16.7.1998 FOND FOR AFSÆTNING AF MUSLINGER EFT C 72 af 16.3.1999

N 502/98 4.9.1998 NEDSÆTNING AF FISKERIKAPACITETEN EFT C 32 af 6.2.1999

N 679/98 10.12.1998 FACILITETER I FISKERIHAVNE EFT C 88 af 30.3.1999

N 683/98 14.12.1998 FREMME AF FISKEOPDRÆT OG FORSKNING EFT C 264 af 18.9.1999

N 684/98 15.12.1998 REJEFISKERISEKTOREN EFT C 166 af 12.6.1999

N 99/99 25.2.1999 FREMME AF SALGET AF FISKERIVARER EFT C 213 af 24.7.1999

N 294/99 19.5.1999 FREMME AF AKVAKULTUR EFT C 253 af 4.9.1999

N 440/99 2.8.1999 ÆNDRING AF DEN EKSISTERENDE STØTTE TIL EFT C 332 af 20.11.1999
AFSÆTNINGSKAMPAGNER FOR REJER

N 454/99 9.8.1999 STØTTE TIL INFRASTRUKTURERNE I FISKERIHAVNE EFT C 332 af 20.11.1999

N 527/99 31.8.1999 FISKERIVIRKSOMHEDER. STØTTE TIL EFT C 359 af 11.12.1999
KONSULENTHONORARER

Spanien
N 401/B/98 17.7.1998 FORARBEJDNING OG OMSÆTNING AF FISKERIVARER EFT C 11 af 15.1.1999

N 560/98 8.10.1998 STØTTE TIL FISKERIORGANISATIONER EFT C 11 af 15.1.1999

N 639/98 24.11.1998 ÆNDRING AF BEKENDTGØRELSE 228/96 EFT C 144 af 22.5.1999
(BASKERLANDET)

N 74/B/99 8.2.1999 STØTTE I FORM AF NEDSAT RENTESATS (ASTURIAS) EFT C 225 af 7.8.1999

N 81/99 12.2.1999 MIDLERTIDIG INDSTILLING AF NOTFISKE-RIET EFTER EFT C 213 af 24.7.1999
SARDINER (ANDALUCÍA)

N 123/99 8.3.1999 MIDLERTIDIG INDSTILLING I FORBINDELSE MED EFT C 298 af 16.10.1999
MAROKKO-AFTALEN

N 181/99 29.3.1999 PILOTPROJEKTER INDEN FOR FORSØGSFISKERI EFT C 272 af 24.9.1999

N 206/99 15.4.1999 PESCA-INITIATIVET EFT C 213 af 24.7.1999

N 263/B/99 5.5.1999 STØTTE TIL AT OPNÅ ET KVALITETSCERTICIKAT EFT C 288 af 9.10.1999
(CATALUÑA)

N 387/99 21.6.1999 STØTTE TIL AKVAKULTUR (SKALDYR) EFT C 298 af 16.10.1999

N 388/99 21.6.1999 STØTTE TIL AKVAKULTUR (SKALDYR) EFT C 272 af 24.9.1999

NN 37/99 26.2.1999 MIDLERTIDIG INDSTILLING AF NOTFISKE-RIET EFTER EFT C 213 af 24.7.1999
SARDINER (GALICIA)

Tyskland
N 124/99 4.3.1999 PESCA-INITIATIVET (MECKLENBURG-VORPOMMERN) EFT C 166 af 12.6.1999

N 559/99 13.9.1999 STØTTE TIL STRUKTURELLE FORANSTALTNINGER EFT C 365 af 18.12.1999
INDEN FOR FISKERIET

NN 172/97 12.11.1997 STØTTE TIL KRISERAMTE VIRKSOMHEDER
(MECKLENBURG-VORPOMMERN)

Danmark
N 527/98 22.9.1998 FORSØGSFISKERI OG PRODUKTUDVIKLING EFT C 11 af 15.1.1999

N 666/98 1.12.1998 STØTTE TIL OPHUGNING AF FISKERFARTØJER EFT C 72 af 16.3.1999

N 47/99 13.1.1999 STØTTE TIL FISKERIET (KONSOLIDERING) EFT C 113 af 24.4.1999

N 64/99 19.1.1999 STØTTE TIL LANDBRUG OG FORSØGSFISKERI EFT C 166 af 12.6.1999
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N 89/99 15.1.1999 KONGERIGET DANMARKS FISKERIBANK EFT C 151 af 29.5.1999

N 147/99 17.3.1999 TILSKUD TIL BYGNING AF FISKERFARTØJER EFT C 259 af 11.9.1999

N 331/99 16.6.1999 STØTTE VED SYGDOM INDEN FOR AKVAKULTUR EFT C 288 af 9.10.1999

Portugal
N 347/99 23.6.1999 LØNGODTGØRELSESFOND EFT C 326 af 13.11.1999

N 365/99 31.12.1999 PROGRAMAFTALER EFT C 379 af 31.12.1999

NN 129/97 12.8.1997 AZORERNE. ERSTATNING FOR SKADER EFT C 129 af 8.5.1999

Frankrig
N 551/98 1.10.1998 SANERINGSSTØTTE EFT C 340 af 27.11.1999

N 183/99 6.4.1999 GARANTIFOND EFT C 181 af 26.6.1999

N 500/99 31.8.1999 SKATTELIGNENDE AFGIFTER (OFIMER) EFT C 340 af 27.11.1999

NN 4/98 9.12.1997 STØTTE TIL PRODUKTION AF MARINE AFGRØDER EFT C 213 af 24.7.1999

Italien
N 364/98 30.6.1998 EF-INITIATIVET PESCA EFT C 84 af 26.3.1999

N 372/C/98 6.7.1998 FISKERI OG ØKOLOGISK AKVAKULTUR (LIGURIA) EFT C 144 af 22/05/1999

N 21/99 21.12.1998 BESKYTTELSE OG UDNYTTELSE AF EFT C 306 af 23.10.1999
FISKERRESSOURCER (SARDINIEN)

N 116/99 24.2.1999 INDSTILLING AF FISKERIET (SARDINIEN) EFT C 203 af 17.7.1999

N 419/99 21.7.1999 TEKNISKE AFBRYDELSER I FISKERIET OG SOCIALE EFT C 306 af 23.10.1999
LEDSAGEFORANSTALTNINGER

NN 179/97 3.12.1997 STØTTE TIL KOOPERATIVER TIL FORVALTNING AF EFT C 84 af 26.3.1999
FISKEHALLER (ABRUZZE)

NN 183/97 11.12.1997 STØTTE MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BEVARELSEN EFT C 203 af 17.7.1999
OG FORVALTNINGEN AF FISKEBESTANDE »SPADARE«

NN 24/98 20.2.1998 STØTTE TIL OMSTRUKTURERING AF EFT C 84 af 26.3.1999
FISKERIKOOPERATIVER

NN 39/98 31.3.1998 STØTTE TIL FISKERIET EFT C 11 af 15.1.1999

NN 101/98 22.9.1998 LOV NR. 164 AF 21.5.1998 (FISKERI OG AKVAKULTUR)

NN 119/98 29.10.1998 REGIONAL LOV NR. 25 AF 1.12.1998 (SICILIEN) EFT C 203 af 17.7.1999

Finland
NN 71/97 22.1.1997 STØTTE TIL LAKSEFISKERE FOR MIDLERTIDIGT OPHØR EFT C 81 af 24.3.1999

Det Forenede Kongerige
N 507/99 24.8.1999 PESCA-PROJEKT, ANGUS COUNCIL EFT C 340 af 27.11.1999

3. Inden for transportsektoren

3.1. Artikel 87 finder ikke anvendelse

NN 109/1998 UK Lufthavnen i Manchester 26.5.1999

3.2. Beslutning om ikke at gøre indsigelser

N 404/1998 NL Støtte til fordel for persontransport 3.3.1999

N 635/1998 E Støtte til fordel for virksomheden Raluy 3.3.1999

N 638/1998 I Lufthavnen på øen Elba 30.3.1999
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N 102/1999 IRL Søtransport — skattemæssige foranstaltninger 21.4.1999

N 588/1998 DK Varetransport — støtte til dækning af eksterne omkostninger 21.4.1999

N 191/1999 E Giroman 4.5.1999

N 192/1999 E Autotrasportesaragones 4.5.1999

NN 35/1999 B Opmudring og handelsflåden 4.5.1999

N 200/1999 E Søtransport — Balearerne 26.5.1999

N 231/1999 IRL Program til fordel for søfolk 9.6.1999

N 521/1998 E Godstransport ad vej (Eurogate-projektet) 23.6.1999

N 121/1999 A Støtte til kombineret transport 8.7.1999

N 302/1999 E Mari Renom 19.7.1999

N 404/1999 E Statsgarantier ved køb af fartøjer 20.7.1999

N 396/1999 I Fritagelse for sociale bidrag for cabotagesejlads 28.7.1999

N 196/1999 E Inbercondor Barcelona 30.7.1999

N 399/1999 I Sociale takster — Sicilien 3.9.1999

N 368/1999 E Iberia 3.9.1999

N 713/1997 EL Foranstaltninger vedrørende Rion Antirion-projektet 29.9.1999

N 462/1999 EL Landevejsinfrastrukturer 29.9.1999

N 491/1999 E Førtidspensioneringspræmier for selvstændige vognmænd 21.10.1999

N 293/1999 B Støtte inden for området kombineret transport (regionen Flandern) 26.10.1999

N 199/1999 NL Offentlig passagerbefordring 2000 10.11.1999

N 568/1999 F Kanal- og flodsejlads 10.11.1999

N 569/1999 D Kanal- og flodsejlads — støtte til uddannelse 10.11.1999

N 412/1999 I Vejtransport og kombineret transport i Marche-regionen 8.12.1999

N 389/1999 I Sammenslutning af vejgodstransportvirksomheder 22.12.1999

N 237/1999 I Støtte til tjenester, der supplerer lokale passagertjenester i 15.10.1999
Piemonte-regionen 

3.3. Beslutninger om at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2

NN 68/1999 I Tirrenia-koncernen 8.7.1999

NN 83/1999 B Støtte til uddannelse — Sabena 20.7.1999

NN 51/1999 NL Kombineret transport — Rotterdam 21.4.1999

C 32/1993 E Støtte til fordel for færgeselskabet Golfo de Vizcaya SA 26.5.1999

N 351/1998 F Fritagelse for erhvervsskat for stevedorekompagniernes materiel 26.5.1999
i havnene

3.4. Endelige negative beslutninger
C 42/1999 F Fritagelse for erhvervsskat for stevedorekompagniernes materiel 22.12.1999

i havnene

3.5. Endelige positive beslutninger

C 2/1997 NL Forberedelsesomkostninger for kombineret transport 21.4.1999

C 21/1999 I Omstrukturering af speditionsmarkedet 4.5.1999

C 59/1999 NL BCC 10.11.1999

C 42/1999 F Fritagelse for erhvervsskat for stevedorekompagniernes materiel 22.12.1999
i havnene

3.6. Forslag til hensigtsmæssige foranstaltninger

E 4/1999 A Motorvej i Tyrol 3.3.1999

E 6/1999 I DPR 902 af 9.11.1976 8.7.1999

E 7/1999 I Funivaria Corrigendum i 2000
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Sag Parter Dato Offentliggjort i

T129/95, Neue Maxhütte Stahlwerke m.fl. mod Kommissionen 21.1.1999 [1999] Sml. II-17
T-2/96, (»Neue Maxhütte I — CFI«)
T-97/96

T-230/95 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) mod 28.1.1999 [1999] Sml. II-123
Kommissionen

T-14/96 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) mod 28.1.1999 [1999] Sml. II-139
Kommissionen

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen 11.2.1999 [1999] Sml. II-179
& Hapag-Lloyd mod Kommissionen

T-58/98 Sardegna Lines — Servizi Maritimi della Sardegna SpA 16.3.1999
mod Kommissionen

T-37/97 Forges de Clabecq SA mod Kommissionen 25.3.1999

T-164/96 Moccia Irme SpA, Prolafer Srl, Ferriera Acciaieria 12.5.1999
T-165/96 Casilina SpA, Dora Ferriera Acciaieria Srl, Ferriera 
T-166/96 Lamifer S.p.A, Nuova Sidercamuna SpA (under afvikling)
T-167/96 mod Kommissionen
T-122/97
T-130/97

T-17/96 TF1 mod Kommissionen 3.6.1999

T-288/97 Regionen Friuli-Venezia Giulia mod Kommissionen 15.6.1999

T-82/96 ARAP (Ass. does Refinadores de A. Portugueses) m.fl. 17.6.1999
mod Kommissionen (»ARAP II«)

T-89/96 British Steel mod Kommissionen 7.7.1999

T-106/96 Wirtschaftsvereinigung Stahl mod Kommissionen 7.7.1999

T-110/98 RJB Mining plc mod Kommissionen 9.9.1999

T-110/97 Kneissl Dachstein Sportartikel AG mod Kommissionen 6.10.1999

T-123/97 Salomon SA mod Kommissionen 6.10.1999

T-132/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG & Volkswagen Sachsen 15.12.1999
T-143/96 GmbH mod Kommissionen

T-158/96 Acciaierie di Bolzano SpA (SCB) mod Kommissionen 16.12.1999

Sag Parter Dato Offentliggjort i

C-342/96 Spanien mod Kommissionen 29.4.1999 [1999] Sml. I -2459

C-6/97 Italien mod Kommissionen 19.5.1999

C-75/97 Belgien (Maribel bis/ter) mod Kommissionen 17.6.1999

C-295/97 Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio 17.6.1999
mod IFITALIA, Dornier, Min. della Difesa

C-256/97 Procureur du Roi mod D.M. Transport 29.6.1999

C 254/97 Société Baxter m.fl. mod Frankrig 8.7.1999

C-251/97 Frankrig mod Kommissionen 5.10.1999

2. Domstolen
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IV— INTERNATIONALT

Beretning fra kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af aftalen mellem
De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af deres
konkurrencelovgivning, 1. januar 1999 til 31. december 1999

1. Indledning

Den 23. september 1991 indgik Kommissionen en aftale med regeringen for Amerikas Forenede Stater
om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning (294) (herefter benævnt 1991-aftalen), hvis mål er at
styrke samarbejdet mellem konkurrencemyndighederne. Ved Rådets og Kommissionens fælles afgørelse
af 10. april 1995 (295) blev aftalen godkendt og erklæret gyldig.

En anden aftale (herefter benævnt 1998-aftalen), som styrker bestemmelserne om »positive comity«
(positiv behandling) i 1991-aftalen, trådte i kraft den 4. juni 1998 (296) efter at være blevet godkendt ved
Rådets og Kommissionens fælles afgørelse af 29. maj 1998.

Den 8. oktober 1996 vedtog Kommissionen den første rapport om gennemførelsen af 1991-aftalen for
perioden 10. april 1995-30. juni 1996 (297). Den anden rapport dækker resten af kalenderåret 1996, dvs.
perioden 1. juli 1996-31. december 1996 (298). Den tredje rapport dækker hele kalenderåret 1997 (299)
og den fjerde kalenderåret 1998 (300). Nærværende rapport dækker kalenderåret 1. januar 1999-31.
december 1999. Rapporten bør læses i forlængelse af den første rapport, som i detaljer beskriver
fordelene ved et sådant samarbejde, men også dets begrænsninger.

Sammenfattet indeholder 1991-aftalen følgende bestemmelser:

— meddelelse om sager, der behandles af den ene parts konkurrencemyndigheder, når disse sager
påvirker væsentlige interesser for den anden part (artikel II) og udveksling af oplysninger om
generelle spørgsmål i forbindelse med håndhævelsen af konkurrencereglerne (artikel III)

— samarbejde og samordning af de foranstaltninger, som parternes konkurrencemyndigheder træffer
(artikel IV)

— en procedure for »traditionel behandling« (traditional comity), hvorefter begge parter forpligter sig
til at tage hensyn til den anden parts væsentlige interesser, når de træffer foranstaltninger om
håndhævelse af deres konkurrenceregler (artikel VI)
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(294) Agreement between the Government of the United States of America and the Commission of the European
Communities regarding the application of their competition laws (Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber
og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning) (EFT L 95 af
27.4.1995, s.47 og 50)

(295) Se EFT L 95 af 27.4.1995, s. 45 og 46.
(296) Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af

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

(297) KOM(96) 479 endelig udg., se 26. beretning om konkurrencepolitikken, s. 299-311.
(298) KOM(97) 346 endelig udg., se 26. beretning om konkurrencepolitikken, s. 312-318.
(299) KOM(98) 510 endelig udg., se 27. beretning om konkurrencepolitikken, s. 317-327.
(300) KOM(99) 439 endelig udg.



— en procedure for »positiv behandling« (positive comity), hvorefter den ene part kan opfordre den
anden part til efter dennes egne regler at træffe passende foranstaltninger over for en
konkurrencebegrænsende adfærd på sidstnævntes område, der påvirker den opfordrende parts
væsentlige interesser (artikel V).

Det blev desuden præciseret i 1991-aftalen, at ingen af disse bestemmelser måtte fortolkes på en måde,
der strider mod gældende lovgivning i EF og USA (artikel IX). Konkurrencemyndighederne er således
fortsat bundet af de interne regler om beskyttelse af fortrolige oplysninger, som de kommer i besiddelse
af i forbindelse med deres respektive undersøgelser (artikel VIII).

1998-aftalen præciserer både proceduren for samarbejdsinstrumentet i form af »positiv comity« og de
omstændigheder, hvorunder det kan bringes i anvendelse. Den beskriver navnlig, hvornår den
opfordrende part ved henvisning af en sag normalt bør indstille sine egne håndhævelsesforanstaltninger.

2. Samarbejde mellem EF og USA i enkeltsager i 1999

I løbet af 1999 samarbejdede Kommissionen med konkurrencedepartementet under det amerikanske
justitsministerium US-DoJ (US Department of Justice) og US-FTC (US Federal Trade Commission) i en
lang række sager. Udover de specifikke sagsrelaterede fordele ved dette snævre samarbejde for både
konkurrencemyndighederne og parterne i sagerne (i form af en hurtigere og mere sammenhængende
sagsbehandling på begge sider af Atlanten) bidrager den tætte daglige kontakt mellem sagsbehandlerne
i Kommissionen (GD for Konkurrence) og i US-DoJ og FTC til opbygning af gensidig tillid, bedre
kendskab til partnerens materielle og proceduremæssige regler, overensstemmende analyse af
konkurrenceaspekter og skridt i retning af bedste praksis i såvel materielle som proceduremæssige
spørgsmål.

2.1. Fusionssager

Efter vedtagelsen af fusionsforordningen er der — næsten hvert år — sket en markant stigning i antallet
af transaktioner, der anmeldes til Kommissionen. I 1999 var der således også en markant stigning i
forhold til 1998. Ud over stigningen i antallet af transaktioner er det klart, at et stadig større antal sager
omfatter virksomheder, som har hjemsted i forskellige dele af verden, og den nuværende fusionsbølge
har en egentlig global dimension. I 1999 var der således tale om en yderligere stigning i antallet af
fusionssager, der blev anmeldt i henhold til aftalen, og en betydelig intensivering af samarbejdet mellem
USA og EU om behandlingen af disse sager.

Sagsbehandlerne er begyndt rutinemæssigt at anmode de anmeldende parter om fritagelse for
fortrolighedskravet i forbindelse med de oplysninger, de stiller til rådighed for myndighederne. Sådanne
fritagelser gør det muligt for myndighederne at udveksle fortrolige oplysninger. Ofte er hovedformålet
hermed ikke at få de oplysninger, der kan udveksles, men at fjerne de begrænsninger, der i modsat fald
kunne forhindre myndighederne i at føre en fri og uhindret dialog. Sådanne udvekslinger kan f.eks.
forhindre misforståelser, der ellers kunne opstå. En sådan koordineret fremgangsmåde kan lette byrden
for de anmeldende parter og tredjemand.

Det omfattende samarbejde i fusionssager er i reglen koncentreret om tre områder: markedsdefinitionen
(produktmarkeder og geografiske markeder), vurderingen af den foreslåede transaktions sandsynlige
konkurrencemæssige virkninger på det/de pågældende marked/er samt relevansen af eventuelle
afhjælpende foranstaltninger fra parternes side med henblik på at løse eventuelle konkurrencemæssige
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problemer, som myndighederne har identificeret. Samarbejdet mellem EU og USA har været kendetegnet
ved, at den holdning, som myndighederne på begge sider af Atlanten har lagt for dagen i relation til alle
disse tre områder, i stigende grad har nærmet sig hinanden. Nedenfor er anført nogle eksempler på det
konkrete samarbejde om fusionssager i 1999.

Det transatlantiske samarbejde (i dette tilfælde mellem Kommissionen og FTC) i 1999 var særligt intenst
i forbindelse med de store fusionssager inden for olieindustrien, navnlig Exxon/Mobil-fusionen.
Umiddelbart efter transaktionens offentliggørelse (december 1998) indledtes de uformelle kontakter
mellem FTC og Kommissionen, dvs. længe inden den formelle anmeldelse i maj 1999. De europæiske
og amerikanske myndigheder kunne således drøfte de særlige konkurrenceproblemer for fremtidens olie-
og gasproduktion, som de hver især frygtede måtte opstå som følge af oprettelsen af en gruppe såkaldt
»superstærke« olieselskaber. Efter anmeldelsen og efter at have fået dispensation fra de fusionerende
parter, så de to myndigheder kunne udveksle fortrolige oplysninger, blev sagens materielle aspekter i vidt
omfang vurderet i nært samarbejde mellem de to myndigheder. Kommissionens tjenestemænd aflagde
besøg og gennemgik dokumenter hos FTC, ligesom der jævnlig blev holdt telefonkontakt, udvekslet
dokumenter og holdt anden form for kontakt mellem de to undersøgelseshold.

Drøftelserne drejede sig for begge siders vedkommende mest om vurderingen af den påtænkte
transaktions virkninger for konkurrencen på de forudgående markeder (prospektering, udvikling,
produktion og salg af råolie og naturgas). Fusionens sandsynlige virkninger for markedet for
smøremidler til fly blev også nøje drøftet indbyrdes, og samarbejdet fortsætter med hensyn til
iværksættelsen af de tilsagn, som parterne har givet til begge myndigheder.

Der var endvidere tale om et tæt samarbejde mellem Kommissionen og FTC i forbindelse med BP
Amoco/ARCO-fusionen.

Kommissionen arbejdede tæt sammen med DoJ om behandlingen af Allied Signal/Honeywell-
fusionssagen. Kommissionens undersøgelse var koncentreret om en række markeder for
flyelektronikprodukter (kommunikations- og navigationsudstyr, antikollisionssystemer, vejrradarer osv.),
som leveres til trafikflyvningsindustrien samt rumfarts- og forsvarsindustrien. Der var hyppige
(hovedsagelig telefon-) kontakter mellem de relevante medarbejdere hos begge myndigheder. De første
drøftelser var koncentreret om definitionen af de produktmarkeder, som var berørt af den foreslåede
transaktion, og deres geografiske omfang. I senere faser var drøftelsen hovedsagelig koncentreret om
relevansen af de afhændelser og tilsagn, som parterne tilbød de to myndigheder. Sidstnævnte drøftelser
fortsatte endog, efter at fusionen var blevet godkendt af Kommissionen, men endnu ikke af DoJ.
Samarbejdet i forbindelse med afhændelserne viste sig særligt nyttigt for Kommissionen i betragtning
af, at de fleste af de aktiver, der skulle afhændes, var placeret i De Forenede Stater.

Samarbejdet i forbindelse med Allied Signal/Honeywell blev i vidt omfang lettet som følge af, at de
fusionerende parter havde givet fuld dispensation fra fortrolighedskravet, således at der kunne ske
udveksling af markedsdata og anden dokumentation, som var indgivet til de to myndigheder.

Kommissionen samarbejdede også med DoJ om behandlingen af BT/AT&T-sagen. Denne transaktion
blev anmeldt til Kommissionen i henhold til fusionsforordningens nye artikel 2 (i kraft siden marts
1998), hvorefter forordningens anvendelsesområde blev udvidet til også at omfatte selvstændigt
fungerende joint ventures oprettet i samarbejdsøjemed. Også i dette tilfælde var der hyppige kontakter,
hovedsagelig pr. telefon. Drøftelsen var koncentreret om definitionen af de produkt-/servicemarkeder,
der var berørt af den foreslåede transaktion, og deres geografiske omfang, og om sandsynligheden for,
at joint venture-selskabet vil være i stand til at udøve indflydelse på disse markeder. Samarbejdet var
navnlig nyttigt ved vurderingen af transaktionens sandsynlige virkning for kunderne.
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2.2. Kartelsager

Samarbejdet mellem EU og USA om kartelsager er blevet markant forbedret i det seneste år. Kontakter
mellem de relevante afdelinger i Kommissionen og navnlig DoJ er blevet almindelige: der har været tale
om en række sagsbehandlerbesøg (Kommissionen/DoJ). Samarbejdet har været særligt nyttigt i
forbindelse med undersøgelser af karteller, som har haft indvirkninger på begge sider af Atlanten.

Det må ikke desto mindre erkendes, at et effektivt samarbejde om bekæmpelsen af karteller i alvorlig
grad hæmmes af, at myndighederne ikke er i stand til at udveksle fortrolige oplysninger. En såkaldt
»andengenerationsaftale«, som ville muliggøre en sådan kommunikation, ville i vidt omfang forbedre
situationen i denne henseende, men nationale lovmæssige hindringer for udvekslingen af fortrolige
oplysninger vanskeliggør indgåelsen af en sådan yderligere aftale. Det er navnlig værd at lægge mærke
til, at i mange kartelsager gennemføres undersøgelserne ikke parallelt, men efter hinanden. Det vil sige,
at en af myndighederne »går først«, da myndigheden ikke er i stand til at informere den anden om
enkelthederne i forbindelse med undersøgelsen, og den anden myndighed får formentlig først kendskab
til undersøgelsen, når den bliver offentliggjort. Dette vanskeliggør myndighedernes mulighed for så
effektivt og hurtigt som muligt at gøre noget ved den trussel, som multinationale karteller udgør.

DoJ var vært for en særdeles vellykket workshop vedrørende bekæmpelse af karteller den 30. september-
1. oktober 1999, som alle deltagere (bl.a. embedsmænd fra Kommissionens GD for Konkurrence) synes
at have fået udbytte af. Workshoppens panelsystem viste sig effektivt ved at fokusere på særlige
problemer/spørgsmål: samarbejde/immunitet, undersøgelsesmetoder osv.

3. Administrative ordninger for deltagelse

Kommissionen vedtog den 31. marts 1999 en konkret formulering af de administrative ordninger mellem
EF’s og USA’s konkurrencemyndigheder om partnernes gensidige deltagelse i visse faser af de
procedurer, der indledes på grundlag af deres respektive konkurrenceregler (301).

Disse ordninger blev indgået som led i aftalerne mellem De Europæiske Fællesskaber og USA’s regering
om håndhævelsen af deres konkurrencelovgivning og navnlig bestemmelserne om koordinering af
håndhævelsesaktiviteter. Ordningerne skal bidrage til at bedre konkurrencemyndighedernes indbyrdes
kendskab til hinandens procedurer og styrke koordineringen, samarbejdet og forebyggelsen af konflikter
i sager af fælles interesse. Hverken disse administrative ordninger eller brevvekslingen mellem
Kommissionen og USA’s konkurrencemyndigheder, som skitserer og bekræfter en fælles forståelse af de
omtalte ordninger, udgør en bindende international aftale.

Ordningerne er bilaterale og gensidige. De giver de amerikanske konkurrencemyndigheder mulighed for
at deltage som observatører i afhøringer, som Kommissionen foretager i sager af fælles interesse, og
omvendt får Kommissionen mulighed for på samme vilkår at deltage i møder på højt plan (såkaldte
»pitch meetings«) mellem de amerikanske konkurrencemyndigheder og de parter, over for hvem de
amerikanske konkurrenceregler bringes i anvendelse.

I henhold til ordningerne kan en anmodning om deltagelse i en afhøring eller i et møde accepteres i
relevante sager med forbehold af tilstrækkelige garantier eller tilsvarende forholdsregler vedrørende
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fortrolig behandling og anvendelse af oplysninger. Deltagelse i afhøringer og møder med de amerikanske
myndigheder er betinget af de berørte personers udtrykkelige accept. Ordningerne begrænser i øvrigt på
ingen måde de involverede personers rettigheder.

De nye administrative ordninger blev for første gang anvendt i december 1999, hvor repræsentanter for
FTC deltog i Kommissionens afhøring i BOC/Air Liquide-fusionssagen.

4. EU/US Arbejdsgruppe på fusionsområdet

På det årlige bilaterale møde, der blev afholdt den 5. oktober 1999 i Bruxelles mellem Kommissionen
(GD for Konkurrence), FTC og DoJ, blev det besluttet at nedsætte en ny EU/US arbejdsgruppe, som har
til formål at styrke det transatlantiske samarbejde inden for kontrol med »globale« fusioner.

Det var opfattelsen, at selv om samarbejdet mellem EU og USA var meget vellykket i fusionssager,
kunne det stadig forbedres, navnlig på baggrund af den nuværende fusionsbølge og den eksponentielle
stigning i store grænseoverskridende transaktioner. På længere sigt kunne arbejdsgruppen få udvidet sit
mandat til også at omfatte undersøgelser af andre konkurrencemæssige spørgsmål af fælles interesse.
Arbejdsgruppen skal ifølge det nuværende mandat koncentrere sig om følgende:

a) en tilbundsgående undersøgelse af EU’s og USA’s respektive fremgangsmåder i identificeringen og
iværksættelsen af løsninger (navnlig afståelser) og efterfølgende kontrol med overholdelsen.

b) muligheden for yderligere overensstemmelse i analyser af og metodevalg i fusionssager, der
behandles af begge myndigheder, navnlig EU’s og USA’s respektive fremgangsmåder ved oligopoler,
kollektive dominerende stillinger og samordnet praksis.

Arbejdsgruppen koncentrerer sig i den første fase om det første emne (løsninger i fusionssager), og dens
drøftelser vil fortsætte i 2000.

5. »Positive comity«

De bestemmelser om »positive comity« (positiv behandling), der er fastsat i artikel V i 1991-aftalen, blev
for første (og indtil videre eneste) gang bragt i anvendelse af US-DoJ i 1997. DoJ anmodede om, at
Kommissionen undersøgte edb-reservationssystemet (CRS) Amadeus, der ejes af Air France, SAS,
Iberia, Lufthansa og Continental. Sabre, et CRS, som American Airlines ejede på daværende tidspunkt,
havde klaget til US-DoJ over en angiveligt diskriminerende adfærd fra Amadeus’ side.

I februar 1999 udsendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse mod Air France, på grundlag af et
mindre antal af de oprindelige påstande. Sagen er stadig i gang.

6. Statistiske oplysninger

a) Antal sager, hvor Kommissionen og de amerikanske myndigheder har givet meddelelse

Kommissionen gav meddelelse i 70 sager i perioden 1. januar 1999-31. december 1999. Sagerne er
opdelt i fusionssager og ikke-fusionssager og anført i bilag 1.
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Kommissionen modtog 49 meddelelser fra de amerikanske myndigheder i samme periode, heraf 23 fra
DoJ og 26 fra FTC. Bilag 2 indeholder en liste over disse sager, igen opdelt i fusionssager og ikke-
fusionssager.

De fleste meddelelser fra begge parter vedrørte fusioner. Kommissionen gav 59 fusionsmeddelelser og
de amerikanske myndigheder 39.

De anførte tal angiver antallet af sager, hvor en eller flere meddelelser fandt sted, og ikke det samlede
antal meddelelser. I henhold til aftalens artikel II kan der gives meddelelse i forskellige faser af
proceduren, hvorfor der altså kan være givet mere end en meddelelse om samme sag.

Tabel 1 er en oversigt over de meddelelser, der er givet i henhold til aftalen mellem EF og USA fra 1991
i perioden 1. januar 1999-31. december 1999. Tabel 2 er en oversigt over de meddelelser, der er givet
siden den 23. september 1991.

Tabel 1
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År Antal EF-meddelelser Antal USA-meddelelser Antal fusions-
meddelelser

FTC DoJ

1999 70 26 23 59 (EF) 39 (USA)

SAGER

År Antal EF-meddelelser Antal USA-meddelelser Antal fusions-
meddelelser

FTC DoJ

1992 26 20 20 (=40) 11 (EF) +31(USA)

1993 44 22 18 (=40) 20 (EF)+20(USA)

1994 29 16 19 (=35) 18 (EF)+20(USA)

1995 42 14 21 (=35) 31 (EF)+18(USA)

1996 48 20 18 (=38) 35 (EF)+27(USA)

1997 42 12 24 (=36) 30 (EF)+20(USA)

1998 52 22 24 (=46) 43 (EF)+39(USA)

1999 70 26 23 (=49) 59 (EF)+39 (USA)

Tabel 2

SAGER



b) Kommissionens meddelelser til medlemsstaterne

I henhold til den fortolkningsmeddelelse, som De Europæiske Fællesskaber har tilsendt de amerikanske
myndigheder, og den erklæring om gennemsigtighed, Kommissionen afgav over for Rådet den 10. april
1995, skal Kommissionen efter at have fremsendt meddelelse til de amerikanske
konkurrencemyndigheder informere den eller de medlemsstater, hvis interesser berøres, om de
meddelelser, Kommissionen har modtaget fra de amerikanske konkurrencemyndigheder. Når
Kommissionen modtager meddelelser fra de amerikanske myndigheder, videresendes de således
omgående til de relevante kontorer i GD for Konkurrence og samtidig i kopi til den eller de eventuelle
medlemsstater, hvis interesser berøres. Når GD for Konkurrence giver meddelelser til de amerikanske
myndigheder, sendes der på tilsvarende vis samtidig kopier heraf til den eller de medlemsstater, hvis
interesser berøres.

I de fleste tilfælde informerer de amerikanske myndigheder også medlemsstaterne direkte, jf. OECD’s
rekommandation (302). I beretningsperioden blev der givet meddelelse om 29 sager til Det Forenede
Kongerige, 19 til Frankrig, 13 til Tyskland, 11 til Nederlandene, 7 til Sverige, 6 til Italien, 4 til Belgien,
2 til Danmark og Finland og 1 til Grækenland, Østrig og Luxembourg.

7. Konklusioner

I 1999 blevet samarbejdet mellem EU og USA på konkurrenceområdet yderligere intensiveret. Med
hensyn til behandlingen af navnlig grænseoverskridende fusionssager har dette samarbejde været meget
tæt og frugtbart og har fremmet en stadig større tilnærmelse mellem EU’s og USA’s respektive
fremgangsmåder ved vurderingen af de sandsynlige konkurrencebegrænsende virkninger af sådanne
transaktioner. Der er også stadig større overensstemmelse mellem de fremgangsmåder, som
myndighederne på begge sider af Atlanten anvender ved identificeringen og iværksættelsen af løsninger
og den efterfølgende kontrol med overholdelsen.

De europæiske og amerikanske myndigheder har desuden yderligere styrket deres kontakter med hensyn
til bekæmpelse af globale karteller i løbet af 1999 og har indgået administrative ordninger, som gør det
muligt at deltage i væsentlige møder med parterne i enkeltsager af fælles interesse. Kommissionen, DoJ
og FTC viderefører desuden en igangværende dialog om konkurrencepolitiske/håndhævelsesmæssige
spørgsmål af fælles interesse.
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BILAG 1
MEDDELELSER FRA KOMMISSIONEN TIL DE AMERIKANSKE

MYNDIGHEDER — 1.1.1999-31.12.1999

Fusionssager

01 Sag nr. IV/M.1339 — ABB/Elsag Bailey

02 Sag nr. IV/M.1388 — Total/Petrofina

03 Sag nr. IV/M.1462 — TWR/LucasVarity

04 Sag nr. IV/M.1381 — Imetal/English China Clays

05 Sag nr. IV/M.1376 — Cargill/Continental Grain

06 Sag nr. IV/M.1363 — DuPont/Hoechst/Herberts

07 Sag nr. IV/M.1358 — Philips/Lucent Technologies

08 Sag nr. IV/M.1391 — International Paper/Union Camp

09 Sag nr. IV/M.1466 — Eaton Corporation/Aeroquip-Vickers

10 Sag nr. IV/M.1452 — Ford/Volvo

11 Sag nr. IV/M.1403 — Astra/Zeneca

12 Sag nr. IV/M.1440 — Lucent Technologies/Ascend Communications

13 Sag nr. IV/M.1433 — Carrier Corporation/Toshiba

14 Sag nr. IV/M.1456 — Dura/Adwest

15 Sag nr. IV/M.1415 — BAT/Rothmans

16 Sag nr. IV/M.1467 — Rohm and Haas/Morton

17 Sag nr. IV/M.1493 — UTC/Sundstrand

18 Sag nr. IV/M.1518 — Lear/United Technologies

19 Sag nr. IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield

20 Sag nr. IV/M.1383 — Exxon/Mobil

21 Sag nr. IV/M.1512 — DuPont/Pioneer Hi-Bred International

332 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 1999



22 Sag nr. IV/M.1560 — TI Group/Walbro

23 Sag nr. IV/M.1561 — Getronics/Wang

24 Sag nr. IV/M.1580 — CAI/Platinum

25 Sag nr. IV/M.1551 — AT&T/MediaOne

26 Sag nr. IV/M.1404 — General Electric/ALSTOM

27 Sag nr. IV/M.1612 — Walmart/ASDA

28 Sag nr. IV/M.1470 — Goodyear/Sumitomo

29 Sag nr. IV/M.1623 — Allied Signal/MTU

30 Sag nr. IV/M.1643 — IBM/Sequent

31 Sag nr. IV/M.1682 — Ashland/Superfos

32 Sag nr. IV/M.1630 — Air Liquide/BOC

33 Sag nr. IV/M.1601 — Allied Signal/Honeywell

34 Sag nr. IV/M.1618 — Bank of New York/Royal Bank of Scotland Trust Bank

35 Sag nr. IV/M.1603 — General Motors Acceptance Corporation/AAS

36 Sag nr. IV/M.1589 — Meritor/ZF Friedrichshafen

37 Sag nr. IV/M.1598 — Hicks, Muse, Tate & Furst Investment Partners/Hillsdown Holdings

38 Sag nr. IV/M.1631 — Suez Lyonnaise/Nalco

39 Sag nr. IV/M.1588 — Tyco/Raychem

40 Sag nr. IV/M.1699 — TPG Baccus/Bally

41 Sag nr. IV/M.1694 — EMC/Data General

42 Sag nr. IV/M.1653 — Buhrmann/Corporate Express

43 Sag nr. IV/M.1711 — Tyco/Siemens

44 Sag nr. IV/M.1689 — Nestlé/Pillsbury/Haägen Dazs US

45 Sag nr. IV/M.1711 — Tyco/Siemens
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46 Sag nr. IV/M.1723 — Illinois Tool Works/Premark

47 Sag nr. IV/M.1538 — Dupont/Sabanci

48 Sag nr. IV/M.1768 — Schoyen/Goldman Sachs/Swebus

49 Sag nr. COMP/M.1765 — KKR Associates/Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems

50 Sag nr. COMP/JV.27 — Microsoft/Liberty Media/Telewest

51 Sag nr. COMP/M.1775 — Ingersoll-Rand/Dresser-Rand/Ingersoll-Dresser Pump

52 Sag nr. COMP/M.1693 — Alcoa/Reynolds

53 Sag nr. COMP/M.1763 — Solutia/Viking Resins

54 Sag nr. COMP/M.1671 — Dow Chemical/Union Carbide

55 Sag nr. COMP/M.1784 — Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel

56 Sag nr. COMP/M.1767 — AT&T/IBM/Intesa

57 Sag nr. COMP/M.1683 — The Coca-Cola Company/Kar-Tess Group (Hellenic Bottling)

58 Sag nr. COMP/M.1636 — MMS/DASA/Astrium

59 Sag nr. COMP/M.1817 — Bellsouth/Vodafone (E-Plus)
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Ikke-fusionssager (303)

01 se fodnote

02 Sag nr. IV/36488 — Sabre/Amadeus

03 se fodnote

04 Sag nr. IV/37506 — DVD

05 se fodnote

06 se fodnote

07 se fodnote

08 Sag nr. IV/36880 — BT/VeriSign

09 Sag nr. IV/37612 — Techjet Aerofoils Limited

10 se fodnote

11 se fodnote
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BILAG 2
MEDDELELSER FRA DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER TIL

KOMMISSIONEN — 1.1.1999-31.12.1999

Fusionssager (304)

01 Exxon/Mobil

02 GNK/Interlake

03 Barnes & Noble/Bertelsmann (JV)

04 T&N PLC/Federal/Mogul Corp

05 Cobe/Sorin

06 Signature/AMR Combs

07 Imetal/English China Clays PLC

08 Micrion/FEI

09 BOC Group/Air Products & Chemicals

10 Hoechst/Rhone Poulenc/Aventis

11 Astra/Zeneca

12 Steag/AGA

13 Lockheed Martin/Comsat

14 British Aerospace/GEC-Marconi

15 Tomkins/ACD Tridon

16 Intergraph/Carl Zeiss (JV)

17 KvaernerPulping/Ahlstrom

18 Albright&Wilson/Rhodia

19 Alstom/ABB HV (JV)
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20 PrecisionCastpartsCorp./Wyman-Gordon

21 se fodnote

22 Global IndustrialTechnologies/RHI

23 IrvingMaterials/Lehigh Portland Cement

24 Fiat/Case

25 Alcan Aluminium Pechiney/Alusuisse Lonza Group

26 Allied Waste Industries/Vivendi/Superior Services

27 Signal/Vertex

28 VNU/Nielsen Media Research

29 Union Carbide/Dow Chemical

30 Nalco Chemical Company/Suez Lyonnaise des Eaux

31 se fodnote

32 Reckitt & Coleman, plc/Benckiser/NRV

33 Hannaford Bros Co/Delhaize Freres

34 se fodnote

35 BP Amoco/ARCO

36 se fodnote

37 VEBA/Lyondell

38 se fodnote

39 Rohm and Haas/Morton
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Ikke-fusionssager (305)

01 Gyma/Cambrex/Profarmaco/Mylan

02 se fodnote

03 Strafferetlig efterforskning: Offentlige tvangsauktioner i forbindelse med fast ejendom i 
Brooklyn

04 se fodnote

05 se fodnote

06 se fodnote

07 se fodnote

08 Strafferetlig efterforskning: Grafitelektroder

09 Strafferetlig efterforskning: Sorbater

10 Strafferetlig efterforskning: Vitaminer

338 ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 1999

(305) Af fortrolighedshensyn eller til beskyttelse af tavshedspligten i forbindelse med igangværende undersøgelser
omfatter denne fortegnelse kun undersøgelser eller sager, der er offentliggjort.



Beretning fra kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af aftalen mellem
De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning,
17. juni 1999 til 31. december 1999

1. Indledning

Den 17. juni 1999 indgik Kommissionen en aftale med Canadas regering om anvendelsen af deres
konkurrencelovgivning  (306) (herefter benævnt aftalen), hvis mål er at styrke samarbejdet mellem
konkurrencemyndighederne. Aftalen blev godkendt ved Rådets og Kommissionens fælles afgørelse af
29. april 1999 (307). Aftalen trådte i kraft fra undertegnelsestidspunktet. Den brevveksling, der henvises
til i aftalen, blev anset for implicit at have fundet sted sammen med undertegnelsen, da den indgår som
en integrerende del af aftalen.

Den periode, som denne første rapport dækker, er forholdsvis kort, og det har derfor i mange tilfælde
ikke været muligt at pege på vigtige tendenser eller drage endelige konklusioner.

Mange af de sager, der blev givet meddelelse om i den pågældende periode, er stadig ikke afsluttet, især
sager efter EF-traktatens artikel 81 og 82, og de kan derfor ikke behandles udførligt eller nævnes ved
navn, undtagen når Kommissionen allerede har udarbejdet en udtalelse eller meddelelse om dem.

Samtidig er mange fusionssager, der førte til meddelelser og samarbejde i henhold til aftalen, nu afsluttet
på grund af de strenge tidsfrister i henhold til fusionsforordningen (308), og de kan derfor behandles i
denne rapport.

Endvidere har den fortrolighed, der gælder for Canadas egne procedurer, og den fortrolighed, De
Europæiske Fællesskaber er pålagt i henhold til aftalens artikel X, betydet, at selv i tilfælde, hvor
Kommissionen har afsluttet sin undersøgelse og lukket sagen, har man måttet begrænse henvisninger til
specifikke sager, der stadig behandles af de canadiske myndigheder, eller som på anden måde er omfattet
af krav om fortrolighed.

På trods af disse begrænsninger er det målet med denne rapport at give en idé om karakteren og omfanget
af samarbejdet mellem Kommissionen og de canadiske konkurrencemyndigheder (Competition Bureau).

2. Aftalen

Der mindes kort om, at de vigtigste bestemmelser i aftalen omfatter følgende:

— meddelelse om sager, der behandles af den ene parts konkurrencemyndigheder, når disse sager
påvirker væsentlige interesser for den anden part (artikel II) og udveksling af oplysninger om
generelle spørgsmål i forbindelse med håndhævelsen af konkurrencereglerne (artikel III)
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(306) Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres
konkurrencelovgivning, EFT L 175 af 10.7.1999, s. 50-60.

(307) Rådets og Kommissionens afgørelse af 29. april 1999, EFT L 175 af 10.7.1999, s. 49
(308) Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og

virksomhedsovertagelser, EFT L 395 af 30.12.1989, s.1; ændret jf. EFT L 257 af 21.9.1990, s. 13, og ændret ved
Rådets forordning (EF) nr. 1310/97 af 30. juni 1997.



— samarbejde og samordning af de foranstaltninger, som parternes konkurrencemyndigheder træffer
(artikel IV)

— en procedure for »traditionel behandling« (traditional comity), hvorefter begge parter forpligter sig
til at tage hensyn til den anden parts væsentlige interesser, når de træffer foranstaltninger om
håndhævelse af deres konkurrenceregler (artikel VI)

— en procedure for »positiv behandling« (positive comity), hvorefter den ene part kan opfordre den anden
part til efter dennes egne regler at træffe passende foranstaltninger over for en konkurrencebegrænsen-
de adfærd på sidstnævntes område, der påvirker den opfordrende parts væsentlige interesser (artikel V).

Det blev desuden præciseret i aftalen, at ingen af disse bestemmelser måtte fortolkes på en måde, der
strider mod gældende lovgivning i EF og Canada (artikel XI). Konkurrencemyndighederne er således
fortsat bundet af de interne regler om beskyttelse af fortrolige oplysninger, som de kommer i besiddelse
af i forbindelse med deres respektive undersøgelser (artikel X).

3. Meddelelser

3.1. Antal sager, hvor der er givet meddelelse (309): 4 (EU); 3 (Canada)

Kommissionen gav meddelelse i 4 sager i perioden mellem den 17. juni 1999 og den 31. december 1999.
I samme periode modtog Kommissionen meddelelser fra de canadiske konkurrencemyndigheder i 3
sager. Selv om antallet af meddelelser måske ikke synes særlig stort, er der med meddelelserne lagt et
vigtigt grundlag for samarbejdet under hensyntagen til den korte periode, hvori aftalen har eksisteret, og
sagernes kvalitet. Der er en tendens til, at antallet af meddelelser fra Kommissionen i fusionssager stiger
hurtigere end i forbindelse med andre ikke-fusionssager.

3.2. Praktiske skridt

I den pågældende periode tog Kommissionen nogle praktiske skridt for at sikre, at den opfylder sine
forpligtelser i henhold til den nyligt indgående aftale, og navnlig sikre, at de sager, der opfylder
kriterierne, fører til meddelelse.

For at kunne følge meddelelserne i henhold til aftalen blev databasen med meddelelser ændret, således
at den indeholder detaljerne i meddelelserne, hvilket er i tråd med GD for Konkurrences politik om at
anvende edb i sit arbejde, når det kan øge effektiviteten. Herved kan sagsbehandlerne i de operationelle
tjenestegrene lægge de oplysninger ind i databasen, der er nødvendige for at give meddelelse. Databasen
med meddelelserne indeholder dog ikke de fortrolige oplysninger, GD for Konkurrence har indsamlet i
forbindelse med undersøgelsen af sagen, da disse lægges i en datafil med begrænset adgang.

3.3. Meddelelser til medlemsstaterne

Alle meddelelser, der modtages fra de canadiske myndigheder, sendes i kopi til den eller de
medlemsstater, hvis interesser måtte være berørt, og samtidig sendes de til de relevante afdelinger af GD
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for Konkurrence. På samme måde sender GD for Konkurrence kopier til de medlemsstater, hvis
interesser måtte være berørt, når der gives meddelelse til de canadiske konkurrencemyndigheder.

4. Samarbejde

Kommissionens erfaringer med samarbejde med de canadiske myndigheder i enkeltsager siden den 17.
juni 1999 har været meget positive. Som nævnt er mange af de sager, der har ført til kontakt, imidlertid
stadig under behandling af den ene eller den anden part og kan derfor ikke omtales.

Samarbejdets karakter afhænger af den enkelte sag og kan vedrøre forhold som enkle forespørgsler om,
hvornår procedurer skal afvikles, eller koordination af forslag til forholdsregler i en sag.

Endvidere afholdt de canadiske konkurrencemyndigheder og Kommissionens GD for Konkurrence det
første bilaterale møde som led i aftalen den 30. september 1999. Disse bilaterale møder er en vigtig
gennemførelsesaktivitet i henhold til aftalens artikel VIII. Mødet fandt sted i en venlig atmosfære og har
bekræftet, at der findes et godt grundlag for at udvikle det gensidige samarbejde yderligere. I
dagsordenen for mødet indgik de aktiviteter, som hver part havde gennemført efter aftalens ikrafttræden.
De første meddelelser og det deraf følgende samarbejde var også genstand for en kort vurdering.
Konkurrencepolitiske spørgsmål af fælles interesse blev endvidere drøftet. Med hensyn til at fremme
samarbejdsaktiviteterne fremkom begge parter med en række ideer, og det blev bestemt, at disse ville
blive udviklet pragmatisk på grundlag af erfaringerne med aftalen.

5. Eksempler på sager

Den første meddelelse, der blev modtaget fra Canada den 30. juni 1999, vedrørte en undersøgelse af
markedet for vitaminer og tilknyttede produkter. På tidspunktet for det første bilaterale møde havde de
canadiske konkurrencemyndigheder meddelt, at den tidligere salgs- og vicedirektør for Chinook Group
Ltd. i Toronto var blevet idømt ni måneders fængsel for sin deltagelse i en omfattende international
sammensværgelse, hvor man fastsatte priser og fordelte eller opdelte markeder for cholinchlorid.

Et spørgsmål, som havde været genstand for betydelig opmærksomhed i Canada, var den bebudede fu-
sion mellem Onex/Canada Airlines/Air Canada, som også var blevet anmeldt til Kommissionen i hen-
hold til fusionsforordningen. Kommissionen gav selv de canadiske konkurrencemyndigheder medde-
lelse om sagen den 23. september 1999. Herefter fremsendte de canadiske myndigheder en anmodning
om samarbejde. På tidspunktet for anmodningen havde de canadiske myndigheder ingen kompetence i
sagen, da anvendelsen af deres konkurrencelovgivning var blevet suspenderet. Der fandt desuden drøf-
telser sted med henblik på konkurrencepolitisk rådgivning om, hvordan konkurrencen bedst kunne frem-
mes inden for Canadas luftfartsindustri. Anmeldelsen af fusionen til Kommissionen blev i sidste instans
trukket tilbage på det tidspunkt, hvor det blev klart, at transaktionen ikke kunne videreføres.

6. Konklusion

Aftalen har haft en vellykket start. Den blev bragt i anvendelse kun fjorten dage efter sin undertegnelse
og ikrafttræden. Alle de sager, hvor der har været samarbejde, har vist sig af være af stor interesse for
mindst en af parterne.
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V — ANVENDELSEN AFKONKURRENCEREGLERNE I 
MEDLEMSSTATERNE

Dette kapitel er baseret på bidrag fra medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. Mere detaljerede
oplysninger om deres aktiviteter findes i de nationale beretninger, som de fleste af dem udarbejder.

A — Udviklingen i konkurrencelovgivningen

Konkurrencelovgivningen blev ikke ændret i 1999 i følgende ni medlemsstater: Tyskland, Danmark,
Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige.

Derimod er der sket væsentlige ændringer i lovgivningen i Østrig, Belgien og Spanien. Den belgiske
lovgivning (navnlig vedrørende selvstændigt fungerende joint ventures), spanske (navnlig vedrørende
fusioner) og den svenske (vedrørende bagatelaftaler) er blevet tilnærmet til fællesskabsretten.

I Det Forenede Kongerige videreførtes forberedelserne til den nye konkurrencelovs ikrafttræden den 1.
marts 2000, og der er planlagt ændringer i lovgivningen om kontrol med fusioner. Ændringer i
lovgivningen er bebudet i Danmark, Frankrig, Irland, Luxembourg og Sverige.

Østrig

I juli 1999 vedtog parlamentet en lov, som ændrer og forbedrer kartelloven (»Kartellgesetz«) fra 1988,
og som trådte i kraft den 1. januar 2000.

De vigtigste ændringer kan sammenfattes således :

— karteldomstolens (»Kartellgericht«) uafhængige beføjelser : i flere typer procedurer har
karteldomstolen hidtil kun kunnet intervenere efter anmodning fra en administrativ myndighed;

— udvidelse af princippet om forbud mod samordnet praksis;

— indførelse af princippet om, at virksomheder med en markedsandel på mindst 30 % indtager en
dominerende stilling;

— en eksplicit bestemmelse om, at en salgspris, der er lavere end kostprisen, udgør misbrug af
dominerende stilling;

— en eksplicit bestemmelse om, at anvendelse af urimelige betalingsfrister og morarenter udgør
misbrug af en dominerende stilling;

— afskaffelse af anmeldelsespligten for fusioner af ringe betydning;

— en mindre forhøjelse af tærsklerne for fusioner, der er omfattet af anmeldelsespligt (fra 3,5 mia. ATS
til 4,2 mia. ATS i samlet omsætning på verdensplan, 210 mio. ATS i samlet omsætning i Østrig og
forhøjelse fra 5 mio. ATS til 28 mio. ATS for den omsætning, som mindst to af de deltagende
virksomheder har på verdensplan);

— hensyntagen til omsætningen i udlandet ved beregningen af tærsklerne for kontrol med fusioner;

— Kommentarerne til den ændrede kartellov tyder på, at debatten vil fortsætte.
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Belgien

Siden 1991 har den belgiske konkurrencelov omfattet tre dele: den første svarer til EF-traktatens artikel 81,
den anden til artikel 82 og den tredje til EU-forordningen om kontrol med fusioner. To love af 26. april 1999
ændrer loven af 5. august 1991 på en række punkter. Den reviderede lovtekst er stadfæstet ved kongelig an-
ordning af 1. juli 1999 og offentliggjort i belgisk lovtidende (Moniteur) den 1. september 1999.

a) Kontrol med fusioner

De to love af 26. april 1999 ændrer især reglerne for kontrol med fusioner:

— Den primære tærskel af betydning for forpligtelsen til at anmelde en fusion, er nu følgende: mindst
to af de deltagende virksomheder har hver især en omsætning i Belgien på 15 mio. EUR (ca.
605 mio. BEF) eller derover; den anden tærskel nås, når de deltagende virksomheder har en samlet
omsætning i Belgien, der overstiger 40 mio. EUR (ca. 1,6 mia. BEF). Disse to tærskler er
kumulerende.

— Alle selvstændigt fungerende joint ventures (som oprettes i fusions- eller samarbejdsøjemed) skal
anmeldes som sådanne, hvis tærsklen for anmeldelsespligten overskrides. Disse nye bestemmelser
bygger på bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1310/97. Belgien har hermed bragt sin
konkurrencepolitik i overensstemmelse med denne forordning. Joint ventures af belgisk dimension
bliver således vurderet på baggrund af procedurereglerne for kontrol med fusioner, men også efter
kriterierne i artikel 2 i den belgiske konkurrencelov.

— Når de deltagende virksomheder tilsammen kontrollerer mindre end 25 % af det relevante marked i
Belgien, erklæres fusionen for tilladelig.

— Parterne har nu en anmeldelsesfrist på en måned i stedet for syv dage regnet fra aftalens
indgåelse.

— Den første fase i undersøgelsen af fusionen forlænges til 45 dage. Den anden fase afkortes fra højst
75 dage til højst 60 dage.

— Parterne i en fusion kan nu ligeledes anmelde en planlagt aftale.

— Parterne kan i den første procedurefase tilpasse aftalen og f.eks. foreslå at afgive tilsagn.

— Hvis konkurrencerådet beslutter ikke at godkende en fusion, kan de deltagende virksomheder
appellere afgørelsen til ministerrådet.

b) Procedure i forbindelse med konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling

— Klager og aftaler indbringes fremover for konkurrencerådet, som videresender dem til korpset af
forberedelsesdommere (Corps des rapporteurs) (et nyt organ, der er oprettet med denne lov).

— Fritaget for anmeldelsespligten er aftaler, som kun SMV er part i. Disse aftaler kan opnå fritagelse,
uden at anmeldelse er nødvendig.
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— Konkurrencerådet skal træffe afgørelse inden for seks måneder efter indgivelsen af
forberedelsesdommernes rapport.

Hvad angår procedurerne for præjudicielle afgørelser skal den domstol, der skal træffe afgørelse i en sag,
hvis udfald afhænger af en given konkurrencemæssig adfærds lovlighed, fremover anmode
appeldomstolen i Bruxelles om en præjudiciel afgørelse. Gennemsigtigheden øges yderligere med den
forpligtelse, der påhviler alle retsinstanser til inden for otte dage at meddele konkurrencekontoret enhver
dom eller kendelse vedrørende en forretningsadfærds overensstemmelse med konkurrencereglerne.

Danmark

Den danske konkurrencelov, som trådte i kraft den 1. januar 1998, er ikke blevet ændret i 1999, men der
er blevet udarbejdet et udkast til ændring af konkurrenceloven med henblik på at bringe loven på niveau
med de øvrige EU-lande og i EU. Forslaget til ændring af konkurrenceloven skal også sikre, at Danmark
i lighed med de øvrige EU-lande får mulighed for at udnytte den decentralisering af konkurrencesager,
som Kommissionen har lagt op til at gennemføre.

Med udkastet til lovforslaget er der derfor lagt op til, at de danske konkurrencemyndigheder skal have
mulighed for at anvende EF-traktatens konkurrenceregler direkte, ligesom det skal være muligt at give
bøder ved førstegangsmisbrug af dominerende stilling. Endvidere indeholder udkastet til lovforslag også
bestemmelser om indførelse af fusionskontrol.

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i foråret 2000.

Spanien

Konkurrencelov nr. 16/1989 er blevet ændret, for så vidt angår kontrol med fusioner, med kongelig
anordning nr. 6/1999 om hasteforanstaltninger til liberalisering og styrkelse af konkurrencen, som trådte
i kraft den 19. april 1999. Med denne anordning tilnærmes lovgivningen til EU-lovgivningen på en
række væsentlige punkter.

1. Der indføres anmeldelsespligt for fusioner, som ikke er underlagt fællesskabskontrol, og som opfylder
et af de følgende to kriterier: a) en markedsandel på mindst 25 % af det nationale marked eller et geogra-
fisk marked defineret inden for dette, eller b) en samlet omsætning i Spanien på over 40 mia. ESP i det
seneste regnskabsår, såfremt mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en omsætning på
over 10 mia. ESP i Spanien. I henhold til anordningen har virksomhederne mulighed for forudgående at
konsultere konkurrencekontoret for at få oplyst, om de er undergivet anmeldelsespligt eller ej.

2. Anordningen definerer begrebet fusion som en varig ændring af de deltagende virksomheders
struktur. For så vidt angår joint ventures, er der tale om fusion, når virksomheden på permanent
grundlag udøver en uafhængig økonomisk enheds funktioner, og den ikke har til formål eller
væsentlig virkning at samordne fortsat uafhængige virksomheders konkurrenceadfærd.

3. Ved manglende overholdelse af pligten til at anmelde en planlagt eller gennemført fusion kan der
idømmes en bøde på indtil 5 mio. ESP og — når konkurrencekontoret har anmodet om en
anmeldelse- 2 mio. ESP pr. dag, indtil anmeldelsen er modtaget.

4. I henhold til kongelig anordning nr. 6/1999 har virksomhederne mulighed for at afgive tilsagn eller
at foreslå ændringer inden for en måned, hvis den pågældende fusion har konkurrencehæmmende
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virkninger, som let kan afhjælpes. På baggrund af de afgivne tilsagn og efter udtalelse fra
konkurrencekontoret kan økonomi- og finansministeren tillade fusionen, hvis tilsagnene anses for
tilstrækkelige, eller, hvis dette ikke er tilfældet, indbringe sagen for konkurrencedomstolen.

Endvidere er lov nr. 16/89 om beskyttelse af konkurrencen blevet ændret med lov nr. 52/99 af
28. december 1999 (Boletín Oficial del Estado af 29.12.1999) om ændring af lov nr. 16/89. Der er indført
følgende ændringer:

1. Hvad angår definitionen af misbrug af dominerende stilling, er artikel 6 (misbrug af dominerende
stilling) blevet ændret, således at den nu omfatter tilfælde af misbrug af økonomisk afhængighed. Der
foreligger formodning om en sådan situation, når en leverandør f.eks. nødsages til at indrømme
fordele, som overstiger de normale rabatter, der indrømmes tilsvarende købere. Desuden betragtes
følgende handlinger som misbrug af dominerende stilling: a) ubegrundet afbrydelse af
forretningsforbindelser, b) trussel om en sådan afbrydelse med henblik på at opnå
forretningsmæssige fordele.

Anvendelsesområdet for forbuddet i artikel 1 (konkurrencebegrænsende aftaler) er blevet begrænset
til de tilfælde, hvor en norm med lovstatus bemyndiger eller eksplicit omhandler den omhandlede
begrænsning.

2. Der er tilføjet et nyt tilfælde, hvor konkurrencebegrænsende aftaler og praksis kan godkendes,
nemlig såfremt aftalerne eller den pågældende praksis er af ringe betydning og ikke kan påvirke
konkurrencen i væsentlig grad.

Der er indført en ny mekanisme, der styrker samordningen med de ordinære domstole.
Konkurrencedomstolen kan således efter anmodning afgive udtalelse om oprindelsen til og omfanget
af de skadevirkninger, der er forårsaget af den adfærd, den har truffet afgørelse om.

3. Konkurrencedomstolen kan på eget initiativ igangsætte undersøgelser vedrørende offentlig støtte.

4. For så vidt angår proceduren: a) mulighederne for at foretage undersøgelse og inspektion på stedet
er blevet præciseret og forbedret, b) der er givet mulighed for at afslutte en sag til gengæld for tilsagn
afgivet af parterne og behørigt verificeret af de kompetente myndigheder, en mulighed, der betegnes
som »overenskomstmæssig afslutning af en sag«, c) der er indført ændringer, der øger
konkurrenceorganernes effektivitet, d) deres funktioner er blevet præciseret og afgrænset fra andre
institutioners.

5. Den nye lov giver regeringen mandat til inden oktober 2000 at udarbejde forslag til en reform, der
præciserer de autonome regioners beføjelser på konkurrenceområdet, som for nylig er blevet
anerkendt af forfatningsdomstolen.

6. Det skal endelig bemærkes, at loven har fået større horisontal dækning, idet det præciseres, at det
alene er konkurrenceorganerne, der har til opgave at gennemføre loven, og de sektorspecifikke
regulerende instansers rolle samtidig defineres .

Frankrig

Regeringen har bebudet et udkast til lov om økonomisk regulering, som indeholder bestemmelser, der
styrker anvendelsen af konkurrenceretten.
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Irland

Konkurrencemyndighedens afgørelse nr. 528 Category Certificate/Licence (aftaler mellem leverandører
og videreforhandlere) [4. december 1998] trådte i kraft den 1. januar 1999. Denne afgørelse, der i irsk
ret svarer til en bestemmelse om gruppefritagelse i fællesskabsretten, finder anvendelse fra
1. januar 1999 til 31. december 2003.

Competition & Mergers Review Group, der er udpeget af regeringen, offentliggjorde i 1999 en række syn-
tesedokumenter om den irske konkurrencepolitiks fremtidsperspektiver. Dokumenterne kan rekvireres
hos konkurrencemyndighedens sekretariat (»Competition Authority«), Kildare Street, Dublin 1.

Luxembourg

De undersøgelser, som ministeriet har gennemført i samarbejde med afdelingen for erhvervsret ved Centre de
Recherche Public Centre (Universitaire de Luxembourg) med henblik på en modernisering af lov af 17. juni
1970 om konkurrencebegrænsende forretningspraksis, blev afsluttet i 1999. Lovændringen er en politisk
prioritet for økonomiministeriet, og udkastet vil kunne fremsendes til lovgivningsinstanserne i løbet af 2000.

Nederlandene

Der er ikke foretaget ændringer i den konkurrencelov, der trådte i kraft den 1. januar 1998, og heller ikke
i de bekendtgørelser om gruppefritagelser, der er udstedt i medfør af denne lov. Den nederlandske
konkurrencemyndighed (Nederlandse Mededingingsautoriteit — NMa) har gennemført loven, som i vid
udstrækning bygger på fællesskabsretten.

Et af de spørgsmål, der har været genstand for opmærksomhed i 1999, er tilsynet med gennemførelsen
af konkurrenceloven. NMa har et generelt ansvar på dette område. Ministerrådet har besluttet i videst
mulig udstrækning at begrænse antallet af sektorspecifikke regler og tilsynsorganer; de nedennævnte
bestemmelser er således blevet indarbejdet i den nye lovgivning, som navnlig tager sigte på at
gennemføre de nye fællesskabsretsakter, der indeholder liberaliseringsforanstaltninger.

For så vidt angår loven om gassektoren, er tilsynsmyndigheden NMa, der har en række specifikke
beføjelser, såsom kontrollen med de kommende forhandlinger om adgang til gastransportnettet. I henhold
til loven om elsektoren er der udpeget en kontrolmyndighed, DTE (Dienst Uitvoering en Toezicht
Elektriciteitswet), som er en integreret afdeling af NMa. Angående telekommunikationssektoren har
lovgiveren besluttet at oprette en midlertidig uafhængig tilsynsmyndighed, OPTA (Onafhankelijke Post en
Telecommunicatie Autoriteit). NMa og OPTA har underskrevet en protokol om samarbejde på teleområdet.
Det er ligeledes OPTA, der er udpeget til tilsynsmyndighed i et forslag til ny lov om posttjenester. NMa er
selvsagt stadig ansvarlig for gennemførelsen af konkurrenceloven, også i el- og telesektoren.

Det Forenede Kongerige

Den britiske regering har videreført forberedelserne til den fuldstændige gennemførelse af den ny
konkurrencelov (Competition Act 1998), pr. 1. marts 2000. Loven styrker den britiske
konkurrencelovgivning ved at erstatte en stor del af den nuværende ordning med to forbud, der er baseret
på EF-traktatens artikel 81 og 82.

Den nye lovs forbudsbestemmelser træder i kraft den 1. marts 2000 og vil da erstatte loven fra 1976 om
konkurrencebegrænsende forretningspraksis (Restrictive Trade Practices Act 1976), loven fra 1976 om
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videresalgspriser (Resale Prices Act 1976) og en meget stor del af konkurrenceloven fra 1980
(Competition Act 1980). Med den nye lov får generaldirektøren for den britiske konkurrencemyndighed
(Director general of Fair Trading) tillagt øgede undersøgelses- og gennemførelsesbeføjelser, herunder
beføjelser til at idømme bøder og træffe foreløbige foranstaltninger. Loven vil blive administreret af
generaldirektøren og sideløbende hermed af de respektive kontrolenheder for telekommunikation, gas og
elektricitet, vand og sanitet og jernbanetransport. Konkurrencekontoret har iværksat et omfattende
program, der skal informere virksomhederne om virkningerne af den nye lov, bl.a. via offentliggørelse
af en række retningslinjer. Alle de hidtil offentliggjorte retningslinjer kan rekvireres hos Office of Fair
Trading eller findes på dets hjemmeside på adressen www.oft.gov.uk.

Den nuværende britiske konkurrencelovgivning gælder indtil 1. marts 2000. Loven om
konkurrencebegrænsende forretningspraksis vil dog blive anvendt i en ændret form, idet anmeldelse af
aftaler om prisfastsættelse og ændringer af registrerede aftaler skal ske til generaldirektøren, som fortsat
vil have beføjelse til at kræve en aftale ændret, såfremt han vurderer, at den pågældende aftale har
negative virkninger for konkurrencen. Bestemmelserne vedrørende monopoler i loven om loyal
forretningspraksis (Fair Trading Act) fra 1973, som giver generaldirektøren mulighed for at henvise visse
sager til konkurrencenævnet, vil stadig gælde også efter marts 2000. Siden den 1. april 1999 har
generaldirektøren haft mere vidtrækkende undersøgelsesbeføjelser i monopolsager.

I 1999 blev der desuden oprettet en ny enhed, konkurrencenævnet (»Competition Commission«), som
erstatter »Monopolies and Mergers Commission«. Konkurrencenævnet vil fortsat undersøge monopol-
og fusionssager, der falder ind under loven om loyal forretningspraksis. Når de forbud, der er fastsat i
konkurrenceloven fra 1998, træder i kraft, vil konkurrencenævnet desuden fungere som appelinstans for
afgørelser truffet af generaldirektøren (og de sektorspecifikke kontrolenheder, som råder over parallelle
beføjelser i medfør af denne lov).

Dommer Sir Christopher Bellamy QC, som før udøvede sit embede i Retten i Første Instans, er blevet
udnævnt til præsident for konkurrencenævnets appeldomstol.

Et af formålene med den nye lov er at bringe de nationale regler i overensstemmelse med EU-
lovgivningen. I henhold til lovens artikel 60 skal de britiske myndigheder ved afgørelse af
konkurrencespørgsmål tilstræbe, under hensyn til eventuelle forskelle, at overholde principperne i
traktaten og Fællesskabets retspraksis.

Den nye lov får ingen direkte virkninger for den britiske fusionslovgivning. Fusioner vil fortsat blive
vurderet på grundlag af de relevante bestemmelser i loven fra 1973 om loyal forretningspraksis (Fair
Trading Act 1973). Aftaler, der fører til fusioner i den betydning, begrebet har i nævnte lov fra 1973, vil
generelt være udelukket fra anvendelsesområdet for loven fra 1998, og det samme gælder for
konkurrencebegrænsninger, der betragtes som accessoriske til sådanne aftaler. Regeringen har meddelt,
at den vil tage de eksisterende fusionsregler op til nyvurdering, navnlig ministeriernes rolle og tidsplanen
for undersøgelser, og erhvervsministeriet offentliggjorde et høringsdokument herom i august.

Sverige

Regeringen har besluttet at forlænge forordningen om gruppefritagelse for kædesamarbejde inden for
detailhandel til den 30. juni 2001.

I sit forslag om ændring af reglerne for fusioner og virksomhedsovertagelser (lovforslag 1998/99:144)
har regeringen foreslået at ændre konkurrencelovens regler om virksomhedsovertagelser. Dette forslag
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udgør en yderligere harmonisering med EU-retten. Begrebet virksomhedsovertagelse erstattes fremover
med begrebet fusion efter fællesskabsmodellen. Vurderingen af joint ventures og accessoriske
konkurrencebegrænsninger skal ske i overensstemmelse med reglerne for kontrol med fusioner på
samme måde som efter EU-reglerne. Mulighederne for forudgående uformel anmeldelse under
iagttagelse af tavshedspligten forbedres. Loven forventes at træde i kraft den 1. april 2000.

Konkurrencemyndighedens (Konkurrensverket) retningslinjer vedrørende aftaler af ringe betydning er
blevet omarbejdet på grundlag af bl.a. de ændringer, der i 1997 blev foretaget af Kommissionens
meddelelse herom. I de nye generelle retningslinjer (KKVFS 1999:1) informerer
konkurrencemyndigheden om, hvorledes den fortolker begrebet med en betydelig virkning i artikel 6 i
konkurrenceloven. Den tidligere tærskel udtrykt ved en omsætning på 200 mio. SEK er blevet fjernet,
og for så vidt angår tærsklen for markedsandele, er der nu indført en sondring mellem horisontale og
vertikale aftaler. Hvad angår horisontale aftaler, er det konkurrencemyndighedens opfattelse, at et
samarbejde ikke har en betydelig virkning på konkurrencen, hvis virksomhedernes samlede
markedsandel ikke overstiger 10 % af det relevante marked. For de vertikale aftalers vedkommende er
tærsklen fastsat til 15 %. Små virksomheder, hvis årlige omsætning er lavere end 30 mio. kroner, kan
indgå konkurrencebegrænsende aftaler, såfremt deres samlede markedsandel ikke overstiger 15%, uden
at samarbejdet omfattes af forbuddet i konkurrencelovens artikel 6. I overensstemmelse med
Kommissionens meddelelse betragtes visse typer aftaler, f.eks. horisontale prisaftaler og vertikale aftaler
om territorial beskyttelse, som foranstaltninger med en betydelig konkurrencebegrænsende virkning.

Efter regeringens anmodning har konkurrencemyndigheden beskrevet og analyseret
konkurrencesituationen i Sverige i 1990’erne og udarbejdet forslag til foranstaltninger til styrkelse af
konkurrencen. I sin rapport foreslår myndigheden en række konkrete foranstaltninger i de vigtige
økonomiske sektorer samt ændringer af bl.a. konkurrenceloven. De vigtigste forslag tager sigte på at
udstyre konkurrencemyndigheden med mere effektive instrumenter til bekæmpelse af karteller. Det
foreslås således, at en alvorlig overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende samarbejde får
status af en strafferetlig forseelse, og at der indføres tavshedspligt og eksplicitte lovfæstede muligheder
for at mildne sanktionerne mod virksomheder, som bidrager til at afsløre karteller.
Konkurrencemyndigheden foreslår ligeledes, at man giver den mulighed for at udveksle oplysninger med
tilsvarende instanser i andre medlemsstater og at yde dem assistance.

B — De nationale myndigheders anvendelse af EU’s konkurrenceregler

I syv medlemsstater (Østrig, Danmark, Finland, Irland, Luxembourg, Det Forenede Kongerige, Sverige),
har konkurrencemyndigheden ikke beføjelse til direkte at anvende artikel 81, stk. 1, og artikel 82. I
Danmark er der imidlertid fremsat et lovforslag, der giver konkurrencemyndighederne mulighed for
direkte at anvende EF-traktatens konkurrenceregler.

Artikel 81, stk. 1, og artikel 82 blev i 1999 anvendt af konkurrencemyndighederne i Tyskland, Spanien
og Frankrig. Tilfælde af anvendelse af artikel 9 i fusionsforordningen er indberettet af de franske og de
nederlandske myndigheder. Den nederlandske myndighed har rapporteret om anvendelse af meddelelsen
om samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder vedrørende
anvendelse af artikel 81 og 82; andre myndigheder, bl.a. de finske og luxembourgske, har, uden eksplicit
at henvise til Kommissionens meddelelse, rapporteret om samarbejde med Kommissionen.

Dette kapitel indeholder en oversigt over de afgørelser, der er baseret på national ret, men som
konkurrencemyndighederne i Østrig, Danmark, Italien, Portugal og Sverige har indberettet, fordi de
mente, at de havde særlig interesse for EU’s konkurrencepolitik.
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Tyskland

Forbundskartelkontoret anvendte i den omhandlede periode EU’s konkurrenceregler i forbindelse med
følgende procedurer :

a) Det tyske speditions- og lagerforbunds vejledende salgspriser (Preisempfehlungen des
Bundesverbandes Spedition und Lagerei e.V. (BSL)) for speditørers samleladninger, som var
genstand for en procedure i henhold til traktatens artikel 85, stk. 1 (ny artikel 81, stk. 1), udløb i
slutningen af 1998 og er ikke blevet fornyet. Forbundskartelkontoret havde tidligere fremsendt en
påmindelse til speditions- og lagerforbundet og erklæret, at det ville acceptere denne praksis indtil
ikrafttrædelsen af den sjette ændring af konkurrenceloven pr. 1. januar 1999.

b) Proceduren, der var blevet indledt mod Deutsche Telekom AG (DTAG) over for dettes afvisning af
eller overdrevent høje vederlag for levering af oplysninger om abonnenter, som selskabet råder over,
til efterspørgerne, efter artikel 86 (ny artikel 82 ), sammenholdt med artikel 22, stk. 5, og artikel 26,
stk. 2, i den tidligere konkurrencelov, er blevet indstillet, efter at DTAG over for
forbundskartelkontoret har givet tilsagn om at bringe dette misbrug af dominerende stilling til ophør.

c) I proceduren vedrørende afvisning af at give konkurrerende færgeselskaber adgang til fælles benyttelse af
havneanlæggene i Puttgarden har forbundskartelkontoret ved beslutning af 21. december 1999 forbudt
Scandlines Deutschland GmbH, på grundlag af overtrædelse af EF-traktatens artikel 82 og artikel 19,
stk.4, i den tyske konkurrencelov, at nægte selskabet Eidsiva Rederi ASAog en dansk-svensk gruppe, som
Stena Rederi AB deltager i, adgang til disse havneanlæg. Denne afgørelse er endnu ikke eksigibel.

d) Forbundskartelkontoret har på grundlag af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og de kombinerede
bestemmelser i konkurrencelovens artikel 28, stk. 1, første punktum, og artikel 28, stk. 4,
sammenholdt med artikel 12, stk. 1, forbudt samarbejdet mellem Nordzucker AG & Union Zucker
Südhannover GmbH vedrørende fælles markedsføring af roesukker, som fremstilles af de deltagende
virksomheder, på grund af den dominerende stilling, som indtages af joint venturi Nordzucker GmbH
og Co.KG, og som udelukker anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen i konkurrencelovens artikel
28. Parterne har appelleret denne afgørelse.

e) Selskaberne Atlantik Hafenbetriebe Geuther & Schnitger GmbH & Co.KG og Friedrich Tiemann
GmbH & Co har indgivet klage til Kommissionen over at være blevet nægtet adgang til havne- og
terminalanlæg, der kontrolleres af Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG & Co. (BLG). Kommissionen
fandt, at denne sag skulle behandles decentralt og opfordrede forbundskartelkontoret til at behandle
klagen. Klagerne, som først mente, at denne sag have fællesskabsinteresse og skulle behandles af
Kommissionen, henvendte sig dernæst til forbundskartelkontoret, som opfordrede den sagsøgte til at
fremsende sine bemærkninger.

I den omhandlede periode har hverken appeldomstolen i Berlin (Kammergericht) eller den tyske
højesteret (Bundesgerichtshof) truffet afgørelse om anvendelse af EU-konkurrencereglerne.

Østrig

1) Karteller, misbrug af dominerende stilling

Verein für sauberen Wettbewerb (forening for fair konkurrence) mod „Ja! Natürlich“. Spar, den
næststørste dagligvarekæde, har anklaget sin vigtigste konkurrent, Billa, som er datterselskab af den
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tyske Rewe-gruppe, for at misbruge sin dominerende stilling på det østrigske marked for økologisk
mælk. Ved indgåelse af eksklusive aftaler om levering af økologisk mælk har Billa søgt at etablere
bindende relationer til de største mejerier, som råder over områder for indsamling af økologisk mælk,
hvortil der er lukket adgang. I forbindelse med proceduren ved konkurrencedomstolen blev det fastslået,
at selv om Billa har en dominerende stilling og har indgået eksklusive leveringsaftaler, medfører det ikke
flaskehalse med hensyn til andre dagligvarekæders forsyning med økologisk mælk. Der findes rent
faktisk mange mejerier, som råder over tilstrækkelige mængder af økologisk mælk.

Antenne Wien m.fl. mod ORF m.fl. Visse regionale radio- og tv-stationer, der er opstået i den senere
tid i kølvandet på liberaliseringen af markedet for radio- og tv-transmission, har indledt et samarbejde
på reklameområdet med ORF, det offentlige radio- og tv-selskab, som indtil for nogle år siden havde
monopol på området. Konkurrerende regionale radio- og tv-selskaber har gjort gældende, at dette
udgjorde en trussel for adgangen til det nationale reklamemarked. Karteldomstolen nåede frem til den
konklusion, at de konkurrencebegrænsninger, der figurerede i samarbejdskontrakten, udgjorde en
konkurrencebegrænsende aftale (»Absichtskartell«). Fra reklamebranchens side er det blevet meddelt, at
de vigtigste konkurrencebegrænsende foranstaltninger vil blive taget ud af kontrakten.

M-Preis mod Coca-Cola. Sagsøgeren er en kæde af fødevareforretninger, der især opererer i delstaten
Tyrol. Sagsøger hævder, at sagsøgte, Coca-Cola, indtager en dominerende stilling på markedet for cola-
baserede drikke og/eller alkoholfrie drikke. Sagsøger anser sig for at være tvunget til at købe sagsøgtes
produkter, da disse ikke er substituerbare i fødevarehandelssektoren. Coca-Cola-selskabets misbrug af
dominerende stilling kommer ifølge sagsøgeren til udtryk ved ulovlig og arbitrær indrømmelse af rabat-
ter og ved den forpligtelse, der pålægges forretningerne til at gennemføre salgsfremmende foranstalt-
ninger for de omhandlede produkter. Karteldomstolen har endnu ikke truffet afgørelse i sagen.

2) Fusioner

Kika-Leiner-koncernen/Michelfeit: Kika-Leiner ønskede at erhverve en kapitalandel på 26 % og
efterfølgende på 100 % i Michelfeit, der er en møbelforretning. Markedet for de pågældende produkter er
markedet for detailhandel med møbler (herunder små detailhandlere og specialforretninger). Hvad angår det
geografiske marked, har man konstateret, at 90 % af kunderne bevægede sig inden for en radius af højst 35 km
for at købe møbler, hvilket betyder, at definitionen af det relevante marked kunne dække Wien og opland, idet
Michelfeit kun var til stede i denne region. Kika-Leiner, der er den største koncern på markedet, og Michelfeit,
dens nærmeste konkurrent, havde en andel på henholdsvis 23 % og 13 % af det relevante marked.
Karteldomstolen fastslog i sin afgørelse, at fusionen ville føre til skabelse af en dominerende stilling på
markedet, men godkendte den under forudsætning af, at markedsandelen efter fusionen ikke oversteg 30 %
af det relevante marked, hvilket har gjort det nødvendigt for den nye enhed at sælge flere forretningssteder.

Vonwiller/Farina/MPG og Vonwiller/Rauch/Fritsch & Rauch: der er i dette tilfælde tale om to joint
ventures, der opererer på det østrigske marked for kornmøller. Karteldomstolen har hovedsagelig
undersøgt markedet for mel, som kan inddeles i tre sektorer: mel i siloer, i sække og mel beregnet til
detailhandel. De forbundne virksomheder har ifølge sektoren en markedsandel på mellem 35 og 58 %.
Karteldomstolen konstaterede, at det i det ene tilfælde drejede sig om et joint venture oprettet i
fusionsøjemed, men at joint venturet i det andet tilfælde udgjorde et kartel (»Absichtskartell«).
Karteldomstolen har for nylig bekræftet dette kartels lovlige karakter.

Belgien

I 1999 traf konkurrencerådet ingen afgørelse i henhold til artikel 81 og 82. Det er dog værd at nævne en afgø-
relse, der blev truffet i henhold til belgisk konkurrenceret, men som er af interesse for EU’s konkurrencepolitik.
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Konkurrencerådets afgørelse af 21. januar 1999 vedrørende officielle motorcykelimportørers
forretningspraksis

Et antal uafhængige importører og forhandlere af motorcykler har indgivet klage over fem officielle importører
og deres faglige organisation. Klagerne gjorde gældende, at de officielle importører ved at fastsætte den
procedure, der skal følges for at opnå et overensstemmelsescertifikat for parallelimport af motorcykler i Belgien
og ved at foretage teknisk kontrol, dels misbrugte deres dominerende stilling og dels via deres faglige
organisation havde indgået prisaftaler og aftaler om andre betingelser for at opnå overensstemmelsescertifikater
for disse motorcykler med henblik på at skade de uafhængige importørers konkurrencemæssige stilling.

Konkurrencerådet fandt, at enhver officiel importør af et givet motorcykelmærke i sin egenskab af privat
virksomhed med eneret til at foretage overensstemmelseskontrol af motorcykler af et givet mærke,
indtager en dominerende stilling på markedet for udstedelse af overensstemmelsescertifikater. De
officielle importører har misbrugt deres dominerende stilling på navnlig følgende måde:

— de har krævet, at en officiel forhandler deltager ved indsendelsen af ansøgning om typegodkendelse
og i den efterfølgende procedure indtil udstedelsen af overensstemmelsescertifikatet;

— de har krævet, at en officiel forhandler deltager i forbindelse med levering og montering af
reservedele;

— de har krævet, at de nye motorcykler, der leveres i samlesæt, præsenteres fuldt monterede og
køreklare med henblik på typegodkendelse, og at de underkastes visse overflødige støjprøver.

Konkurrencerådet krævede den omhandlede praksis bragt til ophør og idømte de pågældende forhandlere
en samlet bøde på 45,8 mio. BEF.

Danmark

Da den danske konkurrencelov ikke indeholder bestemmelser om fusionskontrol, skal fusioner ikke
anmeldes til de danske konkurrencemyndigheder.

En planlagt fusion mellem de to danske mejerier MD Foods og Kløver Mælk, førte til, at
erhvervsministeren i marts 1999 bad Konkurrencestyrelsen om at undersøge, hvordan fusionen mellem
MD Foods og Kløver Mælk ville påvirke det danske marked for mejeriprodukter. Undersøgelsen skulle
anvendes som grundlag for erhvervsministerens beslutning om, hvorvidt Danmark skulle anmode
Kommissionen om at vurdere fusionen. Fusionen havde således ikke fællesskabsdimension og skulle
derfor ikke anmeldes til Kommissionen. Konkurrencestyrelsens undersøgelse viste, at fusionen kunne få
skadelige virkninger for konkurrencen, både når det drejede sig om forbrugere, konkurrenter og
detailhandelen. MD Foods afgav derfor en række tilsagn, som efter Konkurrencestyrelsens vurdering
svarede til EU-praksis. På denne baggrund anbefalede Konkurrencestyrelsen erhvervsministeren at
acceptere fusionen mellem MD Foods og Kløver Mælk, såfremt MD Foods accepterede de opstillede
adfærdsmæssige og strukturelle foranstaltninger (310).

Konkurrencerådet har accepteret en aftale mellem sundhedsministeriet og
Lægemiddelindustriforeningen (Lif) om priser på lægemidler, som skulle sikre, at de offentlige tilskud

(310) Konkurrencestyrelsens pressemeddelelse af 21. april 1999.
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til lægemidler blev holdt under kontrol. Aftalen udløber den 1. marts 2000. Parterne orienterede i 1998
Kommissionen om aftalen, og under Kommissionens behandling af sagen fremkom de med en
præciserende fortolkning af aftalen, hvorefter ingen virksomheder er forpligtet til at sætte deres priser
ned under en nærmere defineret europæisk gennemsnitspris. Herefter valgte Kommissionen ikke at gribe
ind over for aftalen. Konkurrencerådet fandt ligesom Kommissionen, at dele af aftalen var
konkurrencemæssigt betænkelige. Eftersom Kommissionens praksis er vejledende for Konkurrencerådet,
valgte rådet ligesom Kommissionen ikke at gribe ind over for aftalen i den resterende korte løbetid (311).

Spanien

1) Fusioner

Den 23. juli anmodede de spanske myndigheder for første gang om anvendelse af artikel 9 i
fællesskabsforordningen i forbindelse med sag IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo. Kommissionen
besluttede den 17. august at overgive sagen til de spanske myndigheder.

2) Konkurrencebegrænsende adfærd

— Sag 412/97 BT/Telefónica. Konkurrencedomstolen fastslog, at der var tale om to former for adfærd,
der er forbudt i henhold til konkurrencelovens artikel 6, litra d) og e), og EF-traktatens artikel 82,
litra c) og d), og idømte Telefónica de España SA en bøde på 580 mio. ESP (3,5 mio. EUR). Det
konstaterede misbrug af dominerende stilling bestod i, at Telefónica indrømmede BT’s potentielle
kunder diskriminerende og selektive rabatter, og at selskabet sammenknyttede liberaliserede tjenester
(international telefoni) med tjenester, hvortil det var vanskeligt at få adgang (nationale
telefonitjenester).

— Sag 408/97 Panasonic. Konkurrencedomstolen erklærede, at den spanske virksomhed Panasonic
Sales Spain (datterselskab af det japanske Matsushita) og virksomheden SONICEL (eneforhandler
for Matsushita i Portugal) med deres samordnede praksis med henblik på at hindre paralleleksport
fra Spanien til Portugal, der kom til udtryk ved at de afviste salg fra den førstnævnte virksomhed til
en parallelforhandler, Climaxpania, havde udvist en adfærd, der var forbudt i henhold til artikel 81,
stk. 1, selv om det nationale marked ikke var blevet påvirket heraf. Domstolen pålagde Panasonic,
dets moderselskab Matsushita og Sonicel straks at bringe den forbudte praksis til ophør og idømte
Panasonic og Sonicel bøder på henholdsvis 150 000 og 60 000 EUR.

— Sag MC 30/99 Glaxo 2. I oktober 1998 traf konkurrencedomstolen en af konkurrencekontoret
foreslået retsbevarende foranstaltning gående ud på i seks måneder at suspendere anvendelsen af den
fjerde af de generelle salgsbetingelser, som ønskedes indført for Glaxo Wellcome SA og dets
datterselskaber med henblik på at dæmme op for spanske grossisters paralleleksport af farmaceutiske
specialiteter til andre EU-lande. Den retsbevarende foranstaltning trådte imidlertid først i kraft i
december 1998. Glaxo anmeldte de omhandlede salgsbetingelser til Kommissionen med anmodning
om en negativattest eller en fritagelse i medfør af artikel 81, stk. 3, men Kommissionen fremsendte
en meddelelse af klagepunkter til Glaxo den 14. juli 1999. Den 1. juli 1999 havde
konkurrencekontoret imidlertid foreslået Domstolen ved de foregående midlertidige
foranstaltningers udløb at vedtage nye retsbevarende foranstaltninger efter anmodning fra klagerne
— Aseprrofar og Spain Farma. Den 19. juli 1999 besluttede konkurrencedomstolen af træffe disse
retsbevarende foranstaltninger.
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Finland

Konkurrencerådet (Kilpailuneuvosto) vedtog en afgørelse, hvori det konstateredes, at selskabet Ajasto (312)
havde gjort sig skyldig i misbrug af en dominerende stilling på markedet for kalendere og almanakker
udgivet i Finland ved i forbindelse med tildelingen af basisrabatter, årlige godtgørelser og tilskud til
markedsføring at have anvendt diskriminerende og bindende foranstaltninger over for sine kunder og
pålagde Ajasto at betale en bøde på 2 mio. FIM til staten. Ajasto appellerede konkurrencerådets afgørelse
til den øverste forvaltningsdomstol (korkein hallinto-oikeus).

Konkurrencemyndigheden (Kilpailuvirasto) afviste den 6. august 1999 en ny anmodning om fritagelse,
som Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry (MTK) (centralforbundet af landbrugs- og
skovbrugsproducenter) havde indgivet for en aftale om samarbejde med skovejere om handel med
rundtømmer, med den begrundelse at et sådant samarbejde ikke forekom at forbedre effektiviteten eller
at være til fordel for kunderne. Det drejer sig om en konsultationsordning, der gav skovejerne mulighed
for at indgå aftaler med skovdriftsvirksomhederne om prisoverslag forud for forhandlingerne. Den
fritagelse, konkurrencemyndigheden havde meddelt i 1997, var gyldig indtil den 30. april 1999 (313).
Konkurrencemyndigheden arbejdede ved behandlingen af denne anmodning om fritagelse sammen med
Kommissionen. Sidstnævnte havde ved en administrativ skrivelse af 16. december 1996 givet de berørte
parter tilladelse til at iværksætte en femårsplan om handel med træ. MTK appellerede
konkurrencemyndighedens afgørelse til konkurrencerådet.

Konkurrencemyndigheden fastslog i sin afgørelse af 16. september 1999 om indenlandsk roaming på
mobile radiokommunikationsnet, at Sonera og Radiolinja havde hindret konkurrencen på området udbud
af indenlandske mobile radiokommunikationstjenester ved at fastsætte en så høj pris, at den hindrede en
anden konkurrent, Telia, i at deltage i de nødvendige aktiviteter inden for det nationale udbud af sådanne
tjenester. Konkurrencemyndigheden afsluttede behandlingen af denne sag, efter at Telia og Radiolinja
havde indgået en aftale, der gav Telia mulighed for at tilbyde en indenlandsk mobil
radiokommunikationstjeneste.

Konkurrencemyndigheden fandt, at Helsingin Puhelin Oyj (HPY) og Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys
(PHP) havde gjort sig skyldige i misbrug af dominerende stilling ved at fastsætte taksterne for visse
tjenesteydelser til deres kunder på en diskriminerende og bindende måde og således udelukke
konkurrerende teleoperatører. For HPY’s vedkommende drejede det sig om takstfastsættelsen for
abonnentnet og faste forbindelser og om sammenknytning af leje af abonnentnet og faste linjer og
erhvervelse af andre telekommunikationstjenester. PHP misbrugte sin dominerende stilling ved at
indrømme prisnedslag. Konkurrencemyndigheden opfordrede konkurrencerådet til at forbyde
ovennævnte konkurrenceskadelige praksis og idømme en bøde.

På medieområdet anmodede konkurrencemyndigheden konkurrencerådet om at forbyde MTV Europe at
anvende politikken vedrørende transmission via satellit-tv-kæden MTV: Music Television, såvel som de
hermed forbundne betingelser og afgifter, fordi den omhandlede politik uretmæssigt straffer satellit-tv-
kæderne, der anvender kollektive antenner, i forhold til kabel-tv-nettene.
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Konkurrencemyndigheden foreslog finansministeriet at ændre de finske bestemmelser vedrørende
bilafgifter, således at ordningen blev gennemsigtig. Dette initiativ var baseret på klager over den
eksisterende ordning, der var indgivet til konkurrencemyndigheden. Problemet skyldes manglende
klarhed i den finske afgiftsordning for biler og den heraf følgende fiskale diskriminering mellem
forskellige former for virksomheder. Den nuværende fiskale ordning hindrer desuden parallelimport af
nye biler. Konkurrencemyndigheden har offentliggjort oplysninger om den ret, ejerne af
parallelimporterede biler har til at nyde godt af tjenesteydelser, der er omfattet af garanti i
oprindelseslandet.

1999 var det første år, hvor kontrollen med virksomhedsovertagelser blev udøvet hele året igennem. I
løbet af denne periode greb konkurrencemyndigheden ind over for fem virksomhedsovertagelser og
fastsatte betingelser, der skulle opfyldes. Blandt disse kan nævnes sammenslutningen i sukkersektoren
mellem det danske Danisco og det finske Cultor. Interventionen var begrundet i, at transaktionen kunne
føre til eliminering af en konkurrent på det finske marked; EU’s sukkerordning udgjorde ikke nogen
hindring for de foranstaltninger, der blev fastsat af konkurrencemyndigheden, trods en stærk regulering
af handelen i denne sektor.

Frankrig

1. Karteller og misbrug af dominerende stilling

På kartelområdet har konkurrencerådet kun anvendt EU’s konkurrenceret i en enkelt sag, hvor det
drejede sig om en undersøgelse af Laboratoires 3 M Santé-koncernens takstfastsættelsespolitik. Under
henvisning til EF-Domstolens dom i Viho-sagen konkluderede konkurrencerådet, at der ikke var tale om
nogen overtrædelse, idet den omhandlede praksis anvendtes mellem datterselskaber af en og samme
koncern (314).

Hvad angår misbrug af dominerende stilling har konkurrencerådet truffet flere interessante afgørelser om
netindustriernes åbnen op for konkurrence.

Konkurrencerådet idømte selskabet Electricité de France (EDF) en bøde på 30 mio. FRF for i forbindelse
med kontrakter indgået om varmeinstallationer i flere store parisiske byejendomsprogrammer at have
tilbudt finansiel og materiel støtte til gengæld for tilsagn om eneleverance. Konkurrencerådet betegnede
denne praksis som misbrug af dominerende stilling på grundlag af den nationale konkurrenceret, idet det
påpegedes, at den kunne hindre en åbning af konkurrencen i overensstemmelse med loven af 9. december
1998. (315)

I forbindelse med behandlingen af en anmodning om retsbevarende foranstaltninger indgivet af en virk-
somhed, der er rettighedshaver til driften af kabel-tv-net (NC Numéricâble), anvendte konkurrencerådet
begrebet nødvendig infrastruktur på de kabelnet, som France Télécom ejer og driver, idet det fandt, at det
var uden betydning, at France Télécom ikke er konkurrent til virksomheden Numéricâble på markedet
for kommerciel drift af disse net i de pågældende lokaliteter. Konkurrencerådet pålagde derfor France
Télécom at ophæve den afgiftsforhøjelse, selskabet havde pålagt Numéricâble, idet det fandt, at denne
forhøjelse både på grund af størrelsen (70 %) og på grund af den pludselighed, hvormed den blev indført,
faldt ind under artikel 8 i anordningen af 1. december og traktatens artikel 82.  (316)
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Ligeledes i forbindelse med en anmodning om retsbevarende foranstaltninger fremsat af teleoperatører
fandt konkurrencerådet, at France Télécoms indrømmelse af en prismæssig fordel på en fast
telefonitjeneste til alle abonnenter på en mobiltelefonitjeneste udgjorde en sammenkoblet rabatordning,
der faldt ind under artikel 8 i anordningen af 1. december 1986 og traktatens artikel 82, da den kunne
hindre konkurrence fra operatører fra andre EU-medlemsstater. (317)

Endvidere skal nævnes to domme afsagt af appeldomstolen i Paris, der er kompetent i appelsager mod
konkurrencerådets afgørelser.

I Filetech-sagen (318) annullerede appeldomstolen konkurrencerådets afgørelse af proceduremæssige
årsager. Ved påkendelsen af realiteten bekræftede den imidlertid konkurrencerådets analyse og
stadfæstede den sanktion, der var pålagt selskabet France Telecom på grundlag af artikel 82, for at have
fastsat diskriminerende prisvilkår for adgangen til listen over telefonabonnenter, der betragtes som en
nødvendig ressource, i forhold til de omkostninger, der var forbundet med udarbejdelsen og
vedligeholdelsen af listen.

Appeldomstolen i Paris gav ligeledes konkurrencerådet medhold i sagen vedrørende Télévision par
satellite (TPS), idet den fandt, at selskabet Canal Plus havde misbrugt sin dominerende stilling ved i sine
kontrakter om forkøb af enerettigheder til udsendelse af nye franske film, at have indføjet klausuler, der
forbød producenterne at give andre operatører senderettigheder via en betalings-tv-kanal før og under
gyldighedsperioden for enerettighederne til udsendelse via abonnentordning. Appeldomstolen
stadfæstede således konkurrencerådets analyse, der havde defineret de relevante markeder som markedet
for betalings-tv uanset fremføringsmåde (via det faste telenet, kabel eller satellit) og markedsføringsform
(abonnement eller pay-per-view), og markedet for rettigheder til udsendelse af nyere franske film via
betalings-tv.  (319)

Af de sager, der blev indledt i 1999, er den mest interessante erhvervsministerens anmodning om, at
konkurrencerådet undersøger de aftaler om etablering af en fælles indkøbscentral, der er indgået mellem
visse store distributører.

2. Fusioner

Artikel 9 i EU-forordningen blev bragt i anvendelse i forbindelse med følgende transaktioner : Total/Fina,
EMC/CSME/Rock og TotalFina/Elf (der stadig var i undersøgelsesfasen ved udgangen af 1999).

Fusionen EMC/CSME/Rock drejede sig om, at Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est
(CSME) og l’Entreprise Minière et Chimique (EMC) oprettede et joint venture, der skulle operere på de
lokale markeder for vejsalt i Frankrig, med henblik på at kompensere for EMC’s kapacitetsnedsættelse
som følge af den planlagte lukning af dets potaskeminer. Økonomi- og erhvervsministeren godkendte
transaktionen den 1. september, efter at parterne havde givet væsentlige tilsagn: afhændelse af et
betydeligt antal salgssteder, ophør med markedsføring af et bestemt mærke på et af markedssegmenterne,
og med henblik på at lette markedsadgangen tilrådighedsstillelse af sikkerhedsreserver med sigte på at
mindske tredjeparters omkostninger i forbindelse med deltagelse i udbud.
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I forbindelse med fusionen Total/Fina blev den del, der vedrørte det lokale marked for oplagring af
olieprodukter i regionen Port-la-Nouvelle, henvist til de franske myndigheder. Ministeren godkendte
fusionen, efter at virksomhederne havde afgivet følgende tilsagn : afståelse af et depot, forpligtelse til at
indgå kontrakter med kunder på spotmarkedet og delvis åbning af det lukkede depot i Sète.

Frankrig nedlagde i 1999 forbud mod Coca-Colas overtagelse af Orangina, selv om Coca-Cola havde
afgivet tilsagn, der skulle løse de konkurrencemæssige problemer, der var årsagen til en afvisning af
operationen i 1998. Coca-Cola tilbød at give en uafhængig tredjepart en eksklusivlicens gældende i 10
år på markedsføring af Orangina i restaurationsbranchen. Den franske økonomiminister og den franske
konkurrencemyndighed fandt imidlertid, at dette ville føre til en samordning af adfærd, hvilket måtte
antages at være nødvendigt, for at Orangina fortsat kunne gøre sig gældende som en effektiv konkurrent
på markedet, men også ville skade den frie konkurrence. Da det ikke var muligt at finde nogen løsning
på dette problem, nedlagde ministeren forbud mod fusionen. Det var første gang, at begrebet kollektiv
dominerende stilling blev anvendt i fransk ret.

Italien

Hvad angår den italienske konkurrencemyndigheds anvendelse af EU-konkurrencereglerne i 1999,
afsluttedes en procedure (Unapace/ENEL), der var indledt i medfør af artikel 82, mens en anden
procedure, der var indledt i november 1998 vedrørende en formodet overtrædelse af artikel 81 og 82,
endnu ikke er afsluttet (Consorzio industrie fiammiferi). Der blev indledt yderligere to procedurer i 1999
(Stream/Telepiù, Aeroporti di Roma — takster for ground-handling), på grundlag af EU-
konkurrencereglerne.

Hvad angår den afsluttede procedure, fandt konkurrencemyndigheden, at Enel havde overtrådt artikel 82
i form af en adfærd, som kunne have til følge at begrænse adgangen for nationale og europæiske
konkurrenter til markedet for elektricitetsforsyning. Konkurrencemyndigheden fastslog forekomsten af
to konkurrencebegrænsende klausuler i de flerårige aftaler om elforsyning, der i 1998 blev indgået
mellem Enel og kunder med et stort årligt energiforbrug, der i overensstemmelse med direktiv 96/92/EF
frit kunne vælge andre forsyningskilder end Enel (såkaldte »privilegerede kunder«). Den første klausul
drejede sig om en forlængelse af Enels eneleverandørstatus, mens den anden klausul indrømmede
selskabet udøvelse af en forkøbsret, såfremt kunden havde modtaget mere fordelagtige tilbud fra
konkurrenter (såkaldt »engelsk klausul«). Forlængelsen af eneleverandørforholdet fra en varighed på et
år til en mindstevarighed på tre år ville give Enel mulighed for at tilknytte privilegerede kunder, også
efter ikrafttrædelsen af den nye reguleringsordning. Denne konkurrencebegrænsning havde særlig stor
betydning i lyset af følgerne af forkøbsretten til fordel for Enel, som ved at gøre det uattraktivt at
præsentere mere fordelagtige tilbud, ville kunne hindre nye konkurrenter i at komme ind på det nationale
marked for elforsyning. I forbindelse med proceduren ændrede Enel de betingelser, hvorpå den enkelte
kunde kunne opsige kontrakten ved at fjerne klausulen om forkøbsret og tillade kunderne: a) ensidigt at
opsige aftalen inden for 12 måneder efter den dato, hvor de var blevet anerkendt som privilegerede
kunder, som det i øvrigt er fastsat i en afgørelse truffet af den ansvarlige myndighed for gas- og
elektricitetsforsyning; b) efter udløbet af ovennævnte frist på 12 måneder at genforhandle kontrakten i
forbindelse med prisændringer eller lovgivningsmæssige ændringer. Konkurrencemyndigheden fandt, at
Enels ændringer af kontraktvilkårene var tilstrækkelige til at hindre konkurrencefordrejende virkninger.

Af de tre verserende sager drejer sagen Consorzio industrie fiammiferi sig om eventuelle overtrædelser
af artikel 81, stk. 1, og artikel 82 på markedet for produktion og engrosdistribution af tændstikker i
Italien. Det drejer sig især om en formodet samordning af italienske tændstikproducenters
forretningspolitik og om adfærd, der kan have til følge at begrænse nationale og europæiske
konkurrenters adgang til markedet. I marts 1999 besluttede konkurrencemyndigheden i sin undersøgelse
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at inddrage forretningsforbindelserne mellem Consorzio industrie fiammiferi og virksomheden Swedish
Match SA, den største europæiske tændstikproducent, med henblik på at undersøge, om en aftale om
opdeling af markedet for salg af tændstikker var ført ud i livet.

Proceduren vedrørende virksomhederne Stream og Telepiù, der blev indledt i marts 1999, drejer sig om
eventuelle overtrædelser af Fællesskabets konkurrenceregler på de nationale markeder for betalings-tv,
rettigheder til krypterede sportstransmissioner og krypterede filmrettigheder. Overtrædelserne formodes
især at have form af langvarige eksklusive aftaler om erhvervelse af rettigheder til transmission af
fodboldkampe og krypterede film, som Telepiù har indgået med de store fodboldhold og de største
italienske og amerikanske filmproducenter, samt en aftale om eksklusiv distribution indgået mellem
Telepiù og Stream vedrørende fordeling af kabel- og satellittransmitterede programmer. Den tredje
procedure, Aeroporti di Roma — takster for ground-handling, der blev indledt i november 1999, drejer
sig om en formodet overtrædelse af artikel 82 begået af virksomheden Aeroporti di Roma, der har
koncession på forvaltning af lufhavnssystemet i Rom, på markederne for forvaltning af infrastrukturer
og ground-handling i Roms største lufthavn (Rom-Fiumicino). Den formodede overtrædelse har mere
præcist form af en ændring af taksterne for ground-handling baseret på en loyalitetsrabatordning
sammenkoblet med mængderabatter og skabelse af hindringer for egenproducenter og virksomheder, der
udgør reelle eller potentielle konkurrenter.

Hvad angår anvendelsen af nationale konkurrenceregler af interesse for EU’s konkurrencepolitik skal
det bemærkes, at konkurrencemyndigheden i juli 1999 afsluttede en procedure vedrørende eventuelle
overtrædelser af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler fra Lega Nazionale Professionistis side,
en privat sammenslutning med deltagelse af 38 fodboldklubber, der deltager i mesterskabskampe i 1. og
2. divisions. Ifølge fodboldligaens vedtægter gav fodboldklubberne ligaen eneret til forvaltning af
rettighederne til krypteret og ikke-krypteret genudsendelse af mesterskabskampene og den italienske
pokalturnering. Indtil sæsonen 1998-1999 solgte ligaen kollektivt rettighederne til ovennævnte
genudsendelser. Med henblik på at undersøge den konkurrencebegrænsende karakter af Ligaens
kollektive salg af rettigheder ansås det for nødvendigt at foretage en sondring mellem tre produkter :
rettighederne til genudsendelse uden kryptering af højdepunkterne i mesterskabskampene i 1. og 2.
division, rettighederne til mesterskabskampene i 1. og 2. division og rettighederne til pokalkampene.
Ifølge konkurrencemyndigheden er det centraliserede salg af højdepunkterne økonomisk begrundet i de
høje omkostninger, der er forbundet med individuelt salg af disse rettigheder. Kollektivt salg ansås derfor
ikke for at være konkurrencebegrænsende som omhandlet i lov nr. 287/90, for så vidt som det syntes at
være den eneste mulige form for markedsføring af produktet. Rettighederne til krypteret genudsendelse
af mesterskabskampene i 1. og 2. division er derimod produkter, som kan sælges individuelt af
fodboldklubberne og købes enkeltvis af tv-selskaberne, idet der ikke er grund til at mene, at tv-
selskaberne ikke ville være interesseret i at erhverve disse rettigheder, hvis de ikke blev solgt kollektivt.
Det centraliserede salg af disse produkter ansås derfor for at udgøre en konkurrencebegrænsende aftale.
Også det centraliserede salg af rettighederne til genudsendelse af pokalkampene ansås for at kunne
indvirke på markedets funktion. Der blev dog taget hensyn til de høje omkostninger ved transaktionerne
og den usikkerhed, der for tv-selskaberne er forbundet med køb af rettigheder, hvis indehavere ikke
kendes før kort før den pågældende begivenhed (når det er afgjort, hvilke hold der har kvalificeret sig
til næste runde). På baggrund af disse overvejelser og det forhold, at ligaen foretog visse ændringer i
sine vedtægter umiddelbart efter indledningen af proceduren, vurderedes det, at de centraliserede
forhandlinger om rettighederne til pokalkampene, — alene for de runder, hvor det ene hold udgår —,
kunne omfattes af undtagelsesbestemmelsen i artikel 4 i lov nr. 287/90.

En anden sag af interesse for EU’s konkurrencelovgivning er den procedure, som
konkurrencemyndigheden afsluttede i december 1999 vedrørende Coca-Cola-kontrollerede
virksomheder, der opererer i Italien, og visse uafhængige påfyldningsvirksomheder, der opererer i
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Syditalien og på øerne. Der blev påvist forskellige former for konkurrenceskadelig adfærd, som hindrede
konkurrerende producenter af alkoholfrie drikke i at få adgang til engrosdistributionen, den moderne
detaildistribution og restaurationssektoren. Konkurrencemyndigheden fandt navnlig, at indrømmelsen af
rabatordninger og andre fordele for grossisterne, eksklusivklausulerne, samt fastsættelse af individuelle
salgsmål for grossisterne, udgjorde en konkurrencebegrænsende adfærd. Coca-Cola blev idømt en bøde
på 0,6 mia. ITL, og de to påfyldningsvirksomheder fik hver en bøde på 400 mio. ITL.

Luxembourg

Med henblik på at forberede Commission des Pratiques Commerciales Restrictives (CPCR) på de nye
opgaver, den skal varetage efter ikrafttrædelsen af den ændrede konkurrencelov, har økonomiministeren
forelagt den forskellige sager, hvoraf de to mest interessante vedrører telekommunikationssektoren og
betalingsformer (»spisekuponer«) i restaurationssektoren.

Den første sag drejer sig om aftaler indgået mellem teleoperatører om fastsættelse af takster for
videresendelse af internationale telefonopkald til modtageren. Aftalen om takstfastsættelse er gjort til
genstand for en indledende undersøgelse i Kommissionen, som har suspenderet proceduren, for at de
nationale myndigheder inden for rammerne af den decentraliserede anvendelse af EU’s
konkurrenceregler kan behandle sagen og træffe afgørelse i henhold til de respektive nationale
lovgivninger. Økonomiministeren konkluderede, at det på grundlag af den gennemførte undersøgelse
ikke var muligt at fastslå forekomsten af en dominerende stilling i sektoren. Den anden sag drejer sig
om en klage over praksis vedrørende betalingsformer i restauranter, som blev afsluttet i maj 1999.

Nederlandene

Der er afholdt regelmæssige konsultationer mellem konkurrencemyndigheden (NMa) og Kommissionen
inden for rammerne af samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne om gennemførelsen af kon-
kurrencereglerne. Formålet med disse konsultationer er dels at sikre en ensartet anvendelse af konkurrence-
reglerne og dels at undgå den praksis, der består i at søge den mest gunstige — europæiske eller nationale —
jurisdiktion.

Samarbejdet har navnlig drejet sig om sager, hvor Kommissionen havde tilsendt parterne en administrativ
skrivelse. Samrådet drejede sig ligeledes om tilfælde, hvor klager og/eller anmodninger om fritagelse frem-
sendes samtidig til NMa og Kommissionen. På den måde er det muligt at afgøre, hvilken instans der primært
skal tage sig af sagsbehandlingen, mens den anden udsætter sin afgørelse ; parterne underrettes herom. En-
delig har NMa efter indførelsen af EU’s nye politik vedrørende vertikale aftaler udsat undersøgelsen af en
række sager for at undgå at skulle annullere trufne afgørelser, når de nye regler træder i kraft.

Portugal

I henhold til national lov har konkurrencerådet i 1999 truffet afgørelse i to overtrædelsesprocedurer, der
drejede sig om henholdsvis virksomheden Tabaqueira’s misbrug af dominerende stilling i form af de
kontraktvilkår, der pålægges lagervirksomheder og grossister, og forskellige former for
konkurrencebegrænsende praksis i form af en ordning for distribution af alkoholfrie kulsyreholdige
drikke. Ingen af disse procedurer medførte bødestraf.

Konkurrencerådet har desuden fremsat en erklæring om ikke-anvendelighed af artikel 2 i anordning
nr. 371/93 på en aftale mellem virksomheder i lægemiddelsektoren om oprettelse af et joint-venture.
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I den af nærværende beretning omhandlede periode indledte generaldirektoratet for handel og
konkurrence tre overtrædelsesprocedurer vedrørende overtrædelse af de nationale konkurrenceregler på
følgende markeder: telekommunikation (to af de omtalte procedurer) og kreditkort (postordresalg).

I samme periode afsluttede generaldirektoratet behandlingen af følgende sager: — Unicer — União
Cervejeira, SA, der drejede sig om denne virksomheds øldistributionsordning; — Associação da Bolsa
de Valores de Lisboa (ABVL), hvor det drejede sig om en diskriminerende praksis og misbrug af
dominerende stilling i tilknytning til levering af børsinformationer — Lusomundo — Audiovisuais,
der drejede sig om Lusomodos filmdistributionssystem.

Hvad angår fusionskontrol modtog generaldirektoratet 67 fusionsanmeldelser inden for følgende
sektorer: industri (43); handel (7); tjenesteydelser (17). Heraf blev 57 godkendt, to af disse på betingelse
af opfyldelse af visse krav, i et tilfælde trak de deltagende virksomheder anmeldelsen tilbage, og de
øvrige sager befinder sig stadig i evalueringsfasen.

Sverige

Konkurrencemyndigheden fandt, at Scandinavian Airlines System (SAS) to gange havde misbrugt sin
dominerende stilling på markedet for indenrigsruter i Sverige. I det første tilfælde idømte
markedsdomstolen (Marknadsdomstolen) SAS en bøde på 1 mio. SEK for overtrædelse af
konkurrencereglerne, fordi virksomheden havde nægtet at indgå en interline-aftale med en konkurrent.

I det andet tilfælde fandt konkurrencemyndigheden, at SAS’s anvendelse af loyalitetsrabatordningen
EuroBonus (SAS Frequent Flyer Programme) på indenrigsruterne var i strid med konkurrenceloven, da
denne praksis udgjorde en hindring for andre luftfartsselskaber, der ønskede at etablere eller opretholde
konkurrerende indenlandske luftfartsforbindelser. Myndigheden anmodede derfor SAS om at ændre
anvendelsen af EuroBonus på indenrigsruter. Efter anmodning fra SAS udsatte markedsdomstolen
håndhævelsen af denne afgørelse i afventning af den endelige dom i sagen.

I en sag vedrørende et kartel fandt konkurrencemyndigheden, at virksomhederne Uponor AB, AB
Svenska Wavin og KWH Pipe Sverige AB, der opererer i sektoren for plastrør, havde gjort sig skyldige
i en række overtrædelser af konkurrenceloven, navnlig ved indgåelse af aftaler om opdeling af markeder,
aftaler om prisfastsættelse, udveksling af oplysninger om salgsvolumen og ved en indbyrdes fordeling
af store kontrakter indgået med kommunerne i sektoren for vandrør. Formålet og resultatet var at hindre
eller begrænse konkurrencen på markedet for plastrør. De tre virksomheders adfærd bevirkede en
alvorlig begrænsning af konkurrencen, da den havde til følge, at de omhandlede virksomheder fik
langvarig kontrol over markedet for plastrør og en stor del af markedet for polyethylenrør.
Konkurrencemyndigheden anmodede derfor handelsdomstolen i Stockholm om at idømme Uponor,
Wavin og KWH Pipe bøder på henholdsvis 13, 3 og 1,5 mio. SEK.

I december 1999 indledte konkurrencemyndigheden en undersøgelse af de fem største benzinselskaber
med henblik på at indsamle de nødvendige oplysninger til en rapport om en eventuel samordning af deres
prisændringer og rabatter på benzin i strid med den svenske konkurrencelov.
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C — De nationale domstoles anvendelse af EU’s konkurrenceregler

Kun syv medlemsstaters konkurrencemyndigheder (Tyskland, Belgien, Finland, Frankrig, Italien,
Nederlandene og Det Forenede Kongerige) har givet meddelelse om afgørelser truffet af en national
domstol under anvendelse af EU’s konkurrenceregler eller afgørelser, hvor EF-Domstolen blev anmodet
om at afgøre et præjudicielt spørgsmål.

I dette afsnit omtales ikke domme, der er afsagt af domstole, der har skullet tage stilling til lovligheden
af de afgørelser, der er truffet af en national konkurrencemyndighed. Disse domme er nævnt i det
foregående afsnit (De nationale myndigheders anvendelse af EU’s konkurrenceregler).

Tyskland

De tyske civildomstole traf følgende afgørelser om anvendelsen af EU’s konkurrenceregler, hvorom
forbundskartelkontoret blev informeret :

Afgørelser truffet i 1998 og modtaget i 1999

1 Førsteinstansretten i Hamburg dom af 13.11.1998 ref.: 416 O 85/98 P-74/99

ESSO AG, Hamburg

Tankstelle Koch GmbH, Dobra

Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år fandtes at være i strid med
EF-traktatens artikel 85, idet den hverken faldt ind under forordning nr. 1984/83 eller — på grund
af risikofordelingen — under meddelelsen om handelsagenter.

2 Førsteinstansretten i Hamburg dom af 13.11.1998 ref.: 416 O 82/98 P-75/99

ESSO AG, Hamburg

Beyer + Schulz oHG, Magdeburg

Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år fandtes at være i strid med
EF-traktatens artikel 85, idet den hverken faldt ind under forordning nr. 1984/83 eller — på grund
af risikofordelingen — under meddelelsen om handelsagenter.

3 Førsteinstansretten i Hamburg dom af 13.11.1998 ref.: 416 O 90/98 P-76/99

ESSO AG, Hamburg

Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten

Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år fandtes at være i strid med
EF-traktatens artikel 85, idet den hverken faldt ind under forordning nr. 1984/83 eller — på grund
af risikofordelingen — under meddelelsen om handelsagenter.

4 Førsteinstansretten i Hamburg dom af 13.11.1998 ref.: 416 O 79/98 P-77/99

ESSO AG, Hamburg

Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf

Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år fandtes at være i strid med
EF-traktatens artikel 85, idet den hverken faldt ind under forordning nr. 1984/83 eller — på grund
af risikofordelingen — under meddelelsen om handelsagenter.
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5 Førsteinstansretten i Hamburg dom af 13.11.1998 ref.: 416 O 89/98 P-78/99

ESSO AG, Hamburg

Lutz John, Calbe

Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år fandtes at være i strid med
EF-traktatens artikel 85, idet den hverken faldt ind under forordning nr. 1984/83 eller — på grund
af risikofordelingen — under meddelelsen om handelsagenter.

6 Førsteinstansretten i Hamburg dom af 13.11.1998 ref.: 416 O 97/98 P-79/99

ESSO AG, Hamburg

Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz

Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år fandtes at være i strid med
EF-traktatens artikel 85, idet den hverken faldt ind under forordning nr. 1984/83 eller — på grund
af risikofordelingen — under meddelelsen om handelsagenter.

7 Førsteinstansretten i Køln dom af 18.11.1998 ref.: 28 O 252/98 P-175/98

Sauer Anhydrit GmbH, Lauf a.d. pegnitz

MIROS Mineralische Rohstoffe GmbH, Bergheim

Domstolen konstaterede, at aftalen om skadeserstatning ikke har konkurrenceskadelige virkninger;
den udgør især ikke en de facto- eller de jure-eksklusivklausul i medfør af artikel 85, stk. 1, og er
ikke ugyldig på grund af formmangel som omhandlet i artikel 34 i konkurrenceloven (GWB).

8 Appeldomstolen i Frankfurt-am-Main dom af 15.12.1998 ref.: 11 U(Kart)16/98 P-090/98

AE TV Cooperation GmbH, Heidelberg

Fédération Internationale de l’Automobile, Paris/F.

Fédération Internationale de l’Automobile’s (sagsøgte) centraliserede markedsføring af tv-
rettighederne til bilsportsbegivenheder udgør ikke en krænkelse af tv-producentvirksomhedens
(sagsøger) rettigheder (artikel 823, stk. 2, BGB, EF-traktatens artikel 85 og 86; artikel 826 BGB, 1,
3 UWG)

9 Appeldomstolen i Frankfurt-am-Main dom af 22.12.1998 ref.: 11 U (Kart) 32/94 P-140/91

Beck-Bau GmbH, Eschwege

Wilfried Rappe, Breuna-Wettesingen

Der er ikke tale om taksttillæg som omhandlet i artikel 13 GNT, når parterne har aftalt en fast pris,
der ligger under taksten pr. strækning; ifølge EF-Domstolens dom er GüKG’s bestemmelser ikke i
strid med EF-traktatens artikel 85.

Domme afsagt og fremsendt til forbundskartelkontoret i 1999:

1 Appeldomstolen i Frankfurt-am-Main dom af 6.1.1999 ref.: 3/8 O 109/97 P-71/98

Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Frankfurt/M.

Artesanos Camiseros SA, Madrid/E.

Franchiseaftalen ugyldig på grund af formmangler; franchiseforordningen finder ikke anvendelse
(artikel 34 GWB (tidligere version); forordning EF nr. 4087/88)
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2 Førsteinstansretten i Düsseldorf dom af 6.1.1999 ref.: 34 O 182/98 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

AOK Bundesverband, Bonn

De centrale sygekassers fastsættelse af faste beløb for morfinpræparater i medfør af artikel 35, stk. 3,
SGB, sammenholdt med artikel 213 SGB V, er i strid med EF-traktatens artikel 85 (foreløbige
foranstaltninger).

3 Appeldomstolen i Düsseldorf dom af 19.1.1999 ref.: U (Kart) 17/98 P-136/98

Klaus Kohlgrüber, Bergisch-Gladbach

DOM Brauerei GmbH, Köln

En aftale om ølleverance indeholdende en eksklusiv købsaftale og en aftale om mindstekøb, er
principielt gyldig, men forpligtelsen til at erlægge et fast kompensationsbeløb er i strid med god
forretningsskik (artikel 34 GWB (tidligere version) og EF-traktatens artikel 85, artikel 138 BGB).

4 Førsteinstansretten i Düsseldorf dom af 19.1.1999 ref.: 4 O 114/98 P-140/98

New York Blood Center, Inc.; New York/USA

1. Octapharma AG, CH-Ziegelbrück; 2. Octapharma, A-Wien u.a.

Patentaftalen henhører ikke under TT-GVO, eventuel ugyldighed af bestemmelsen vedrørende udløb
medfører ikke, at hele aftalen er ugyldig (artikel 34, 20 GWB (tidligere version) VO 240/96; EF-
traktatens artikel 85; artikel 20 SchweizOR).

5 Førsteinstansretten i Mayence dom af 22.1.1999 ref.: 11 HKO 62/98 P-140/98

Deutsche Post AG, Bonn

Landal Green Parks GmbH

Henvisning til EF-Domstolen med anmodning om præjudiciel afgørelse af et spørgsmål om
foreneligheden med EU-retten af posttjenestens (sagsøger) anvendelse af en indenlandsk takst i
forbindelse med ikke-fysisk remail (artikel 25 WPV, 59 ff., 30 ff., 90, EF-traktatens artikel 86 ).

6 Appeldomstolen i Celle dom af 24.2.1999 ref.: 13 U (Kart) 162/98 P-175/96

Autohof Bismark GmbH, Münster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

Ingen ret til at kræve, at forsikringsselskabet, når det stiller erstatningskøretøjer til rådighed, ophører
med at fakturere sine tjenesteydelser på grundlag af egne prislister (artikel 1 og 3 UWG; artikel 25,
stk. 1; artikel 26, stk. 2; artikel 35, stk. 1 GWB (tidligere version), EF-traktatens artikel 85,
artikel 823 BGB, artikel 240 StGB).

7 Appeldomstolen i Hamburg dom af 31.3.1999 ref.: 3 U 76/97 P-88/99

Sony Deutschland GmbH, Köln

Stefan Bahrami, Köln

Sagsøgtes vertikale distributionsordning var reel, uden undtagelser og anvendtes efter reglerne
(artikel 1 UWG, artikel 34 GWB (tidligere version), EF-traktatens artikel 85, stk. 1, artikel 20,
stk. 1 GWB; fastsættelse af omkostningerne i overensstemmelse med artikel 91 i ZPO).
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8 Førsteinstansretten i Traunstein dom af 31.3.1999 ref.: 1 HK O 1395/98 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

Klausulen om konkurrenceforbud i tre år efter at sagsøgeren har trukket sig ud af samarbejdet med
sagsøgte, er ikke i strid med artikel 1 GWB eller traktatens tidligere artikel 85, fordi der ikke er påvist
nogen væsentlige virkninger (kendelse i en »Urkundsprozeß«).

9 Førsteinstansretten i Düsseldorf dom af 28.4.1999 ref.: 34 O (Kart) 23/99 P-36/99

Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf

AOK-BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkasse

Aftalen mellem sygekassernes centralorganisation og apotekerne om priserne på cytostatiske
lægemidler begrænser ikke konkurrencen (artikel 823, stk. 2, 1004 BGB, tidligere artikel 85, stk. 1,
artikel 1 UWG).

10 Appeldomstolen i Frankfurt dom af 18.5.1999 ref.: 11 U (Kart) 54/98 P-129/99

Klaus Zimber Inh. D. Parfümerie und Mode Zimber, Lahr

Eurocos Cosmetic GmbH, Groß-Gerau

Ingen ret til skadeserstatning for manglende leverance, (især) fordi sagsøgeren ved at
videreforhandle produkterne til ikke-godkendte forhandlere misligholdt aftalen (artikel 26, stk. 2
GWB (tidligere version), tidligere artikel 85).

11 Appeldomstolen i München dom af 20.5.1999 ref.: U (K) 3915/98 P-119/97

Agip Dt AG u. weit. Mineralölges. In GbR Tankdienst-Ges., München

Flughafen München GmbH, München

Sagsøgeren kan ikke påberåbe sig ret til at indtage pladsen som tjenesteyder og leverandør af
flybrændstof til München Lufthavn og heller ikke til skadeserstatning for fejlagtigt valg af
autoriserede tjenesteydere (EF-traktatens artikel 86, direktiv 96/97/EF, artikel 20, 33 GWB).

12 Førsteinstansretten i Düsseldorf dom af 26.5.1999 ref.: 34 O (kart) 219/98 P-11/99

Deutsche Post AG, Bonn

Allkauf Reisen GmbH, Düsseldorf

Dt Post AG har ret til at opkræve et indenlandsk gebyr for omdeling af post fra sagsøgtes tyske
forretningssted, der er afleveret i Danmark; artikel 25 UPU er ikke i strid med EU-retten.

13 Førsteinstansretten i Düsseldorf dom af 26.6.1999 ref.: 34 O 220/98 P-10/99

Deutsche Post AG, Bonn

Comfort Card Services GmbH, Ratingen

Sagsøgeren har ret til at opkræve terminalgebyr for sagsøgtes postforsendelser, der er afleveret i
Nederlandene og adresseret til tyske modtagere. (artikel 25 UPU 19989, tidligere artikel 59 og 86 i
EF-traktaten).
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14 Førsteinstansretten i München I dom af 30.6.1999 ref.: 21 O 5205/99 P-174/99

Hennig Arzneimittel GmbH, Flörsheim

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln u.a.

Ingen ret til at hindre offentliggørelse af henstillinger fra Bundesausschuss der Ärzte und
Krankenkassen, som udelukker retten til at ordinere visse kategorier af lægemidler (artikel 1 UWG,
EF-traktatens artikel 81 og 82 , foreløbige foranstaltninger).

15 Appeldomstolen i Düsseldorf dom af 27.7.1999 ref.: U (Kart) 33/98 P-97/97

Gödecke AG, Berlin

AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

De centrale sygekassers fastsættelse af faste beløb for lægemidler er i strid med EU’s
konkurrenceregler (artikel 81, stk. 1, EF-traktatens artikel 86, stk. 2, artikel 823, stk. 2, 1004 BGB).

16 Appeldomstolen i Düsseldorf dom af 27.7.1999 ref.: U (Kart) 36/98 P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. U. klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

De centrale sygekassers fastsættelse af faste beløb for lægemidler er i strid med EU’s
konkurrenceregler (artikel 81, stk. 1, EF-traktatens artikel 86, stk. 2, artikel 823, stk. 2, 1004 BGB).

17 Førsteinstansretten i Düsseldorf dom af 28.7.1999 ref.: 34 O (Kart) 72/99 P-97/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Da denne sag ikke havde hastekarakter, blev der ikke truffet foreløbige foranstaltninger med henblik
på at hindre offentliggørelse af sagsøgtes henstillinger, der udelukkede muligheden for at ordinere
visse af sagsøgerens produkter, efter at sagsøgte havde afstået fra at offentliggøre de pågældende
henstillinger (artikel 1 UWG, tidligere artikel 85 og 86 i EF-traktaten, artikel 1 og 19, artikel 20,
stk.1, artikel 21, stk. 1-3, artikel 33 GWB).

18 Førsteinstansretten i Düsseldorf dom af 28.7.1999 ref.: 34 O (Kart) 71/99 P-91/99

Goedecke Aktiengesellschaft, Berlin

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Da denne sag ikke havde hastekarakter, blev der ikke truffet foreløbige foranstaltninger med henblik
på at hindre offentliggørelse af sagsøgtes henstillinger, der udelukkede muligheden for at ordinere
visse af sagsøgerens produkter, efter at sagsøgte havde afstået fra at offentliggøre de pågældende
henstillinger (artikel 1 UWG, tidligere artikel 85 og 86 i EF-traktaten, artikel 1 og 19, artikel 20,
stk. 1, artikel 21, stk. 1-3, artikel 33 GWB).

19 Førsteinstansretten i Düsseldorf dom af 28.7.1999 ref.: 34 O (Kart) 77/99 Q P-107/99

Chephasaar GmbH, ST. Inghert

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Da denne sag ikke havde hastekarakter, blev der ikke truffet foreløbige foranstaltninger med henblik
på at hindre offentliggørelse af sagsøgtes henstillinger, der udelukkede muligheden for at ordinere
visse af sagsøgerens produkter, efter at sagsøgte havde afstået fra at offentliggøre de pågældende
henstillinger (artikel 1 UWG, tidligere artikel 85 og 86 i EF-traktaten, artikel 1 og 19, artikel 20,
stk.1, artikel 21, stk. 1-3, artikel 33 GWB).
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20 Appeldomstolen i Køln dom af 3.8.1999 ref.: 4 U 60/98 P-196/99

Auto Valen GmbH, Gütersloh

Chrysler Import Deutschland GmbH, Kerpen

Eneforhandlingsaftale erklæret ugyldig, da den var i strid med forordning nr. 1495/95; anmodning
om at få aftalen erklæret ugyldig, efter at sagsøgte reelt havde ophævet aftalen, udgør ikke et
tillidsbrud.

21 Førsteinstansretten i Düsseldorf dom af 4.8.1999 ref.: 34 O (Kart) 111/99 P-145/99

Mannesmann Mobilfunk GmbH, Düsseldorf

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, Bonn

Sagsøgte er ikke forpligtet til at tilbyde kunderne i selskabets C-net gratis omstilling af opkald til
ikke alene sagsøgerens DI-net, men også til D2-net (tidligere artikel 86 i EF-traktaten; artikel 19,
stk. 4, artikel 4, 20, 33 GWB, foreløbige foranstaltninger).

22 Appeldomstolen i Düsseldorf dom af 26.8.1999 ref.: U (Kart) 3/99 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

AOK Bundesverband, Bonn

De centrale sygekassers fastsættelse af faste priser for morfinpræparater i medfør af artikel 35, stk. 3,
i SGB sammenholdt med artikel 213 SGB V, er i strid med EF-traktatens artikel 81 (foreløbige
foranstaltninger).

23 Førsteinstansretten i Düsseldorf dom af 31.8.1999 ref.: 34 O 194/98 P-280/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.

AOK Rheinland, Düsseldorf und neun weitere Krankenkassen

En tvist vedrørende fastsættelse af faste beløb for midler mod ufrivillig vandladning i medfør af
artikel 35, stk. 3 SGB, i strid med de tidligere artikler 85 og 86 i EF-traktaten, henhører under en
civil domstol (artikel 17a GVG, 51, stk. 2, SGG, 87, stk. 1 GWB).

24 Appeldomstolen i Düsseldorf dom af 28.9.1999 ref.: U (Kart) 16/99 P-36/99

Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf

AOK BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkassen

Aftalen mellem sygekassernes centralorganisation og apotekerne om prisen på cytostatiske
lægemidler begrænser ikke konkurrencen (artikel 823, stk. 2, 1004 BGB, tidligere artikel 85, stk.1 i
EF-traktaten, artikel 1 UWG, foreløbige foranstaltninger).

25 Appeldomstolen i München dom af 21.10.1999 ref.: U (Kart) 3153/99 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

Klausulen om konkurrenceforbud i tre år efter at sagsøgeren har trukket sig ud af samarbejdet med
sagsøgte, er ikke i strid med artikel 1 GWB eller traktatens tidligere artikel 85, fordi der ikke er påvist
nogen væsentlige virkninger (foreløbig afgørelse i en »Urkundsprozeß«).
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26 Førsteinstansretten i Düsseldorf dom af 27.10.1999 ref.: 34 O (Kart) 221/98 P-21/99

Deutsche Post AG, Bonn

Der Schlanke Schnitt Versand GmbH, Langenfeld

Sagsøgeren har ret til at kræve terminalgebyr for sagsøgtes forsendelser, der er afleveret i udlandet
med henblik på ikke-fysisk remail (artikel 25 UPU, 1989, tidligere artikel 59 og 86 i EF-traktaten).

Belgien

Den 7. maj 1999 afsagde den belgiske højesteret (Cour de cassation) en vigtig dom vedrørende de
liberale erhverv, nærmere betegnet apotekere. Domstolen fastslog, at selv om apotekere ikke er
erhvervsdrivende i medfør af artikel 1 i den belgiske handelslov og udøver en social funktion, udøver
apotekere også en aktivitet, der tager sigte på udveksling af varer og tjenesteydelser. De forfølger på
permanent grundlag et økonomisk mål og henhører under begrebet virksomhed som omhandlet i artikel
1 i den belgiske konkurrencelov.

Finland

I Finland findes der ingen statistikker, der kan vise, i hvor mange tilfælde de nationale domstole har
anvendt EU’s konkurrenceregler, og så vidt vides, er der ikke afsagt nogen vigtige domme.

Käräjäoikeus (alioikeus) (førsteinstansretten) i Tammerfors har anmodet EF-Domstolen om en
præjudiciel afgørelse vedrørende anvendeligheden af artikel 81, stk. 1, på en aftale om markedsføring
og samarbejde, som en leverandør har indgået vedrørende drift af en tankstation; ifølge aftalen må
forpagteren i tankstationens lokaler kun forhandle visse benzinprodukter og specialprodukter. (320)

Frankrig

Den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d’État) har stadfæstet sin retspraksis gående ud på at inddrage
konkurrencereglerne i det legalitetsområde, som forvaltningsdomstolene er garanter for. Da den øverste
forvaltningsdomstol skulle træffe afgørelse i en sag om aftaler om benyttelse af offentlig ejendom, der
var indgået af den offentlige virksomhed Aéroports de Paris, anmodede den konkurrencerådet om en
udtalelse som grundlag for at vurdere, om de pågældende handlinger var udtryk for misbrug af
dominerende stilling i henhold til artikel 8 i anordning af 1. december 1986. (321)

I sin dom af 9. april 1999, der stadfæstede forbuddet mod fusionen Coca-Cola/Orangina af 17.
september 1998 byggede den øverste forvaltningsdomstol i vid udstrækning på EU-afgørelser, navnlig
ved vurderingen af de relevante markeder og porteføljeeffekten.

I en dom af 6. april 1999 stadfæstede den franske højesteret (Cour de Cassation) gyldigheden i medfør
af artikel 81 og forordning nr. 4087/88 af et konkurrenceforbud pålagt af en franchisegiver (i det
konkrete tilfælde Phildar, som forbyder sine franchisetagere at sælge produkter af konkurrerende
mærker); konkurrenceforbuddet ansås for at være nødvendigt for bevarelsen af salgsnettets identitet og
for homogeniteten af mærkets image »i betragtning af det omhandlede aktivitetsområde og de solgte
produkters karakter« (uldvarer og tekstiler).
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Italien

a) Nationale dommeres afgørelser

Domstolen i Monza, dom af 23. februar 1999: dommeren erklærede beregningen på grundlag af
kvartalsvis rentetilskrivning af de renter, kunderne betaler til bankerne ulovlig, idet det bl.a. gjordes
gældende, at den italienske banksammenslutnings regler, der pålægger bankerne kvartalsvis
rentetilskrivning, er i strid med artikel 81 .

b) Anmodninger om præjudiciel afgørelse

Blandt anmodningerne om præjudiciel afgørelse ved EF-Domstolen i medfør af artikel 234, skal det især
bemærkes, at dommeren ved førsteinstansretten i Pinerolo henviste en sag, som rejser spørgsmålet om
anvendeligheden af artikel 81, stk. 1 og 3, på advokaternes nationale råds fastsættelse af mindste og
højeste tariffer for advokater.

Nederlandene

De nederlandske domstole har anvendt EU’s konkurrenceret i nedennævnte afgørelser. Det skal
bemærkes, at også når de anvender den nationale konkurrencelov, fortolker de nederlandske dommere
artikel 81 og 82, da den nederlandske lov er udformet efter samme model som EU’s konkurrenceregler.

— Præsidenten for domstolen i Groningen (Rechtbank Groningen), 28 januar 1999, Volvo
Nederland/Autobedrijf W.F. Nijburg

Foreløbig afgørelse; forordning nr. 1475/95 ; en ny distributionsaftale af to års varighed anses for at
være i strid med artikel 5.2.2 i forordningen; bestemmelsen vedrørende varighed medfører imidlertid
ikke ugyldighed i den konkrete sag, da den har til formål at sikre forhandleren de samme
kontraktvilkår, som var aftalt med andre forhandlere, da forordningen trådte i kraft. Den beskyttelse,
som forordningen yder forhandlere mod (for) kortvarige aftaler, er således ikke bragt i fare.

— Højesteret (Hoge Raad), 29. januar 1999, Zuivelcoöperatie Campina Melkunie/De Bie e.a.

Højesteret afviste en kassationsappel mod en dom afsagt af appeldomstolen i Bois-le-Duc, som
fastslog ugyldigheden af en ordning for udtræden af et kooperativ, som kombineret med en eksklusiv
leveringsforpligtelse, ikke alene havde til følge, men også til formål at indføre
konkurrencebegrænsninger for køberne, og som, hvis den var blevet anmeldt til Kommissionen, højst
sandsynligt ikke ville have kunnet opnå fritagelse i medfør af artikel 81, stk. 3.

— Appeldomstolen i Bois-le-Duc (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch), 15. februar 1999, Thijm/Diesel Benelux

Appel af foreløbig afgørelse; beklædningsbranchen; domstolen fandt ikke, at der var tale om en
overtrædelse af artikel 81, stk. 1, da forekomsten af et forbud mod videreforhandling ikke var påvist;
den mente ikke, at der var grund til at forbyde en leverandør at anvende en distributionsordning, som,
foruden kvalitative elementer indeholder kvantitative elementer; domstolen fandt, at ordningen ikke
var i strid med artikel 82, fordi Diesel Benelux ikke kunne anses for at indtage en dominerende
stilling i noget væsentligt markedssegment (mode- og luksusjeans/fritidstøj).

— Appeldomstolen i Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam), 15. april 1999, Heineken/P.S.E. Belgium

Appel af foreløbig afgørelse, konkurrenceforbud; ingen væsentlig indflydelse (der kan have
konkurrencebegrænsende følger) på markedet for organisering af demonstrationer; det er rent
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faktisk et meget lille antal demonstrationer, som afholdes i Nederlandene og i Den Europæiske
Union, og konkurrenceforbuddet indebærer kun en kortvarig konkurrencebegrænsning inden for et
begrænset geografisk område.

— Domstolen i Rotterdam (Rechtbank Rotterdam), 9. september 1999, Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond (KNVB)/Feyenoord

Tvist, der drejer sig om forskellige former for rettigheder på området fodboldkampe; KNVB må
sidestilles med en sammenslutning af virksomheder som omhandlet i traktatens artikel 81, stk. 1; de
anfægtede vedtægter har en negativ indvirkning på konkurrencen på det nederlandske marked og på
samhandelen mellem medlemsstaterne, da KNVB er det eneste fodboldforbund, som alle
divisionsklubber er medlem af.

— Appeldomstolen i Haag (Gerechtshof ‘s-Gravenhage), 30. september 1999, Onderlinge
Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid/Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen

Appel af foreløbig afgørelse; et sygesikringsorgan må i den konkrete sag anses for at henhøre under
begrebet virksomhed som omhandlet i traktatens artikel 81, stk. 1, da det ikke udøver sin lovfæstede
funktion, når det udbyder de omhandlede supplerende forsikringer.

— Højesteret (Hoge Raad), 15. oktober 1999, Driessen/Benegas

Kassationsappel, eksklusiv købsaftale; artikel 85, stk. 1, finder anvendelse på aftaler mellem
virksomheder; den omstændighed, at aftageren af leverancen af gas ikke videreforhandler det, men
forbruger det selv, udelukker på ingen måde, at aftageren henhører under begrebet virksomhed som
omhandlet i traktatens artikel 85, stk. 1.

Det Forenede Kongerige

Der bemærkes et vist antal sager vedrørende eksklusive aftaler om levering af øl. I sagen Passmore mod
Moreland plc fastslog appeldomstolen (Court of Appeal), at den pågældende aftale ikke længere var i
strid med artikel 81, stk. 1, efter overdragelsen af Inntrepreneurs ejendom til Moreland plc, en mindre
virksomhed. I andre sager — Trent Taverns Ltd mod Sykes, Walker Cain Ltd og Ind Coope Ltd mod
McCaughey, Inntrepreneur mod Langton og Inntrepreneur mod Birch m.fl. —, fik indehaverne af
udskænkningssteder, som gjorde gældende, at de omhandlede aftaler var omfattet af artikel 81, stk. 1,
og dermed ugyldige, ikke medhold. Mens appeldomstolen i Trent Taverns-sagen ikke fandt, at der var
grund til at efterkomme klagerens anmodning om at anmode om en præjudiciel afgørelse ved EF-
Domstolen i medfør af artikel 234, gjorde den det i sagen Courage Ltd mod Crehan, der drejer sig om,
hvorvidt en part i en forbudt aftale har ret til skadeserstatning.

D — Anvendelse af meddelelsen fra 1993 om samarbejdet mellem
Kommissionen og de nationale domstole

I 1999 besvarede Generaldirektoratet for Konkurrence fem anmodninger om oplysninger, som de
nationale domstole fremsendte i henhold til meddelelsen fra 1993. 

Fire af disse anmodninger kom fra spanske domstole og vedrørte aftaler om forpagtning af tankstationer.
Kun en af dem drejede sig om et juridisk spørgsmål.

Den 18. marts 1999 besvarede den kompetente direktør en anmodning af 4. november 1998 fra
præsidenten for den spanske centraldomstols afdeling for forvaltningssager (Sala de lo contencioso-
administrativo de l’Audiencia Nacional (sección sexta)). Den spanske domstol ønskede, at
Generaldirektoratet for Konkurrence foretog en analyse i lyset af EU’s konkurrenceret, navnlig
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forordning 1984/83/EØF, af en længerevarende eksklusiv aftale om levering af brændstoffer, der var
indgået mellem et benzinselskab og en forpagter af en tankstation. Anmodningen var fremsendt i
forbindelse med forpagterens appel af en afgørelse truffet af konkurrencedomstolen, som stadfæstede en
afgørelse fra generaldirektoratet for konkurrence under det spanske erhvervsministerium, der erklærede
den omstridte aftale for at være i overensstemmelse med EU’s konkurrenceregler og den spanske
konkurrenceret. I sit svar fremsatte direktøren generelle bemærkninger om de aspekter af EU’s
konkurrenceret, der var relevante for anmodningen: dels sondringen mellem handelsagent og
videreforhandler som omhandlet i EU’s konkurrenceret, navnlig under hensyn til Kommissionens
meddelelse fra 1962 om aftaler med handelsagenter om eksklusiv repræsentation og dels fortolkningen
af artikel 12 i forordning 1984/83/EØF om den maksimale varighed af eksklusive købsforpligtelser, hvis
de skal kunne omfattes af en gruppefritagelse.

Den 21. juni 1999 anmodede en førsteinstansdomstol i Madrid (Tribunal de Primera Instancia n°39)
Generaldirektoratet for Konkurrence om en bekræftet genpart af den i ovenstående afsnit omtalte
skrivelse af 18. marts. Parterne i tvisten, der var indbragt for denne civildomstol, var det benzinselskab
og den tankstationsforpagter, som var parter i den aftale, der var grundlaget for den ovennævnte
procedure. Den kompetente direktør fremsendte den 15. juli 1999 en genpart af det ønskede dokument.

En anden spansk civildomstol, Tribunal de Primera Instancia n°38 de Barcelona, anmodede den 31. maj
1999 Generaldirektoratet for Konkurrence om at bekræftede ægtheden af en administrativ skrivelse, som
det tidligere havde sendt til et benzinselskab i forbindelse med sag IV.33.503 (jf. nr. 226 i 23. beretning
om konkurrencepolitikken (1993), side 386 i 24. beretning om konkurrencepolitikken (1994) og
Kommissionens pressemeddelelse af 30. juni 1994, IP/94/596). Den kompetente direktør bekræftede
over for domstolen skrivelsens ægthed den 23. juni 1999.

En tilsvarende anmodning om bekræftelse af ovennævnte administrative skrivelses ægthed blev den 23.
juni 1999 fremsendt af en anden spansk civildomstol, Tribunal de Primera Instancia n°50 de Barcelona.
Den kompetente direktør besvarede anmodningen den 26. juli 1999.

Den 18. maj le svarede den kompetente direktør dommeren ved Helsingborgs Tingsrätt, som havde
spurgt, hvornår Kommissionen mente at kunne træffe afgørelse i sag IV/36.568, Scandlines
Sverige/Helsingborg Havn. Direktøren anførte i sit svar, at Kommissionen havde afsluttet den indledende
fase af sin undersøgelse. Han præciserede, at hvis der fremsendtes en meddelelse af klagepunkter i denne
sag, skulle der tages højde for den frist, der var givet parterne til at fremsætte deres bemærkninger, og
til afholdelsen af en mundtlig høring. Det var derfor ikke sandsynligt, at der kunne træffes afgørelse før
tidligst i fjerde kvartal. Hvis Kommissionen derimod konkluderede, at klagen ikke var begrundet, skulle
den give klageren en frist til at fremsætte sin bemærkninger til denne vurdering, og en eventuel afgørelse
om afvisning ville da kunne foreligge til efteråret.
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E — Status over de nationale konkurrencemyndigheders anvendelse af
artikel 81 og 82

Indledende bemærkninger

1. Nærværende oversigt omhandler alene de administrative myndigheders håndhævelse af EF-
traktatens artikel 81 og 82 og ikke de nationale domstoles, eftersom de to artikler finder direkte
anvendelse og dermed kan håndhæves af domstolene i hver enkelt medlemsstat uden undtagelse.

2. De administrative myndigheders anvendelse af dem er underlagt de begrænsninger, der er fastsat
til fordel for Kommissionen i traktatens artikel 84 og artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 17.
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Anvendelse Retskilde/Uddybende Forklaring
Ja/Nej

Østrig Nej

Belgien Ja Lov 5.VIII.1991, artikel 53, i kraft fra 1.4.1993: Når de belgiske myndighe-
der i medfør af EF-traktatens artikel 84 træffer afgørelse om aftalers tillade-
lighed og om misbrug af en dominerende stilling på fællesmarkedet, træffes 
afgørelsen af de i denne lov anførte kompetente myndigheder i overensstem-
melse med traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82 efter den procedure og 
med anvendelse af de sanktioner, der er fastsat i denne lov.

Danmark Nej Men et lovforslag om ændring af konkurrenceloven skal gøre det muligt for 
Konkurrencestyrelsen at anvende EF-traktatens konkurrenceregler direkte.

Finland Nej

Frankrig Ja Bemyndigelsesanordning I.XII.1986, artikel 56a (indsat ved lov af 
2.12.1992).
Erhvervsministeren og hans embedsmænd samt konkurrencerådet har, med 
hensyn til anvendelsen af artikel 81 og 82, de beføjelser, som de i overens-
stemmelse med ovennævnte bemyndigelsesanordning har for så vidt angår 
gennemførelsen af den franske konkurrencelov.

Tyskland Ja GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), artikel 47.
For så vidt angår udøvelsen af de beføjelser, som EF-traktatens artikel 84 og 
85 og de på traktatens artikel 83 baserede retsakter giver de nationale myn-
digheder, er »Bundeskartellamt« kompetent med hensyn til anvendelsen af 
GWB.

Grækenland Ja Nomos (lov) 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou (om 
beskyttelse af den frie konkurrence), som ændret ved Nomos (lov) 
2296/1995, artikel 13 b, stk. 3: konkurrencenævnet og dets sekretariat vare-
tager de opgaver, som påhviler de nationale myndigheder i henhold til traké-
tatens artikel 84 og 85 og de på traktatens artikel 83 baserede retsakter sam-
men med andre bemyndigelsesbestemmelser i traktaten. Med henblik på 
varetagelsen af disse opgaver tildeles konkurrencenævnet og dets sekretariat 
de i nærværende lov omhandlede beføjelser.

Irland Nej

Italien Ja Legge comunitaria 1994, artikel 54, stk. 5 : »Autorità garante della concor-
renza« anvender artikel 81, stk. 1, og artikel 82, på grundlag af de beføjelser, 
den nationale konkurrencelov giver den (lov nr. 287 af 10. oktober 1990).

Luxembourg Nej

Nederlandene Ja Konkurrenceloven (“Mededingingswet”) af 22. maj 1997, artikel 84: gene-
raldirektøren for konkurrencemyndigheden (“Mededingingsautoriteit”) 
udøver sine beføjelser med hensyn til anvendelsen af traktatens artikel 81, 
stk. 1, og artikel 82 i overensstemmelse med de på EF-traktatens 
artikel 83 baserede retsakter.



Konklusioner

1. I sammenligning med 1998 er situationen uændret i 1999.

2. De administrative myndigheder i 8 af de 15 medlemsstater kan anvende artikel 81 og 82 direkte,
mens dette ikke er tilfældet i de resterende 7 medlemsstater.

3. De 8, som kan anvende de to artikler direkte, er: Belgien, Frankrig, Tyskland, Grækenland,
Italien, Nederlandene, Portugal og Spanien. De 7, som ikke kan, er: Østrig, Danmark, Finland, Irland,
Luxembourg, Sverige og Det Forenede Kongerige.
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Portugal Ja Decreto-lei 371/93 af 29. oktober, artikel 12, stk. 2: generaldirektoratet for 
konkurrence og priser har kompetence til at varetage de opgaver, som påhvi-
ler de nationale myndigheder i henhold til de på traktatens artikel 83 
baserede retsakter.

Spanien Ja “Real Decreto 295/1998 af 27. februar” vedrørende de europæiske konkur-
renceloves anvendelse i Spanien:
Artikel 1: »El Tribunal de Defensa de la Competencia« er den kompetente 
myndighed, for så vidt angår anvendelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, 
og artikel 82.
Artikel 3: “El Servicio de Defensa de la Competencia” har beføjelse til at 
undersøge sager vedrørende gennemførelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 
1, og artikel 82.

Sverige Nej

Det Forenede Nej
Kongerige



VI— STATISTIKKER

A — EF-traktatens artikel 81, 82 og 86 samt EKSF-traktatens artikel 65

1. Aktiviteter i 1999

1.1. Nye sager indledt i 1999
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(322) Ved ex officio-sager forstås sager åbnet på Kommissionens initiativ.

Art Antal %

Anmeldelser 162 42

Klager 149 38

Ex officio-sager (322) 77 20

I Alt 388 100

Ved formel beslutning Ved uformel procedure

Overtrædelse af artikel 82 med bøde 10 Comfort letter (81/1) 146

Fritagelse 18 Comfort letter (81/3) 36

Afvisning af klage 34 Afvisning af klage 64

Ingen indsigelse 3 Administrativ henlæggelse 255

Overtrædelse af artikel 65 EKSF 0 Discomfort letter 13

Beslutning på grundlag af artikel 86 3

I Alt 68 I Alt 514

1.2. Sager afsluttet i løbet af 1999

Sager ved kalenderårets udgang

1996 1997 1998 1999

Anmeldelser 726 589 538 425

Klager 368 450 441 402

Ex officio-sager 127 223 225 186

I Alt 1 221 1 262 1 204 1 013

2. Oversigt over de sidste fire år

2.1. Udviklingen i sager til behandling
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(323) Som ændret ved Rådets forordning (EF) 1310/97 af 30. juni 1997 (EFT L 180 af 9.7.1997).

Tilgang af sager i årets løb

1996 1997 1998 1999

Anmeldelser 206 221 216 162

Klager 159 177 192 149

Ex officio-sager 82 101 101 77

I Alt 447 499 509 388

2.2. Udviklingen i tilgangen af sager

Sager afsluttet i årets løb (1)

1996 1997 1998 1999

Formelle beslutninger 21 27 42 68

Uformelle procedurer 367 490 539 514

I Alt 388 517 581 582

2.3. Udviklingen i antallet af færdigbehandlede sager

94 95 96 97 98 99

Indgivne anmeldelser 95 110 131 172 235 272

Anmeldelser trukket tilbage 6 4 5 9 5 7
under fase I

Anmeldelser trukket tilbage 0 0 1 0 4 5
under fase II

Antal sager afsluttet med endelig 91 109 125 142 238 270
beslutning

1. Modtagne anmeldelser 1994-1999

B — Rådets forordning (EF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om
kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (323)
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1996 1997 1998 1999

Artikel 6, stk. 1, litra a) 6 4,5% 4 2,5% 6 2,5% 1 1%

Artikel 6, stk. 1, litra b) uden tilsagn 109 91% 118 87,5% 207 87,5% 236 86%

Artikel 6, stk. 1, litra c) 6 4,5% 11 8,5% 12 5% 20 7,2%

Sager med accept af tilsagn under fase I 0 0% 2 1,5% 12 5% 16 5,8%

I Alt 121 100% 135 100% 237 100% 273 100%

2. Artikel 6-beslutninger 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Godkendelse med betingelser og påbud 3 42% 7 70% 5 55,% 8 89%
(artikel 8, stk. 2) 

Godkendelse uden betingelser og påbud 1 16% 1 0% 2 22,5% 0 0%
(artikel 8, stk. 2) 

Forbud (artikel 8, stk. 3) 3 42% 1 10% 2 22,5% 1 11%

Påbud om frasalg (artikel 8, stk. 4) 0 0% 2 20% 0 0% 0 0%

I Alt 7 100% 10 100% 9 100% 9 100%

3. Artikel 8-beslutninger 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Artikel 9 (anmodning fra en medlemsstat) 4 11 4 10

Artikel 9 (hel eller delvis henvisning 3 7 4 5
til en medlemsstat)

Artikel 22, stk. 3 1 1 0 0

I Alt 8 19 8 15

4. Henviste sager 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Fortsat udsættende virkning 17 36 10 0
(artikel 7, stk. 2)

Artikel 7 (4) dispensation fra udsættelse 3 5 13 7

I Alt 20 41 23 7

5. Artikel 7-beslutninger (udsættelse af en fusions gennemførelse) 1996-1999
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Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I Alt

Anmeldt støtte N 159 17 11 5 242 434 47,69%

Ikke-anmeldt støtte NN 133 12 16 0 108 269 29,56%

Eksisterende støtte E 23 2 1 0 9 35 3,85%

Indledte procedurer C 47 17 4 0 104 172 18,90%

I alt 362 48 32 5 463 910

39,78% 5,27% 3,52% 0,55% 50,88%

2. Sager til behandling pr. 31.12.1999

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I Alt

Anmeldt støtte N 236 30 42 1 234 543 71,07%

Ikke-anmeldt støtte NN 25 6 10 0 78 119 15,58%

Eksisterende støtte E 0 2 0 0 2 4 0,52%

Indledte procedurer C 25 4 0 0 69 98 12,83%

I alt 286 42 52 1 383 764

37,43% 5,50% 6,81% 0,13% 50,13%

3. Sager behandlet i 1998 i forhold til deres registrering

3.1. Sager, hvorom der er truffet en beslutning i 1999

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I alt

Anmeldt støtte N 236 29 40 0 213 518 72,75%

Ikke-anmeldt støtte NN 27 3 12 0 38 80 11,24%

Eksisterende støtte E 0 0 0 0 0 0 0,00%

Indledte procedurer C 25 3 0 0 53 81 11,38%

Trukket tilbage af 33 0 0 0 0 33 4,63%
medlemsstaten

I alt 321 35 52 0 304 712

45,08% 4,92% 7,30% 0,00% 42,70%

3.2. Sager afsluttet i 1999

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I Alt

Ikke-anmeldt støtte NN 39 8 12 0 97 156 15,74%

Eksisterende støtte E 0 3 0 0 2 5 0,50%

I alt 331 43 55 3 559 991

33,40% 4,34% 5,55% 0,30% 56,41%

C — Statsstøtte

1. Tilgang af nye sager i 1999
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Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I Alt

Ingen indsigelse 245 32 52 1 258 588 71,01%

Beslutninger i Indledning 12 5 0 0 62 79 9,54%
forbindelse 
med 
proceduren

Positiv 13 2 0 0 28 43 5,19%

Negativ 12 1 0 0 30 43 5,19%

Betinget 0 0 0 0 3 3 0,36%

Passende foranstaltninger 0 2 0 0 0 2 0,24%

Andre foranstaltninger 4 0 3 0 63 70 8,45%

I alt 286 42 55 1 444 828

34,54% 5,07% 6,64% 0,12% 53,62%

4. Beslutninger vedtaget af Kommissionen i 1999

Beslutninger truffet i … 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ingen indsigelse 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258

Beslutninger i Indledning 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62
forbindelse 
med 
proceduren

Positiv 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28

Negativ 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30

Betinget 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3

Passende foranstaltninger/ 11 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63
andre beslutninger

I alt 343 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444

5. Udviklingen i perioden 1989-1999

D A B DK E FIN F EL IRL I L NL P UK S UE

Ingen indsigelse 61 13 9 5 54 7 12 3 9 43 0 14 7 13 8 258

Beslutninger Indledning 16 1 4 0 11 0 6 0 1 18 0 3 1 1 0 62
i forbindelse 
med 
proceduren

Positiv 13 0 1 0 2 1 1 1 1 6 0 1 0 1 0 28

Negativ 14 0 0 0 3 0 2 2 0 8 0 0 0 1 0 30

Betinget 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3

Passende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
foranstaltninger

Andre foranstaltninger 19 0 0 0 9 0 8 2 1 18 0 5 0 1 0 63

I alt 124 14 14 5 79 8 29 8 12 94 0 24 8 17 8 444

6. Beslutninger fordelt på medlemsstater





VII — UNDERSØGELSER

I 1999 bestilte Generaldirektoratet for Konkurrence femten undersøgelser. Ti af disse afsluttes i løbet af
2000. Blandt de fem afsluttede undersøgelser skal tre forblive fuldstændig fortrolige, og de omtales ikke
i denne beretning. To andre fortrolige undersøgelser er gennemført, hvor kun nedenstående titel oplyses :

Study concerning Belgacom’s fixed-mobile convergent Duet service
Market definition in European sports broadcasting

I 1999 blev der endvidere afsluttet ni undersøgelser, der var blevet bestilt året før. Fire af disse vedrører
konkurrencesager, som skal forblive fuldstændig fortrolige, og som derfor ikke omtales her. To andre
fortrolige undersøgelser er gennemført, hvor kun titlen oplyses:

Genforsikringspuljer
Virkningerne af konsultationer om takster på flypriserne

Nedenfor gives et resumé af de tre andre undersøgelser, der blev afsluttet i 1999:

Buyer power and its impact on competition in the food retail distribution
sector of EU

(Dansk titel : køberstyrke og virkningerne heraf på konkurrencen i fødevaredetailhandelssektoren i EU)

I de sidste årtier er der sket betydelige ændringer i detailhandelssektoren i de fleste industrilande med
fremkomsten af nye store formater, den stigende udbredelse af detailkæder, udviklingen af store forret-
ningscentre i udkanten af byerne og kraftig investering i ny teknologi og forbedret logistik. Samtidig er
der opstået et stigende antal gigantvirksomheder, som kontrollerer store andele af det indenlandske de-
tailsalg, såvel som internationalt opererende detailkoncerner. Disse detailhandelsforetagender er nu af
en sådan størrelse, at de regnes blandt de største virksomheder i deres oprindelsesland.

Mens den øgede koncentration i detailhandelssektoren har medført klare fordele i form af øget
effektivitet og bedre service, kan det på den anden side være et problem, hvis denne udvikling øger
detailvirksomhedernes evne til at udøve markedsstyrke både som køber og sælger. Herimod kan
indvendes, at køberstyrke kan have sociale fordele, hvis den anvendes til at modvirke producenternes
markedsstyrke. I så fald hindrer udøvelsen af køberstyrke producenterne i at udnytte deres stilling i en
sådan grad, som de ville kunne, hvis de stod over for en mindre koncentreret detailsektor.
Detailvirksomhedernes køberstyrke kan i så fald resultere i lavere engrospriser, som under forudsætning
af en reel konkurrence i detailsektoren vil blive overført til forbrugerne i form af lavere priser. Lavere
priser for slutbrugerne vil medføre større output og øget velfærd.

Det modsatte synspunkt er, at køberstyrken i sidste instans kan have negative virkninger for den
økonomiske velfærd. Selv om resultatet på kort sigt kan være lavere priser, kan køberstyrke på længere
sigt have skadelige virkninger. På dagligvaredetailmarkederne kan køberstyrke resultere i, at
producenterne tvinges til at reducere investeringen i nye produkter og produktforbedringer, at sekundære
mærker udgår og primære mærker svækkes, og at engrospriserne for små detailhandlere stiger, hvormed
de yderligere svækkes som konkurrenter. Køberstyrke kan med andre ord få betydelige
konkurrencefordrejende virkninger både på detailhandels- og producentsiden.
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Der hersker stor usikkerhed med hensyn til nettovirkningerne af øget køberstyrke, og der er forskellige
opfattelser af, hvorledes fænomenet skal behandles politisk. Den her omhandlede undersøgelse
beskæftiger sig specifikt med detailvirksomheders køberstyrke. Hovedsigtet er at udarbejde en teoretisk
ramme for en undersøgelse af fænomenet køberstyrke og at fastslå de økonomiske nettovirkninger af
køberstyrke i bestemte sammenhænge. Rapporten indeholder desuden en empirisk undersøgelse af
fødevaredetailhandelssektoren i EU.

Del I analyserer den teoretiske og politiske baggrund. Efter indledningen i kapitel 1 redegøres der i
kapitel 2 for den økonomiske teori om køberstyrke. På grundlag af analysen i kapitel 2 opstilles der i
kapitel 3 en struktureret ramme som grundlag for en undersøgelse af køberstyrkens nettovirkninger for
velfærden. I kapitel 4 gives en definition af begrebet “køberstyrke” og af, hvordan den måles økonomisk,
samt en definition af det relevante marked. Dette følges i kapitel 5 op af en kort kommentar til den
nuværende konkurrencepolitik og -lovgivning for så vidt angår køberstyrke. Separate bilag til sidst i
rapporten supplerer analysen med en detaljeret gennemgang af tre nøgleaspekter: politikken over for
fusioner i detailsektoren, konkurrencemæssige virkninger af grænseoverskridende alliancer i
detailsektoren og konkurrence- og velfærdsmæssige virkninger af anvendelsen af Efficient Consumer
Response (ECR) og andre partnerskabsaktiviteter mellem store detailvirksomheder og nøgleleverandører.

Del II går fra den teoretiske og politiske analyse over til at undersøge den europæiske
fødevaredetailhandelssektors struktur og karakter. Denne del består af en statistisk analyse af
detailhandelssektoren i Den Europæiske Union, som bygger bro mellem den teoretiske diskussion i del
I og casestudierne i del III. Del II består af to kapitaler. Det første, kapitel 6, tegner på grundlag af
eksisterende statistiske kilder et billede af sektorens overordnede strukturelle dimensioner. Kapitel 7
udbygger den statistiske analyse ved at konstruere en ny database — EU Retail Food Market Share
Matrix — som tager sigte på en integreret og konsistent statistisk kortlægning af sektorens struktur på
EU-plan og nationalt plan, og af de førende virksomheder i sektoren.

Del III indeholder casestudier fra fire repræsentative lande — Frankrig, Tyskland, Spanien og Det
Forenede Kongerige — idet der for hvert land gives en beskrivelse af markedsstrukturen og dens
udvikling, konkurrencesituationen i fødevaredetailhandelen, detailvirksomhedernes køberstyrke,
udviklingen af egen label og andre specielle markedstræk. Som illustration af leverandør- og
køberaktivitetens karakter i sektoren indeholder hver landerapport desuden specifikke oplysninger om
produktionen af og handelen med tre repræsentative produktgrupper — vaskemidler, kaffe (pulverkaffe
og ristet/malet), smør og andet smørbart fedtstof (margarine). De fire casestudier præsenteres i kapitel
8-11, og kapitel 12 sammenfatter konklusionerne heraf, både i form af lande- og
produktsammenligninger.

Kapitel 13 afslutter rapporten med et resumé af de mest omdiskuterede aspekter og drager nogle
generelle konklusioner om konkurrencesituationen og omfanget og virkningerne af køberstyrken i
fødevaredetailhandelssektoren i EU. Forfatterne mener ikke, at der i øjeblikket er et presserende behov
for nye politikker til at imødegå problemet med stor køberstyrke. Efter forfatternes mening kan den
lovgivning vedrørende økonomisk afhængighed, der er udviklet i nogle europæiske lande, ganske vist
have attraktive træk, men den kan også let skabe utilsigtede incitamenter og hæmme konkurrencen. For
Fællesskabets vedkommende finder forfatterne ikke, at behovet for at indføre en sådan politik er
godtgjort, men de erkender, at den økonomiske, sociale og politiske kontekst kan gøre sådanne politiske
foranstaltninger attraktive for nogle medlemsstater, men ikke for andre.

Den fuldstændige undersøgelse findes på adressen http//europa.eu.int/comm/competition/publications/stu-
dies/bpifrs/. Papirudgaven er offentliggjort under ISBN-nr. 92-828-7938-0.
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Digitale audiovisuelle platformes økonomiske rentabilitet

Undersøgelsen etablerer hovedkomponenterne i resultatopgørelsen og finansieringsplanen for en digital
audiovisuel tjeneste uanset fremføringsform og opstiller en model til simulering af udviklingen i de
økonomiske resultater over en femårig periode på grundlag af nøglevariabler.

Rapporten redegør først for nogle koncepter og principper, der danner grundlag for de valg, der træffes
i undersøgelsen, og der gives en definition af digitale platforme og en beskrivelse af disses
forretningsmæssige organisering.

Dernæst gives en beskrivelse af standardstrukturen i en resultatopgørelse og en finansieringsplan
efterfulgt af en gennemgang af nøglevariablerne, dvs. af de enkelte indtægts- og udgiftsposter.

Til sidst præsenteres evalueringsredskabet, herunder en kommentarer til de anvendte beregninger samt
eksempler på simulering.

Undersøgelsens konklusioner

Under sammenlignelige forhold konstateres der en klar forskel mellem fremføringsformerne : den
satellitbaserede bliver rentabel fra det tredje år; den jordbaserede begynder at give overskud efter det
fjerde år, og den kabelbaserede giver endnu ikke overskud efter fem års drift.

For både driftsresultat og finansieringsbehov gælder det, at markedets størrelse ikke har nogen
indvirkning på, hvor mange år der går, før udgifter og indtægter balancerer, men derimod på størrelsen
af underskud og fortjeneste og på finansieringsbehovets størrelse, ikke på dets varighed.

Finansieringsbehovet er relativt lille for en satellitoperatør. Det er lidt større for en jordbaseret tjeneste.
For en kabeloperatør er finansieringsbehovet meget stort det første år, men det mindskes og forsvinder
hurtigt.

Opfølgning af undersøgelsen vedrørende fast og mobil telekommunikation,
der indledtes i 1998 (324)

Som følge af de betydelige prisnedsættelser, der kan konstateres i hele EU, agter Kommissionen nu at
afslutte undersøgelsen vedrørende takster for mobil og fast telefoni.

Kommissionen har besluttet at afslutte den undersøgelse, den har iværksat i Den Europæiske Union om
de samtrafiktakster, som benyttes af operatørerne inden for fast og mobil telekommunikation, efter at
have konstateret, at priserne var sænket betydeligt (med over 80 % i visse tilfælde) som reaktion på dens
undersøgelser. I forbindelse med undersøgelsen, der blev indledt i februar 1998, har Kommissionen
arbejdet tæt sammen med de nationale konkurrencemyndigheder og de nationale regulerende
myndigheder. Efter at dens indsigelser vedrørende priserne på mobil og fast telefoni nu er imødekommet,
agter Kommissionen at foretage en nærmere undersøgelse af konkurrencevilkårene inden for rammerne
af en sektorundersøgelse af de vigtigste problemfelter i forbindelse med telekommunikation, herunder
betingelserne for videresendelse af opkald mellem mobiloperatører.

KONK. BERETN. 1999

UNDERSØGELSER 381

(324) IP/99/298 af 4. maj 1999.



Efter i første omgang at have undersøgt forholdene i 45 virksomheder i de femten EU-medlemsstater
besluttede Kommissionen i juli 1998, at der var behov for mere dybtgående undersøgelser af fjorten
tilfælde, hvor der kunne være tale om en fordrejning af konkurrencevilkårene (325). Emnerne for
undersøgelsen fordelte sig på tre kategorier:

i) Takster for videresendelse i det faste net af opkald fra mobilnet

Sager angående mulig diskriminering fra etablerede telekommunikationsoperatører over for
mobiloperatører med hensyn til de afgifter, der kræves for videresendelse af opkald fra mobilnet i det
offentlige telefoninet. Kommissionen har indledt fire sager over for etablerede operatører i Tyskland,
Spanien, Nederlandene og Italien;

ii) Fastnetoperatørers avance på opkald fra det faste net til mobilnet

Sager angående de beløb, som etablerede operatører kræver for opkald fra deres offentlige opkoblede
telefonnet (RTPC) til mobilnet. Kommissionen har indledt otte undersøgelser vedrørende operatører i
Belgien, Irland, Det Forenede Kongerige (BT), Østrig, Spanien, Nederlandene, Italien og Tyskland;

iii) Takster for videresendelse af opkald i mobilnet

Sager angående de afgifter, som mobiloperatører lægger på videresendelse af opkald i deres net.
Kommissionen har indledt fem undersøgelser, én pr. mobiloperatør, i Italien (to virksomheder) og i
Tyskland (tre virksomheder).

Hvad angår de beløb, fastnetoperatører pålægger mobiloperatører at betale for videresendelse af
mobilopkald i RTPC, er priserne klart blevet sænket (indtil 82 %) i fire af de seks undersøgte tilfælde.
Alle operatørerne anvender nu takster, der er lavere end EU’s referencetakster (»bedste praksis«), eller
som ligger tæt på disse.

Hvad angår fastnetoperatørernes avance på prisen for opkald fra faste net til mobilnet, er den avance,
der er registreret i 1999, faldet med mellem 31 og 80 % i forhold til 1998 i de tilfælde, der har været
genstand for undersøgelse.

Kommissionen vil kunne afslutte de resterende sager, som vedrører Deutsche Telekom og Telekom
Østrig, så snart disse operatører har foretaget de påkrævede takstnedsættelser.

Kommissionen har indstillet sin undersøgelse vedrørende de takster, der anvendes af tyske og italienske
mobiloperatører for videresendelse af opkald i deres respektive net, fordi de nationale myndigheder har
indledt deres egne undersøgelser.
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Behandlingen af problemstillingen indtil dato

A) Videresendelse af opkald fra mobilnet til fastnet

Tyskland

I juli 1998 konstaterede Kommissionen, at Deutsche Telekom anvendte overdrevent høje priser for
videresendelse af mobilopkald i sit fastnet. I februar 1999 underrettede de tyske regulerende
myndigheder, RegTP, Kommissionen om, at de, når deres undersøgelse var afsluttet, ville træffe en
formel beslutning i løbet af et par uger. Som Kommissionen normalt gør, når der indledes en national
aktion, indstillede den sin egen undersøgelse i sagen, som følgelig vil blive afsluttet, når de af RegTP
påtænkte foranstaltninger er blevet iværksat.

Italien

I juli 1998 konstaterede Kommissionen, at de videresendelsesafgifter, som Telecom Italia beregnede for
videresendelse af mobilopkald i sit net, var højere end taksterne for videresendelse af opkald fra det faste
net. Efterfølgende meddelte Telecom Italia Kommissionen, at det nu anvendte ensartede takster for
operatørerne af mobile og faste net for videresendelse af opkald på sit RTPC. Denne nye takststruktur
medførte en mærkbar nedsættelse af omkostningerne for mobiloperatørerne. Kommissionen konstaterede,
at den diskriminering, som den havde reageret imod, var ophørt, og den afsluttede derfor undersøgelsen.

Spanien

Efter Kommissionens mening anvendte den etablerede spanske operatør, Telefónica, overdrevent høje
takster for videresendelse af mobilopkald i sit net. Efter at Kommissionen havde indledt sin undersøgelse
i denne sag, pålagde de nationale regulerende myndigheder, CMT, Telefónica at ændre sine takster for
videresendelse af opkald. De spanske myndigheder godkendte Telefónicas referencetilbud på samtrafik,
efter at operatøren havde efterkommet CMT’s krav. Kommissionen er tilfreds med resultatet og har
afsluttet sin undersøgelse.

Nederlandene

I december 1998 meddelte den nederlandske regulerende myndighed, OPTA, Kommissionen, at dens
undersøgelse tydede på, at der kunne være et misforhold mellem de priser, KPN anvendte for
henholdsvis mobilnet- og fastnetoperatører for videresendelse af opkald i dets net, men at denne forskel
i mellemtiden var blevet udlignet, således at KPN nu opererer med en enhedstakst for videresendelse af
opkald. Denne takst anvendes for operatører af såvel faste som mobile net, uanset hvor opkaldet kommer
fra. Denne konstatering er blevet bekræftet af andre nederlandske operatører, som OPTA har adspurgt.
Kommissionen har derfor afsluttet sagen.

B) Avance på opkald

Nederlandene

OPTA meddelte i november 1998 Kommissionen, at den havde afsluttet sin undersøgelse vedrørende de
nye abonnenttakster, der var foreslået af KPN. I forbindelse med denne undersøgelse verificerede OPTA,
at den faste del af opkald mellem faste og mobile net korrekt blev beregnet på grundlag af
omkostningerne, og myndigheden meddelte Kommissionen, at den var tilfreds med resultaterne.
Kommissionen afsluttede derfor sagen.
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Belgien

Den etablerede belgiske operatør, Belgacom, har underrettet Kommissionen om sine nye takster for
videresendelse af opkald for de to mobiloperatører. Disse priser blev anvendt med tilbagevirkende kraft
indtil september 1998, hvormed Belgacoms avance kom ned under den tærskel, hvorover Kommissionen
indleder en formel undersøgelse. Kommissionen betragter derfor sagen som afsluttet.

Irland

Kommissionen erklærede i juli 1998, at den etablerede irske operatør, Telecom Éireann, muligvis
kompenserede nedsættelsen af taksterne for terminering af dens mobiltelefonitjenester ved at beregne en
større avance på opkald fra faste net til mobile net. Telecom Éireann har imidlertid efterfølgende bebudet
nye abonnenttakster for opkald fra faste til mobile net, som indebærer en betydelig nedsættelse af prisen
på disse opkald. Kommissionen er tilfreds med de nye priser og har afsluttet sin undersøgelse.

Det Forenede Kongerige

I Det Forenede Kongerige har kommissionen for monopoler og fusioner (MMC) konstateret, at British
Telecom anvender overdrevent høje takster og har henstillet til den britiske regulerende myndighed,
Oftel, at sørge for, at taksterne nedsættes og underkastes priskontrol i de to efterfølgende år. Oftel har
meddelt Kommissionen, at det agter at foretage alle de angivne ændringer og er nu ved at gennemføre
de nødvendige lovgivningsforanstaltninger. Kommissionen har derfor afsluttet sagen.

Italien

Den etablerede operatør, Telecom Italia, har meddelt Kommissionen, at fastnetoperatørernes
takstfastsættelse har været omfattet af nye bestemmelser siden januar 1999. Den italienske regulerende
myndighed har ændret abonnenttaksterne for opkald fra faste til mobile net, hvilket har medført en klar
nedsættelse af Telecom Italias avance. Den 17. marts 1999 informerede den italienske myndighed
Kommissionen om den nye abonnentprisstruktur for opkald fra faste til mobile net, der trådte i kraft den
17. april 1999. Den italienske myndighed har meddelt, at dens beslutning skal ses som et skridt hen imod
indførelsen af en ny takstfastsættelsesstruktur for opkald fra faste til mobile net. Kommissionen er
tilfreds med denne takstnedsættelse og har afsluttet sin undersøgelse.

Spanien

Telefónica forelagde Kommissionen nye tal vedrørende sine avancer i november 1998. Selskabet har
ligeledes forelagt en kopi af de samtrafikaftaler, det har indgået med de to mobiloperatører Artel og
Telefónica Móviles. Aftalerne indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvorledes prisnedsættelsen fordeles
mellem operatørerne. Tallene viser et betydeligt fald i indtægterne fra fastnettet, hvilket imødekommer
Kommissionens indsigelser. Kommissionen anser hermed problemet for løst og har afsluttet sagen.

C) Videresendelse af opkald i mobilnet

Tyskland

I november 1998 iværksatte RegTP i samarbejde med det tyske konkurrencekontor (Bundeskartellamt)
en undersøgelse af en formodet hemmelig aftale mellem T-Mobil, Mannesmann og E-Plus vedrørende
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afgifter for videresendelse af opkald i deres respektive net. Kommissionen har derfor indstillet sin egen
undersøgelse af disse sager, indtil resultaterne af den nationale undersøgelse foreligger.

Italien

Kommissionen følger udviklingen af proceduren, som den nationale regulerende myndighed indledte i
januar 1999, efter at Telecom Italia Mobile (TIM) og Omnitel på samme tid havde besluttet at sænke
taksterne i spidsbelastningsperioderne og forhøje taksterne for erhvervskunder og for privatkunder i stille
perioder. Ligesom i Tysklands tilfælde har Kommissionen i denne sag indstillet sin undersøgelse i
afventning af resultaterne af den nationale undersøgelse. Kommissionen holder tæt kontakt til den
nationale regulerende myndighed, som inden juli 1999 ville træffe en endelig beslutning om disse takster.

D) Kvantitativ vurdering

For at kunne foretage en kvantitativ vurdering af udviklingen i avancer og takster for videresendelse af
opkald fra mobilnet til fastnet som led i sin undersøgelse anmodede Kommissionen uafhængige eksperter
om at foretage en ny undersøgelse af markedssituationen. For at sikre en retfærdig og kohærent
sammenligning mellem tallene fra 1998, som dannede grundlag for beslutningen om at indlede
undersøgelsen, og tallene fra marts 1999, blev eksperterne anmodet om at gentage to af de tests, der var
foretaget i forbindelse med den første undersøgelse. Det gav følgende resultater:

a) Diskriminering i sagerne vedrørende priser for videresendelse af opkald fra mobil til fast net

Priserne for videresendelse af opkald fra mobile til faste net blev sammenlignet med priserne for
videresendelse af opkald fra fastnet til fastnet og med et referenceniveau, der anses for den »bedste
praksis« i EU. Referenceniveauet fastsattes på grundlag af en vurdering foretaget af KPMG i 1998. Ved
ajourføringen af deres rapport sammenlignede eksperterne de takster, der var angivet i den første rapport,
med de nugældende takster i fire lande — Tyskland, Nederlandene, Spanien og Italien. De konstaterede,
at der i alle fire lande var foretaget ændringer i fastnetoperatørernes termineringsprisstruktur, som havde
bragt enhver diskriminering af mobiloperatørerne til ophør. Alle operatørerne ligger nu enten under
grænseværdien for den bedste praksis i EU eller meget tæt herpå.

Tyskland

Deutsche Telekom har underrettet RegTP om sine nye takster for videresendelse af opkald fra
mobiltelefoner, som ligger betydeligt under de tidligere. Taksten for langdistanceopkald er faldet med
80 %, takster for lokalsamtaler med 78 % og indenlandske samtaler med 81 %. Disse takster er stadig
en smule højere end de referencetakster, der er fastsat for EU, men der er sket en væsentlig tilnærmelse
til disse.

Spanien

Telefónica har sænket sine takster for videresendelse af opkald fra fastnet til fastnet med 66 % for opkald
inden for samme provins og med 25 % for opkald til en anden provins. For opkald fra mobilnet til fast
net er der sket en endnu større prisnedsættelse — med henholdsvis 82 % og 77 %. Telefónica ligger nu
under EU’s referencetakster for opkald inden for samme provins. For opkald til en anden provins ligger
taksterne stadig over referenceværdien for bedste praksis, men kun i ubetydeligt omfang.
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Nederlandene

KPN’s priser for videresendelse af opkald fra mobile til faste net er faldet med 52 % for lokalsamtaler
og omkring 73 % for indenlandske samtaler. For opkald fra faste telefoner er priserne sænket med 15 %
for lokalsamtaler og med 20 % for indenlandske samtaler. Priserne for videresendelse er lavere end EU’s
referencetakster, både for lokale og indenlandske samtaler.

Italien

Telecom Italias takst for videresendelse af opkald fra mobilnet er faldet med 77 % for lokale samtaler
og 55 % for samtaler med simpel sammenkobling. For opkald fra faste net er priserne sænket med
omkring 35 % for lokale samtaler og 25 % for opkald med simpel sammenkobling. I begge tilfælde
ligger priserne under EU’s referenceniveau.

b) Fastnetoperatørernes avance

Det drejede sig i dette tilfælde om at sammenligne nettoindtægterne for syv fastnetoperatører på et
opkald fra fastnet til mobilnet. Formålet med denne test var at undersøge, hvilke fastnetoperatører der
anvendte overdrevent høje priser for opkald fra mobilnet til fastnet ved at sammenligne de konstaterede
nettoindtægter i de forskellige medlemsstater.

Af rapporten fra 1998 fremgik det, at otte fastnetoperatører opnåede en avance, der var 100 % højere
end EU-referenceniveauet eller endnu højere. Der var tale om følgende operatører: Belgacom, Telecom
Eireann, BT, P&T-Østrig, Telefónica, KPN, Telecom Italia og Deutsche Telekom (på opkald til T-Mobil).
Den nye ekspertundersøgelse omhandler 12 operatører i seks lande. De nye tal viser, at avancen er faldet
med mellem 31 % og 80 % som følge af den kombinerede effekt af ændring af termineringstaksterne og
nedsættelse af abonnenttaksterne. De nederlandske og britiske operatører ligger en smule over EU’s
referencesats, mens alle de andre ligger under.

Nedenstående oversigt viser, hvor meget operatørernes avance er faldet mellem 1998 og 1999:

%
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Proximus - 31

Mobistar - 32

KPN mobile - 55

Libertel - 55

TIM - 80

Omnitel - 80

Eircell - 66

Esat Digifone - 66

Vodafone - 58

Cellnet - 58

Telefónica Móviles - 64

Airtel - 64



VIII — REAKTIONER PÅ DEN XXVIII BERETNING

A — Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens XXVIII. Beretning om
Konkurrencepolitikken (1998) (SEK(1999) 743 — C5-0121/1999 — 1999/2124(COS))

1. Ordfører: Bernhard Rapkay

2. Europa-Parlamentets betænkning nr.: A5-0078/99

3. Vedtagelsesdato: 18. januar 2000

4. Emne:

5. Kompetent parlamentsudvalg: Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

6. Analyse af beslutningen og Parlamentets anmodninger

7. Svar på anmodningerne og oversigt over Kommissionens hidtidige og fremtidige indsats:
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— der henviser til Kommissionens XXVIII. Beretning om
Konkurrencepolitikken (1998) (SEK(1999) 743 — C5-
0121/1999)

— der henviser til Kommissionens syvende oversigt over
statsstøtte i Den Europæiske Union inden for
fremstillingsvirksomhed og visse andre sektorer
(KOM(1999) 148)

— der henviser til sin udtalelse af 1. april 1998 om forslag til
Rådets forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel
92 og 93 på visse former for horisontal statsstøtte
(KOM(1997) 396)

— der henviser til sin udtalelse af 14. januar 1999 om forslag
til Rådets forordning (EF) om fastlæggelse af regler for
anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (KOM(1998) 073)

— der henviser til sin udtalelse af 15. april 1999 om forslag
til Rådets forordning om ændring af forordning nr.
19/65/EØF om anvendelse af bestemmelserne i traktatens
artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler og samordnet
praksis (KOM(1998) 546)

— der henviser til sin udtalelse af 15. april 1999 om forslag
til Rådets forordning om ændring af forordning nr. 17 —
første forordning om anvendelse af bestemmelserne i
traktatens artikel 85 og 86 (KOM(1998) 546)

— der henviser til Kommissionens skriftlige reaktion på
Parlamentets beslutning om Kommissionens XXVII.
Beretning om Konkurrencepolitikken (1997)

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi og
Valutaspørgsmål og udtalelse fra Udvalget om Retlige
Anliggender og Det Indre Marked (A5-0078/1999)

Europa-Parlamentet Kommissionen
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A. der henviser til, at den europæiske konkurrencepolitik ikke
kan betragtes løsrevet fra andre EU-politikker, som f.eks.
socialpolitikken eller miljøpolitikken

Kommissionen er enig med Parlamentet i, at konkurrencepolitik-
ken ikke er isoleret i forhold til de andre politikker, som Kommis-
sionen iværksætter.

B. der henviser til, at konkurrencepolitikken skal bidrage til at
nå EU’s mål, såsom økonomisk vækst, konkurrenceevne,
tilstrækkelig beskæftigelse, miljøbeskyttelse, forbrugerbe-
skyttelse samt økonomisk og social samhørighed

Kommissionen mener også, at konkurrencepolitikken er et af de
bedste midler, der kan tages i anvendelse, når det drejer sig om at
bidrage til at nå de mål, Fællesskabet har opstillet med hensyn til
konkurrenceevne og vækst og dermed også beskæftigelse og øko-
nomisk og social samhørighed. På forbrugerbeskyttelsesområdet
mener Kommissionen, at dynamisk konkurrence er den bedste ga-
ranti for et bredt udbud af varer og tjenesteydelser til lavere priser.
Endelig kan konkurrencepolitikken på forskellige måder bidrage
til miljøbeskyttelse.

C. der henviser til, at den europæiske konkurrencepolitik skal
moderniseres og tilpasses udviklingen på de forskellige
økonomiske områder, såsom det stadig mere integrerede in-
dre marked, globaliseringen og det hastige teknologiske
fremskridt

Markederne stilles over for mange udfordringer: udbygning af det
indre marked, globalisering, teknologiske nyskabelser, udvi-
delse… Kommissionen er derfor ansvarlig for at tilpasse sin kon-
kurrencepolitik til den hurtige udvikling.

D. der henviser til, at der i Den Økonomiske og Monetære Uni-
on er behov for en højere grad af konkurrencekontrol for at
sikre et fungerende indre marked

Kommissionen er overbevist om, at dens kontrolmidler på kon-
kurrenceområdet skal anvendes nøje og i vidt omfang for at stimu-
lere det indre marked, der netop har tilbagelagt en afgørende etape
med ØMU’en.

E. der henviser til, at en fungerende konkurrencekontrol i euro-
området nødvendiggør et snævert samarbejde mellem
Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndig-
heder

Samarbejdet med de nationale konkurrencemyndigheder er fak-
tisk en forudsætning for, at kontrollen kan blive mere effektiv, men
Kommissionen mener, at der skal samarbejdes i hele Unionen og
ikke blot i euroområdet.

F. der henviser til, at moderniseringen og den skærpede anven-
delse af konkurrencereglerne, især støttekontrollen, gør ud-
lægningen og formidlingen af baggrunden for konkurrence-
politikken over for den brede offentlighed, faglige kredse og
økonomiske aktører i regionerne vigtigere end nogensinde

Kommissionen er enig med Parlamentet i, at konkurrencepolitik-
ken skal anskueliggøres for EU-borgerne. Kommissionen mener,
at den skal overbevise dem om konkurrencepolitikkens fordele og
vinde deres tilslutning til denne fællesskabspolitik.

G. der henviser til, at arbejdsbyrden i Kommissionens General-
direktorat for Konkurrence er steget voldsomt i årenes løb på
grund af nye opgaver, som f.eks. liberaliseringen i telekom-
munikations- og energisektoren eller øget internationalt
samarbejde

Parlamentet gør rigtigt i at fremhæve den meget kraftige forøgelse
af arbejdsbyrden inden for de afdelinger i Kommissionen, som er
ansvarlige for konkurrencepolitikken.

H. der er klar over, at en effektiv konkurrencepolitik fremmer
EU-virksomhedernes konkurrenceevne

Kommissionen er også af den opfattelse, at konkurrencepolitikken
bidrager til at gøre vor økonomi mere konkurrencedygtig.

1. hilser XXVIII. Beretning om Konkurrencepolitikken vel-
kommen og betragter den som et vigtigt dokument, hvor-
med Kommissionen opfylder sin traktatfæstede pligt til at
stå til regnskab

Kommissionen takker Parlamentet for sin positive bedømmelse af
den XXVIII. Beretning om Konkurrencepolitikken.

2. glæder sig over fornyelserne i udformningen af teksten, da de
letter læsningen af konkurrenceberetningen og dermed øger
konkurrencepolitikkens gennemsigtighed; mener, at formid-
lingen af baggrunden for og indholdet af konkurrencepolitik-
ken til den bredest mulige offentlighed må tillægges stor be-
tydning, da gennemførelsen af foranstaltningerne også er af-
hængig af de berørte befolkningsgruppers forståelse

Kommissionen glæder sig over Parlamentets positive holdning til
dens fornyelser i beretningens udformning. Kommissionen vil og-
så fremover bestræbe sig på at gøre beretningen let forståelig og
interessant for de forskellige kategorier af EU-borgere.

3. fremhæver endnu en gang den fremragende kvalitet af dia-
logen med Kommissionen, især med det tidligere ansvarlige
kommissionsmedlem; opfordrer til en videre udbygning af
den demokratiske kontrol med EU’s konkurrencepolitik;
anmoder det nye kommissionsmedlem med ansvar for kon-
kurrencepolitikken om at deltage i regelmæssige informa-
tionsmøder med det kompetente udvalg, hvor man navnlig
også kan drøfte vigtige aktuelle konkurrencesager

Den nye kommissær med ansvar for konkurrencepolitikken har al-
lerede reageret positivt på denne opfordring til dialog og har for-
pligtet sig til at mødes med Europa-Parlamentets Udvalg om Øko-
nomi og Valutaspørgsmål ca. 6 gange om året for at forklare kon-
kurrencepolitikken for EU-borgernes repræsentanter.
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4. henviser til betydningen af Kommissionens skriftlige reak-
tion på Parlamentets ovennævnte beslutning om XXVII. be-
retning om konkurrencepolitikken og opfordrer sine egne
organer til at drage nytte af dette dokument som et vigtigt
element i den konkurrencepolitiske dialog

Kommissionen kan forsikre Parlamentet om, at Parlamentets be-
slutninger og de udtalelser, den selv giver om disse beslutninger,
udgør et meget vigtigt grundlag for overvejelser og tiltag i Kom-
missionens afdelinger.

5. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sørge
for en ensartet retsanvendelse i medlemsstaterne, hvilket er
ubetinget nødvendigt for en gnidningsfri gennemførelse af
Fællesskabets konkurrencekontrol

Kommissionen mener ligesom Parlamentet, at det er afgørende at
sikre, at fællesskabslovgivningen anvendes ensartet i hele Unio-
nen. I forbindelse med moderniseringen af gennemførelsesbe-
stemmelserne til artikel 81 og 82 lægger Kommissionen særlig
vægt på at skabe hensigtsmæssige midler, som kan sikre ensartet
retsanvendelse. Kommissionen understreger dog, at det i sidste en-
de tilfalder Domstolen at sikre ensartet anvendelse af fællesskabs-
retten ved hjælp af præjudicielle afgørelser.

6. opfordrer Kommissionen til at forpligte sig til at inddrage
Parlamentet i videreudviklingen og gennemførelsen af kon-
kurrencepolitikken i det omfang, det overhovedet er muligt

Kommissionen går ind for en løbende dialog med Parlamentet.
Kommissionen kan påtage sig at inddrage Parlamentet i konkur-
rencepolitikken i vidt omfang, forudsat at det ikke er til hinder for
behandlingen af de igangværende sager. Kommissionen arbejder
allerede i høj grad i den retning. Kommissionen delagtiggør Parla-
mentet i sine overvejelser om modernisering af Fællesskabets kon-
kurrencelovgivning og besvarer parlamentsmedlemmers spørgs-
mål om gennemførelsen af konkurrencepolitikken enten i forbin-
delse med skriftlige forespørgsler eller direkte under møder, som
kommissæren med ansvar for konkurrence deltager i. Endelig of-
fentliggør Kommissionen mange informationer og bl.a. Årsberet-
ningen om Konkurrencepolitikken, som den skal stå til regnskab
for over for Parlamentet.

7. er af den opfattelse, at der sideløbende med videreudvik-
lingen af konkurrencepolitikken må føres en omfattende
forbrugerbeskyttelsespolitik, og at forbrugerorganisatio-
nerne skal involveres mere effektivt

Når man fremmer et konkurrencedygtigt marked, forsvarer man
også forbrugeren. Det er Kommissionen helt overbevist om. Kom-
missionen er enig med Parlamentet i, at forbrugerorganisationerne
skal involveres mere i forbrugerpolitikken. Kommissionen har i
den forbindelse iværksat en række initiativer, som er rettet mod
forbrugerne og deres organisationer.

8. er af den opfattelse, at konkurrencereglerne ikke må være en
urimelig hindring for medlemsstater, der ønsker at vedtage
en banebrydende lovgivning på miljøområdet for at gen-
nemføre målene i traktatens artikel 6

I henhold til traktatens artikel 86 kan Kommissionen under alle
omstændigheder kun beskæftige sig med retsforskrifter vedrøren-
de økonomiske aktiviteter eller virksomheder, som i kraft af særli-
ge rettigheder har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af al-
mindelig økonomisk interesse på miljøområdet, i det omfang an-
vendelsen af konkurrencereglerne ikke hindrer opfyldelsen af de
særlige opgaver, som er betroet virksomhederne.

9. glæder sig over, at Kommissionen i fire tilfælde i 1998 hav-
de en positiv tilgang til miljøspørgsmål i forbindelse med
konkurrenceanalyserne i henhold til EF-traktatens artikel
81, stk. 3; bemærker med tilfredshed, at Kommissionen i
den seneste konkurrenceberetning har bekræftet sin hold-
ning fra 1995, at miljøforbedring er at betragte som en fak-
tor, der fremmer det økonomiske og tekniske fremskridt

Kommissionen kan ikke fritage en restriktiv aftale i henhold til ar-
tikel 81, stk. 3, alene på grund af miljøet. Kommissionen kan frita-
ge aftalen, i det omfang de fire fritagelseskriterier er opfyldt, og
særlig kriteriet om at konkurrencen for en væsentlig del af de på-
gældende varer ikke udelukkes. Som anført af Parlamentet kan
Kommissionen betragte miljøspørgsmål som en faktor, der frem-
mer det økonomiske og tekniske fremskridt, som er et af de fire
vurderingskriterier.

10. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge, at der i for-
bindelse med de forskellige bestemmelser om pengeover-
førsler, navnlig i euroområdet, ikke indgås konkurrencebe-
grænsende aftaler mellem banker

Kommissionen gør en aktiv indsats for at forfølge enhver aftale
mellem banker, som kan begrænse konkurrencen og være til skade
for forbrugerne. I februar 1999 indledte Kommissionen f.eks. en
kartelundersøgelse for at finde ud af, om der eventuelt skulle være
nogle banker, som forud for euroens indførelse i hemmelighed
havde aftalt, hvilke og hvor store gebyrer der skulle anvendes efter
den 1. januar 1999 i forbindelse med forskellige former for valuta-
transaktioner inden for Den Europæiske Union.
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11. kræver, at Generaldirektoratet for Konkurrence tildeles fle-
re stillinger for at efterkomme det øgede personalebehov, så-
ledes at Kommissionen kan opfylde sine traktatlige forplig-
telser i fuldt omfang

Kommissionen er klar over, at arbejdsbyrden er steget kraftigt i
GD COMP. Den træffer alle nødvendige foranstaltninger for at øge
afdelingens ressourcer.

12. glæder sig over Kommissionens moderniseringsbestræ-
belser inden for konkurrenceretten; kræver imidlertid sam-
tidig, at reformplanerne ikke fører til renationaliseringer el-
ler en svækkelse af den europæiske konkurrencepolitik; set
ud fra nærhedsprincippet bør regionerne imidlertid overla-
des et selvstændigt udviklingsspillerum

Kommissionen takker Europa-Parlamentet for dets støtte til de re-
formprojekter, Kommissionen har iværksat. Den er helt enig med
Parlamentet i, at det er nødvendigt at fremme konkurrencepolitik-
ken og sikre, at den gennemføres så tæt på borgerne som muligt,
uden at sammenhængen i fællesskabsretten dog bringes i fare.

13. er af den opfattelse, at en konsekvent anvendelse af konkur-
rencepolitikken kan støtte målene for de beskæftigelsespo-
litiske retningslinjer; opfordrer i denne forbindelse Kom-
missionen til hurtigt at gennemføre den forordning, der be-
myndiger den til at udstede gruppefritagelser, som især i små
og mellemstore virksomheder (SMV) og på uddannel-
sesområdet vil sætte gang i en positiv dynamisk udvikling

For at sikre at EU-lovgivningen om kontrol med statsstøtte over-
holdes, er medlemsstaterne i henhold til EF-traktatens artikel 88,
stk. 3, forpligtet til at underrette Kommissionen om nationale støt-
teforanstaltninger, inden de iværksættes. Der gives kun fritagelse i
forbindelse med støtte, som ydes i overensstemmelse med beting-
elserne i forordningerne om gruppefritagelse. Allerede i juli ved-
tog Kommissionen udkast til gruppefritagelser, som nu drøftes
med medlemsstaterne og forskellige berørte parter. I alle andre til-
fælde finder underretningsproceduren fortsat anvendelse, og be-
stræbelserne med at indføre strengere kontrol med statsstøtte vil
blive videreført.

14. kræver i betragtning af den alt i alt fortsat høje statsstøtte og
uforeneligheden mellem denne og et velfungerende indre
marked, at den europæiske konkurrencepolitik under hen-
syntagen til nærhedsprincippet prioriteres højere end de na-
tionale statsstøtteordninger

Kommissionen er enig med Parlamentet i, at kontrollen med stats-
støtte kan skærpes yderligere. Nærhedsprincippet finder ikke an-
vendelse på kontrol med statsstøtte, for i henhold til traktaten er
Kommissionen alene berettiget til at vurdere nationale støtteord-
ninger, som omhandlet i traktatens artikel 87.

15. understreger, at monopoler også fremover bør erstattes af
konkurrencestrukturer med henblik på at modernisere Eur-
opa og skabe et mere konkurrencepræget miljø for forbruge-
re og selskaber

Kommissionen er enig med Parlamentet, som anført i bestem-
melserne i Kommissionens meddelelse om tjenesteydelser af al-
men interesse i Europa.

16. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med tilbagebeta-
ling af ulovlig statsstøtte, at iværksætte effektive foranstalt-
ninger til harmonisering af reglerne for tilbagebetalingen

Effektiv håndhævelse af beslutninger om tilbagebetaling af støtte
er absolut en forudsætning for en troværdig kontrol med statsstøt-
te. Kommissionen er derfor rede til at forbedre sin ordning til op-
følgning af sådanne beslutninger.

17. understreger dog, at statsstøtte fortsat er nødvendig for at
korrigere visse markedssvagheder og fremme EF-traktatens
videre mål

Statsstøtte er ikke helt forbudt. Der kan ydes støtte, hvis støtten
fremmer traktatens målsætninger, f.eks. beskæftigelse, forskning
og udvikling, miljø og særlig regionalstøtte. Kommissionen har
udstedt retningslinjer med beskrivelse af sine respektive frem-
gangsmåder.

18. mener, at oversigten over »statsstøtte i Den Europæiske
Union inden for fremstillingsvirksomhed og visse andre
sektorer«, der nu offentliggøres årligt, kan udgøre et godt
grundlag for at øge gennemsigtigheden i forbindelse med
offentlig støtte; foreslår, at oversigten går tættere på kvalite-
ten af støtten

Som i forbindelse med de tidligere udgaver af oversigten over
statsstøtte vil Kommissionen også fremover sørge for, at oversig-
ten kommer til at omfatte et stadig større område, og at analysen af
statsstøtte hele tiden bliver udvidet.

19. opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag til et of-
fentligt og regelmæssigt ajourført statsstøtteregister, som
tager højde for de kvalitative forskelle i den støtte, der ydes;
herunder opfordres Kommissionen til at medtage den støtte,
hvor der er åbnet procedure

Kommissionen konstaterer med tilfredshed, at der er tilslutning til
et statsstøtteregister. Et sådant register er under forberedelse.

20. opfordrer Kommissionen til at indføre en »resultattavle« i
lighed med resultattavlen for det indre marked; det vil sætte
fokus på, hvilke medlemsstater der har det højeste og laves-
te niveau for statsstøtte

Kommissionen er ved at undersøge de faktorer, som er nødvendi-
ge for at oprette en »resultattavle« (scoreboard). Et sådant redskab
skal forberedes nøje og omhyggeligt, hvis det skal kunne give for-
målstjenlige indikatorer. Støtteniveauer er ikke i sig selv egnede til
at sammenligne medlemsstater.
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21. opfordrer Kommissionen til årligt at offentliggøre et doku-
ment med analyser af statsstøttens indvirkning på konkur-
renceevnen, prisniveauet og produktionsfaktorernes mobi-
litet

Kommissionen er ved at undersøge, om de nævnte spørgsmål kan
behandles hensigtsmæssigt i forbindelse med en eventuel »resul-
tattavle« (scareboard).

22. bekræfter på ny, at det går ind for statsstøtte, der anses for at
være af fælles interesse, f.eks. på områderne F&U, SMV,
uddannelse, energibesparelser og miljøbeskyttelse; men an-
ser det for vigtigt, at Kommissionen fremkommer med
ensartede kriterier og vilkår for denne type af statsstøtte

Kommissionen har allerede opstillet kriterier for de omtalte støtte-
kategorier i retningslinjer og rammebestemmelser. Reglerne til-
passes fra tid til anden for at tage hensyn til nye erfaringer og for-
bedre den indbyrdes sammenhæng mellem reglerne. I år har Kom-
missionen til hensigt at tage retningslinjerne for statsstøtte til mil-
jøbeskyttelse op til revision.

23. opfordrer med henblik på opfyldelse af Kyoto-protokollens
målsætninger medlemsstaterne til at øge statsstøtten på om-
råderne energibesparelser og miljøbeskyttelse, da disse kun
tegner sig for 3% af al den støtte, der ydes

Kommissionen anser statsstøtte for at være et af mange redskaber,
som kan anvendes til at fremme energibesparelse, forbedre be-
skyttelsen af vort miljø og opfylde Kyoto-protokollens målsæt-
ninger. I forbindelse med afgørelser om, hvorvidt støttebeløb er re-
levante, skal der tages hensyn til alle redskaber og særlig retnings-
linjerne om statsstøtte til miljøbeskyttelse. I 1999 godkendte
Kommissionen flere støtteordninger, som tog sigte på at reducere
CO2-udslip.

24. opfordrer Kommissionen til i højere grad end hidtil også at
undersøge forskellige former for skattemæssige tiltag, som
f.eks. statsstøtte, med hensyn til deres konkurrencefordrej-
ende virkninger

I 1999 begyndte Kommissionen på at undersøge over 50 skatte-
mæssige tiltag. Samtlige medlemsstater er blevet anmodet om at
fremsende de nødvendige informationer.

25. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at orientere Par-
lamentet om situationen med hensyn til indførelsen af kon-
kurrencepolitikken i de stater, der har ansøgt om EU-med-
lemskab

Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport til Parlamentet om
de fremskridt, der er gjort med hensyn til at indføre konkurrence-
politikken i ansøgerlandene.

26. er af den opfattelse, at ansøgerlandene i fuldt omfang skal
overtage den gældende retlige ramme for EU’s konkurren-
celovgivning; anvendelsen af konkurrencereglerne bør dog
i en overgangsperiode håndteres fleksibelt i de enkelte til-
fælde; mener lige som Kommissionen, at ansøgerlandene
skal have rimelig støtte til at tilpasse deres konkurrencereg-
ler

I henhold til Europaaftalernes bestemmelse om tilnærmelse af lov-
givningen skal de central- og østeuropæiske lande gøre deres bed-
ste for at sikre, at deres lovgivning er i overensstemmelse med fæl-
lesskabslovgivningen. Kommissionen mener også, at denne be-
stemmelse skal fortolkes rimelig frit, og at lovgivningen i de cen-
tral- og østeuropæiske lande bør ligge så tæt på EU’s lovgivning
som muligt.
I enkelttilfælde forsøger Kommissionen at tage hensyn til, at de
central- og østeuropæiske lande både skal overholde deres retlige
forpligtelser, men også er nødt til at løse de særlige problemer, som
er forbundet med en overgangsøkonomi.
Kommissionen bestræber sig meget på at støtte og rådgive ansø-
gerlandene, når de har brug for det. Det sker med de begrænsning-
er, som ligger i det antal ansatte, Kommissionen har til rådighed.

27. opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en
rapport om de forestillinger, den gør sig om den fremtidige
udformning af konkurrencepolitikkens internationale di-
mension

Kommissionen forelægger en rapport for Parlamentet om konkur-
rencepolitikkens internationale dimension.

28. mener, at Verdenshandelsorganisationen (WTO) bør spille
en større rolle i international konkurrencepolitik; opfordrer
derfor Rådet til at give Kommissionen mandat til at føre for-
handlinger med henblik på indgåelse af multilaterale aftaler
om international konkurrenceret inden for rammerne af
WTO; opfordrer samtidig Kommissionen til at integrere
ensartede konkurrencepolitiske mindstestandarder og op-
rettelsen af uafhængige konkurrencemyndigheder i alle
WTO-medlemsstater i koncepterne til bekæmpelse af for-
mer for konkurrencebegrænsende praksis, som virker øde-
læggende for samhandelen og investeringerne

Europa-Kommissionen mener også, at det er nødvendigt at sup-
plere WTO’s regler for samhandel med multilaterale aftaler om
konkurrenceregler, og vil fortsat bestræbe sig på at få de spørgs-
mål, der er fremhævet i denne beslutning, med til forhandlingsbor-
det. Kommissionen er helt overbevist om, at sådanne regler vil væ-
re til gavn for både de industrialiserede lande og udviklingslande-
ne.

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og
Kommissionen.



B — Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om XXVIII Beretning om Konkurrencepolitikken
(1998) (SEK(1999) 743 endelig udg.) og Kommissionens svar på denne udtalelse.

Kommissionen besluttede den 31. maj 1999 under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at anmode om
Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om XXVIII Beretning om Konkurrencepolitikken (1998)
(SEK(1999) 743 endelig udg.).

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede Edoardo Bagliano til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 25. november 1999.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 368. plenarforsamling den 8.-9. december 1999 (på
mødet den 8. december) følgende udtalelse med 97 stemmer for, 1 imod og 2 hverken for eller imod:
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1. Kommissionens XXVIII Beretning om Konkurrencepolitik-
ken er meget vigtig, ikke kun fordi den vidner om Kommis-
sionens bemærkelsesværdige indsats på det administrative
og lovgivningsmæssige område, men også — og især — for-
di den i handling og initiativer allerede afspejler det vende-
punkt og de forandringer, som er karakteristiske for EU’s
nye konkurrencepolitik. Der er to nøgler til forståelsen af
1998-beretningen: »modernisering« og »samarbejde«. Dis-
se to begreber er hovedpunkterne i Kommissionens forestil-
ling om fremtidens konkurrencepolitik.

Kommissionen deler Det Økonomiske og Sociale Udvalgs vurde-
ring af XXVIII beretning.

1.1. I 1998 var såvel Kommissionens kontrolaktiviteter som
dens initiativer og forslag præget af den nye modernise-
ringstankegang, som globaliseringen har gjort nødvendig.
Den kræver, at der tages hensyn til udviklingen i den omgi-
vende verden, som ændrer sig meget hurtigere end før i ti-
den. Kommissionen har klart bevist, at den er opmærksom
herpå, ved at nyformulere regler og lovbestemmelser om
»vertikale aftaler« samt ved at forberede en meget innovativ
hvidbog, som blev officielt vedtaget i begyndelsen af 1999.

Kommissionen glæder sig over, at dens budskab om behovet for at
modernisere såvel lovgivningen som praksis på konkurrenceom-
rådet er blevet så vel modtaget og accepteret af Det Økonomiske
og Sociale Udvalg.

1.2. Denne modernisering er både nødvendig og hastende i den-
ne vigtige og vanskelige fase i gennemførelsen af »enheds-
markedet«, idet de mange igangværende omstruktureringer
på det europæiske marked, som bl.a. er en følge af det vok-
sende antal virksomhedsfusioner, har haft en kraftig ind-
virkning på konkurrencepolitikken. Hertil kommer, at ind-
førelsen af den »fælles mønt« og den intensiverede liberali-
sering af den offentlige sektor har sat kraftigt skub i den eur-
opæiske økonomi.

Kommissionen er enig med Det Økonomiske og Sociale Udvalg i,
at det er vigtigt at fremhæve betydningen af markedsintegrationen,
indførelsen af euroen og liberaliseringsprocessen, der gør moder-
niseringen både nødvendig og hastende.

1.3. Vejen frem er således klart udstukket. Forbindelsen bagud er
ikke kappet, men der er især taget højde for hurtig og løben-
de tilpasning til aktuelle og kommende forandringer, først
og fremmest de mange problemer, som udvidelsen af EU
skaber. De nye forpligtelser og det dermed forbundne større
ansvar kræver også en anden form for samarbejde, ikke kun
med de nationale offentlige og retslige myndigheder og med
medlemsstaterne, men også mellem dem. Alle, der på den
ene eller den anden måde er involveret, bør kunne samarbej-
de med hinanden for at sikre fair konkurrence mellem virk-
somhederne på markedet — hvilket netop er konkurrence-
politikkens opgave. Men i dag skal alle planer og tiltag ses i
et internationalt perspektiv.

Kommissionen er enig med Det Økonomiske og Sociale Udvalg i,
at der er behov for at iværksætte en samarbejdsproces såvel eks-
ternt som inden for medlemsstaterne.
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2. I indledningen til Kommissionens XXVIII Beretning om
Konkurrencepolitikken (1998) ridses beretningens hoved-
punkter op. Det internationale samarbejde behandles imid-
lertid særskilt i kommissær Karel van Mierts forord til beret-
ningen. ØSU betragter dette som en kraftig understregning
af konkurrencepolitikkens internationale karakter og håber,
at forordet indlemmes i selve beretningen i stedet for som nu
at stå som et tillæg, hvor anset forfatteren end er.

Kommissæren bærer personligt ansvaret for sit forord. Indholdet
er i overensstemmelse med den almindelige holdning i Kommis-
sionen, således som den kommer til udtryk i den del, der vedrører
konkurrencepolitikkens internationale dimension. Forordet kan
således betragtes som en integrerende del af beretningen.

2.1 ØSU bifalder beslutningen om at lade indledningen/foror-
det handle om Kommissionens indsats på internationalt ni-
veau i betragtning af den internationale dimensions stigende
betydning. Kommissæren erkender i sit forord, at kravet om
at sætte konkurrencepolitikken ind i en større sammenhæng
afspejler et ønske, som bl.a. ØSU gentagne gange har givet
udtryk for.

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs synspunkter er sammenfal-
dende med Kommissionens synspunkter med hensyn til konkur-
rencepolitikkens internationale dimension.

2.2 Det er korrekt, som Karel van Miert konstaterer, at den sta-
digt voksende verdensøkonomiske integration er ved at ska-
be en indbyrdes afhængighed mellem landene, som man ik-
ke tidligere har set. Denne gensidige afhængighed er ikke
kun blevet et af de karakteristiske træk ved den aktuelle øko-
nomiske fase — den vil også vokse mærkbart i takt med den
uundgåelige globalisering. I denne sammenhæng kan det
ikke undgås, at også konkurrenceproblemerne får en inter-
national dimension. Der er derfor ingen vej uden om det
internationale samarbejde.

Kommissionen tilslutter sig Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
vurdering. Det er derfor, at den bestræber sig på at forstærke sin
internationale indsats på konkurrenceområdet.

2.3 Samarbejdet med USApå grundlag af en aftale fra 1991 (der
først trådte i kraft i 1995, som Karel van Miert bemærker det)
bekræfter, at bilaterale aftaler kan være meget effektive.
Også de foranstaltninger, der er iværksat, og de resultater,
der er opnået i forbindelse med det bilaterale samarbejde
med henblik på udvidelsen, bekræfter, at Kommissionen er
på rette vej. Men ØSU er enig med Karel van Miert i, at det
er nødvendigt hurtigst muligt at tage skridt i retning af multi-
laterale aftaler. Det er en meget vanskeligere vej, men den
er uomgængelig, og det er her, alle kræfter bør sættes ind.

Kommissionen er enig med Det Økonomiske og Sociale Udvalg.
Den beklager, at Seattle-konferencen mislykkedes, og at det ikke
lykkedes at behandle spørgsmålet om en multilateral lovramme på
konkurrenceområdet.

2.4 På denne baggrund er det primære mål »at der ... indgås en
verdensomspændende, multilateral aftale om anvendelse af
fælles grundlæggende konkurrenceregler«. En arbejds-
gruppe under WTO er i gang med at undersøge, hvordan
man bedst kan nå dette mål, og den bør opmuntres og støttes
på alle måder. ØSU afsluttede sin udtalelse om Kommissio-
nens XIX Beretning om Konkurrencepolitikken med føl-
gende passus:
»Selv om målet ser ud til at ligge langt borte, er man nødt til
at fortsætte bestræbelserne på at internationalisere mono-
polreglerne og harmonisere (om så blot delvist eller grad-
vist) spillereglerne for det internationale handelssam-
kvem«. Der er nu næsten gået ti år. De små skridts politik bør
tilpasses det stadigt stigende tempo.
En stærkere politisk vilje er nu påkrævet. Det er også en ud-
fordring, som skal tages op gradvist, men håndfast.

Idem.
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2.5 Indtil da øger »uro og usikkerhed« »risikoen for konkurren-
cebegrænsende praksis«. I afsnittet under denne overskrift
konstaterer Karel van Miert — lige så modigt som væsent-
ligt — følgende: »konkurrencen mellem virksomhederne
(blev) meget ofte ... tilsidesat gennem ugennemsigtige ar-
rangementer (vennetjenester), der ikke havde meget med
markedskræfterne at gøre. Jeg er overbevist om, at en fast
konkurrencepolitik både på nationalt og på internationalt
plan kraftigt vil modvirke sådanne tendenser ved at fremme
industriens konkurrenceevne, decentralisere den kommer-
cielle beslutningstagning, fremme innovation og skabe
størst mulig velfærd for forbrugerne«.
WTO vil nødvendigvis komme til at spille en afgørende rol-
le i denne forbindelse. ØSU håber, at den afgående kommis-
særs erkendelse deles fuldt ud både af hans efterfølger på
posten og af Kommissionen som helhed med de beføjelser,
den har. Man bør ikke længere tolerere, at internationale kar-
teller fastsætter priserne på olie, for blot at nævne den mest
kendte sag, som har påvirket EU’s økonomi i betydelig grad,
og som også har haft negativ indvirkning på de fleste udvi-
klingslande.

Kommissionen er enig med Det Økonomiske og Sociale Udvalg i,
at der er behov for en fælles lovramme på konkurrenceområdet på
internationalt plan.

3. Kommissionen arbejdede i 1998 meget intenst både på det
administrative og på det lovgivningsmæssige plan i forbin-
delse med sit »program for modernisering af EU’s konkur-
renceret«. Det er en stor opgave, som ikke kun består i at ud-
skifte et sæt regler med et andet. Kommissionen har desu-
den iværksat strenge sanktioner over for markedsafskær-
mende praksis, priskarteller og misbrug af en dominerende
markedsstilling. »Moderniseringen«, som også er en »nyo-
rientering«, indebærer i praksis, at indsatsen koncentreres
om sager, »der klart er af interesse for Fællesskabet«. Den-
ne politik er ved at slå igennem og giver sig bl.a. udtryk i
ambitiøse reformprojekter. ØSU ser med interesse på Kom-
missionens bestræbelser og initiativer på dette felt og bak-
ker dem op.

Kommissionen glæder sig over Det Økonomiske og Sociale Ud-

valgs støtte til moderniseringsprocessen.

4. De første resultater af Kommissionens »meddelelse om
samarbejdet med de nationale konkurrencemyndigheder«
er nu ved at vise sig i form af et effektivt samarbejde (ud-
veksling af oplysninger om anmeldelser, samlet behand-
ling). Der er dog endnu ikke fundet en løsning på den anor-
male situation, at syv nationale myndigheder stadig ikke er
bemyndiget til at anvende traktatens artikel 81 og 82. ØSU
understreger endnu en gang, at der er et akut behov for at
harmonisere medlemsstaternes konkurrencelovgivning i
henseende til anvendelse af artikel 81 og 82 — en forudsæt-
ning for et forbedret samarbejde og især for en effektiv de-
centralisering. ØSU håber, at denne »harmonisering« også
vil omfatte de grundlæggende principper for de nationale
konkurrenceregler.

Kommissionen mener også, at samtlige nationale konkurrence-
myndigheder bør være i stand til at anvende traktatens artikel 81 og
82. Der erindres om, at disse artikler kan gøres direkte gældende
ved medlemsstaternes nationale domstole, jf. dog artikel 81, stk. 3.
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4.1. Kommissionen burde i et særligt kapitel i årsberetningen
(med sammenlignende tabeller) gøre rede for de enkelte
medlemslandes anvendelse af EU’s (og medlemsstaternes)
konkurrenceregler, bl.a. med det formål at vurdere graden af
accept og decentralisering. ØSU rejser i den forbindelse
spørgsmålet, hvilke følger af en utilstrækkelig harmonise-
ring i de forskellige medlemslande der er værst. Man må ik-
ke glemme, at markederne stadig er segmenterede og de na-
tionale forskelle store, samt at nogle medlemslande stadig
har en dominerende stilling, hvilket kan have en alvorlig
konkurrencefordrejende virkning. Det er nødvendigt at
iværksætte en målrettet oplysningskampagne for bl.a. at op-
nå større gennemsigtighed. Harmonisering tager tid. Inden
resultaterne virkelig begynder at vise sig, kan det blive nød-
vendigt at undersøge, hvordan man i det mindste kan tage
specifikke kontrolinstrumenter i brug for at undgå forvrid-
ninger eller uberettigede fortrinsstillinger.

Kommissionen har allerede gjort dette — se beretningens anden
del.
Hvad det andet punkt angår, behøver Udvalget ikke at være be-
kymret. Der eksisterer ikke et retligt vakuum i medlemsstaterne på
konkurrenceområdet. Artikel 81 og 82 finder direkte anvendelse
ved de nationale domstole i samtlige medlemsstater. I over halvde-
len af medlemsstaterne findes der særlige konkurrencemyndighe-
der, som har bemyndigelse til at håndhæve artikel 81 og 82. Desu-
den råder samtlige medlemsstater (med undtagelse af Luxem-
bourg) over deres egne ressourcer til kontrol af konkurrencebe-
grænsende adfærd. De kan således bekæmpe ethvert forsøg på at
skade konkurrencen på nationalt plan.
Harmoniseringsbestræbelserne finder sted via de hyppige kontak-
ter mellem Kommissionen og de nationale myndigheder eller
domstole, som navnlig bygger på to meddelelser fra Kommissio-
nen om samarbejdet mellem disse forskellige instanser.

5. Liberaliseringen er fortsat i telekommunikationssektoren og
i langsommere tempo i energisektoren. Disse sektorer har
efter ØSU’s mening gode muligheder for at give konkurren-
ceevnen et skub frem og for at konsolidere og dynamisere
det indre marked.

Kommissionen deler Det Økonomiske og Sociale Udvalgs syns-
punkt.

5.1. Kommissionen burde i denne forbindelse også undersøge de
overordnede konsekvenser af liberaliseringerne og af nogle
monopolers ophør. Det skulle naturligvis ikke være for at
sætte uret tilbage, men for at finpudse kontrollen og i tide op-
fange nye tendenser eller tegn på forandring, bl.a. for at kun-
ne kontrollere en eventuel, måske ikke ubetydelig, ind-
virkning på beskæftigelsen. ØSU foreslår, at Kommissio-
nen efter en indgående ad hoc-undersøgelse offentliggør re-
gelmæssige rapporter og ajourføringer, som både vil være
nyttige for de økonomiske aktører og de nationale organer
og myndigheder.

Allerede i 1996 fik Kommissionen (ex-GD XIII) gennemført en
undersøgelse af virkningerne af liberaliseringen, navnlig inden for
telekommunikationssektoren. Også beskæftigelsesproblemerne
blev behandlet i den forbindelse.
Som led i sit arbejde med post-liberaliseringen inden for de for-
skellige liberaliserede sektorer vil Kommissionen holde øje med
liberaliseringens konsekvenser for beskæftigelsen.

6. Der har været en intens lovgivningsaktivitet omkring »ver-
tikale aftaler«, og der er iværksat en egentlig reform som led
i den mere omfattende reform, der er beskrevet i Kommis-
sionens hvidbog om modernisering, som blev vedtaget i for-
året 1999 (326). Det drejer sig om regler, der foregriber det
nye kriterium for fortolkning af konkurrencereglerne, hvor-
efter de økonomiske aspekter skal tillægges større vægt end
de juridiske og formelle. ØSU har allerede udtalt sig positivt
om de relevante »valg« i grønbogen og er nu i færd med at
udarbejde en endelig udtalelse om emnet. ØSU benytter
denne lejlighed til at udtrykke sin anerkendelse af Kommis-
sionens konsekvente, klare og ansvarlige holdning til pro-
blemerne.

Kommissionen glæder sig over Det Økonomiske og Sociale Ud-
valgs positive indstilling til den nye politik over for vertikale afta-
ler. Kommissionen har i øvrigt fremsat sine bemærkninger til Det
Økonomiske og Sociale Udvalgs endelige udtalelse om dette em-
ne i et særskilt dokument.

7. I forbindelse med anvendelsen af forordningen om fusions-
kontrol har Kommissionen truffet vigtige beslutninger, som
altid har bygget på omhyggelig dokumentation, grundige
analyser og gedigne økonomisk-juridiske ræsonnementer.

Kommissionen glæder sig over Det Økonomiske og Sociale Ud-
valgs positive modtagelse af Kommissionens indsats på fusions-
kontrolområdet.

(326) KOM(1999) 101 endelig udg. af 12.5.1999, ØSU’s udtalelse CES 1130/99.
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7.1. ØSU mener i denne sammenhæng, at tiden er inde til også på
internationalt plan at undersøge konsekvenserne af fusions-
bølgen, f.eks. dannelse af nye former for oligopoler eller di-
rekte monopoler, som kan påvirke EU’s indre marked. ØSU
anmoder Kommissionen om at supplere den årlige beret-
ning med resultaterne af sin konsekvensvurdering af de for-
pligtelser, som virksomhederne har påtaget sig i fase I og II
af de betingede fusionstilladelser. Hvad angår arbejdsmar-
kedet, som ØSU altid er yderst opmærksom på, må man ik-
ke glemme, at antallet af beskæftigede i de traditionelle sek-
torer er faldende. Arbejdspladserne er decimeret af de se-
neste års automatisering og nu også af delokaliseringspro-
cessen, som ikke er til at stoppe, og som består i, at fabrika-
tionen helt eller delvist flyttes til lande, som på grund af
manglende overholdelse af ILO’s vigtigste minimumsnor-
mer har lavere arbejdsomkostninger. Konkurrencepolitik-
ken kan ikke lukke øjnene for disse aspekter og bør derfor
udbygges og integreres, bl.a. gennem samarbejde, først og
fremmest inden for selve Kommissionen, så konkurrencere-
glerne anvendes som resultat af en egentlig EU-politik.

Som led i sine analyser af fusioner ser Kommissionen også på den
internationale dimension, hvis der er en sådan.
Kommissionen betragter spørgsmålet om tilsagn med stor alvor.
For det første forsikrer den sig selv om, at det tilsagn, der afgives
for at løse et bestemt konkurrenceproblem, rent faktisk kan løse
problemet, og at f.eks. aktiver, der afhændes, overgår til konkur-
rencedygtige virksomheder. Kommissionen holder nøje øje med,
at de anmeldende parter overholder deres tilsagn, og den verifice-
rer, at den konkurrencebevarende foranstaltning rent faktisk gen-
nemføres. Udvalget opfordrer Kommissionen til at kontrollere
virkningen af disse konkurrencebevarende foranstaltninger. Den
har allerede gennemført et antal undersøgelser af denne art, der har
afsløret, at Kommissionens politik på dette område rent faktisk
fungerer. I fremtiden kunne Kommissionen overveje at offentlig-
gøre resultatet af sine undersøgelser i årsberetningen. Dette vil for-
mentlig kun involvere et begrænset antal sager, da de foreslåede
løsninger på eventuelle konkurrenceproblemer i de fleste tilfælde
er fuldt tilstrækkelige.
Med hensyn til konkurrencepolitikkens indflydelse på beskæfti-
gelsen har Kommissionen allerede understreget de positive
virkninger af denne politik, som bidrager til at styrke vor økono-
mis konkurrencedygtighed og dermed til at bevare og skabe stabi-
le og varige arbejdspladser. Kommissionen yder således et effek-
tivt bidrag til opfyldelsen af EU’s målsætninger for beskæfti-
gelsen.

7.2. Af den grund bør også medlemslandenes nationale marke-
der overvåges, så man undgår, at opmærksomheden om-
kring den internationale dimension kommer til at skygge for
det, der fortsat har højeste prioritet, nemlig det indre mar-
keds effektivitet, konkurrenceevne og vækst. Man kan let
forestille sig, at fremtiden vil bringe mange nye fusioner og
koncentrationer i stigende tempo. De hurtige forandringer i
markeds- og produktionsstrukturerne såvel inden for som
uden for det indre marked kræver tilpasning af regler og
kontrolforanstaltninger i samme takt.

På fusionsområdet ligger kontrolbeføjelserne hos Kommissionen,
så snart der er tale om en fusion af fællesskabsdimension, jf. fu-
sionsforordningen. Når fusionen ikke overskrider de i forordning-
en fastsatte tærskler, påhviler kontrollen medlemsstaterne. De
fleste medlemsstater råder allerede over deres eget fusionskontrol-
apparat, så sagt med Udvalgets egne ord »overvåges« de nationale
markeder rent faktisk.

8. Hvad angår statsstøtte, sætter Kommissionen sig som mål
»at øge gennemsigtigheden og retssikkerheden, styrke ef-
fektiviteten af systemet ..., forstærke kontrollen, navnlig i
store sager med ad hoc-støtte, samt forenkle kontrolsyste-
met for mindre betydningsfulde sager«. ØSU bifalder dette
formål.

8.1. Kommissionen har arbejdet intenst med lovgivning på dette
område. Den har fremlagt forslag til en forordning, der ko-
dificerer de forskellige aspekter af kontrolproceduren og
styrker den. Forordningen er allerede trådt i kraft. Den vil
være et nyttigt instrument i forvaltningen af konkurrencepo-
litikken på det meget følsomme statsstøtteområde. Kom-
missionen har under alle omstændigheder altid udvist klar
objektivitet og pragmatisk realitetssans. Også Kommissio-
nens innovative forslag til en forordning, som skal sætte den
i stand til at fritage visse kategorier af horisontal statsstøtte
for anmeldelseskravene, synes inspireret af en sund prag-
matisme, og ØSU kan uden problemer tilslutte sig det.
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8.2. Samme positive vurdering giver ØSU af de nye rammebe-
stemmelser for uddannelse. Støtte til uddannelsesinitiativer
er en sikker investering på mellemlang sigt og er med til at si-
kre social og økonomisk stabilitet i medlemslandene. Men
der skal gøres en større indsats. En konkurrencepolitik, der
følger med tiden og tager højde for de europæiske integra-
tionsbehov, må også støtte ethvert initiativ, der begunstiger
og stimulerer beskæftigelsen.

Bemyndigelsesforordningen indeholder også bestemmelser om
en undtagelse for beskæftigelsesstøtte. Allerede nu giver 1995-ret-
ningslinjerne for beskæftigelsesstøtte mulighed for at yde denne
form for støtte til gavn for beskæftigelsen.

8.3. Principielt bør statsstøtten gradvist reduceres — det har
ØSU altid anbefalet. Men ifølge traktaten indgår statsstøtten
i en konkurrencepolitik, som også anvendes til at realisere
målet om samhørighed — et mål, der også forfølges med an-
dre EU-politikker.

Kommissionen deler dette synspunkt.

8.4. På det regionalpolitiske område vedtog Kommissionen i
marts 1998 det vigtige dokument »Rammebestemmelserne
for regionalstøtte«, som forenkler og ajourfører kriterierne
for anvendelsen af traktatens bestemmelser. ØSU kan til-
slutte sig principperne heri samt evaluerings- og kontrolme-
kanismerne.

8.5. ØSU må dog endnu en gang understrege, at situationen er
meget forskellig fra det ene medlemsland til det andet, hvil-
ket hæmmer enhver samhørighedspolitik med indlysende
konsekvenser for konkurrencen.

8.6. Også den årlige konkurrenceberetning bør ud fra denne
synsvinkel vurdere virkningen af EU-støtten, som er vokset
i de senere år for nu at udgøre en betydelig andel af den of-
fentlige støtte i EU. Der bør udarbejdes et nyt koncept for
»offentlig støtte«, som ikke blot omfatter statsstøtte på re-
gionalt og nationalt plan, men også EU-støtte.

EU-støtte er pr. definition ikke statsstøtte som omhandlet i EF-
traktatens artikel 87, stk. 1. Kommissionens konkurrencepolitik
må derfor begrænse sig til konkurrencefordrejninger som følge af
statsstøtte på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. Der tages dog
hensyn til EU-støtte, når den kumuleres med statsstøtte. I sådanne
tilfælde vurderes statsstøttens forenelighed med fællesmarkedet
med udgangspunkt i den offentlige støttes samlede støtteintensitet.

8.7. Sagen stiller sig anderledes for de central- og østeuropæiske
lande. Kommissionen siger i den 28. årsberetnings punkt
300: »I modsætning til kartelpolitikken har det vist sig noget
mere kontroversielt og vanskeligt at indføre statsstøttekon-
trol i de central- og østeuropæiske lande. ... der (er) lang vej
endnu. Det mest hastende behov gælder indførelse af gen-
nemsigtighed...« Situationen er også meget uensartet. Et
ekstremt tilfælde er sværindustrien, der for 80%’s vedkom-
mende er statsejet. Tilpasningsprocessen bliver lang. ØSU
er bevidst om situationen og problemerne, men opfordrer
netop derfor Kommissionen til også i år at holde et vågent
øje med situationen og deltage aktivt, når muligheder for
kontakt og forhandling viser sig.

Kommissionen deler Udvalgets synspunkt. Via førtiltrædelses-
processen holder Kommissionen meget nøje øje med, at kandidat-
landene overholder deres forpligtelser på statsstøtteområdet.

9. I forhold til den dobbelte udfordring, EU’s udvidelse og glo-
baliseringen, er konkurrencepolitikkens fremtidsudsigter
temmelig gode, hvis Kommissionen går mere beslutsomt og
målrettet ind i forenklings- og moderniseringsarbejdet.
De generelle overvejelser, som forslaget om reform og mo-
dernisering giver anledning til, bør også udmøntes i nye ini-
tiativer på uddannelsesområdet, i de mest innovative sekto-
rer og i de højteknologiske sektorer, ligesom der bør opstil-
les nye jobprofiler.

Kommissionen agter at gå videre med moderniseringsarbejdet.
Den mener, at det nye regelsæt, den har foreslået, vil være til gavn
for konkurrenceevnen og dermed få en positiv indvirkning på in-
novation og højteknologi.
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9.1. ØSU er overbevist om, at den hurtigt fremadskridende glo-
balisering af markederne har styrket innovationens nøgle-
position i de mest avancerede økonomiske systemer, der må
kæmpe med den aggressive, omkostningsbaserede politik,
som de nyligt industrialiserede lande fører. Kun kraftige in-
vesteringer i innovation kan beskytte de udviklede lande
mod en konkurrence baseret på priser og på den stigende
kvalitet af de nye konkurrenters produkter. Selvom den stra-
tegiske værdi af innovation og ny teknologi er alment aner-
kendt, bemærker ØSU en vis tøven med hensyn til udnyt-
telse af mulighederne for modernisering og vækst på dette
område. EU’s konkurrencepolitik bør på de områder, som er
omfattet af dens kompetence, spille en igangsættende og
støttende rolle og skabe den mest fordelagtige reference-
ramme for virksomhederne i forbindelse med deres valg, be-
slutninger, investeringer og risikobetonede satsninger. Det
er på dette område, konkurrencepolitikken forener og for-
binder sig med de øvrige EU-politikker.

Kommissionen er overbevist om, at innovation spiller en afgøren-
de rolle. Innovation er således afgørende for den europæiske øko-
nomis konkurrenceevne. Derfor tager mange af Kommissionens
foranstaltninger på konkurrenceområdet hensyn til denne dimen-
sion. Her kan eksempelvis nævnes liberaliseringen af netindustri-
er såsom telekommunikationssektoren, favorable særbestem-
melser om teknologioverførsel og støtte til forskning og udvikling.
Kommissionen tager også hensyn til innovationsaspektet i forbin-
delse med sine analyser af bestemte aftaler eller fusioner, der kun-
ne skabe hindringer for visse innovative produkters eller tjenesters
adgang til markedet. Kommissionen mener således, at den imøde-
kommer Det Økonomiske og Sociale Udvalgs ønske.

10. Konkurrencepolitikken handler ikke kun om jura, sanktio-
ner og kontrol, og den er ikke skarpt adskilt fra de øvrige EU-
politikker. Den bør ikke isoleres, og den bør ikke selv isole-
re sig. Kommissionen bør sikre flere samråd og mere samar-
bejde i egne rækker. Det er vigtigt at forstå de nye tendenser.
Generaldirektoratet for konkurrence er et velegnet og gen-
nemprøvet instrument, som Kommissionen kan bruge til at
få viden om og forstå forandringerne og til at omlægge sin
egen politik i tide og på en konsekvent måde. EU’s udvi-
delse, globaliseringen og den fælles valuta kræver en streng-
ere og samtidig mere langsigtet konkurrencepolitik, og
Kommissionen som institution bør i højere grad være aktivt
til stede på alle internationale niveauer.

Kommissionen er enig med Det Økonomiske og Sociale Udvalg i,
at konkurrencepolitikken ikke er isoleret i forhold til EU’s øvrige
politikker. Som led i konsultationerne mellem de forskellige tje-
nestegrene og i forbindelse med kommissærkollegiets vedtagelse
af beslutninger gør Kommissionen da også dette princip gældende
under behørig hensyntagen til traktatens bestemmelser.
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