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Mededeling aan de lezer

Het Verdrag van Amsterdam is op 1 mei 1999 in werking getreden. In dit Verdrag worden de artikelen
van zowel het Verdrag betreffende de Europese Unie als het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap hernummerd. In dit verslag wordt de nieuwe nummering gebruikt. Er wordt echter naar
de oude nummering verwezen wanneer er wordt geciteerd uit de titels van wetgeving die vóór de
wijziging van de nummering is goedgekeurd, of wanneer er wordt geciteerd uit de inhoud van
documenten die vóór 1 mei 1999 zijn geschreven. Om de lezers te attenderen op deze wijzigingen, zijn
alle citaten waar de oude nummering wordt gebruikt, cursief gedrukt.

Teneinde het lezen van dit XXIXe Verslag te vergemakkelijken, bevat de onderstaande tabel de oude en
nieuwe nummers van de artikelen die in dit verslag worden geciteerd:

Oude nummer Nieuwe 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
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VOORWOORD VAN PROFESSOR MARIO MONTI

Commissaris belast met het mededingingsbeleid

Het mededingingsbeleid is niet alleen van belang voor mensen in het bedrijfsleven en hun adviseurs,
maar ook voor de burgers van Europa, die een globaal beeld moeten hebben van de manier waarop het
mededingingsbeleid ten uitvoer wordt gelegd, en van de relevantie van dit beleid voor de verbetering
van hun dagelijks leven. Tot de essentiële functies van mededinging behoort het stimuleren van innovatie
en het waarborgen dat goederen en diensten zo efficiënt mogelijk worden geproduceerd en dat deze
efficiëntie ten goede komt aan de consument in de vorm van lagere prijzen of verbetering van kwaliteit,
keus of diensten. In de periode 1997-1999 bijvoorbeeld zijn de consumententarieven voor internationale
telefoongesprekken in de meeste lidstaten gemiddeld met 40 % verlaagd. De invoering van mededinging
in deze sector heeft niet alleen geleid tot lagere prijzen, maar ook tot een aanzienlijk groter aanbod aan
nieuwe, efficiënte diensten en producten.

Een andere functie is het garanderen dat markten voldoende competitief zijn om zich staande te houden
in de trend van mondialisering, en de werkgelegenheid stimuleren. Controle op de staatssteun helpt
bijvoorbeeld om structurele verandering aan te moedigen en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van
concurrerende, innovatieve bedrijfsstructuren, die het ontstaan van nieuwe banen waarborgen. Zonder
mededinging zouden de stuwende krachten achter groei en werkgelegenheid verloren gaan. Het is
daarom van het allergrootste belang dat de mededingingsregels helder en transparant zijn, en dat efficiënt
op de naleving ervan wordt toegezien. De mededingingsregels moeten echter ook gelijke tred houden
met het tempo van de economische en technologische ontwikkeling van de eenentwintigste eeuw.

Dit jaar zou ik daarom de aandacht willen vestigen op de noodzaak het communautaire mededingingsrecht
te moderniseren, zowel op antitrustgebied, waar bedrijven door hun acties de concurrentie kunnen verstoren,
als op het gebied van de staatssteun, waar acties van lidstaten tot vergelijkbare effecten kunnen leiden.

Hervorming op het gebied van de verticale afspraken

In het jaar 1999 zijn nieuwe mededingingsregels op het gebied van de verticale afspraken vastgesteld.
Deze hervorming volgt op een gedegen evaluatie van het beleid en een uitgebreide raadpleging, die in
1997 is begonnen met de publicatie van het Groenboek van de Commissie betreffende verticale
afspraken. De hervorming van het beleid van de Commissie op het gebied van de verticale beperkingen
vormt een belangrijke pijler in het totale hervormingsproces. De genoemde evaluatie heeft geresulteerd
in consensus ten gunste van een aanpak die zich concentreert op economische analyse, waarbij verticale
afspraken worden beoordeeld op hun invloed op de markt en niet op hun vorm. Deze consensus heeft
belangrijke gevolgen voor de evaluatie van beleid op andere gebieden.

Dit is een beleidsterrein waarvoor de noodzaak tot hervorming algemeen werd erkend. De
groepsvrijstellingsverordeningen voor bepaalde typen distributieovereenkomsten werden de afgelopen
jaren bekritiseerd omdat zij een te geringe reikwijdte zouden hebben, te formalistisch zouden zijn in hun



aanpak en het bedrijfsleven in een keurslijf zouden dwingen dat onverenigbaar was met de ontwikkeling
van productie- en distributiemethoden. De hervorming door de Commissie richt zich op vereenvoudiging
van de regels en op vermindering van de administratieve last voor bedrijven, vooral voor bedrijven
zonder marktmacht, zoals KMO’s, en tegelijkertijd op een effectievere controle op verticale afspraken
door bedrijven met een aanzienlijke machtpositie op de markt.

De Raad heeft in juni 1999 met de hervormingsplannen van de Commissie ingestemd door goedkeuring
van Verordening nr. 1215/1999, waarin de wetgevende bevoegdheden van de Commissie op het gebied
van de verticale afspraken worden verruimd. Op basis van deze nieuwe bevoegdheden heeft de
Commissie in december 1999 de nieuwe Verordening (EG) nr. 2790/1999 goedgekeurd, waarin bepaalde
categorieën verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen worden vrijgesteld
van het verbod op mededingingsbeperkende overeenkomsten in artikel 81. Deze nieuwe
groepsvrijstellingsverordening heeft een ruim toepassingsgebied, aangezien zij alle verticale afspraken
bestrijkt zowel betreffende eind- of tussenproducten als diensten, met uitzondering van een beperkt
aantal ‘harde kern’-restricties en -voorwaarden. Het voornaamste doel van deze verordening is
ondernemingen die geen significante marktmacht bezitten, te laten profiteren van een „veilige zone”
waarin zij niet langer verplicht zijn de geldigheid van hun overeenkomsten in het licht van de
communautaire mededingingsregels te beoordelen. Teneinde de toekenning van een vrijstelling te
koppelen aan de marktmacht van de ondernemingen in kwestie hanteert deze groepsvrijstelling een
marktaandeel van 30 % als drempel. Boven deze drempel is de groepsvrijstelling niet van toepassing.
Overeenkomsten die niet onder de groepsvrijstelling vallen, worden niet zonder meer als onwettig
beschouwd, maar moeten elk afzonderlijk worden onderzocht in het licht van artikel 81. Teneinde
ondernemingen bij de uitvoering van dit onderzoek te helpen, en dus de effectiviteit van de
mededingingsregels te vergroten, heeft de Commissie in september 1999 een ontwerp voor een reeks
richtsnoeren gepubliceerd waarover op dit moment een openbare raadpleging plaatsvindt en waarvan we
hopen dat ze in de eerste helft van het jaar 2000 zullen worden goedgekeurd.

Een ander belangrijk element van deze hervorming is geïntroduceerd door Verordening nr. 1216/1999
van de Raad, waarbij door wijziging van artikel 4, lid 2, van Verordening nr. 17 alle verticale
overeenkomsten worden vrijgesteld van de verplichting tot aanmelding. Deze wijziging maakt het
mogelijk een vrijstelling voor individuele verticale overeenkomsten met terugwerkende kracht te doen
ingaan op de datum waarop deze zijn gesloten, en niet, zoals in het verleden, op de datum van hun
aanmelding. Deze mogelijkheid voor een vrijstelling met terugwerkende kracht is nodig voor
overeenkomsten die weliswaar niet onder de nieuwe groepsvrijstelling vallen, maar mogelijk voldoen
aan de voorwaarden voor een individuele vrijstelling uit hoofde van artikel 81, lid 3.

De nieuwe regels garanderen dat meer verticale overeenkomsten onder één enkele groepsvrijstelling
vallen, waardoor ze de meeste bedrijven de vrijheid teruggeven om contracten af te sluiten, terwijl ze de
Commissie in staat stellen zich te concentreren op de belangrijke gevallen, die belangrijke vragen doen
rijzen op het punt van de mededinging en die de belangen van consumenten schaden.

Modernisering van de antitrustregels (artikelen 81 en 82 van het Verdrag)

In 1999 heeft de Commissie het debat over de hervorming van de procedureregels op antitrustgebied
geïntensiveerd door publicatie van het Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de
toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. In dit document wordt een fundamentele
hervorming voorgesteld van Verordening nr. 17, de procedureverordening die sinds 1962 van kracht is.
Het document is geschreven om de discussie tussen de Commissie en de belanghebbende partijen te
stimuleren. De Commissie heeft veel bijdragen ontvangen, merendeels van zeer hoge kwaliteit.
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Het Europees Parlement heeft op 18 januari 2000 een resolutie over dit onderwerp goedgekeurd naar
aanleiding van een verslag van de heer Karl von Wogau. Deze resolutie benadrukt de dringende
noodzaak tot hervorming, gezien de tekortkomingen van het bestaande systeem en de belangrijke
wijzigingen die in de economische realiteit plaatsvinden. In de resolutie wordt het voorstel van de
Commissie verwelkomd en worden in principe de belangrijkste punten van het Witboek gesteund, te
weten afschaffing van het aanmeldings- en goedkeuringssysteem van artikel 81 van het Verdrag en de
gedecentraliseerde toepassing van de mededingingsregels door versterking van de rol van de bevoegde
autoriteiten en rechtbanken van de lidstaten, aangezien dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan het
versterken van de Europese ‘mededingingscultuur’.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 8 december 1999 een advies uitgebracht. Ook dit advies
steunt het voorstel van de Commissie, gelet op het feit dat het voorstel gunstig is voor het bedrijfsleven,
en in het bijzonder voor KMO’s. In dit advies worden echter ook een aantal maatregelen genoemd die
naar de mening van het Economisch en Sociaal Comité moeten worden genomen voordat de hervorming
wordt uitgevoerd. Deze maatregelen omvatten directe raadpleging van rechtbanken, opleiding en andere
vormen van bijstand aan nationale rechtbanken en maatregelen om het probleem van forumshopping aan
te pakken. Het Comité benadrukt tevens dat voor bevordering van een consistente toepassing van de
materiële regels harmonisatie van de nationale procedureregels wenselijk is.

In het Witboek wordt een hervorming voorgesteld met als basis de afschaffing van het huidige systeem van a-
nmelding en goedkeuring, wat op zijn beurt zal leiden tot een sterkere betrokkenheid van de nationale mede-
dingingsautoriteiten en rechtbanken bij de toepassing van de communautaire mededingingsregels. De her-
vormingen, die in het Witboek worden voorgesteld, zijn gebaseerd op twee hoofddoelstellingen: op de eerste
plaats de Commissie verlossen van taken die onvoldoende bijdragen aan een efficiënte handhaving van de
mededingingsregels, en op de tweede plaats het besluitvormingsproces dichter bij de burgers brengen.

De Commissie verlossen van taken die onvoldoende bijdragen aan een efficiënte handhaving van de
mededingingsregels

Het huidige systeem, dat in het begin van de jaren zestig is ingesteld om de problemen van die tijd aan
te pakken, is gebaseerd op goedkeuring door een centrale instantie: overeenkomsten die de mededinging
beperken, zijn automatisch ongeldig, tenzij ze zijn aangemeld bij de Commissie, die als enige instantie
het recht heeft vrij te stellen van de mededingingsregels. Dit systeem heeft de ontwikkeling van een
stelsel van duidelijke, gestructureerde regels en de coherente toepassing daarvan in de hele Gemeenschap
vergemakkelijkt. Het systeem bevorderde het instellen van nationale mededingingsautoriteiten en het
vaststellen van nationale mededingingsregels die een afspiegeling zijn van die van de Gemeenschap.
Bijna veertig jaar na de goedkeuring van Verordening nr. 17 is de omgeving van het mededingingsbeleid
echter sterk veranderd: de Gemeenschap is een uiterst geïntegreerde markt geworden, zij is ook groter
geworden en met de toekomstige uitbreidingen zal zij binnenkort uit meer dan 20 lidstaten bestaan.

Er moet worden erkend dat het systeem, dat door Verordening nr. 17 van kracht werd, in deze gewijzigde
omgeving zijn grenzen heeft bereikt. Het systeem van goedkeuringen, dat ondernemingen dwingt om
hun overeenkomsten bij de Commissie aan te melden, is een bureaucratische beperking geworden die
niet langer een efficiënte bescherming van de mededinging bevordert. Doordat de Commissie al deze
aanmeldingen moet behandelen, kan zij zich niet concentreren op de ernstigste beperkingen. Het komt
maar heel zelden voor dat een aanmelding aanleiding geeft tot een verbodsbeschikking; in de afgelopen
vijf jaar heeft slechts 0,5 % van de aanmeldingen geleid tot een verbodsbeschikking. Hieruit blijkt hoe
weinig relevant een aanmeldingssysteem is voor een efficiënt toezicht op de naleving van de
mededingingsregels. Het beheer van het gecentraliseerde vrijstellingssysteem leidt de Commissie af van
haar primaire missie, te weten het opsporen van en optreden tegen de ernstigste inbreuken, die nooit
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worden aangemeld. Het aanmeldingssysteem belemmert daarnaast de volledige toepassing van de
communautaire mededingingsregels door de nationale mededingingsautoriteiten en rechtbanken.

Het is om deze redenen dat in het Witboek een fundamentele hervorming wordt voorgesteld, namelijk
vervanging van het huidige systeem dat is gebaseerd op voorafgaande goedkeuring, door een systeem
dat is gebaseerd op achteraf optreden tegen eventuele inbreuken. Dit stelt de Commissie in staat haar
aandacht te verleggen naar die inbreuken die nooit worden gemeld en die voor de Europese consument
en de Europese economie het schadelijkst zijn. Zo’n hervorming zou de efficiëntie van de controle in
ten minste twee opzichten vergroten. Allereerst zou de hervorming de afschrikkende werking van de
mededingingsregels versterken doordat degenen die verantwoordelijk zijn voor inbreuken, een grotere
kans lopen te worden opgespoord en bestraft. Op de tweede plaats zou een toenemende betrokkenheid
van de nationale mededingingsautoriteiten en rechtbanken bij de toepassing en de handhaving van de
communautaire mededingingsregels de opsporing van de schadelijkste inbreuken en de algehele
effectiviteit van het mededingingsbeleid sterk verbeteren. In feite verkeren de nationale
mededingingsautoriteiten, omdat ze dichter bij de lokale markt staan, over het algemeen in een betere
positie om de ernstigere inbreuken op de communautaire mededingingsregels op te sporen en hiertegen
op te treden. De nationale rechtbanken kunnen, waar dat passend is, bovendien schadevergoedingen
toekennen, tijdelijke maatregelen goedkeuren of zelfs de uitvoering van contracten opdragen.

Het besluitvormingsproces dichter bij de burgers brengen

In een Gemeenschap van 15 lidstaten met sterk geïntegreerde economieën zou het toepassen van het
volledige stelsel van mededingingsregels niet langer moeten worden beperkt tot één instantie, niet alleen
vanwege de hierboven geschetste overwegingen op het gebied van de efficiëntie, maar ook om te zorgen
dat de burgers van Europa een positiever beeld krijgen van het mededingingsbeleid en begrijpen dat het
een belangrijke rol speelt in hun dagelijkse leven. De bescherming van de belangen van consumenten,
en daarmee van Europese burgers, staat in het communautaire mededingingsbeleid centraal, maar zo
ervaart het publiek het lang niet altijd. Wanneer we consumenten de mogelijkheid bieden zich tot
nationale mededingingsautoriteiten en rechtbanken te wenden die bevoegd zijn alle communautaire
mededingingsregels toe te passen, zou dat een belangrijke stap zijn op weg naar een positiever beeld bij
de Europese burgers van het mededingingsbeleid en de voordelen die dat voor hen heeft.

Vervolg op het Witboek

In het Witboek wordt weliswaar een gemotiveerde keus voor een bepaalde optie gemaakt, maar het is
primair bedoeld als uitgangspunt voor discussie. Sinds de publicatie van het Witboek heeft een aantal
rondetafelgesprekken plaatsgevonden met verenigingen van ondernemers en juristen en is er een
werkgroep opgezet waarbij de vertegenwoordigers van de lidstaten zijn betrokken. De Commissie heeft
meer dan honderd schriftelijke reacties van lidstaten, verenigingen van ondernemingen, juristen en
academici ontvangen. Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben adviezen
over het Witboek geformuleerd. Pas na een volledige, open dialoog met alle betrokken partijen en op
basis van de ontvangen commentaren zal de Commissie een vervolg op dit Witboek voorstellen.

Concentraties

De Concentratieverordening, zelf nog geen tien jaar van kracht, is al onderworpen geweest aan één grote
herziening, die heeft geleid tot wijzigingen die in juni 1997 door de Raad zijn goedgekeurd en in maart
1998 in werking zijn getreden. Derhalve was 1999 het eerste volledige jaar waarin deze wijzigingen op
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het gebied van jurisdictie en andere wijzigingen zijn toegepast. De Commissie zal in het jaar 2000
verslag over de drempels uitbrengen aan de Raad. Ondertussen had de Commissie dit jaar als
belangrijkste taak een goede controle op de naleving van de Verordening te verzekeren bij het stijgende
aantal fusies van steeds toenemende omvang en complexiteit dat bij de Commissie wordt aangemeld.

Gemeenschappelijke markt en staatssteun

Staatssteun kan leiden tot verstoringen van de handel en mededinging die in een gemeenschappelijke
markt niet aanvaardbaar zijn. Een beleid voor de controle op de staatssteun draagt daarom bij aan een
efficiënte werking van de gemeenschappelijke markt. Teneinde de gemeenschappelijke markt in staat te
stellen een duurzame groei en hogere werkgelegenheid te genereren moet beleid voor de controle op
staatssteun continu kritisch worden bekeken. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat er nog ruimte is om
de huidige omvang van de staatssteun in alle sectoren van de economie te verlagen. De Commissie heeft
in verschillende beschikkingen duidelijk gemaakt dat zij in toenemende mate de financiële relaties
beoordeelt die lidstaten met het bedrijfsleven hebben, in welke vorm dan ook en op gebieden die tot nu
toe onvoldoende uitgebreid zijn aangepakt. In deze context wil ik de openbare banksector en de
omroepsector noemen. Voorts zullen we onze aandacht richten op fiscale maatregelen. Ik heb mijn
diensten opgedragen hun activiteiten op dit gebied te intensiveren, vooral in het licht van de
communautaire „gedragscode”. Op dit moment zijn mijn diensten bezig te onderzoeken of bepaalde
belastingmaatregelen een vorm van staatssteun zijn.

Aanscherping van de controle op staatssteun, waar het Europees Parlement terecht om heeft gevraagd,
is de reden voor het moderniseringsinitiatief van de Commissie en voor haar wens de efficiëntie van de
staatssteunprocedures te vergroten. Net als op het antitrustgebied is het van belang de efficiëntie van de
procedures voor staatssteun te verbeteren. Verschillende initiatieven hebben in het verslagjaar aan de
realisatie van dit doel bijgedragen. De procedureverordening die in maart 1999 door de Raad is
goedgekeurd, plaveit de weg voor dit doel. Deze verordening codificeert niet alleen de procedures op
basis van de praktijk bij de Commissie en de jurisprudentie van het Hof, zij stelt de Commissie ook in
staat haar toezicht op steun te intensiveren. De Commissie kan nu onmiddellijk de voorlopige
terugvordering van niet-aangemelde steun eisen, totdat zij een besluit heeft genomen over de
verenigbaarheid van de steun met het Verdrag. Zij kan ook ter plaatse toezicht houden op de naleving
van haar besluiten. Tot slot versnelt de verordening procedures door tijdslimieten vast te stellen
waarbinnen de Commissie formele onderzoeksprocedures moet afronden. Momenteel bespreken we met
de lidstaten in het onlangs opgerichte Adviescomité voor staatssteun de aanstaande
groepsvrijstellingsverordeningen. Een ander belangrijk element dat moet worden meegenomen in de
huidige evaluatie van het beleid met betrekking tot de controle op de staatssteun, is transparantie.
Transparantie en de daarmee gepaard gaande beschikbaarheid van nog betere informatie over de
tenuitvoerlegging van het beleid inzake staatssteun zijn onmisbaar voor de Commissie om haar
besluitvormingsproces en toekomstig beleid op solide economische fundamenten te baseren. Een grotere
transparantie is ook nodig om de lidstaten bewuster te maken van de noodzaak tot een strikte controle
op de staatssteun. Uitgebreidere informatie aan het publiek zal voorts leiden tot meer druk van de
lidstaten op elkaar om de omvang van de staatssteun te verminderen.

Mijn diensten onderzoeken daarom hoe de transparantie kan worden vergroot en effectiever kan worden ge-
maakt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de haalbaarheid van een Register en Scorebord voor staatssteun.
Het Register zou feitelijke informatie over alle besluiten inzake staatssteun bevatten, terwijl het Scoreboard
richtsnoeren voor de lidstaten zou kunnen bevatten om de kosten-batenconsequenties van hun staatssteun-
beleid nauwkeuriger te kunnen beoordelen. Ook het jaarlijkse overzicht van de staatssteun in de EU zal ver-
der worden verbeterd en het zal een gedetailleerdere beoordeling van de uitgaven aan staatssteun bieden.
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Conclusie

Het voorgaande maakt duidelijk dat de Commissie bereid is het wettelijk kader van het Europees
mededingingsbeleid aan te passen en te verbeteren. Met het nieuwe beleid op het gebied van de verticale
afspraken is er weliswaar een belangrijke stap gezet, maar onze mededingings- en staatssteunregels
zullen nog verder moeten worden gemoderniseerd om de effectiviteit ervan zowel in het huidige
economische en juridische milieu als in dat van de voorzienbare toekomst te verzekeren, vooral in het
licht van de aanstaande uitbreiding. Op die wijze zullen we beter in staat zijn de doelstellingen van het
Verdrag te realiseren, dat met name vraagt om een regime waardoor wordt verzekerd dat de mededinging
binnen de interne markt niet wordt vervalst.

12 VOORWOORD VAN PROFESSOR MARIO MONTI
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INLEIDING

1. Op 1 januari 1999 hebben elf lidstaten de euro als hun gemeenschappelijke munt aangenomen.
De omschakeling verliep soepel en de nieuwe valuta raakte snel ingeburgerd op de financiële markten.
Het mededingingsbeleid heeft aan dit proces bijgedragen omdat verder is gewerkt aan de modernisering
van het communautaire mededingingsrecht en omdat de twee belangrijkste achterliggende doelstellingen
van dit beleid zijn nagestreefd.

2. De eerste doelstelling van het mededingingsbeleid is handhaving van concurrerende markten. Het
mededingingsbeleid dient als een instrument ter bevordering van de efficiëntie van de bedrijven, de
optimale allocatie van productiemiddelen, de technische vooruitgang en het vermogen flexibel in te spelen
op een veranderende omgeving. De Gemeenschap heeft een concurrerende thuismarkt nodig, wil zij op
mondiale markten kunnen concurreren. Het mededingingsbeleid van de Gemeenschap is daarom altijd
gericht geweest op een harde aanpak van overeenkomsten over prijsvaststelling, marktverdelingskartels,
misbruik van machtsposities en concurrentieverstorende fusies. Ook werden ongerechtvaardigde door de
staat verleende monopolierechten en staatssteun verboden die niet de langdurige levensvatbaarheid van
bedrijven zekerstellen, maar concurrentieverstorend werken door deze bedrijven kunstmatig in stand te
houden.

3. De tweede doelstelling is deze van de interne markt. Een interne markt is een essentiële
voorwaarde voor de ontwikkeling van een doelmatig en concurrerend bedrijfsleven. Aangezien de
Gemeenschap geleidelijk de door de overheid opgeworpen handelsbarrières tussen de lidstaten heeft
geslecht, werden en worden bedrijven die opereerden op wat zij als „hun” nationale markten
beschouwden voor het eerst geconfronteerd met concurrenten die onder gelijke concurrentievoorwaarden
met elkaar kunnen concurreren. Hierop zijn twee reacties mogelijk: ofwel kunnen zij proberen te
concurreren op kwaliteit en streven naar expansie naar andere landen en benutting van de kansen van de
interne markt, ofwel kunnen zij handelsblokkades opwerpen om zich achter te verschuilen en defensief
optreden in de hoop penetratie van de markt te voorkomen. De Commissie gebruikt haar
mededingingsbeleid als een actief instrument om dit te verhinderen, door de twee belangrijkste soorten
overeenkomsten te verbieden en zwaar te beboeten: distributie- en licentieovereenkomsten die de
parallelle handel tussen de lidstaten verhinderen, en overeenkomsten tussen concurrenten om uit elkaars
„territorium” te blijven. Voorts zijn de doelstellingen van het mededingingsbeleid geïntegreerd in de
nieuwe strategie voor de Europese interne markt, die op 24 november 1999 is vastgesteld. Hiermee wordt
beoogd te vermijden dat mededingingsbeperkende praktijken de verworvenheden van de interne markt
in gevaar brengen.

4. De verwezenlijking van deze twee hoofddoelstellingen en het streven om de communautaire
mededingingsregels te moderniseren worden gedetailleerd in dit verslag beschreven.

5. In de context van de uitbreiding van de Europese Unie zij opgemerkt dat de Europese Raad van
Helsinki van december 1999 heeft vastgesteld dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de
toetredingsonderhandelingen met Cyprus, Hongarije Polen, Estland, de Tsjechische Republiek en
Slovenië. In 1999 hebben de kandidaat-lidstaten eveneens aanzienlijke vorderingen gemaakt bij de
voorbereiding of de aanneming van nieuwe mededingingswetgeving of de wijziging van bestaande
wetten teneinde die meer in overeenstemming te brengen met het Gemeenschapsrecht. Deze vorderingen
worden in het internationale hoofdstuk van dit verslag beschreven, samen met de ontwikkelingen op het
gebied van de bilaterale en multilaterale samenwerking.
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6. Het Verdrag van Amsterdam van 1997 is op 1 mei 1999 in werking getreden. Dat Verdrag heeft
de rol van de Commissie als de voor het handhaven van de mededingingsregels verantwoordelijke
autoriteit en de verenigbaarheid van de beginselen van vrije concurrentie en de diensten van algemeen
economisch belang opnieuw bevestigd (1). Ook werden in dit Verdrag de mededingingsbepalingen
hernummerd. Om het lezen van dit verslag te vergemakkelijken is aan het begin van dit verslag een tabel
met de corresponderende oude en nieuwe nummers van de relevante verdragsbepalingen opgenomen.

7. Het bedrijfsleven, de lidstaten en overheidsinstanties zijn goed op de hoogte van het
mededingingsbeleid. Het handhaven van open, concurrerende markten wordt over het algemeen als een
van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van de EU beschouwd. Ondanks zijn succes zijn de burgers
van de EU echter veel minder vertrouwd met het mededingingsbeleid en zijn de meesten van hen niet
op de hoogte van de positieve effecten van dit beleid voor hen als consumenten van goederen en
gebruikers van particuliere en overheidsdiensten. Daarom wil de Commissie dat maatregelen die op het
gebied van het mededingingsbeleid worden genomen beter aan de burgers van de EU worden uitgelegd.
De Commissie hoopt dankzij die inspanningen hun steun te krijgen. De Commissie heeft hiertoe reeds
een reeks maatregelen vastgesteld, zoals de ontwikkeling van een voorlichtingsbeleid voor het brede
publiek (zie de inzetten 1 en 3).

Statistieken betreffende de toepassing van het mededingingsbeleid door de Commissie in
1999

Evenals in voorgaande jaren waren er intensieve activiteiten op alle gebieden die binnen de bevoegdheid
van de Commissie vallen. In 1999 bedroeg het totale aantal nieuwe zaken 1 201, waaronder 388
antitrustzaken (artikelen 81, 82, en 86), 301 concentratiezaken (2), en 512 staatssteunzaken. De
overeenkomstige cijfers voor 1998 waren 1 198 nieuwe zaken, waaronder 509 antitrustzaken, 245
concentratiezaken (3), en 444 staatssteunzaken. Hoewel het totale aantal nieuwe gevallen stabiel bleef
ten opzichte van 1998 (1 201 ten opzichte van 1 198), werd de toename van het aantal concentratiezaken
(301 ten opzichte van 245) en staatssteunzaken (512 ten opzichte van 444) gecompenseerd door een
daling van het aantal antitrustzaken (388 ten opzichte van 509). Het totale aantal afgehandelde zaken
bedroeg 1 273, waaronder 582 antitrustzaken, 279 concentratiezaken, en 412 staatssteunzaken. De
overeenkomstige cijfers voor 1998 waren 1 289 afgehandelde zaken, waaronder 581 antitrustzaken, 248
concentratiezaken en 460 staatssteunzaken. Veelzeggender is de stijging van het aantal formele
beschikkingen, die bijzonder veel middelen vergen (20 fase II procedures, ten opzichte van 12 in 1998
en 11 in 1997; 68 antitrustbeschikkingen, ten opzichte van 42 in 1998 en 27 in 1997, en 66
staatssteunbeschikkingen volgend op de inleiding van een formele onderzoeksprocedure, ten opzichte
van 61 in 1998 en 32 in 1997). Hieruit blijkt dat de productie in 1999 een nog hoger niveau dan in het
voorgaande jaar bereikte.

De antitrustzaken gaven twee opvallende aspecten te zien. Ten eerste was er een stijging van het aantal
zaken dat middels een formele beschikking werd afgehandeld (68 ten opzichte van 42 in 1998). Ten
tweede vertoonde het aantal nieuwe zaken een daling (388 ten opzichte van 509 in 1998). Tot de nieuwe
zaken behoren aanmeldingen (162 in 1999 ten opzichte van 216 in 1998), klachten (149 in 1999 ten
opzichte van 192 in 1998) en ambtshalve ingeleide procedures (77 in 1999 ten opzichte van 101 in 1998).
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(1) Mededingingsverslag 1997, punten 2 tot en met 7.
(2) Met inbegrip van 9 EGKS-concentraties.
(3) Met inbegrip van 10 EGKS-concentraties.



De daling van het aantal aanmeldingen valt waarschijnlijk deels toe te schrijven aan de bekendmaking
van 1997 over overeenkomsten van ondergeschikt belang. Deze trend werd voor het eerst opgemerkt in
het verslag van vorig jaar. Een andere waarschijnlijke verklaring voor de daling is dat ondernemingen
anticiperen op de hervormingen van de Commissie op het gebied van verticale afspraken, in vervolg op
de publicatie in 1998 van een bekendmaking waarin de voorstellen van de Commissie voor
hervormingen op dit gebied uiteen zijn gezet. De daling van het aantal klachten kan waarschijnlijk
worden verklaard door sectorgebonden factoren. Zo heeft de Commissie in 1999 de
standaardhuurcontracten voor pubs van de drie grootste brouwers in het Verenigd Koninkrijk, Whitbread,
Bass en S&N vrijgesteld. Deze sector had voordien aanleiding gegeven tot talrijke klachten (4) van aan
de brouwer gebonden huurders. Dit blijkt ook uit het feit dat het aantal klachten in de loop der jaren
sterke schommelingen vertoont (177 in 1997, 159 in 1996, 114 in 1995, 170 in 1994, en 110 in 1993).
Het is daarom te vroeg om enige conclusies te trekken over de daling van het aantal klachten in 1999.
Bovendien is het mogelijk dat bepaalde zaken die voorheen door de Commissie werden behandeld nu
door de nationale autoriteiten worden behandeld. Meer informatie hierover kan worden gevonden in
inzet nr. 2 over samenwerking met de nationale autoriteiten. De daling van het aantal ambtshalve
ingeleide procedures kan worden verklaard door het feit dat 1997 en 1998 recordjaren waren, aangezien
de Commissie in de aanloop naar liberalisering in de telecommunicatiesector per 1 januari 1998
ambtshalve een aantal procedures had ingeleid.

In 1999 werden 292 (5) zaken aangemeld op grond van de concentratieverordening, ten opzichte van 235
in 1998. De Commissie gaf in 270 zaken een beschikking, ten opzichte van 238 in 1998. Bovendien
achtte de Commissie het in 1999 noodzakelijk voor 20 voorgenomen transacties de tweede
onderzoeksfase („fase II-procedure”) in te leiden, ten opzichte van 12 in 1998. In totaal werden 8 zaken
waarin de fase II-procedure werd ingeleid voorwaardelijk goedgekeurd, werd 1 zaak formeel verboden,
werden 5 zaken ingetrokken en werden 9 zaken uitgesteld voor behandeling in 2000. De belangrijkste
factoren die ten grondslag liggen aan de huidige fusiegolf zijn de mondialisering van de markten, de
invoering van de euro, de voltooiing van de interne markt en de toekomstige uitbreiding. Deze factoren
zullen ook in de nabije toekomst omvangrijke fusieactiviteiten in Europa blijven genereren.

Hoewel het aantal beschikkingen van de Commissie op het gebied van staatssteun een lichte daling
vertoonde, deed zich een stijging voor van het aantal beschikkingen dat volgde op de inleiding van een
formele onderzoeksprocedure (66 beschikkingen in 1999 ten opzichte van 61 in 1998 en 32 in 1997).
Dergelijke beschikkingen vergen een bijzonder hoge inzet van middelen. 
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(4) Terwijl er in 1999 geen klachten uit de biersector werden ontvangen, werden in 1998 19 zaken en in 1997 22
zaken geopend naar aanleiding van een klacht.

(5) Door wijzigingen van de concentratieverordening, die in 1998 in werking traden, kwamen een aantal zaken betref-
fende gemeenschappelijke ondernemingen binnen het toepassingsgebied van deze verordening die voorheen uit ho-
fde van Verordening nr. 17 zouden zijn onderzocht. Deze zaken die onder het nieuwe artikel 2, lid 4, van de concen-
tratieverordening vallen, moeten ook worden beoordeeld in overeenstemming met de criteria van artikel 81, en wor-
den daarom overwegend door de met antitrustzaken belaste directoraten behandeld, niet door de Merger Task Force.
In 1999 werden er [11] beschikkingen gegeven op grond van artikel 2, lid 4, van de concentratieVerordening (gem-
enschappelijke ondernemingen).
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Inzet 1: EU-burgers en mededingingsbeleid

Het mededingingsbeleid van de EU bezit een brede bekendheid en wordt in het bedrijfsleven en bij
overheidsinstanties, nationaal en internationaal, gewaardeerd. In deze kringen wordt mededinging
veelal gezien als één van de belangrijkste beleidsterreinen van de Europese Commissie. Maar zo
denkt het grote publiek er niet over: de meeste mensen weten niet wat het mededingingsbeleid voor
hen kan betekenen en welke voordelen het kan opleveren. Het mededingingsbeleid van de Commissie
wordt heel vaak in verband gebracht met de beslissing een fusie tegen te houden of staatssteun aan
een bedrijf te weigeren. Dit soort informatie kan tot een verkeerd beeld en bezorgdheid bij het publiek
leiden, of op zijn best tot een onverschillige houding. Tot dusver zijn de burgers van de Unie niet
duidelijk geïnformeerd over wat de Commissie op het gebied van mededingingsbeleid moet doen en
heeft gedaan, of over het belang van het mededingingsbeleid voor het functioneren van de economie
als geheel.

Veel burgers beseffen niet dat het mededingingsbeleid een machtig en effectief instrument is voor de
bescherming van hun belangen als consumenten, gebruikers van diensten, werknemers en
belastingbetalers. Als ze zich daar wel van bewust waren, zouden ze de Commissie waarschijnlijk
krachtige politieke steun geven op dit gebied. De diensten van de Commissie zouden kunnen
profiteren van het dagelijks contact dat consumenten met de markt hebben. De ervaringen van
consumenten en consumentenorganisaties zouden een waardevolle hulp kunnen zijn bij het vaststellen
en beoordelen van mogelijk concurrentieverstorende praktijken.

Daarom moet de Commissie haar mededingingsbeleid duidelijker aan de gewone man of vrouw
uitleggen. Hiervoor kunnen verschillende manieren en verschillende kanalen worden gekozen en de
acties kunnen worden gericht op verschillende doelgroepen. Eén mogelijkheid is economische,
sociale en handelsorganisaties en -verenigingen erbij te betrekken.

De Commissie heeft al een reeks maatregelen genomen om dit doel te bereiken. Zij heeft een
voorlichtingsbeleid opgezet dat tot het algemene publiek is gericht, en waarbij een breed pakket
documentatie wordt verspreid via internet; hiertoe behoort onder andere de Competition Policy
Newsletter, de jaarlijkse mededingingsverslagen en de prijslijst in de autohandel. Op basis van door
consumenten ingediende klachten heeft de Commissie antitrustprocedures ingeleid, zoals
bijvoorbeeld gebeurd is in de zaak-Volkswagen, die uitvoerig in de publiciteit is geweest.

De communicatie met de burgers van de Unie kan echter nog verbeterd worden. De Commissie wil
dit op de volgende wijze aanpakken:

— In de eerste plaats zou bij elke beschikking, die in het kader van het mededingingsbeleid wordt
genomen, de vraag gesteld moeten worden naar de specifieke voordelen hiervan voor de burger,
met name de consument. De Commissie zal proberen dit aspect in elk persbericht, in elke
beschikking en in het jaarlijkse mededingingsverslag naar voren te brengen.

— In de tweede plaats is de Commissie van plan de consumenten niet slechts te behandelen als
mensen die profijt hebben van de resultaten van het mededingingsbeleid, maar ook als promotors
van het mededingingsbeleid. Zoals gezegd kunnen consumenten en consumentenorganisaties een
grote hulp zijn bij het vaststellen van concurrentieverstorende praktijken. Als de Commissie
duidelijk kan aantonen dat zij mededingingskwesties kan oplossen die meer rechtstreeks van
belang zijn voor de consumenten, zal zij beter begrepen worden. De zaak-Volkswagen staat nog
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te veel op zichzelf. De Commissie is van plan de betrekkingen met de consumentenorganisaties
en meer in het algemeen met de burgers van de Unie te intensiveren.

— Ten slotte onderzoekt de Commissie de opportuniteit van het organiseren van verschillende
soorten bijeenkomsten met de burgers van de Unie. Een jaarlijkse bijeenkomst van
consumentenorganisaties zou een mogelijkheid zijn. De Commissie zou bij die gelegenheid haar
eigen beleid kunnen presenteren en uitleggen. Het houden van „mededingingsconferenties” in de
lidstaten is een andere mogelijkheid. Die bijeenkomsten zouden één of twee keer per jaar kunnen
worden gehouden in het land dat op dat moment het voorzitterschap van de Raad uitoefent. Door
dit soort bijeenkomsten zou het makkelijker zijn nationale consumentenorganisaties,
beroepsverenigingen, bedrijven, nationale mededingingsautoriteiten enz. te bereiken.





I — ANTITRUST — ARTIKELEN 81 EN 82 — 
STAATSMONOPOLIES EN MONOPOLIERECHTEN — ARTIKELEN
31 EN 86

A — Modernisering van de wettelijke en interpretatieve regels

1. Nieuwe mededingingsregels van de Commissie op het gebied van verticale
beperkingen

8. Op 22 december 1999 heeft de Commissie Verordening nr. 2790/1999 betreffende de toepassing van
artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke ge-
dragingen (6) goedgekeurd. Deze verordening vervangt drie bestaande verordeningen betreffende alleen-
verkoopovereenkomsten, exclusieve-afnameovereenkomsten en franchiseovereenkomsten (7), waarvan de
geldigheidsduur op 31 december 1999 is verstreken.

9. De verordening is het resultaat van de diepgaande politieke discussie die de Commissie in 1997
op gang heeft gebracht met de publicatie van een groenboek (8) over de toepassing van artikel 81 van
het Verdrag op verticale overeenkomsten. Het groenboek heeft tot een zeer brede openbare discussie
geleid. De commentaren van lidstaten, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité, het
Comité van de Regio’s en belanghebbende partijen waren in het algemeen vóór een hervorming van het
communautaire mededingingsbeleid op het gebied van verticale beperkingen. De Commissie heeft
vervolgens het kader voor de voorgestelde beleidshervorming opgesteld in haar Mededeling betreffende
de toepassing van de communautaire mededingingsregels op verticale afspraken (9) van 30 september
1998 en tegelijkertijd twee voorstellen voor verordeningen bij de Raad ingediend tot wijziging van:

— Verordening nr. 19/65/EEG van de Raad van 2 maart 1965 betreffende de toepassing van artikel 85, lid
3,van het Verdrag, op bepaalde groepen van overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedra-
gingen (10), om de aan de Commissie gedelegeerde wetgevende bevoegdheden te verruimen, en

— Verordening nr.17 van de Raad van 6 februari 1962, eerste verordening over de toepassing van de
artikelen 85 en 86 van het Verdrag (11), om de in artikel 4, lid 2, van de genoemde Verordening
bedoelde vrijstelling van aanmelding uit te breiden tot alle verticale afspraken.

10. Op 10 juni 1999 heeft de Raad de voorgestelde verordeningen van de Commissie aangenomen,
namelijk Verordening (EG) nr. 1215/1999 (12) van de Raad tot wijziging van Verordening nr. 19/65/EEG
en Verordening (EG) nr. 1216/1999 (12) tot wijziging van Verordening nr. 17.

11. De nieuwe groepsvrijstellingsverordening nr. 2790/1999 zal leiden tot een verschuiving van het
traditionele beleid, dat in hoge mate is gebaseerd op formele beoordelingscriteria, naar een aanpak die
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meer gericht is op de economische gevolgen van verticale overeenkomsten. Het hoofddoel van deze
nieuwe aanpak is vereenvoudiging van de regels die van toepassing zijn op verticale beperkingen en
vermindering van de administratieve belasting voor de ondernemingen, en tegelijkertijd een effectievere
controle van overeenkomsten tussen ondernemingen die belangrijke marktmacht bezitten.

12. Kortom, het nieuwe beleid is gebaseerd op een enkele verordening van de Commissie, met een
brede werkingssfeer, die voorziet in een groepsvrijstelling, tot een marktaandeeldrempel van 30 % en
met inachtneming van een gering aantal ‘hardcore’-beperkingen en voorwaarden, voor alle
overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen twee of meer ondernemingen, die
ieder op een ander niveau in de productie- of distributieketen opereren, en die betrekking hebben op de
voorwaarden waaronder de partijen bepaalde goederen of diensten kunnen kopen, verkopen of
wederverkopen. Tot deze categorie behoren ook overeenkomsten die gesloten worden door verenigingen
van detailhandelaren, op voorwaarde dat geen van de leden van dergelijke verenigingen een omzet van
meer dan 50 miljoen euro heeft, en sommige niet-wederkerige verticale overeenkomsten die tussen
concurrerende ondernemingen worden gesloten.

13. Een marktaandeeldrempel binnen de EU van 30 % beperkt de werkingssfeer van de
groepsvrijstelling. De verordening bevat specifieke bepalingen die zijn gericht op een flexibele
toepassing van de marktaandeeldrempel in gevallen waarin die drempel tijdelijk wordt overschreden. Op
deze wijze wordt de rechtszekerheid van de desbetreffende ondernemingen vergroot. Boven de drempel
van 30 % worden overeenkomsten niet bij voorbaat geacht onwettig te zijn, maar moeten ze per
afzonderlijk geval worden onderzocht. Om ondernemingen behulpzaam te zijn bij het uitvoeren van een
dergelijk onderzoek, is de Commissie voornemens in de eerste helft van 2000 een reeks richtsnoeren aan
te nemen. Een ontwerp van deze richtsnoeren is op 24 september 1999 gepubliceerd en daarover wordt
momenteel openbaar overleg gevoerd (13).

14. De verordening is gebaseerd op een lijst van „zwarte” clausules, dat wil zeggen dat wordt
vastgelegd welke beperkingen niet onder de groepsvrijstelling kunnen vallen. De lijst met „hardcore”-
beperkingen omvat minimumwederverkoopprijzen of vaste wederverkoopprijzen, en bepaalde vormen
van gebiedsbescherming. De verordening is in belangrijke mate een codificering van de huidige
jurisprudentie.

15. De toepassing van de groepsvrijstelling is ook aan een beperkt aantal voorwaarden onderworpen,
waarvan de belangrijkste niet-concurrentiebedingen betreffen, dit wil zeggen regelingen die inhouden dat
de afnemer geen concurrerende goederen of diensten produceert, koopt, verkoopt of wederverkoopt. Met
het oog op de potentiële risico’s van marktafscherming die dit soort beperkingen met zich meebrengt,
vallen niet-concurrentiebedingen onder de nieuwe verordening, voor zover zij een maximale
geldigheidsduur van vijf jaar hebben. Hiervoor gelden echter bepaalde uitzonderingen. In de verordening
is bijvoorbeeld aangegeven dat die beperking van de geldigheidsduur niet van toepassing is wanneer de
producten worden verkocht in bedrijfsvestigingen en op terreinen die eigendom zijn van de leverancier
of die door de leverancier worden gehuurd. Bovendien zal in de richtsnoeren worden uitgelegd in welke
andere situaties een langere geldigheidsduur gerechtvaardigd kan zijn (bijv. overdracht van knowhow en
langetermijninvesteringen, speciaal wanneer het verzonken kosten betreft en zij merkspecifiek zijn).

16. De verordening voorziet ook in de mogelijkheid het voordeel van de groepsvrijstelling in te
trekken. Het is de bedoeling dit mechanisme te gebruiken in situaties waarin, beneden de
marktaandeeldrempel van 30 %, een verticale overeenkomst geen objectieve voordelen inhoudt die de
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negatieve gevolgen ervan voor de mededinging compenseren en waarin die overeenkomst om die reden
onverenigbaar is met artikel 81, lid 3. Het intrekkingsmechanisme is met name bedoeld om de
mededinging te beschermen tegen de negatieve gevolgen die voortvloeien uit de cumulatieve werking
van naast elkaar bestaande netwerken van soortgelijke overeenkomsten die door concurrerende
leveranciers zijn opgezet, en in het geval van kopersmacht.

17. Bovendien kunnen de nationale mededingingsautoriteiten, om een effectiever toezicht te
garanderen en de gedecentraliseerde toepassing van de communautaire mededingingsregels te
bevorderen, op basis van de nieuwe verordening van de Raad, het voordeel van de groepsvrijstelling
intrekken wanneer een concrete overeenkomst een negatief gevolg heeft binnen hun nationale
grondgebied en wanneer dat grondgebied de kenmerken van een afzonderlijke geografische markt
vertoont.

18. De groepsvrijstelling bepaalt voorts dat de Commissie bij verordening en zonder terugwerkende
kracht, specifieke verticale beperkingen kan uitsluiten van de werkingssfeer van de groepsvrijstelling in
het geval van naast elkaar bestaande netwerken van soortgelijke verticale overeenkomsten die meer dan
50 % van een relevante markt bestrijken.

19. Ten slotte is in de verordening een overgangsperiode opgenomen, waarin de overeenkomsten die
momenteel onder de bestaande groepsvrijstellingsverordeningen vallen, tot 31 december 2001 van de
toepassing van die verordeningen kunnen blijven profiteren.

2. Het witboek over de modernisering van de regels betreffende de toepassing van de
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag

20. Op 28 april 1999 heeft de Commissie een witboek betreffende de modernisering van de regels
inzake de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag aangenomen (14). Dit document heeft tot
een brede discussie geleid over de hervorming van Verordening nr.17, de hoeksteen van het systeem voor
de toepassing van de artikelen 81 en 82, die al dateert van het begin van de jaren zestig.

21. Het Verdrag van Rome bevat een algemene verbodsbepaling op afspraken die de mededinging
beperken; ten aanzien van deze bepaling is een uitzonderingsregeling opgenomen in artikel 81, lid 3,
waarin echter is opengelaten op welke wijze die uitzondering wordt toegepast. In het begin van de jaren
zestig moest het Europa van de mededinging nog tot stand worden gebracht: slechts twee van de zes
lidstaten hadden wetgeving op dat gebied, er bestond slechts één echte mededingingsautoriteit en het
Europese recht verkeerde nog in een embryonaal stadium. Door de zeer algemene formulering van artikel
81, lid 3, en het verbodsbeginsel als nieuw fenomeen werd het beoordelen van de wettigheid van
afspraken van ondernemingen een netelige zaak. De Commissie, een jonge instelling, had behoefte aan
informatie over wat voor soorten overeenkomsten er bestonden, alsmede aan het vergaren van kennis
over de verschillende economische sectoren.

22. In die context was de keuze voor een gecentraliseerd goedkeuringssysteem snel gemaakt.
Verordening nr. 17 heeft een systeem tot stand gebracht waarin concurrentiebeperkende afspraken die de
handel tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden, om voor vrijstelling in aanmerking te kunnen komen,
aangemeld moeten worden bij de Commissie, die de uitsluitende bevoegdheid heeft tot toepassing van
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artikel 81, lid 3. De vrijstelling kan, behoudens limitatief opgesomde uitzonderingen, (artikel 4, lid 2,
van Verordening nr. 17) slechts terugwerkende kracht hebben tot de datum van de aanmelding. Niet
vrijgestelde afspraken zijn van rechtswege nietig. Dankzij dit systeem kon een samenhangend
rechtssysteem worden ontwikkeld en kon in de hele Gemeenschap een „mededingingscultuur” tot stand
worden gebracht. Het mededingingsbeleid wordt inmiddels terecht beschouwd als een pijler van de
Europese integratie, een echte bewaker van de gemeenschappelijke markt.

Een noodzakelijke hervorming

23. Ondanks de achtereenvolgende uitbreidingen van de Gemeenschap en de oprichting van
geloofwaardige mededingingsautoriteiten in alle lidstaten is het systeem sinds het begin van de jaren
zestig tot nu toe niet wezenlijk veranderd. Het systeem van Verordening nr. 17 heeft momenteel twee
belangrijke tekortkomingen: de doelmatigheid van de controle kan niet meer worden gewaarborgd en de
bureaucratische administratieve belasting voor bedrijven is buitensporig.

24. In een Gemeenschap van vijftien lidstaten is het niet langer mogelijk door een gecentraliseerde
controle een effectieve bescherming van de mededinging te waarborgen. De toenemende integratie van
de Europese economieën heeft de werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht enorm verruimd, en
daarmee ook de bevoegdheden van de Commissie. Het monopolie op de toepassing van artikel 81, lid
3, staat een gedecentraliseerde toepassing zowel door de rechterlijke instanties als door de
mededingingsautoriteiten in de weg; alleen de Commissie kan werkelijk zorgdragen voor nakoming van
de mededingingsregels. Deze situatie is des te zorgwekkender omdat ongeveer de helft van de zaken die
de Commissie behandelt, afkomstig is van aanmeldingen. En die aanmeldingen leveren de Commissie
niet langer de belangrijke zaken op mededingingsgebied op. De cijfers spreken voor zich: in 35 jaar werd
de Commissie slechts in 9 gevallen door een aanmelding op de hoogte gebracht van een overeenkomst
die een verbodsbeschikking rechtvaardigde. Terwijl de Commissie zich bezighoudt met het bestuderen
van die overeenkomsten, is zij niet in staat de klachten die bij haar worden ingediend naar behoren af te
handelen en de noodzakelijke ambtshalve procedures in te leiden tegen de ernstigste inbreuken, die nooit
worden aangemeld.

25. Het tweede zwakke punt van het huidige systeem is de bureaucratie waartoe het leidt en de
ontoereikende rechtszekerheid die het de ondernemingen biedt. Verordening nr. 17 bevat geen echte
aanmeldingsverplichting, zoals de verordening betreffende concentraties, maar wel een sterke stimulans
voor de ondernemingen om overeenkomsten aan te melden. De aanmeldingen brengen aanzienlijke
kosten met zich mee, ongeacht de vraag of de ondernemingen het zelf doen of gespecialiseerde
advocaten daarmee belasten. De procedure van Verordening nr. 17 bleek al snel te log te zijn om
systematisch gevolgd te kunnen worden. Volgens de verordening zou de Commissie voor elke afspraak
die bij haar wordt aangemeld, de zaak moeten bestuderen, in elf talen een mededeling in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen moeten publiceren om derden de mogelijkheid te
bieden hun opmerkingen kenbaar te laten maken, een ontwerpbeschikking aan het Adviescomité moeten
doen toekomen en ten slotte de beschikking moeten aannemen en in alle talen publiceren. Gezien het
grote aantal zaken heeft de Commissie deze ingewikkelde procedure al snel gereserveerd voor de
belangrijkste gevallen en stelt zij per jaar gemiddeld minder dan tien officiële beschikkingen vast. Meer
dan 90 % van de procedures wordt op een informele wijze afgesloten, met name door het zenden van
een „administratieve brief”. Slechts bij wijze van uitzondering worden die brieven, die niet meer zijn
dan feitelijke overwegingen waarmee rechterlijke instanties rekening kunnen houden, voorafgegaan door
een bekendmaking in het Publicatieblad, zodat derden hun opmerkingen kenbaar kunnen maken (in 1997
7 publicaties uit hoofde van artikel 19, lid 3, op 210 administratieve brieven, dit wil zeggen 3 % van de
gevallen): de doorzichtigheid van het systeem is dus beperkt.
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26. Verordening nr. 17 mag het dan mogelijk hebben gemaakt dat er een volledig corpus van
samenhangende regels tot stand is gebracht, zij is niet meer afgestemd op het Europa van nu. De met de
verordening ingevoerde procedures blijken onwerkbaar te zijn. Een hervorming is onvermijdelijk, vooral
ook omdat het mededingingsbeleid op korte termijn voor twee belangrijke uitdagingen komt te staan: de
uitbreiding met nieuwe lidstaten en de toenemende mondialisering van de economieën.

27. Er bestaat op dit moment een brede consensus over de noodzaak tot hervorming van Verordening
nr. 17 en over de doelstellingen daarvan, namelijk de doelmatigheid van het mededingingsbeleid
vergroten en de administratieve controle vereenvoudigen. Sinds de jaren tachtig hebben zowel de
lidstaten als universiteiten en mensen uit de praktijk talrijke hervormingsvoorstellen aangedragen.
Sommige voorstellen beperkten zich tot marginale aanpassingen van het systeem van Verordening nr. 17,
terwijl andere een compleet andere opzet op het oog hadden en de vrijstellingsbevoegdheid wilden
verdelen tussen de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten.

28. Na een uitvoerige analyse van deze verschillende opties is de Commissie tot de conclusie
gekomen dat geringe aanpassingen van het huidige systeem geen doeltreffende toepassing van de
mededingingsregels kunnen zekerstellen in een uitgebreide Gemeenschap en dat de optie van
decentralisatie van de aanmeldingen naar de nationale autoriteiten meer risico’s dan voordelen met zich
mee zou brengen. Daarom wordt in het witboek duidelijk voor een andere optie gekozen: overstappen
op een systeem van wettelijke uitzondering.

29. Die optie houdt de afschaffing in van het goedkeuringssysteem en van het aanmeldingssysteem
dat daarvan het uitvloeisel is. In een systeem van wettelijke uitzondering zou artikel 81, lid 3, in
navolging van het systeem van artikel 81, lid 1, of van artikel 82, niet alleen toegepast kunnen worden
door de Commissie, maar ook door elke nationale autoriteit en rechter. Artikel 81 zou, net als artikel 82,
norm worden die een eenheid vormt en waarin het verbod als beginsel wordt gesteld. De restrictieve
mededingingsafspraken die de handel tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden, dat wil zeggen de
afspraken die onder de situatie van artikel 81, lid 1, vallen, zouden ab initio zijn toegestaan als zij aan
de in artikel 81, lid 3, genoemde voorwaarden zouden voldoen. Er zou geen goedkeuringsprocedure door
een administratieve autoriteit en derhalve geen aanmelding meer nodig zijn. De Commissie is van
mening dat de invoering van een stelsel van wettelijke uitzondering de bescherming van de concurrentie
zou kunnen versterken en de administratieve controle zou kunnen vereenvoudigen, en dat op die wijze
wordt voldaan aan de in artikel 83 van het Verdrag gestelde eisen.

Een doeltreffender toepassing van de communautaire mededingingsregels

30. De invoering van een systeem van wettelijke uitzondering zou de bescherming van de
concurrentie op tweeërlei wijze versterken: door een doeltreffende decentralisatie van de toepassing van
de regels mogelijk te maken en door te bevorderen dat het optreden van de Commissie zich weer kan
concentreren op de restricties die werkelijk negatieve gevolgen voor de mededinging hebben.

31. De in het witboek voorgestelde hervorming zou de bescherming van de concurrentie versterken
door een effectieve decentralisatie te vergemakkelijken, niet alleen naar de nationale autoriteiten, maar
ook naar de nationale rechterlijke instanties. In een uitgebreide Gemeenschap moet de toepassing van de
regels aan verscheidene beslissingsbevoegde organen worden opgedragen om een doeltreffende
bescherming van de mededinging zeker te stellen. Momenteel passen de nationale rechterlijke instanties
de artikelen 81, lid 1, 82 en 86, leden 1 en 2, toe, daar het Hof van Justitie in het begin van de jaren
zeventig rechtstreekse werking aan deze bepalingen heeft toegekend. Maar de doeltreffendheid van hun
optreden wordt in hoge mate in gevaar gebracht door het feit dat de ondernemingen waartegen actie is
ondernomen de mogelijkheid hebben hun overeenkomsten bij de Commissie aan te melden en de facto
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de gerechtelijke actie te belemmeren. Het is om drie redenen wenselijk de nationale rechterlijke
instanties artikel 81 geheel en al te laten toepassen: (1) zij hebben bevoegdheden waarover de nationale
overheden of de Commissie niet beschikken, zoals schadevergoeding aan de slachtoffers van inbreuken
toekennen of de uitvoering van een contract gelasten en zij kunnen sneller en doeltreffender dan de
autoriteiten een uitspraak doen over spoedeisende maatregelen; (ii) zij kunnen tegelijkertijd het
mededingingsrecht en het algemene handelsrecht doen toepassen, hetgeen de procedures vereenvoudigt
wanneer het communautaire mededingingsrecht slechts een van de aspecten van een geschil is; (iii) ten
slotte zal de verlening van de bevoegdheid aan de nationale rechterlijke instanties om artikel 81
doeltreffend toe te passen naar verwachting leiden tot meer gerechtelijke procedures op dit gebied en op
die wijze bijdragen aan de doeltreffende toepassing van het mededingingsrecht. Dat past bij de rol die
het Hof van Justitie traditioneel toekent aan de nationale rechterlijke instanties bij de doeltreffende
toepassing van het Gemeenschapsrecht.

32. Door het invoeren van een systeem van wettelijke uitzondering is tevens decentralisatie naar de
nationale mededingingsautoriteiten mogelijk. Daarvoor is het uiteraard noodzakelijk dat de zeven
lidstaten die hun autoriteiten nog niet de bevoegdheid hebben gegeven het Gemeenschapsrecht toe te
passen, dat alsnog doen. Het verdient duidelijk aanbeveling om beter gebruik te maken van de bestaande
synergieën tussen de Commissie en die gespecialiseerde autoriteiten, die vaak over belangrijke middelen
en een zeer goede kennis van hun respectieve nationale markten beschikken.

33. Door de invoering van een systeem van wettelijke uitzondering kan het aanmeldingssysteem
worden afgeschaft, dat in termen van de bescherming van de mededinging inefficiënt is geworden. Door
de afschaffing van dit aanmeldingssysteem zou de Commissie haar optreden kunnen concentreren op de
ernstigste beperkingen. In die context zouden klachten van groter belang worden, en in het witboek
wordt daarom voorgesteld de behandeling daarvan te verbeteren, met name door de invoering van een
termijn van vier maanden waarbinnen de Commissie de klager dient mee te delen welk gevolg zij
voornemens is aan zijn klacht te geven. De hervorming zou bovendien vergezeld moeten gaan van een
versterking van de actiemiddelen van de Commissie bij de bestraffing van inbreuken. In het witboek
worden hiertoe verschillende maatregelen voorgesteld, met name actualisering van de bedragen van de
boeten en dwangsommen, vereenvoudiging van de procedure van mondelinge vragen in het kader van
het onderzoek en hervorming van de mechanismen om toestemming te verkrijgen van de rechter om tot
verificatie over te gaan.

Vereenvoudiging van de administratieve controle

34. In de tweede plaats zou de invoering van een systeem van wettelijke uitzondering de
administratieve controle vereenvoudigen, het tweede vereiste van artikel 83, lid 2, onder b), van het
Verdrag. Ondernemingen zouden niet meer verplicht zijn hun overeenkomsten die de mededinging
beperken bij de Commissie aan te melden en zouden zich, wanneer zij voldoen aan de in artikel 81, lid
3, genoemde voorwaarden, rechtstreeks tot de nationale rechterlijke instanties kunnen wenden voor de
uitvoering ervan.

35. In het witboek wordt gemotiveerd voor een specifieke hervormingsoptie gekozen, maar het biedt
niettemin een basis voor discussie. Sinds de publicatie van het witboek zijn veel rondetafelgesprekken
georganiseerd met ondernemingsverenigingen en advocaten, is een werkgroep met vertegenwoordigers
van de lidstaten opgericht en zijn vele symposia gehouden. De Commissie heeft ongeveer honderd
schriftelijke reacties van de lidstaten, van ondernemingen en ondernemingsverenigingen, van advocaten
en van universiteiten ontvangen. Het Europees Parlement heeft op 18 januari 2000 over deze kwestie
een resolutie aangenomen overeenkomstig het verslag van de heer Karl von Wogau. Die resolutie
ondersteunt de grote lijnen van het voorstel van de Commissie en wijst met klem op het belang van de
samenhang van de toepassing van het communautaire recht en van de rechtszekerheid van de
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ondernemingen. Het Economisch en Sociaal Comité heeft de zaak ook bestudeerd en heeft op 8
december 1999 een advies vastgesteld. Dit advies is eveneens positief over het voorstel van de
Commissie en acht dit voorstel gunstig voor het bedrijfsleven in het algemeen en voor het MKB in het
bijzonder. In het advies wordt nog een aantal begeleidende maatregelen genoemd die nodig worden
geacht om in een systeem van naast elkaar bestaande bevoegdheden een uniforme toepassing van het
Gemeenschapsrecht te garanderen. Op basis van al deze reacties op het witboek zal de Commissie een
ontwerpverordening opstellen die bij de Raad en het Parlement zal worden ingediend.

36. Daarna zullen andere teksten worden gewijzigd of opgesteld: zo zullen de mededelingen over de
samenwerking tussen de nationale overheden en rechterlijke instanties moeten worden herzien en zal er
een specifieke mededeling over klachten moeten worden opgesteld. Er zullen concrete maatregelen
inzake de opleiding van nationale rechters moeten worden genomen en het door de Commissie en de
nationale overheden gevormde netwerk zal regels voor zijn functioneren moeten opstellen. Het witboek
is pas het begin van de laatste fase van de ingrijpende hervorming van de regels voor de toepassing van
de artikelen 81 en 82, die nodig is voor een goed functioneren van de Gemeenschap, die op korte termijn
verder zal worden uitgebreid.

3. Herziening van het beleid inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten

37. Ondernemingen moeten reageren op de toenemende concurrentiedruk en een veranderende markt
als gevolg van de mondialisering, de snelle technologische vooruitgang en de in het algemeen meer
dynamische aard van de markten. Samenwerking kan een middel zijn om risico’s te delen, kosten te
besparen, knowhow te bundelen en sneller te innoveren. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf is
samenwerking een belangrijk instrument om op de veranderende markt in te kunnen spelen. De
consument zal hiervan profiteren, mits doeltreffende mededinging op de markt gehandhaafd blijft.

38. In 1998 zijn de diensten van de Commissie intensiever na gaan denken over de herziening van
het beleid op dit gebied. Zij zijn daarbij tot een aantal eerste conclusies gekomen, zoals de noodzaak de
economische analyse centraal te stellen, op vergelijkbare wijze als die waarop de opgave van de verticale
overeenkomsten werd aangepakt (15). In 1999 is de Commissie voortgegaan op deze weg en hebben haar
diensten gewerkt aan herziene groepsvrijstellingsverordeningen over specialisatie en over onderzoek en
ontwikkeling, alsmede aan ontwerprichtlijnen over de toepasselijkheid van artikel 81 op horizontale
samenwerkingsovereenkomsten. Het doel is het beleid van de Commissie op het gebied van horizontale
samenwerking te verduidelijken en het doeltreffender te maken voor de toekomstige economische en
juridische omgeving. Waarschijnlijk zal voor dezelfde aanpak worden gekozen als de onlangs
goedgekeurde aanpak voor verticale overeenkomsten. De Commissie hoopt de eerste helft van 2000 met
de openbare raadpleging over de ontwerpen te kunnen beginnen.

39. Ook moet worden erkend dat deze herziening een essentiële pijler is van de inspanningen van de
Commissie om de mededingingsregels van de EG te moderniseren. Door de regels te verduidelijken zou de
Commissie niet langer zaken hoeven te onderzoeken die niet van belang zijn voor het mededingingsbeleid
en zullen zij zich dus op de belangrijkere zaken kunnen concentreren, met name zaken die benadeling van de
consumenten tot gevolg hebben door verhoging van de prijzen of vermindering van de productie, van de in-
novatie of van de variatie of de kwaliteit van goederen en diensten. Bovendien vergt de omschakeling naar
een systeem van rechtstreeks toepasselijke uitzonderingen krachtens artikel 81 (zie onderdeel 2) zowel een
versterking van het wettelijke kader als de invoering van mechanismen, zoals richtsnoeren, om de uniforme
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(15) Mededingingsverslag 1998, punten 54 en 55.



toepassing van artikel 81 te garanderen in een systeem waarin verscheidene instanties bevoegdheden op het
gebied van de handhaving hebben.

4. Herziening van de procedureregels

Op het gebied van procedures zijn twee veranderingen te signaleren.

40. In sommige eerdere verslagen (16) werd melding gemaakt van de raadpleging van het Adviescomité
in zaken waarin de Commissie de betrokken ondernemingen een administratieve brief inzake verenigbaar-
heid wilde zenden na publicatie van een aanmelding als bedoeld in artikel 19, lid 3, van Verordening nr.17.
Sinds 1998 is hiermee gestopt wanneer de bekendmaking geen commentaar opleverde van zodanige aard dat
de positieve richting die zij aankondigde werd veranderd: wanneer de administratieve brief als logisch ver-
volg op de publicatie wordt gezonden, wordt het Comité uitsluitend ex post geïnformeerd. Slechts wanneer
zich na de publicatie belangrijke ontwikkelingen voordoen die de aanvankelijke richting veranderen, zet de
Commissie de zaak vóór de verzending van de administratieve brief op de agenda van een vergadering van
het Comité. Bespreking van de zaak kan tevens plaatsvinden op verzoek van een lidstaat. Door publicatie van
haar intentie om aan een verzoek of een aanmelding gunstig gevolg te geven, geeft de Commissie de belang-
hebbende instellingen en personen de mogelijkheid haar op de hoogte te stellen van hun opmerkingen. De
bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen dus gebruik maken van die publicatie om hun opmerkingen
aan de Commissie kenbaar te maken en om te verzoeken om bespreking van de zaak door het Adviescomité.

41. De tweede innovatie heeft betrekking op de harmonisatie van de praktijken op het gebied van het
kartel- en concentratiebeleid. Om te voorkomen dat dezelfde post twee keer wordt verzonden, naar de
onderneming en naar haar advocaat, staat het ondernemingen vrij een advocaat te machtigen de voor hen
bestemde post van de Commissie te ontvangen. Die post zou formeel voor de in de procedure betrokken
onderneming bestemd zijn, maar geadresseerd worden aan haar advocaat (formule „per adres”, „ter
attentie van”), die de post naar de onderneming door zou moeten zenden. De Commissie verbindt aan
die optie echter de voorwaarde dat de advocaat een volmacht heeft die de volgende drie onderdelen
bevat: 1. de bevoegdheid van de gevolmachtigde om alle correspondentie over een zaak te ontvangen en
door te sturen, en om op alle correspondentie te antwoorden 2. zijn bevoegdheid om de onderneming te
binden, met name door de in zijn naam gegeven antwoorden 3. de verplichting van de onderneming om
de Commissie te informeren over intrekking of wijziging van de volmacht.

42. Deze procedure geldt voor alle correspondentie die in de loop van de procedure wordt verzonden,
behalve de in artikel 11 van de in de Verordeningen nr. 17 en 4064/89 bedoelde verzoeken om
inlichtingen. Immers, in de woorden van lid 4 van die bepalingen „zijn tot het verstrekken van de
gevraagde inlichtingen verplicht: de eigenaren van een onderneming of degenen die hen
vertegenwoordigen, en, in het geval van rechtspersonen en van vennootschappen en verenigingen zonder
rechtspersoonlijkheid: degenen die volgens de wet of de statuten belast zijn met de vertegenwoordiging”.
Deze tekst beoogt te verzekeren dat de reacties op verzoeken om inlichtingen, en overigens ook het
achterwege blijven van een reactie, de onderneming binden. Daarom moeten de verzoeken om
inlichtingen altijd rechtstreeks tot de onderneming gericht worden. Dat betekent niet dat de in artikel 11,
lid 4, genoemde personen geen advocaat met de beantwoording kunnen belasten; maar als dat het geval
is, zijn die personen volledig aansprakelijk voor de reactie. Opgemerkt moet worden dat in het Witboek
betreffende modernisering ook een wijziging van artikel 11, lid 4, wordt voorgesteld (17).
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Inzet 2: Samenwerking met de nationale autoriteiten en de nationale rechterlijke instanties

Op antitrustgebied is de mededeling van 1997 betreffende de samenwerking tussen de Commissie en
de mededingingsautoriteiten van de lidstaten in 50 gevallen toegepast. Het ging hierbij met name om

— 13 klachten die door de Commissie werden afgewezen of opgeschort omdat een nationale
autoriteit deze reeds behandelden,

— 4 brieven betreffende onverenigbaarheid die aan de nationale autoriteit werden gezonden, zodat
deze desgewenst de mogelijkheid heeft een bij de Commissie aangemelde overeenkomst te
verbieden die niet aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, voldoet en waarvan het relatieve
belang de inleiding van een formele procedure niet rechtvaardigt,

— 30 gevallen van samenwerking in zaken die gelijktijdig door de Commissie en een nationale
autoriteit werden behandeld,

— 10 gevallen waarin de Commissie door een nationale autoriteit werd geraadpleegd over gevallen
die uitsluitend door deze autoriteit werd behandeld,

— 2 aanmeldingen waarvan de behandeling werd opgeschort.

Bovendien verdient het vermelding dat de Italiaanse mededingingsautoriteit overeenkomstig punt 49
van de mededeling uit eigen beweging vier zaken ter kennis van de Commissie heeft gebracht waarin
zij de artikelen 81 en 82 heeft toegepast: Stream/Telepiù (betaaltelevisie, gencrypteerde filmrechten);
Enel/Unapace (levering van elektrische energie); KM Zundholz/CIF-CONAEDI (productie en
verkoop van lucifers); Aeroporti di Roma (tarieven voor gronddiensten).

Met betrekking tot de relaties met de nationale rechterlijke instanties kunnen 5 zaken worden vermeld
waarin de mededeling betreffende de samenwerking met deze instanties in 1999 is toegepast. Het gaat
hierbij om het antwoord op de vraag van de arrondissementsrechtbank van Helsingborg
(„Helsingborg tingsrätt”) in de zaak nr. IV/36.568 — Scandlines Sverige/Haven van Helsingborg
(haventarieven), alsmede om vier vragen die door de rechtbanken van Barcelone en Madrid gesteld
zijn in zaken betreffende de distributie van olieproducten.

Op het gebied van concentraties zijn vijf zaken verwezen naar de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten op grond van artikel 9 van Verordening nr. 4064/89. De volgende drie zaken zijn in hun
geheel verwezen: Rabobank/Beeck/Homann naar het Bundeskartellamt; Heineken/Cruzcampo naar
de Spaanse autoriteiten en CSME/MDP-SCPA naar de Franse autoriteiten. Twee andere zaken zijn
gedeeltelijk verwezen: Petrofina/Total en Totalfina/Elf Aquitaine naar de Franse autoriteiten. Nadere
gegevens zijn vervat in hoofdstuk II van het onderhavige verslag.

Als geval van toepassing van nationaal recht dat uit communautaire oogpunt belangwekkend is, kan
het verbod worden genoemd dat in Frankrijk is gesteld op de overname van Orangina door
Coca-Cola, ondanks de door deze laatste voorgestelde zelfopgelegde verbintenissen. Coca-Cola stelde
voor een exclusieve licentie van 10 jaar aan een onafhankelijke derde te verlenen voor de verkoop
van Orangina op de markt voor ander dan thuisgebruik. De minister van Economische Zaken was
echter evenals de Mededingingsraad van mening dat dit systeem zou leiden tot een coördinatie van
gedragingen, die weliswaar noodzakelijk was om de handhaving van een daadwerkelijke concurrentie



B — Consolidatie van de interne markt (18)

43. De consolidatie van de interne markt is van essentieel belang voor het welslagen van de economische
en monetaire unie. Binnen het beleid van de Gemeenschap dat bijdraagt aan de verdere consolidatie van de
interne markt speelt het mededingingsbeleid een grote rol, niet alleen omdat het de structuren versterkt door
particuliere of overheidsinitiatieven tegen te gaan die erop gericht zijn de openstelling van de markten te ver-
hinderen of te vertragen, maar ook omdat het een impuls geeft aan de werking van de interne markt door po-
sitieve vormen van samenwerking tussen ondernemingen te bevorderen, bijvoorbeeld op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling of van milieubescherming, en concurrentiebeperkende praktijken aan de kaak
stelt. De Commissie is ervan overtuigd dat deze ondersteuning van de interne markt een directe uitwerking
heeft op de voortgang van de economische en monetaire unie.

1. Kartels

44. Het lijdt geen twijfel dat afspraken tussen ondernemingen in de vorm van heimelijke
overeenkomsten het meest schadelijke type mededingingsbeperking vormen. Bij dergelijke praktijken is
namelijk vaak een groot aantal marktpartijen in een bepaalde sector betrokken en deze hebben
dientengevolge een bijzonder grote weerslag op de desbetreffende markten. Deze praktijken hebben
bovendien bijna altijd betrekking op de prijzen en zijn dus een bijzonder doeltreffende manier om de
mededinging te verhinderen. De Commissie is van mening dat zij bijzonder streng moet optreden tegen
kartels, met name na de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt. De overschakeling op de
euro in elf lidstaten moet de transparantie van de prijzen binnen de Unie vergroten en de mededinging
intensiveren ten gunste van de gebruikers. Dit mag niet worden ondergraven door restrictieve
overeenkomsten waarmee beoogd wordt een confrontatie op de markten te vermijden en het niveau van
de prijzen of andere handelsvoorwaarden op een kunstmatige manier vast te leggen, hetgeen op termijn
een inflatoire factor zou kunnen zijn en de grondslagen van de economische en monetaire unie zou
kunnen ondermijnen.

45. Net als in de voorgaande jaren heeft de Commissie met grote vastberadenheid geheime
overeenkomsten tussen ondernemingen aan de kaak gesteld en veroordeeld. In twee zaken is een
definitieve beschikking gegeven en er zijn nieuwe procedures ingeleid.

46. Op 26 oktober heeft de Commissie vastgesteld dat de Nederlandse Federatieve Vereniging voor de
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG) en haar belangrijkste lid, de Technische Unie (TU), de
mededinging hebben beperkt door een systeem van collectieve alleenverkoop te hanteren in combinatie met
een systeem van prijscoördinatie op de Nederlandse elektrotechnische groothandelsmarkt.

47. De Commissie achtte bewezen dat de FEG de vereniging van importeurs van dergelijke producten
in Nederland heeft verboden te verkopen aan groothandelaren die geen leden van de FEG waren. Door
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(18) Het merendeel van de zaken die aanleiding gaven tot een positief standpunt van de Commissie komt in het
volgende onderdeel (C — Sectorbeleid) aan de orde.

van Orangina op de markt mogelijk te maken, maar die ook ten koste zou gaan van de vrije
concurrentie. Aangezien de minister geen oplossing zag voor deze tegenstrijdige situatie, verbood hij
de overname. Deze zaak betrof de eerste toepassing in het Franse recht van het begrip collectieve
machtspositie, dat in het Gemeenschapsrecht reeds bekend was.
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dit verbod werden die groothandelaren van hun leveringsbronnen beroofd en werd de toegang tot de
Nederlandse markt voor buitenlandse groothandelaren bemoeilijkt en vertraagd. Tegelijkertijd konden
door de afspraken de leveranciers hun producten niet via andere groothandelaren dan de FEG-leden op
de Nederlandse markt verkopen. Daar de afspraak tot alleenverkoop potentiële prijsverlagers zoals
groothandelaren die geen lid zijn van de FEG van hun leveringsbronnen beroofde, zou de door de FEG
en haar leden gecreëerde kunstmatige prijsstabiliteit niet door buitenstaanders in gevaar gebracht kunnen
worden. De Commissie heeft de FEG een boete van 4,4 miljoen euro en TU (19) een boete van 2,15
miljoen euro opgelegd.

48. Op 8 december heeft de Commissie besloten boeten van in totaal 99 miljoen euro op te leggen aan acht
producenten van naadloze stalen buizen: British Steel Limited (Verenigd Koninkrijk), Dalmine S.p.A. (Ita-
lië), Mannesmannröhren-Werke A.G. (Duitsland), Vallourec S.A (Frankrijk), Kawasaki Steel Corporation,
NKK Corporation, Nippon Steel Corporation en Sumitomo Metal Industries Limited (Japan). Deze bedrij-
ven, die tot de grootste producenten van naadloze buizen ter wereld behoren, hadden tot 1995 (20) heimelijke
afspraken gemaakt over de eerbiediging van hun respectieve binnenlandse markten voor bepaalde naadloze
buizen die voor de exploratie en het transport van olie en gas gebruikt worden (21).

49. De producten waarvoor het kartel was gevormd, zijn „standaard” stalen boorpijpen (algemeen be-
kend als „oil country tubular goods” of OCTG) en „project” transportpijpen (algemeen bekend als „pijplei-
ding”); beide varianten worden gebruikt bij de exploratie en het transport van olie en gas. Om hun gedrag ten
aanzien van markten voor de standaard OCTG en projectpijpleidingen te coördineren, hebben de Europese
en Japanse producenten een kartel opgericht, dat zij de „Europa Japan club” noemden. Het kartel beperkte de
mededinging op de gemeenschappelijke markt door te eisen dat de binnenlandse markten van de verschil-
lende producenten (d.w.z. de Duitse, Franse, Italiaanse, Britse en Japanse markten) geëerbiedigd zouden
worden: de levering van naadloze buizen aan lidstaten van de Gemeenschap waar een nationale producent
was gevestigd, werd door de andere producenten die partij bij de overeenkomst waren beperkt doordat deze
zich onthielden van het leveren van buizen aan die markten.

50. Bij de vaststelling van de bedragen van de boeten heeft de Commissie rekening gehouden met
het feit dat een overeenkomst die erop gericht is de binnenlandse markten van de deelnemende bedrijven
te eerbiedigen per definitie een zeer ernstige schending van het Gemeenschapsrecht is, aangezien die de
goede werking van de interne markt ondermijnt. Bovendien nemen de vier lidstaten in kwestie het
merendeel van de consumptie van naadloze OCTG en pijpleidingen in de EG voor hun rekening en
vormen zij daardoor een uitgebreide geografische markt.

51. Maar de Commissie heeft ook overwogen dat de standaard OCTG en projectpijpleidingen die in
de Gemeenschap worden verkocht door de bedrijven tot welke de beschikking is gericht, slechts
ongeveer 19 % van de consumptie van naadloze OCTG en pijpleidingen uitmaken. Als verzachtende
omstandigheden heeft de Commissie in aanmerking genomen dat de sector in een langdurige crisis
verkeerde en dat zijn positie sinds 1991 was verslechterd; deze factoren hebben, samen met de
toenemende import, in vermindering van de capaciteit en sluiting van fabrieken geresulteerd.

52. Op grond van de bekendmaking over het niet-opleggen of verlagen van boeten in kartelzaken (22)
zijn de aan Vallourec en Dalmine opgelegde boeten verlaagd, daar die bedrijven met de Commissie
hadden samengewerkt bij het vaststellen van de feiten.

(19) PB L 39 van 14.4.2000; Bull. 10-1999, punt 1.3.32; perscommuniqué IP/99/803, 26.10.1999.
(20) Behalve in het geval van British Steel, dat in 1994 ophield met de productie van de pijpen.
(21) Bull. 12-1999; perscommuniqué IP/99/957 van 8.12.1999; nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad.
(22) PB C 207 van 18.7.1996.



2. De openstelling van de markten

53. Distributieovereenkomsten hebben altijd de volle aandacht van de Commissie gehad. Hoewel de
meeste distributieovereenkomsten concurrentiebevorderend zijn en de toegang tot de markt
vergemakkelijken, leiden sommige ervan tot de vorming van hermetisch gesloten nationale
distributienetwerken, die de markten compartimenteren. Dit is met name het geval wanneer het de
distributeurs verboden is om aan klanten buiten het bij de overeenkomst toegewezen gebied te leveren.
Dit betekent dat nationale markten op een kunstmatige manier van elkaar worden geïsoleerd, waarbij de
concurrentie en de convergentie van de prijzen worden beperkt. Dit vormt een inbreuk op het recht van
de Europese consumenten om goederen te kopen in de lidstaat van hun keuze en leidt ertoe dat de
voordelen van de interne markt hun ontzegd worden, vooral wanneer er prijsverschillen tussen de
lidstaten zijn. Dit komt tot uiting in de nieuwe groepsvrijstellingsverordening van de Commissie op het
gebied van verticale beperkingen (23), die, onder andere, niet van toepassing is op bepaalde typen
bescherming van gebieden en klanten die tot compartimentering van de markten leiden (24). Bovendien
wordt bedrijven geadviseerd deze beperkingen niet in hun overeenkomsten op te nemen, daar individuele
vrijstellingen van dit soort clausules niet waarschijnlijk zijn (25).

54. In 1999 is de Commissie blijk blijven geven van haar vastberadenheid om de markten open te
stellen. Een eerste voorbeeld daarvan is het geval van de oprichting van de joint venture British
Interactive Broadcasting Ltd (BiB, waarvan de naam sindsdien is gewijzigd in „Open”) (26). „Open” gaat
een nieuw soort dienst, digitale interactieve televisiediensten, opzetten voor consumenten in het Verenigd
Koninkrijk. Hiervoor moet de nodige infrastructuur worden aangelegd en moeten er voorzieningen
komen waardoor bedrijven als banken, supermarkten en reisbureaus rechtstreeks met de consument
kunnen communiceren via de televisie. In dit geval was het belangrijkste punt van zorg dat de Commissie
aan de orde stelde ingevolge artikel 81, het feit dat hierdoor BT en BskyB, twee van de
moedermaatschappijen van BiB, niet langer potentiële concurrenten op de markt voor digitale
interactieve televisiediensten zouden zijn. De Commissie besloot de oprichting van BiB pas goed te
keuren nadat de partijen substantiële toezeggingen hadden gedaan teneinde zeker te stellen dat de markt
voor digitale interactieve televisiediensten in het VK open zou blijven voor mededinging. In het
bijzonder moest de beschikking, aangezien de concurrentie met BT en BskyB van de kabelnetten komt,
waarborgen dat derden voldoende toegang hebben tot de gesubsidieerde decoderkastjes van BiB en tot
de film- en sportkanalen van BSkyB, en dat andere decoderkastjes dan die van BiB op de markt kunnen
worden ontwikkeld.

55. Een ander geval waarin de Commissie wilde garanderen dat een markt open bleef, was de zaak
van de licenties van Microsoft Internet Explorer (27). In deze zaak heeft de Commissie de herziene
licentieovereenkomsten met Internet Service Providers (ISP’s) goedgekeurd middels een administratieve
brief. Een ISP is een bedrijf dat een permanente verbinding met het internet onderhoudt en zijn abonnees
toegang tot internet biedt via een telefoonverbinding met de ISP. Deze ISP’s kunnen hun abonnees ook
World Wide Web (WWW)-pagina’s bieden. In 1998 heeft Microsoft, de softwareproducent, formeel een
reeks gewijzigde overeenkomsten bij de Commissie aangemeld die met Europese ISP’s zijn gesloten
voor de licentieverlening voor en distributie van de Internet Explorer-producten van Microsoft. De
officiële aanmelding van de overeenkomsten door Microsoft volgde op een door het Directoraat-generaal
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(23) Verordening nr. 2790/1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen.

(24) Artikel 4 van Verordening nr. 2790/1999.
(25) IP/99/1045 van 22.12.1999.
(26) IP/99/686 van 16.9.1999.
(27) IP/99/317 van 10.5.1999.



Concurrentie van de Commissie ingesteld onderzoek naar een eerdere versie van de overeenkomsten.
Tijdens dit onderzoek adviseerde het DG Concurrentie Microsoft de overeenkomsten opnieuw te
bekijken om ervoor te zorgen dat deze geen beperkingen zouden bevatten die tot onwettige afsluiting
van de markt voor internet-browsersoftware voor de concurrenten van Microsoft zouden kunnen leiden
en tot onwettige bevordering van het gebruik op internet van technologie waarvan Microsoft eigenaar is.

56. Daarop veranderde Microsoft zijn overeenkomsten en meldde de herziene overeenkomsten bij de
Commissie aan. Er waren twee belangrijke veranderingen: de overeenkomsten van Internet Service
Providers (ISP’s) worden niet langer beëindigd wanneer zij de minimale distributiehoeveelheden of
-percentages van de technologie voor de browser Internet Explorer niet halen; en ISP’s mogen nu
concurrerende browsersoftware promoten en daar reclame voor maken (28). In het licht van die
veranderingen heeft de Commissie de overeenkomsten door middel van een administratieve brief
goedgekeurd. Deze brief heeft uitsluitend betrekking op de overeenkomsten tussen Microsoft en ISP’s
en geeft geen oordeel over het algemene gedrag van Microsoft met betrekking tot mogelijk misbruik van
een machtspositie.

3. Ondernemingen met een machtspositie

57. Artikel 82 verbiedt ondernemingen die een machtspositie hebben op een bepaalde markt daarvan
misbruik te maken ten koste van derden. Onder misbruik moet onder andere worden verstaan het
beperken van de productie, het opleggen van onbillijke, discriminerende of afbraakprijzen of
koppelverkoop, alsmede andere handelspraktijken waarvan economische efficiëntie niet het uitgangspunt
is. De Commissie is van mening dat deze mededingingsbeperkende praktijken des te afkeurenswaardiger
zijn wanneer ze uitgaan van ondernemingen die machtig genoeg zijn om zich aan de druk van de
mededinging te onttrekken en hun concurrenten uit te schakelen, zonder hiervan grote gevolgen te
ondervinden, of de toegang tot de markt voor nieuwkomers in grote mate te belemmeren. In de context
van de verdere ontwikkeling van de interne markt zijn deze praktijken des te schadelijker omdat ze leiden
tot een compartimentering van de markten en een vertraging van het integratieproces van de
communautaire economieën. Op de recentelijk geliberaliseerde markten vormen de praktijken ter
belemmering van de toegang tot de markten bovendien een bedreiging voor de verwachte voordelen als
herstructurering, innovatie en grotere werkgelegenheid. De Commissie let er dan ook goed op dat deze
ontwikkelingen niet worden geschaad door misbruiken van een machtspositie. In 1999 heeft de
Commissie op basis van artikel 82 vier verbodsbeschikkingen gegeven.

58. Op 10 februari heeft de Commissie geconstateerd dat de exploitant van Finse luchthavens,
Ilmailulaitos Luftvartsverket, misbruik van zijn machtspositie heeft gemaakt door een reductie van 60 %
op de landingsrechten in Helsinki, Vaasa, Turku, Pori en Tampere te verlenen voor binnenlandse
vluchten, maar niet voor intracommunautaire vluchten. Zij gelastte Ilmailulaitos Luftvartsverket zijn
discriminerende landingsrechtensysteem, dat op geen enkele objectieve reden was gebaseerd, te
beëindigen. Die discriminerende landingsrechten bevoorrechtten de toegang van binnenlandse vluchten
boven de uit andere lidstaten afkomstige vluchten (29).

59. Eveneens op 10 februari constateerde de Commissie dat de exploitant van Portugese luchthavens,
Aeroportos e Navegação Aerea-Empresa Publica, misbruik maakte van zijn machtspositie door het
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(28) Nadere bijzonderheden over de aanmelding van de licentieovereenkomsten voor Internet Explorer van Microsoft
zijn gepubliceerd in Publicatieblad C 175 van 9.6.1998.

(29) PB L 69 van 16.3.1999; Bull. 1/2-1999, punt 1.3.79.



hanteren van een tariefstructuur met een reductie van 50 % op de landingsrechten voor binnenlandse
vluchten, maar niet voor intracommunautaire vluchten, en een kwantumkorting van 7 % tot 32 %,
afhankelijk van het aantal maandelijkse landingen op de luchthavens van Lissabon, Porto en Faro. Daar
deze discriminerende tariefstructuur, waarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestond, door een
overheidsmaatregel was ingevoerd, werd de beschikking gegeven op grond van de artikelen 82 en 86 (ex
artikel 86 en 90) van het EG-Verdrag. Ook hier bevoorrechtten deze discriminerende landingsrechten de
toegang van binnenlandse vluchten boven uit andere lidstaten afkomstige vluchten (30).

60. De Commissie heeft haar beleid inzake de door luchtvaartmaatschappijen aan reisbureaus
betaalde commissie uiteengezet in haar beschikking in de zaak Virgin/BA (31). De klacht van Virgin tegen
BA was de eerste van een reeks door de Commissie ontvangen klachten waarin melding werd gemaakt
van misbruik van een machtspositie door luchtvaartmaatschappijen die op loyaliteit gebaseerde
kortingsstelsels hanteerden, waardoor reisbureaus effectief aan een luchtvaartmaatschappij met een
machtspositie werden gebonden. De Commissie constateerde dat de door BA aan Britse reisbureaus
geboden commissie neerkwam op een „loyaliteitskorting”, dat wil zeggen een korting die niet op
kostenbesparing maar op loyaliteit is gebaseerd. Dit soort stelsels zijn in het verleden in andere sectoren
consequent veroordeeld als misbruik van een machtspositie. Volgens reeds lang gevestigd
Gemeenschapsrecht mag een leverancier met een machtspositie zijn klanten en distributeurs niet tot
loyaliteit jegens hem aanzetten en daardoor de markt afsluiten voor de concurrenten van het bedrijf met
de machtspositie. Als bedrijf met een machtspositie zou BA uitsluitend aanvullende commissie aan
reisbureaus mogen geven wanneer daarin door het bureau verleende extra diensten of door BA
gerealiseerde opbrengsten tot uiting komen. De Commissie neemt alle maatregelen die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de uitgangspunten van deze beschikking in soortgelijke situaties op andere
luchtvaartmaatschappijen in de Gemeenschap worden toegepast. De Commissie heeft British Airways
een boete van 6,8 miljoen euro opgelegd wegens ernstig misbruik van een machtspositie gedurende een
periode van zeven jaar.

61. Op 20 juli heeft de Commissie vastgesteld dat het lokale organisatiecomité van het
wereldkampioenschap voetbal 1998 (Comité Français d’Organisation de la Coupe du Monde de Football
1998, of ‘CFO’) misbruik van zijn machtspositie heeft gemaakt door een discriminerende
kaartjesverkoopregeling toe te passen in de aanloop tot het toernooi, die in Frankrijk wonende
consumenten bevoorrechtte. De beschikking volgde op een onderzoek van de Commissie dat aan het
licht bracht dat ongeveer 570 000 toegangskaartjes door het CFO uitsluitend waren verkocht aan
consumenten die een adres in Frankrijk konden geven. Het praktische effect van dat vereiste was dat
voor de overgrote meerderheid van de consumenten buiten Frankrijk een aanzienlijk deel van de
toegangskaartjes voor wedstrijden in het eindtoernooi niet te koop was.

62. Normaal gesproken zou de Commissie een hoge boete opleggen wanneer een onderneming op
deze wijze misbruik maakt van een machtspositie. Aangezien echter de misbruikpraktijken inzake de
kaartjesverkoop van het CFO dezelfde waren als de praktijken bij eerdere eindtoernooien voor het
wereldkampioenschap en het CFO zich niet gemakkelijk op eerdere beschikkingen van de Commissie
of jurisprudentie van het Hof had kunnen baseren om na te gaan wat zijn verantwoordelijkheid was
ingevolge de mededingingsregels van de EG, heeft de Commissie besloten het CFO slechts een
symbolische boete van 1 000 euro op te leggen. De beschikking geeft echter een duidelijk signaal dat
de Commissie verwacht dat organisatoren van toernooien in de toekomst van tevoren nagaan of hun
kaartjesregelingen volledig aan de mededingingsregels van de EG voldoen (32).
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(30) PB L 69 van 16.3.1999; Bull. 1/2-1999, punt 1.3.80.
(31) Beschikking van 14.7.1999, PB L 30 van 4.2.2000.
(32) PB L 5 van 8.1.2000.



63. Op 7 oktober 1999 heeft het Gerecht van eerste aanleg de beschikking van de Commissie in de
zaak Irish Sugar (33) wegens inbreuk op artikel 82 in alle materiële opzichten bevestigd. De Commissie
had Irish Sugar en haar dochtermaatschappij SDL een boete van 8,8 miljoen euro opgelegd wegens
misbruik van hun machtspositie op de Ierse markten voor suiker in de industrie en de detailhandel. Het
misbruik bestond in een reeks handelspraktijken, voornamelijk kortingsregelingen, die bedoeld waren de
klanten aan Irish Sugar te binden, waardoor de toegang tot de markt werd afgesloten (34).

64. Het Gerecht bevestigde de opvatting van de Commissie dat Irish Sugar en haar
dochtermaatschappij SDL een (verticale) collectieve machtspositie op de relevante markten hadden, en
merkte onder andere op dat hun macht op de markt niet werd afgezwakt door een tegenwicht in de vorm
van inkoopmacht van de kant van hun belangrijkste klanten. Het Gerecht steunde voorts het standpunt
van de Commissie dat bij diverse handelspraktijken van Irish Sugar en/of SDL misbruik van een
machtspositie was gemaakt. Het verlaagde echter de boete tot 7,88 miljoen euro, op grond van het feit
dat de Commissie een van de vormen van misbruik gedurende een periode van twee jaar onvoldoende
had bewezen. Irish Sugar heeft tegen de uitspraak beroep ingesteld (35).
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(33) Beschikking van 14.5.1997, PB L 258/1 en zaak nr. T-228/97, Irish Sugar / Commissie.
(34) Zie voor nadere bijzonderheden het zevenentwintigste mededingingsverslag, punt 65.
(35) Zaak C- 497/99 P — Irish Sugar plc / Commissie.

Inzet 3: Betrekkingen met de consumentenorganisaties

A — Noodzakelijke en wederkerige relaties

Het mededingingsbeleid heeft als doel het handhaven van een hoog concurrentieniveau op de
gemeenschappelijke markt. Voor de eindgebruikers komt dit tot uiting in lagere prijzen, een ruimere
keuze van producten en technologische innovatie. Gezien de gevolgen van het mededingingsbeleid
op de eindgebruikers lijkt het legitiem dat er betrekkingen worden aangegaan tussen de
mededingingsautoriteiten en de organisaties die de consumenten vertegenwoordigen.

Consumentenorganisaties kunnen terecht verwachten dat de Commissie de consumenten als
economische subjecten beschermt. De Commissie moet ervoor zorgen dat zij in een concurrerende
markt kunnen blijven handelen en de vruchten van de concurrentie kunnen plukken. De consumenten
vormen immers een structurele factor op de markt (de vraag), die reageert op de handelspraktijken
van de ondernemingen (het aanbod). Om de goede werking van de markten te garanderen is het dus
ook noodzakelijk te waarborgen dat de consument in staat is keuzes te maken die gevolgen hebben
voor het gedrag van de aanbodzijde.

Bovendien hebben de consumenten en hun organisaties de Commissie en haar met mededinging
belaste diensten veel te bieden. Door hun kennis van het dagelijkse functioneren van de markten, met
name van de grote consumentenmarkten, kunnen de consumentenorganisaties de Commissie via
klachten of informele contacten informatie geven, waardoor de diensten van de Commissie
ambtshalve procedures kunnen inleiden. Op dezelfde wijze kunnen zij, wanneer zij belanghebbende
partij zijn in een tegen ondernemingen ingeleide procedure, eraan bijdragen dat de waarheid wordt
vastgesteld. Ten slotte kunnen de consumentenorganisaties een belangrijke rol spelen bij de
verstrekking van voorlichting van de Commissie aan de burgers.
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B — Stand van zaken met betrekking tot de relaties tussen het DG Concurrentie en de
consumentenorganisaties

Er zijn veelvuldige contacten tussen de met mededinging belaste diensten van de Commissie en de
consumentenverenigingen, met name bij algemene raadplegingen over wetsvoorstellen of in het kader
van individuele zaken waarin die verenigingen bij de Commissie een klacht indienen of op informele
wijze blijk geven van hun bezorgdheid.

In het kader van voorstellen voor wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen of van follow-up-
verslagen op specifieke terreinen hebben de consumentenverenigingen van de Unie en hun federatie
op Europees niveau, het BEUC, hun bijdrage aan de discussie geleverd. Zo was het BEUC aanwezig
op de door de Commissie georganiseerde hoorzitting over het groenboek over verticale
concurrentiebeperkingen en op de door het Europees Parlement georganiseerde hoorzitting over het
witboek inzake de modernisering van het mededingingsbeleid. De samenwerking tussen de
Commissie en de consumentenverenigingen is in diverse van deze raadplegingen als bevredigend
beoordeeld.

Wanneer de Commissie via een bekendmaking in het Publicatieblad een bepaalde bekendheid geeft aan
de aanmeldingen van overeenkomsten of van concentratieplannen, reageren de consumentenverenigin-
gen soms als belanghebbende partij in een concrete zaak bij de Commissie, wanneer zij van mening zijn
dat de belangen van de consumenten kunnen worden geschaad door de gevolgen van een concurrentie-
beperkende overeenkomst of van een concentratie. De Commissie kan hen tevens per administratieve
brief in het kader van haar procedures vragen stellen. Zo heeft „The Consumers’Association”, een Britse
consumentenorganisatie, een actieve rol gespeeld in de fusiezaak „Airtours/First Choice”, met name bij
de hoorzitting. Die vereniging heeft ter ondersteuning van haar standpunt economische studies en een ju-
ridische argumentatie overgelegd. Ook heeft de Commissie in diverse zaken over trans-Atlantische alli-
anties consumentenverenigingen (passagiers van luchtlijnen) gehoord. Dat was ook het geval in het ka-
der van de postkwesties en met name van REIMS II, een zaak waarin de Commissie commentaar van het
BEUC heeft ontvangen.

De consumentenverenigingen kunnen ook rechtstreeks bij de Commissie een klacht indienen tegen
een onderneming of een specifieke economische sector. De Commissie heeft, op basis van de
jurisprudentie van het Hof van Justitie (arrest-Automec II), een zekere discretionaire bevoegdheid met
betrekking tot die klachten om een ambtshalve procedure in te leiden of de klacht af te wijzen wegens
het ontbreken van een communautair belang. De Commissie heeft reeds ambtshalve procedures
ingeleid naar aanleiding van informatie die haar verstrekt is door individuele consumenten of hun
vertegenwoordigende verenigingen. De meest markante van die procedures is ongetwijfeld de
procedure tegen Volkswagen-Audi, die is afgesloten met een beschikking waarbij een boete van 102
miljoen ecu werd opgelegd. Een ander voorbeeld is de zaak van het kartel van veerdiensten tussen
Griekenland en Italië, die door de Commissie na ontvangst van een klacht van een consument is
geopend.
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C — Sectoraal beleid

1. Telecommunicatie

1.1. Richtlijn op grond van artikel 86, lid 3, betreffende de juridische scheiding van kabel- en
telecommunicatieactiviteiten (36)

65. Op 23 juni 1999 heeft de Commissie een richtlijn aangenomen waarmee voor de zesde keer
Richtlijn 90/388/EEG van 28 juni 1990 betreffende de mededinging op de markten voor
telecommunicatiediensten werd gewijzigd. Krachtens die wijziging moeten de lidstaten ervoor zorgen
dat de telecommunicatiebedrijven met een machtspositie die onder de zeggenschap van de lidstaten
vallen of uitsluitende rechten genieten hun activiteiten op het gebied van de kabeltelevisie in de vorm
van een structureel gescheiden juridische eenheid exploiteren. Er is namelijk sprake van een
belangenconflict bij het beheer van de twee netwerken. De exploitant die zich in die situatie bevindt is
veel minder geneigd zijn kabelnetwerk snel te moderniseren en het te gebruiken om de concurrentie aan
te gaan met zijn telefoonnetwerk, waarmee dankzij de momenteel beschikbare nieuwe technieken, zoals
xDSL, eveneens breedbandtransmissie mogelijk is.

66. De richtlijn is goedgekeurd na een uitgebreide raadpleging van de belanghebbende partijen in de
loop van 1998, op basis van het op 16 december 1997 (37) in eerste lezing door de Commissie
goedgekeurde ontwerp. Tijdens het raadplegingsproces is consensus bereikt over de noodzaak het
belangenconflict aan te pakken dat is ontstaan doordat het telefoonnet en het kabelnet aan een en
hetzelfde bedrijf toebehoren. Gebleken is dat de juridische scheiding het minimaal noodzakelijke is om
dit probleem aan te pakken. Die algemene analyse is door het Europees Parlement bevestigd in zijn
resolutie van 9 februari 1999.

67. Daarom hebben enkele exploitanten aangekondigd dat zij, vooruitlopend op de goedkeuring van
de richtlijn, de noodzakelijke voorbereidingen zouden treffen om aan de verplichting van juridische
scheiding te voldoen, of zelfs verder zouden gaan (overdracht van kabelnetten). Het merendeel was van
mening dat de gekozen aanpak beantwoordde aan de eisen van de markt in een multimedia-omgeving,
en in het belang was van de ondernemingen zelf. Zo heeft Deutsche Telekom in augustus 1999 een
aanbesteding voor haar kabeldistributienetten laten uitgaan, terwijl France Télécom haar kabelnetten in
gezamenlijke vennootschappen met de exploitanten van haar netten heeft ondergebracht. De Commissie
behoudt zich echter de mogelijkheid voor in bepaalde gevallen verder te gaan, zoals haar beschikking
over de concentratie van Telia en Telenor (38) illustreert.

1.2. Vijfde verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijnen

68. Op 10 november 1999 heeft de Commissie haar vijfde verslag over de tenuitvoerlegging van de
regelgeving op het gebied van de telecommunicatie (COM(1999) 537 def.) goedgekeurd. In dit verslag
worden de resultaten vermeld van de liberalisering van de telecommunicatiesector in de lidstaten.

69. Het vijfde verslag is voorbereid door het gemeenschappelijke team dat belast is met de toepassing
van het Gemeenschapsrecht op telecommunicatiegebied, waaraan ambtenaren deelnemen van de
directoraten-generaal die verantwoordelijk zijn voor mededinging en telecommunicatie. Dit team heeft

(36) IP/99/413 van 23 juni 1999.
(37) XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1997), punt 109.
(38) Zie hoofdstuk II hierna.



tijdens in Brussel georganiseerde bilaterale bijeenkomsten geluisterd naar de opmerkingen van
gevestigde exploitanten, nieuwkomers en de nationale regelgevende autoriteiten van elke lidstaat en
heeft tevens bij de genoemde autoriteiten statistische gegevens verzameld, die in een bijlage van het
verslag zijn samengevat.

70. De belangrijkste conclusie is dat de invoering van de mededinging dynamiek heeft gebracht in de
telecommunicatiesector in de Europese Unie (EU), die in 1999 een groei van 10,3 % te zien heeft
gegeven, welke groei vier maal zo groot is dan die van het BBP van de EU. In waarde vertegenwoordigde
deze markt een bedrag van 183 miljard euro. Het meest dynamische segment is dat van de mobiele
telefonie, waarvan de groei in 1999 31,5 % bedroeg, met een waarde van 49 miljard euro. Anderzijds
zijn de consumententarieven van de telefoniedienst dankzij de mededinging in de loop van de periode
1997-1999 in de meeste lidstaten gemiddeld met 40 % gedaald voor internationale gesprekken (39); ook
de zakelijke tarieven voor dit soort gesprekken zijn in de meeste lidstaten gedaald (gemiddeld 25 % in
dezelfde periode). Voor lokale en regionale gesprekken van tien minuten zijn de tarieven met
respectievelijk 13 % en 30 % (40) gedaald. Anderzijds hebben de tarieven voor lokale gesprekken geen
daling van betekenis te zien gegeven. In het bij het verslag gevoegde overzicht van kwaliteitsindicatoren
wordt de verbetering van de door de gevestigde exploitanten geboden spraaktelefoniedienst bevestigd.
De bij het verslag gevoegde cijfers bevestigen eveneens de sterke groei van de penetratie van de mobiele
telefoon en internet in de Europese Unie, die door de zware concurrentiedruk op die markten wordt
gesteund.

71. In het verslag wordt echter aangegeven dat er nog altijd enkele belemmeringen voor de
verwezenlijking van de Europese interne markt bestaan, die met name voortvloeien uit lacunes in de
harmonisatie van de regelgeving en de nationale aanpak van diverse lidstaten. Het oplossen van deze
problemen is een van de doelstellingen van de herziening van het regelgevingskader, die door de
Commissie eveneens op 10 november 1999 ter hand is genomen door middel van haar mededeling „Naar
een nieuw regelgevingskader voor de elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende
diensten – herziening van de communicatieregelgeving 1999” (COM(1999) 539 def.).

1.3. Controle van de tenuitvoerlegging van de richtlijnen

72. De Commissie is de doeltreffende tenuitvoerlegging van de liberaliseringsrichtlijnen blijven
volgen in de lidstaten die deze niet correct hadden toegepast, evenals de totstandbrenging van het
regelgevend kader in Portugal, waarvan de extra termijn voor invoering van de mededinging op 31
december 1999 is verstreken.

73. In de loop van 1999 heeft de Commissie de in 1997 en 1998 ingeleide inbreukprocedures
voortgezet tegen de lidstaten die de liberaliseringsrichtlijnen niet correct hadden omgezet. Zo heeft de
Commissie besloten vijf met redenen omklede adviezen te richten tot Griekenland (41), omdat dit land,
ondanks de beschikbaarheid van frequenties, niet alle beperkingen op de exploitatie van de mobiele
telecommunicatiediensten DCS 1800 en DECT had opgeheven en evenmin de satellietdiensten en de
andere alternatieve infrastructurele voorzieningen had geliberaliseerd, overeenkomstig de richtlijn met
betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie (Richtlijn
96/19/EG van de Commissie) en Beschikking 97/607/EG van de Commissie. Deze beide bezwaren zijn
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(39) Voor gesprekken met een duur van tien minuten. Bron: Eurodata Foundation.
(40) Vijfde verslag over de tenuitvoerlegging van de regeling op het gebied van telecommunicatie (COM(1999) 537

def.), p. 2.
(41) IP/99/152 van 3 maart 1999.



door de Commissie aan het Hof voorgelegd (gevoegde zaken C-396 en C-397/99). Op 9 september 1999
heeft de Commissie voorts in het kader van een op 2 december 1997 tegen België ingeleide
inbreukprocedure in verband met de kostenberekeningsmethode die de gevestigde exploitant, Belgacom,
moet hanteren, het Hof gevraagd zich uit te spreken. Overeenkomstig Richtlijn 90/388/EEG moest
België ervoor zorgen dat er vanaf de eerste helft van 1997 een methode zou zijn die de kostenelementen
aangeeft die in het interconnectietarief zijn opgenomen. Aangezien België hierop zijn wetgeving
wijzigde, heeft het Hof geen uitspraak in dit beroep hoeven te doen (zaak C-377/99). Op 28 juli 1999
heeft de Commissie besloten een beroep te doen op het Hof in een andere inbreukprocedure tegen België,
met betrekking tot de wijze van berekening van de nettokosten van de universele dienstverlening en van
de bijdragen van de exploitanten aan de financiering ervan op de telecommunicatiemarkt (zaak
C-384/99). op 17 oktober 1999 heeft de Commissie bij het Hof een procedure aanhangig gemaakt tegen
Portugal (zaak C-429-99), dat concurrentie voor „call-back”-diensten op zijn grondgebied verhindert.
Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die de lidstaten en in het bijzonder België in de laatste maanden
van het jaar hebben geboekt, liepen er aan het einde van het jaar nog vijftien inbreukprocedures tegen
lidstaten die de mededingingsrichtlijnen niet correct hadden omgezet. Tevens liepen er op dat moment
nog 70 inbreukprocedures met betrekking tot de door het Parlement en de Raad in die sector aangenomen
harmonisatierichtlijnen.

1.4. Bedrijfstakonderzoek in de telecommunicatiesector (42)

74. Op 27 juli 1999 heeft de Commissie besloten overeenkomstig artikel 12 van Verordening 17/62
een bedrijfstakonderzoek in de sector telecommunicatie te houden op drie terreinen:

— Huurlijnen, met name internationale lijnen. De Commissie had informele klachten ontvangen tegen
bepaalde gevestigde exploitanten waarin werd gesproken van een discriminerende handelwijze op
het gebied van de tariefstelling, behandeling en termijn van levering of kwaliteit van de
dienstverlening. Bovendien had de belangrijkste internationale vereniging van gebruikers van
telecommunicatie (INTUG) de tarieven voor huurlijnen van de gevestigde exploitanten op de gehele
gemeenschappelijke markt vergeleken, en uit de resultaten daarvan blijkt dat er tussen de
grensoverschrijdende en nationale tarieven in alle lidstaten een verschil van meer dan 120 % zit en
in sommige gevallen van 500 %; dit lijken niet te rechtvaardigen afwijkingen te zijn.

— Roaming, ook nationaal. Er lijkt geen enkel concurrerend aanbod te ontstaan op de groothandel- of
detailhandelmarkt voor roaming. Bovendien heeft de Commissie klachten ontvangen van gebruikers
die de voor roaming gehanteerde tarieven extreem hoog vonden.

— Abonneelijnen (hoofdabonnement en lokale gesprekken). De tarieven zijn klaarblijkelijk star, hoewel
het niveau van de maandelijkse abonnementstarieven nog altijd aanzienlijk per lidstaat verschilt.
Voorts zou volgens door de Commissie ontvangen klachten de prijs voor de toegang tot het
ontbundelde aansluitnet in sommige lidstaten op een kunstmatig hoog niveau worden gehouden. Er
is dus alle reden om te onderzoeken of een concurrentieverstorende tariefstelling bewezen kan
worden en vast te stellen hoe de situatie op het gebied van de tariefstelling van de abonneelijnen in
alle lidstaten precies is, zo mogelijk op basis van boekhoudkundige gegevens.

75. Het doel van het onderzoek van de Commissie is vast te stellen of de handelspraktijken en de
huidige prijzen een inbreuk vormen op de mededingingsregels van de EU, met name het verbod van
restrictieve praktijken en misbruik van een machtspositie (artikelen 81, 82, en/of 86 van het EG-
Verdrag). Het is pas de derde keer dat de Commissie een bedrijfstakonderzoek instelt.
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(42) IP/99/786 van 22 oktober 1999.



76. Op 22 oktober 1999 is de Commissie met de eerste fase van het bedrijfstakonderzoek begonnen,
over de tarieven van huurlijnen. Er zijn gedetailleerde vragenlijsten gezonden naar de nationale
mededingingsautoriteiten, de regelgevende instanties op het gebied van telecommunicatie, de gevestigde
exploitanten in de hele EU, nieuwkomers op de markt die huurlijnen leveren en/of gebruiken en
professionele grootverbruikers.

2. Postdiensten

2.1. De stand van zaken met betrekking tot de liberalisering van de postdiensten

77. De termijn voor de tenuitvoerlegging door de lidstaten van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen die nodig zijn om aan de postrichtlijn (43) van 1998 te voldoen, is op 10 februari 1999
verstreken. Er zij aan herinnerd dat de postrichtlijn de eerste stap is op weg naar de totstandbrenging van
een interne markt in de postsector. De richtlijn bevat gemeenschappelijke regels om te zorgen voor meer
harmonisatie van de voorwaarden die de postsector in de Gemeenschap beheersen. De richtlijn heeft twee
hoofddoelstellingen: totstandbrenging van geleidelijke en gecontroleerde liberalisering van de postmarkt
en het waarborgen van een universele postdienst voor alle gebruikers in de lidstaten. Voor de
verwezenlijking van de eerste doelstelling stelt de richtlijn maxima vast voor de postdiensten die kunnen
worden voorbehouden. Ten behoeve van de tweede doelstelling noemt de richtlijn bepaalde
minimumeisen waaraan de universele postdienst moet voldoen. In dit stadium staat de postrichtlijn, voor
zover dit nodig is om de handhaving van een universele dienst te garanderen, toe dat de binnenlandse
algemene brievenpostdiensten tot een gewicht van 350 gram en tegen minder dan vijf keer het openbare
tarief voor de snelste standaardcategorie worden voorbehouden.

78. In dit wettelijk kader roepen de omzettingsmaatregelen die door bepaalde lidstaten zijn
aangemeld vragen op mededingingsgebied op die momenteel worden bestudeerd op verenigbaarheid met
de artikelen 86 en 82 van het EG-Verdrag. De Commissie heeft een aantal klachten ontvangen die
inhouden dat de uitvoeringswetgeving van enkele lidstaten in feite de werkingssfeer van de bestaande
nationale postmonopolies uitbreidt. Zo zouden bepaalde postdiensten, die gescheiden zijn van de
algemene brievenpostdienst en die vroeger door particuliere exploitanten in concurrentie met de
gevestigde postexploitant werden verzorgd, voor het eerst onder de voorbehouden sector vallen. De
Commissie zal deze klachten onderzoeken en nagaan of de uitsluiting van mededinging in die
afzonderlijke sectoren nodig is om de universele postdienst te waarborgen.

79. Een aantal klagers heeft bezorgdheid geuit over het feit dat belangrijke spelers blijven expanderen op
buitenlandse markten door de overname van concurrenten en potentiële concurrenten die actief zijn op
markten buiten het gebied van de universele-dienstverplichting. De vraag of de financiering van een aantal
van die overnames met inkomsten uit de voorbehouden sector een inbreuk op de mededingingsregels vormt,
wordt momenteel door het Gerecht van eerste aanleg onderzocht in zaak T-175/99.

80. De kwestie van een mogelijke kruissubsidiëring van activiteiten op concurrerende markten door
monopolie-inkomsten is ook van belang in verband met de bepalingen van het Verdrag inzake
staatssteun. In die context heeft de Commissie besloten een officiële onderzoeksprocedure inzake
staatssteun aan Deutsche Post AG (44) te starten.
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(43) Richtlijn 97/67 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de
ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van
de dienst (PB L 15, 21.1.1998). Zie ook Mededingingsverslag 1997, punt 124.

(44) Zaak C–61/99 (PB C 306 van 23.10.1999).



2.2. Beschikking inzake vrijstelling voor de Reims II-overeenkomst

81. Op 15 september 1999 gaf de Commissie op basis van de mededingingsregels van het EG-
Verdrag haar goedkeuring aan de REIMS II-overeenkomst tussen zestien Europese postexploitanten over
eindkosten (45). Eindkosten is de term die gebruikt wordt voor de kosten die de postexploitant als
verzender van grensoverschrijdende post aan de ontvangende postexploitant moet betalen voor het
bezorgen van de post aan de uiteindelijke geadresseerden. Alle lidstaten van de EU behalve Nederland
zijn partij bij de Reims II-overeenkomst. De openbare postexploitanten van Noorwegen, IJsland en
Zwitserland zijn tevens partijen bij de overeenkomst (46).

82. De hoofddoelstellingen van de REIMS II-overeenkomst zijn enerzijds de partijen voor de
bezorging van grensoverschrijdende post een op kosten gebaseerde vergoeding verlenen, waarin de
werkelijke kosten van bezorging van elke partij beter tot uiting komen, en anderzijds de kwaliteit van de
grensoverschrijdende postdienst verbeteren. Wat dat betreft koppelt de Reims II- overeenkomst de
eindkosten aan de binnenlandse posttarieven in het land van bestemming en aan de kwaliteit van de
dienst die geleverd wordt door de postexploitant die de post bezorgt. De overeenkomst introduceert ook
een normensysteem voor de kwaliteit van de dienstverlening met als doel deze kwaliteit te verbeteren,
en een sanctiesysteem dat moet worden toegepast wanneer de overeengekomen normen niet worden
nagekomen. Er zijn speciale overgangsregels opgesteld voor de openbare postexploitanten in
Griekenland, Italië, Spanje en Portugal.

83. De Commissie verwacht dat de aangemelde overeenkomst tot een verbetering van de distributie
van goederen en tot de bevordering van technische of economische vooruitgang zal leiden. Gezien het
feit dat de eindkosten vroeger vaak resulteerden in een vergoeding voor de bezorging van
grensoverschrijdende post die de kosten niet dekte, zullen de postexploitanten door de omschakeling naar
een meer op kosten gebaseerd systeem deze dienst kunnen in stand kunnen houden en kunnen verbeteren.
Doordat de REIMS II-overeenkomst verhogingen van de eindkosten koppelt aan verbetering van de
kwaliteit van de dienst, vormt deze een krachtige stimulans voor de partijen om hun prestaties te
verbeteren. Een hogere kwaliteit van de dienstverlening voor grensoverschrijdende post zou ook in het
voordeel van de consumenten zijn.

84. Om te garanderen dat de overeenkomst verenigbaar is met de mededingingsregels van het EG-
Verdrag, eist de Commissie in haar beschikking dat de in de overeenkomst vermelde overgangsperiode
wordt verlengd teneinde te garanderen dat de eindkosten over de rest van 1999 hoogstens tot 55 % van
de binnenlandse tarieven worden verhoogd en dat de verhoging van de eindkosten in 2000 maximaal
65 % van de binnenlandse tarieven en in 2001 maximaal 70 % van de binnenlandse tarieven bedraagt.
Bovendien moeten de partijen elkaar daadwerkelijk toegang verlenen tot de „algemeen beschikbare
binnenlandse tarieven” (zoals het bulkposttarief voor direct mail, drukwerk of tijdschriften) in het land
van bestelling (zogenaamde „niveau 3 – toegang”). Verder zijn de partijen verplicht voor eind 1999 een
doorzichtig systeem van kostprijsberekening in te voeren teneinde te verzekeren dat alle significante
kostenelementen kunnen worden vastgesteld, gekwantificeerd, vergeleken en gecontroleerd. De
vrijstelling werd daarom verleend voor de periode van 1 april 1999 tot en met 31 december 2001. De
Commissie zal de ontwikkeling van de tarieven voor binnenlandse en grensoverschrijdende post op
grond van de overeenkomst nauwlettend volgen en heeft hiertoe al contact opgenomen met de partijen
bij de Reims II-overeenkomst.
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(45) Beschikking van de Commissie van 15 september 1999 in zaak nr. IV/36.748 – REIMS II (PB L 275 van
26.10.1999).

(46) De inhoud van de gewijzigde overeenkomst voor de vergoeding van de verplichte bezorging van
grensoverschrijdende post is in het Publicatieblad bekendgemaakt (PB C 371 van 1.12.1998).
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Inzet 4: Convergentie tussen telecommunicatie, media en internet

De ontwikkeling van digitale technologie, te beginnen bij de computers, daarna bij de
telecommunicatie en nu bij de televisie, heeft tot convergentie tussen die terreinen geleid door middel
van de gemeenschappelijke technologie die daaraan ten grondslag ligt. Dit hele proces is drastisch
versneld door de explosieve groei van het internet.

De convergentie kan op verschillende manieren worden bekeken: technologisch, vanuit het
perspectief van de consument en uit het oogpunt van de marktpartijen. Technologische convergentie
betekent dat uiteenlopende diensten (televisie, telefoon, internet) nu via om het even welke
infrastructuur (satelliet, kabel, vaste telefoonnet) kunnen worden geleverd. Vanuit het oogpunt van de
consument kan hetzelfde apparaat, of dit nu een tv, een vast of mobiel telefoontoestel of een pc is,
een hele reeks uiteenlopende diensten leveren, waaronder bewegende beelden, telefonie en
internettoegang. Toegang wordt daarom een centrale aangelegenheid, zowel in de zin van toegang tot
infrastructuur voor exploitanten, met name nieuwe marktdeelnemers, als in de zin van toegang van
de consument tot het volledige scala van diensten en inhoud. Ten slotte bereiden de marktpartijen
uit alle drie de sectoren — telecommunicatie, IT en media – zich erop voor elkaars markt te betreden
en hun bestaande positie op de markt te beschermen. Zij bereiken dit door middel van allianties en
joint ventures, waarvan een aantal reeds bij de Commissie is aangemeld.

In weze zijn deze ontwikkelingen concurrentiebevorderend, aangezien het aantal communicatiekanalen
voor de dienstverleners en voor de eindgebruikers enorm sterk toeneemt. De Commissie heeft zich de la-
tste paar jaar echter in een aantal gevallen met deze ontwikkelingen moeten bezighouden en moeten be-
oordelen of de reactie van de marktpartijen aanleiding is tot bezorgdheid uit het oogpunt van de mede-
dinging.

Sinds het verbod op de MSG-transactie in 1994, waarbij de conclusie was getrokken dat de joint venture
tussen Kirch, Bertelsmann en Deutsche Telekom tot een machtspositie op de markt voor technische dien-
sten voor betaaltelevisie zou leiden, is een groot aantal sterk uiteenlopende zaken aangemeld bij of onder-
zocht door de Commissie. Voor al deze zaken geldt dat bedrijven in verschillende sectoren joint ventures
hebben gevormd of andere bedrijven hebben gekocht om diversificatie van hun activiteiten te verkrijgen
en diensten in nieuwe en verwante markten aan te bieden.

Op het gebied van telecommunicatie, media en informatietechnologie kan het convergentiethema
waarschijnlijk het beste in relatie tot drie niveaus worden bekeken, namelijk op het niveau van
infrastructuur, toegang en programmainhoud.

In het mededingingsbeleid is een belangrijke punt van zorg ten aanzien van de infrastructuur de bevorde-
ring van de concurrentie in de laatste schakel tussen de lokale centrale en de consument (de abonneelijn).
De Commissie doet dit door te ervoor te zorgen dat de gevestigde telecommunicatiebedrijven hun kabel-
televisie-activiteiten in een apart bedrijf onderbrengen en door in afzonderlijke gevallen te eisen dat het
desbetreffende kabelbedrijf wordt afgestoten. Daarnaast moedigt de Commissie ontbundeling van het
aansluitnet aan om andere leveranciers van infrastructuur de mogelijkheid te bieden diensten aan te bie-
den via hun eigen, van de gevestigde telecommunicatie-exploitant gehuurde infrastructuur. Telia en Tele-
nor hadden de Commissie zowel afstoting van de kabel als ontbundeling van het aansluitnet beloofd om
te bereiken dat deze hun fusie zou goedkeuren; overigens werd die fusie vervolgens afgeblazen. Besta-

3. Media
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Afkeuring van een wettelijk monopolie onder toepassing van de artikelen 90, lid 3, en 52 van het
EG-Verdrag (thans de artikelen 86, lid 3, en 43 van het EG-Verdrag)

85. In zijn arrest van 8 juli 1999 in de zaak T-266/97 heeft het Gerecht van eerste aanleg (GEA) het
beroep verworpen van de Vlaamse Televisie Maatschappij NV(VTM), gericht op nietigverklaring van de
beschikking van de Commissie op grond van de artikelen 90 (thans 86) en 52 (thans 43) van 26 juni
1997 (47) inzake het exclusieve recht tot uitzending van televisiereclame in Vlaanderen.

86. Het Gerecht van eerste aanleg heeft in de eerste plaats twee door de verzoekster aangevoerde midde-
len verworpen, respectievelijk de schending van haar recht van verweer en het rechtszekerheidsbeginsel.

(47) PB L 244 van 6.9.1997. Zaak nr. IV/35.760 — VT4/Vlaamse Gemeenschap+VTM.

nde telecommunicatie-exploitanten hebben getracht hun activiteiten uit te breiden naar het verlenen van
toegang, en werden daarbij geconfronteerd met bedrijven uit de sector programmainhoud die hetzelfde
wilden. Een voorbeeld daarvan was de oprichting van British Interactive Broadcasting, thans bekend als
Open, om interactieve diensten te verlenen met gebruikmaking van een binnenkomend signaal via de sa-
telliet en een retoursignaal via een telecommunicatielijn. Deze joint venture werd opgericht door BT (de
leverancier van telecommunicatie), BSkyB (de eigenaar van de programmainhoud en het omroepsta-
tion), Midland Bank en Matsushita. Een belangrijk onderdeel van de joint venture was het subsidiëren
van de kosten van het decoderkastje dat nodig was om toegang te verkrijgen tot de digitale satelliettelevi-
sie, tot internet (beperkte toegang) en tot interactieve diensten, alsmede het leveren van een platform voor
die diensten.

Er zijn ook transacties in de telecommunicatiesector geweest die tot een andere kwestie hebben
geleid, waarbij bedrijven die hun eigendom van activiteiten in een verticaal verwante markt hebben
afgestaan en hiervoor in de plaats een „outsourcing”-contract hebben gesloten voor de verkochte
activiteiten. In 1999 heeft de Commissie op grond van de concentratieverordening een transactie
beoordeeld en goedgekeurd waarbij AT & T en IBM activa van elkaar hebben verworven op het
gebied van datanetwerken en zakelijke dienstverlening aan grote bedrijven. In beide gevallen
vervingen de twee bedrijven hun activiteiten door „outsourcing”-contracten voor de activiteiten die
ze aan de ander hadden verkocht. MCI WorldCom en EDS sloten een soortgelijke overeenkomst, die
echter niet bij de Commissie werd aangemeld.

In het algemeen behandelt de Commissie, wanneer zij dit soort transacties in verticaal verwante
markten beoordeelt, elk geval op zijn eigen merites. Uit de aanpak van de Commissie zijn echter wel
bepaalde vaste opvattingen te herleiden. In de eerste plaats mogen bedrijven die op een bepaalde
markt een machtspositie hebben, geen toestemming krijgen om die machtspositie uit te breiden naar
verwante markten. Een voorbeeld zou het gebruik van een machtspositie met betrekking tot de inhoud
van film- en sportrechten zijn om een machtspositie voor met name betaaltelevisie en digitale
interactieve televisiediensten te verwerven. In de tweede plaats kan de Commissie niet toestaan dat
buitensporige machtsposities worden geconcentreerd in handen van een of een beperkt aantal
marktpartijen, waardoor deze de rol van poortwachter voor bestaande of opkomende markten
krijgt/krijgen. Ten slotte wordt van bedrijven die een belangrijk toegangsmiddel controleren, zoals
een decoderkastje, een elektronische programmagids (EPG), een abonneelijn voor telecommunicatie
of een internetbrowser (zoals Netscape Navigator of Microsoft Internet Explorer) in de meeste
gevallen gevraagd om aan bepaalde voorwaarden te voldoen om goedkeuring te verkrijgen van een
bij de Commissie aangemelde transactie, onder andere om te garanderen dat de toegang tot dat middel
niet beperkt wordt.



Wat betreft het eerste middel brengt het Gerecht eerst naar voren dat een onderneming die rechtreeks van de
betwiste overheidsmaatregel profiteert, weliswaar het recht heeft te worden gehoord inzake de bezwaren die
de Commissie uiteenzet in de aan de lidstaat gerichte aanmaning, maar dit recht niet zo ver gaat dat de Com-
missie aan die onderneming een kopie moet zenden van de klacht die mogelijk ten grondslag ligt aan de pro-
cedure, of van de door de lidstaat gemaakte opmerkingen als reactie op de bezwaren. Vervolgens stelt het Ge-
recht dat de uitlatingen die door een lid van de Commissie in het openbaar zijn gedaan, niet aan de Commis-
sie toegerekend kunnen worden: de Commissie functioneert volgens het collegialiteitsbeginsel, en dit houdt
met name in dat de besluiten in gemeen overleg worden genomen.

87. Wat betreft het tweede middel voert het Gerecht aan dat de Commissie niet gehouden is de
toetsing van een nationale regeling aan het geheel van verdragsregels in één keer te verrichten. Het
Gerecht heeft vervolgens de beoordeling van het exclusieve recht door de Commissie bevestigd en
daarbij aangegeven dat het voor de toepassing van artikel 90 (thans 86) in samenhang met artikel 52
(thans 43), voldoende is te constateren dat de overheidsmaatregel een belemmering van de vrijheid van
vestiging is, zodat niet behoeft te worden onderzocht of deze regeling een verborgen vorm van
discriminatie behelst en protectionistische effecten sorteert (48).

4. Vervoer

4.1. Luchtvervoer

Luchthavens

88. Op 10 februari 1999 heeft de Commissie twee beschikkingen (49) gegeven betreffende de stelsels van
kortingen op landingsvergoedingen en het variëren van die vergoedingen en de aanpassing van de landings-
rechten op de Portugese en Finse luchthavens, die het beleid van de Commissie op het gebied van de concur-
rentie op de luchthavens (50) aanvullen. Na de beschikking betreffende de luchthaven van Frankfurt over de
toegang tot de markt van gronddiensten en de beschikking betreffende de luchthavens van Parijs over het
handelsbeleid van luchthavens is nu immers de kwestie van de kosten van de toegang tot de luchthavenin-
frastructuren, en met name van niet-discriminatie bij de vaststelling van die kosten actueel. Die kwestie is
aan de orde gekomen in een eerste beschikking betreffende de luchthaven van Zaventem (51). Met deze twee
nieuwe beschikkingen betreffende het variëren van landingsvergoedingen op grond van de herkomst van de,
al dan niet binnenlandse, vlucht, is op dit punt nu meer duidelijkheid gekomen. De Commissie oordeelde dat
de kortingen op binnenlandse vluchten van respectievelijk 50 % en 60 % op de Portugese en Finse lucht-
havens, in flagrante strijd waren met het concept van de interne vervoersmarkt.

89. De praktijk van de Commissie op het gebied van mededinging in de luchtvaartsector is nu duidelijk
en bekend. De andere luchthavens van de Gemeenschap zullen een tariefbeleid moeten hanteren dat in over-
eenstemming is met die praktijk om geen hoge boeten op te lopen bij de eerstvolgende zaken die de Com-
missie op dit gebied zal moeten behandelen. Aan alle bevoegde autoriteiten of beheerders van luchthavens
waar dergelijke kortingen werden gegeven of gedifferentieerde kosten in rekening werden gebracht, is een
brief gezonden waarin op de praktijk van de Commissie in deze sector wordt gewezen, met het verzoek hun
tarievenstelsel te wijzigen.
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(48) XXVIIe Mededingingsverslag – 1997, Deel II, II. A. 2.
(49) PB L 69 van 16.3.1999.
(50) XXVIIIe Mededingingsverslag (1998), Inzet 4.
(51) XXVe Mededingingsverslag (1995), punt 120.



Gedeeltelijke verlenging van groepsvrijstellingsverordening nr. 1617/93

90. Op 26 mei 1999 heeft de Commissie Verordening (EG) nr.1083/99 (52) vastgesteld, die gedeeltelijk
Verordening (EEG) nr.1617/93 (53) verlengt, bij welke verordening de Commissie een groepsvrijstelling
heeft verleend voor bepaalde groepen restrictieve overeenkomsten die betrekking hebben op vier onderwer-
pen, namelijk gezamenlijke planning en coördinatie van de dienstregelingen, de gemeenschappelijke ex-
ploitatie, het overleg over passagiers- en vrachtvervoertarieven bij geregelde luchtdiensten en de toekenning
van landings- en starttijden op luchthavens. De verlenging van Verordening (EEG) nr.1617/93 betreft het
overleg over passagierstarieven en de toekenning van landings- en starttijden op luchthavens tot 30 juni
2001, maar niet de gezamenlijke planning en coördinatie van de dienstregelingen van luchtlijnen en de ge-
meenschappelijke exploitatie. De verordening is op de datum van de bekendmaking in het Publicatieblad in
werking getreden.

91. In de nieuwe verordening wordt de bij Verordening (EEG) nr. 1617/93 gecreëerde wettelijke
omgeving aangepast om beter afgestemd te zijn op de huidige situatie in de luchtvaartindustrie. Het door
de Commissie zelf uitgevoerde onderzoek en de uitgebreide raadpleging van de sector en de lidstaten
hebben aan het licht gebracht dat het niet opportuun was de groepsvrijstellingsverordening te verlengen
voor de overeenkomsten over gezamenlijke planning en coördinatie van dienstregelingen en de
overeenkomsten over gemeenschappelijke exploitatie. De gezamenlijke planning en opstelling van
dienstregelingen in de beperkte zin van de oorspronkelijke definitie van Verordening nr. 1617 lijkt van
betrekkelijk weinig belang te zijn. Als dit soort overeenkomsten worden gesloten, vormen zij meestal
een onderdeel van meeromvattende overeenkomsten, zoals alliantieovereenkomsten en
samenwerkingsovereenkomsten. Dergelijke omvangrijke overeenkomsten vallen echter buiten de
werkingssfeer van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1617/93. Het is dus duidelijk gebleken dat
gemeenschappelijke exploitatie weinig is voorgekomen en dat dergelijke overeenkomsten van weinig
belang zijn voor de bedrijfstak. Daarom was een groepsvrijstelling voor dit soort operaties niet langer
nodig.

92. De Commissie vond het echter nodig haar onderzoek naar het overleg over passagierstarieven en
de toekenning van landings- en starttijden voort te zetten en te intensiveren om te verifiëren of deze twee
categorieën ook in de toekomst vrijgesteld moeten worden. Daarom besloot zij Verordening nr.1617/93
wat betreft deze twee onderwerpen tot juni 2001 te verlengen.

Alitalia/KLM

93. In de loop van het jaar heeft de Commissie ook een alliantie tussen Alitalia en KLM goedgekeurd.
De alliantie was echter zodanig opgezet dat deze volgens de Commissie onder de concentratieverordening
viel, en de alliantie werd als een concentratie onderzocht. De alliantie werd pas goedgekeurd nadat de
partijen uitgebreide toezeggingen hadden gedaan om te voorkomen dat zij een machtspositie op de markt
voor non–stop-vluchten tussen Amsterdam-Milaan en Amsterdam-Rome zouden verkrijgen. Die
toezeggingen, die in hoofdstuk II.B.4 van dit verslag worden beschreven, dienen ertoe concurrentie van
nieuwkomers op de routes Amsterdam-Milaan en Amsterdam-Rome mogelijk te maken. Zij gaan verder
dan de toezeggingen uit de tijd van de Sabena/Swissair-fusie (54) of de maatregelen voor de
Lufthansa/SAS-alliantie (55). Dat zijn dezelfde als de ‘voorgestelde remedies’ die door de Commissie voor
de BA/AA -en de Lufthansa/United/SAS- allianties (56) zijn gepubliceerd.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

XXIXe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2000) 720 DEF. 49

(52) PB L 131 van 27.5.1999.
(53) PB L 155 van 26.6.1993; zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1523/96, PB L 190, 31.7.1996.
(54) PB C 200 van 4.8.1995.
(55) PB L 54 van 5.3.1996.
(56) PB C 239 van 30.7.1998.



Virgin/British Airways

94. De Commissie heeft haar beleid inzake de door luchtvaartmaatschappijen aan reisbureaus
betaalde commissie uiteengezet in haar beschikking over de zaak Virgin/BA (57). Deze zaak wordt in
hoofdstuk I.B van dit verslag besproken.

4.2. Zeevervoer

Lijnvaartconferences

95. Na de beschikking van de Commissie over TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement) van 16
september 1998 (58) hebben verscheidene lijnvaartmaatschappijen zich teruggetrokken uit TACA,
waardoor er acht leden overbleven, die in het begin van 1999 een gewijzigde overeenkomst aanmeldden
(„Herziene TACA”). Op 6 mei 1999 heeft de Commissie, overeenkomstig de mededingingsregels die
van toepassing zijn in de vervoerssector (59), een samenvatting van de aanmelding van de Herziene
TACA gepubliceerd. (60) De Commissie kan binnen 90 dagen vanaf de datum van publicatie ernstige
twijfel naar voren brengen en haar onderzoek naar de zaak voortzetten.

96. Met betrekking tot de zeevervoersaspecten in de Herziene TACA heeft de Commissie de partijen
binnen de periode van 90 dagen laten weten dat zij ernstige twijfels had over de vraag of hun herziene
overeenkomst in de huidige vorm zou kunnen worden goedgekeurd. Het onderzoek van de Commissie
concentreert zich op de vraag of de afspraken van de partijen (vooral wat betreft de uitwisseling van
informatie) schade zouden kunnen toebrengen aan de mededinging tussen de partijen, wanneer zij over
individuele dienstencontracten met verladers onderhandelen en dergelijke contracten sluiten.

97. Ten aanzien van het binnenlands transport voorziet de Herziene TACA niet langer in het
vaststellen van prijzen voor binnenlandse transportdiensten. De partijen zijn in plaats daarvan
overeengekomen dat zij een „niet-beneden-de kosten” regel zouden kunnen hanteren. Volgens een
dergelijke regel zou elke lijnvaartonderneming overeenkomen, wanneer zij zeevervoersdiensten volgens
het conferencetarief verzorgen, geen prijs in rekening te brengen beneden de rechtstreekse contante
kosten die zij voor inlandtransportdiensten moet betalen die binnen de EER in combinatie met die
zeevervoersdiensten worden geleverd. De Commissie heeft binnen de periode van 90 dagen geen
ernstige twijfel naar voren gebracht over de niet-beneden-de kosten-regel, met als gevolg dat de niet-
beneden-de kosten-regel geacht wordt gedurende drie jaar vrijgesteld te zijn (61). De Commissie heeft in
dit geval geaccepteerd dat de mogelijkheid tot uitvoering van een niet-beneden-de kosten-regel bedoeld
was om het risico te vermijden dat het vaststellen van prijzen beneden de kosten voor het binnenlandse
traject de stabiliteit zou ondermijnen die tot stand was gebracht door het conferencetarief voor
zeevervoer, dat ingevolge de groepsvrijstelling voor zeevaartconferences (62) is toegestaan.
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98. Alle belangrijke conferences die Europa bedienen hebben nu het systeem van het vaststellen van
prijzen voor inlandtransportdiensten verlaten. Maar er lopen nog wel door lijnvaartondernemingen bij
het Gerecht van eerste aanleg ingestelde beroepen tegen beschikkingen van de Commissie die het
vaststellen van prijzen van inlandtransportdiensten verbieden. Ook hebben verladers bij het Gerecht van
eerste aanleg beroep ingesteld tegen de goedkeuring van de Commissie van de niet-beneden-de kosten-
regel.

Overeenkomsten inzake capaciteitsbeheer

99. Op 30 april 1999 heeft de Commissie een beschikking gegeven die een verbod behelst van een
programma voor capaciteitsbeheer tussen conference- en niet-conferenceleden, de Europe Asia Trades
Agreement (EATA) (63), dat in combinatie met directe prijsvaststellingsregelingen werd toegepast. Het
doel van de EATA was verhoging van de prijzen door invoering van een programma voor
capaciteitsbeheer met betrekking tot een zeevervoerslijndienst voor het vervoer van lading in containers
van Noord-Europa naar het Verre Oosten. Een programma voor capaciteitsbeheer is een overeenkomst
waarbij de partijen overeenkomen een gedeelte van de ruimte in hun schepen niet te gebruiken voor het
vervoer van goederen op een specifieke vaarroute. Het gereserveerde gedeelte maakt deel uit van de
verwachte overschrijding van de vraag door het aanbod. In 1994 heeft de Commissie een soortgelijke
regeling voor de trans-Atlantische vaarroute verboden: de Trans-Atlantic Agreement (TAA) (64). In het
geval van de EATA werd maximaal 17 % van de capaciteit van bepaalde schepen aan het aanbod
onttrokken. In alle gevallen werd alleen het aanbod van capaciteit in oostelijke richting beperkt, met het
resultaat dat exporteurs van de Gemeenschap zeer ernstige nadelen ondervonden van de
concurrentieverstorende gevolgen van de EATA.

100. De beschikking inzake de EATA bevestigde dat een individuele vrijstelling voor een
overeenkomst voor het niet-gebruiken van capaciteit niet mogelijk is wanneer die, net als in de TAA-
zaak, een instrument is om de overcapaciteit te handhaven en kunstmatig de vrachttarieven te verhogen.
Capaciteitsregulering kan pas voordeel opleveren als er werkelijk sprake zou zijn van onttrekking van
inefficiënte of verouderde capaciteit, zodat er een daling van de kosten tot stand komt, die tot
prijsverlaging voor de verladers leidt.

Consortia

101. Verordening (EG) nr. 870/95 (65) van de Commissie behelst een groepsvrijstelling voor consortia
van lijnvaartondernemingen. De termijn van de groepsvrijstelling eindigt in april 2000. Als eerste stap
in het kader van de voorbereiding op de verstrijking, heeft het Directoraat-Generaal Concurrentie een
„Verslag over Verordening 870/95 van de Commissie” (66) opgesteld. Het verslag is voor commentaar
naar de brancheorganisaties gezonden. De Commissie heeft bij het opstellen van het ontwerp van een
nieuwe verordening rekening gehouden met het geleverde commentaar. De toepassing van de
verordening heeft in de praktijk goed voldaan en de redenen waarom de verordening was vastgesteld,
gelden nog steeds. De Commissie heeft daarom een ontwerp voor een nieuwe
groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd waarin Verordening (EG) nr. 870/95 (67) grotendeels wordt
overgenomen.
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102. De belangrijkste verandering in de eerste ontwerpverordening ten opzichte van verordening
870/95 is dat de trade share-drempels (d.w.z. het aandeel in de vaarroute dat het consortium heeft tussen
de havenparen die het aandoet) worden vervangen door market share (marktaandeel)-drempels.
Marktaandeel is de gebruikelijke aanduiding van marktmacht die in de mededingingswetgeving wordt
gebruikt. Voor het „trade share” -criterium werd in de thans nog geldende verordening gekozen omdat
de lijnvaartondernemingen dachten dat marktaandelen moeilijk te berekenen zouden zijn; uit de ervaring
is gebleken dat de lijnvaartondernemingen in staat zijn marktaandelen te leveren.

5. Verzekeringssector

P&I verzekering

103. P&I Clubs zijn onderlinge non-profit verzekeraars die aan scheepseigenaren een verzekering
bieden die hun contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor schade aan derden dekken:
letsel of dood van bemanning of passagiers, verlies van vracht, aanvaringsschade aan schepen, schade
aan eigendommen van derde partijen (haveninstallaties), milieuschade enz. De meeste P& I Clubs zijn
leden van de „International Group” van P&I Clubs (IG) en tezamen verzekeren zij 90 % van de
wereldwijde tonnage.

104. In 1995 heeft de IG verzocht om verlenging van de vrijstelling die voor het eerst in 1985 (68) voor
een periode van tien jaar was verleend. Dit verzoek werd in 1999 (69) ingewilligd.

105. De IG–leden werken samen binnen het kader van een regeling voor de verdeling van
schadeclaims, waarvan de details in een „Pooling Agreement” van een eeuw oud zijn vermeld, en sinds
het begin van de jaren tachtig, in de „International Group Agreement” (IGA). Op grond van de „Pooling
Agreement” delen de IG-leden elkaars schadeclaims boven de USD 5 miljoen. Voor de claims tussen de
USD 5 miljoen en USD 30 miljoen geeft elke Club een bijdrage die globaal gebaseerd is op het aantal
claims waarmee de Club geconfronteerd wordt, de tonnage die de Club bestrijkt en het totaal van de
„calls” (d.w.z. opbrengsten uit premies van scheepseigenaren) die de Club ontvangt. Boven de USD 30
miljoen kopen de Clubs gezamenlijk herverzekering bij commerciële verzekeraars, momenteel tot een
bedrag van USD 2 miljard. Ten slotte worden de claims boven de USD 2 miljard tot een bepaalde
bovengrens (de zogenoemde „overspill”) weer door de Clubs gedeeld.

106. De IGA stelt hoofdzakelijk een aantal regels vast betreffende de procedures die door de Clubs
moeten worden gevolgd wanneer een scheepseigenaar van Club wil veranderen. Een scheepseigenaar die
verzekerd is bij een Club die lid is van de IG, kan slechts in de onderstaande twee gevallen een lager
tarief worden aangeboden door een andere Club; meer bepaald wanneer de nieuwe Club aan een comité
van deskundigen kan aantonen dat het tarief van de oude Club onredelijk hoog is of wanneer de oude
Club aan dit comité niet kan aantonen dat het tarief van de nieuwe Club onredelijk laag is.

107. Toen de IG om verlenging van haar vrijstelling uit 1995 verzocht, vestigde het Griekse Shipping
Co-operation Committee (GSCC), een organisatie die Griekse scheepseigenaren vertegenwoordigt, de
aandacht van de Commissie op de clausule in de Pooling Agreement die – op dat tijdstip – alle Clubs
dwong dekking te bieden met een bovengrens van USD 18 miljard (het hoogste niveau voor de
„overspill”- claims). Het GSCC meende dat die clausule de mededinging in hoge mate beperkte, omdat
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de scheepseigenaren daardoor geen verzekering konden afsluiten met het dekkingsniveau dat zij willen
gezien de aard van het aan hun vloot gerelateerde risico.

108. In de loop van de bestuursrechtelijke procedure verlaagde de IG de bovengrens van de dekking
van USD 18 miljard tot USD 4,25 miljard. De Commissie was van mening dat de regeling inzake de
verdeling van schadeclaims op dat niveau niet concurrentieverstorend is, omdat de deelnemende Clubs
alleen niet hetzelfde dekkingsniveau zouden kunnen bieden.

109. De bepalingen in de IGA betreffende de procedures die de Clubs moeten volgen om de tarieven
te offreren zijn daarentegen concurrentieverstorend in de zin van artikel 81, lid 1. De IG heeft echter
haar regels zodanig veranderd dat de prijs van de administratieve kosten van de Club (bijv. kosten van
de behandeling van claims, honorarium van de Clubmanager enz.) nu buiten het toepassingsgebied van
de tariefvaststellingsprocedures vallen. Voorts heeft de IG bepalingen in de IGA opgenomen die voor
scheepseigenaren de transparantie met betrekking tot die administratieve kosten verhogen. Deze regels
kwamen derhalve in aanmerking voor vrijstelling en zijn voor een periode van tien jaar vrijgesteld op
grond van artikel 81, lid 3.

110. Wat artikel 82 betreft stond de Commissie op het standpunt dat de P&I Clubs die lid zijn van de
IG, collectief een machtspositie hebben op de wereldmarkt voor het bieden van P& I-dekking. Zij
concludeerde echter dat noch de bepaling inzake een minimaal gemeenschappelijk dekkingsniveau
(waartegen door het GSCC bezwaar was gemaakt), noch de bepalingen inzake de voorwaarden
waaronder individuele Clubs aan derde partijen herverzekering kunnen bieden, misbruik van die
machtspositie vormen.

111. Ten slotte stelt de Commissie in haar beschikking dat zij de vrijstelling zal intrekken „wanneer
de leden van de IG gezamenlijk een marktaandeel hebben dat groter is dan tweemaal de
minimumomvang die economisch vereist is om het op enig ogenblik in de IG overeengekomen
dekkingsniveau te verschaffen”. Dit weerspiegelt het feit dat het door de IG geboden dekkingsniveau
momenteel van de IG-leden vereist dat zij een marktaandeel hebben van meer dan 50 %. Als dat niet
langer het geval zou zijn, zou de grondslag van de beschikking veranderd zijn en zou de vrijstelling
opnieuw bekeken moeten worden.

Verslag over de werking van de groepsvrijstelling in de verzekeringssector

112. De Commissie heeft op 12 mei 1999 een verslag voor het Europees Parlement en voor de Raad
vastgesteld over de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 1534/91 (70) van de Raad en van Verordening
nr. 3932/92 (71) van de Commissie, waarin voor bepaalde groepen overeenkomsten in de
verzekeringssector de bepalingen van artikel 81, lid 3, van het Verdrag (72) van toepassing worden
verklaard. Het verslag beschrijft in hoofdzaak hoe de diensten van de Commissie in de loop van de
afgelopen zes jaar het vrijstellingsmechanisme hebben toegepast. Tevens bevat het een aantal ideeën
voor de toekomst, maar geen voorstellen voor wijzigingen, daar de huidige vrijstelling nog vier jaar
geldig is. In het verslag wordt gevraagd om commentaren van belanghebbende partijen, nationale
toezichthoudende en mededingingsautoriteiten en de nationale rechterlijke instanties.
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113. Zoals elke vrijstellingsverordening heeft de verordening die op het gebied van verzekeringen is
vastgesteld, voor de diensten van de Commissie het aantal individuele gevallen dat zij moesten
onderzoeken, kunnen verminderen. De Commissie heeft echter enerzijds toch nog naar tamelijk veel
individuele gevallen een onderzoek in moeten stellen, hetzij naar aanleiding van een aanmelding van
bedrijven die wisten dat zij niet aan de voorwaarden van de verordening voldeden of twijfelden aan het
toepassingsgebied daarvan, hetzij naar aanleiding van een klacht. Anderzijds is gebleken dat sommige
bepalingen verschillend konden worden uitgelegd, dat andere waarschijnlijk opnieuw inhoudelijk
moesten worden onderzocht en dat bepaalde beoogde doelstellingen niet waren bereikt.

114. De beoordeling van de groepen die bepaalde categorieën risico’s gemeenschappelijk dekken
(pools) blijft in wezen, in het licht van de bepalingen van de Verordening (Titel IV) het meest
complex (73). Op dat punt maakt het verslag melding van de ontwikkeling van de aanpak van de
Commissie, die het in de verordening neergelegde mechanisme heeft moeten aanvullen. Die aanpak
wordt, zoals blijkt uit de meest recente zaken (74), hoofdzakelijk gekenmerkt door het feit dat een pool
die noodzakelijk is om tot een minimumomvang te komen om de dekking van de beoogde risico’s te
kunnen waarborgen, van nu af aan geacht wordt buiten de werkingssfeer van artikel 81, lid 1, te vallen.
Op conceptueel niveau kijken de diensten van de Commissie eerst of de marktaandelen van de pool of
van de leden daarvan lager zijn dan de drempels die in de vrijstellingsverordening worden genoemd.
Indien dit het geval is, en de andere voorwaarden voor de toepassing van de verordening zijn
geverifieerd, valt de pool in elk geval onder de vrijstelling. Indien dit niet het geval is, gaan de diensten
van de Commissie na of de pool werkelijk noodzakelijk is om tot een minimumomvang te komen om
de dekking van de beoogde risico’s te kunnen waarborgen. Als dat het geval is, is er geen beperking van
de mededinging en is dus artikel 81, lid 1, niet toepasselijk, ongeacht het marktaandeel van de
betrokkenen (75). Ten slotte kan de pool, wanneer die niet noodzakelijk is om tot een minimumomvang
te komen, nog buiten het toepassingsgebied van artikel 81, lid 1 vallen indien de leden juridisch en
praktisch gezien werkelijk vrij zijn om de beoogde risico’s al dan niet in te brengen in de pool.

115. Op grond van de ervaring van de Commissie wat betreft de andere aspecten kan tevens worden
geconstateerd dat, hoewel de economische en juridische beginselen inmiddels vrij duidelijk zijn, de
concrete beoordeling van de technische en economische parameters vaak moeilijk is en op expertise
berust waarover de diensten van de Commissie niet altijd beschikken. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij
de statistische verzameling met het oog op de premieberekening (Titel II), betreffende de vraag wat
minimaal moet worden verzameld. Daarom wordt in het verslag vermeld dat de diensten van de
Commissie zich vóór alles willen toeleggen op het meten van de concrete gevolgen van de bewuste
overeenkomsten voor het individuele gedrag van de verzekeraars op het gebied van de vaststelling van
hun eigen premies voor de dekking van risico’s en/of hun commerciële premies.

116. Voor het overige heeft de ervaring enkele problemen aan het licht gebracht inzake de interpretatie
van de eisen voor de vrijstelling van overeenkomsten betreffende de standaardpolisvoorwaarden (Titel
III), die, na ontvangst van meer reacties van belanghebbende partijen, ertoe zouden kunnen leiden dat
bepaalde wijzigingen van de huidige tekst worden overwogen. Het verslag noemt tevens de kwestie van
de handhaving van de toestemming voor bepaalde „zwarte bepalingen”, die momenteel vrijgesteld
kunnen worden zodra de makers ervan uitdrukkelijk hebben verklaard dat zij niet bindend zijn.
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117. De overeenkomsten op het gebied van de veiligheidsvoorzieningen (Titel V) lijken in hoge mate
gedomineerd te worden door nationale overeenkomsten, terwijl de overeenkomsten op Europees niveau,
die door de vrijstellingsverordening expliciet worden aanbevolen, betrekkelijk beperkt zijn en de
werkzaamheden inzake communautaire harmonisatie in essentie nog niet tot het gewenste resultaat
hebben geleid. Deze situatie brengt een aantal belemmeringen voor het vrije verkeer van de goederen in
kwestie en voor de vrijheid van het verrichten van diensten van de installateurs met zich mee.

118. Overigens wordt in het verslag aangegeven dat in dit stadium niet wordt overwogen het
mechanisme van de groepsvrijstelling uit te breiden tot twee soorten overeenkomsten die daar
momenteel niet onder vallen (schadeafwikkeling en registers van verhoogde risico’s), maar die in de
machtigingsverordening voorkomen, met inachtneming van respectievelijk het feit dat er wat betreft het
eerste soort overeenkomsten onvoldoende ervaring is opgedaan (de diensten van de Commissie hebben
pas één klacht tegen een soortgelijke overeenkomst ontvangen, die nu is ingetrokken), en met de aard
van de tweede (die in beginsel niet onder de werkingssfeer van artikel 81 valt).

6. Energie

119. De liberalisering van de elektriciteits- en de gassector is in 1999 voortgezet. De
elektriciteitsrichtlijn is door de meeste lidstaten op nationaal niveau omgezet, terwijl het proces van
omzetting van de gasrichtlijn nog gaande is. De liberalisering zal ervoor zorgen dat elektriciteit en gas
net zulke producten worden als alle andere producten, die verkocht worden door concurrerende
bedrijven. Derhalve zijn de algemene beginselen van mededinging, binnen bepaalde grenzen, nu op
dezelfde wijze toepasselijk op elektriciteit als zij op andere goederenmarkten worden toegepast.
Hetzelfde zal binnenkort voor de gasmarkten gelden.

Elektriciteit

120. Tien van de twaalf lidstaten die verplicht waren de elektriciteitsrichtlijn in 1999 uit te voeren,
hebben dit ook gedaan. Drie lidstaten hebben uitstel gekregen (België en Ierland tot 2000, Griekenland
tot 2001). Twee lidstaten (Frankrijk en Luxemburg) hebben niet aan hun verplichting voldaan. De
Commissie heeft daarom besloten de procedure van artikel 226 EG-Verdrag tegen deze twee lidstaten in
te leiden.

121. Van de lidstaten die de richtlijn hebben omgezet, hebben de meeste gekozen voor de
concurrentiebevorderende opties van de richtlijn met betrekking tot de productie, de toegang tot het
netwerk en het voeren van een afzonderlijke boekhouding voor de verschillende activiteiten. Alle
lidstaten behalve één hebben dus gekozen voor de vergunningsprocedure in plaats van de
aanbestedingsprocedure voor nieuwe centrales. Verder heeft een meerderheid (13 van de 15 lidstaten)
voor gereguleerde toegang voor derde partijen („third party access” (TPA)) gekozen in plaats van TPA
via onderhandelingen of de exclusieve koper-optie, om de toegang tot het elektriciteitsnet te bepalen. In
de derde plaats hebben de meeste lidstaten besloten de transmissienetbeheerder(s) (TSO) wettelijk te
scheiden van de verticaal geïntegreerde elektriciteitsbedrijven. Zij gingen dus verder dan de eis van de
richtlijn, die slechts de scheiding van beheer en boekhouding van transmissie-transacties op het
elektriciteitsnet inhield en de totstandbrenging van „Chinese muren” (Chinese walls) tegen
informatiestromen tussen de activiteiten op het elektriciteitsnet en de levering van elektriciteit.

122. Veel lidstaten zijn bij de openstelling van hun markten verder gegaan dan de minimumeisen van
de richtlijn. In plaats van de vereiste minimumopenstelling van 26,5 % hebben landen als het VK,
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Duitsland, Zweden en Finland zich tot een openstelling van 100 % verbonden. Andere landen hebben
gekozen voor een openstelling van 90 % (Denemarken), 33 % (Nederland, Spanje), 30 % (Italië). Als
gevolg daarvan is meer dan 60 % van de totale vraag naar elektriciteit van de EU in 1999 geliberaliseerd.
Dit zou voldoende consumenten van elektriciteit de vrijheid moeten geven bij de leverancier van hun
keuze elektriciteit af te nemen en de mededinging tussen de leveranciers moeten stimuleren, met name
gezien het feit dat de grootste consumenten van elektriciteit van de Unie tot de zogenoemde in
aanmerking komende afnemers (76) behoren.

123. Wat betreft de handhaving van de mededingingswetgeving heeft de Commissie zich in 1999
voornamelijk bezig gehouden met de kwesties op het gebied van netten, samenwerkingsverbanden en
allianties van leveranciers en herstructureringskosten. De toepassing van de kartelregels was vooral
gericht op grensoverschrijdende kwesties en zaken ter bevordering van het ontstaan van handel tussen
de lidstaten. In één alliantiezaak (77) heeft de Commissie het uitstel door een lidstaat van de openstelling
van zijn markt voor concurrenten uit andere lidstaten in aanmerking genomen bij haar beoordeling van
de mededinging. De partijen moesten beloven dat de alliantie pas actief zou worden in die lidstaat als
laatstgenoemde aan zijn verplichtingen op grond van de elektriciteitsrichtlijn had voldaan.

124. Daar veel lidstaten van plan zijn financiële bijstand te verlenen aan elektriciteitsbedrijven ten
behoeve van investeringen of verplichtingen die niet langer gedekt of nagekomen kunnen worden
vanwege de invoering van de mededinging, heeft de Commissie besloten richtsnoeren op te stellen voor
de behandeling van dergelijke herstructureringskosten krachtens de regels voor staatssteun. De
Commissie heeft de ontwerprichtsnoeren in juni 1999 tijdens een multilaterale bijeenkomst met de
lidstaten besproken en denkt de definitieve richtsnoeren in het eerste semester van 2000 vast te kunnen
stellen.

125. De meeste lidstaten hebben ervoor gekozen een onafhankelijke regulerende instantie voor de
elektriciteitssector op te richten, die toezicht houdt op de elektriciteitssector en met name op de TPA. De
Commissie werkt nauw samen met deze nieuwe instanties en heeft een EU „Electricity Regulation
Forum” in het leven geroepen, waarvan de eerste bijeenkomst in Florence is gehouden (zogenoemde
„Florence proces“ (78)) en waarin vertegenwoordigers van alle lidstaten, TSO’s en
elektriciteitsproducenten participeren. De Commissie probeert consensus te bereiken over maatregelen
tot harmonisatie van de nationale regelgeving om de interne elektriciteitsmarkt tot stand te brengen. In
1999 heeft het Forum de kwestie van de tarifering en congestie van de grensoverschrijdende transmissie
behandeld (79).

126. Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie (80) hebben de nationale regulerende instanties
de plicht geen enkele praktijk of overeenkomst die in strijd is met het communautaire mededingingsrecht
goed te keuren. Dit draagt bij aan de totstandbrenging van de interne elektriciteitsmarkt door een
minimumstandaard te bieden voor gelijke concurrentievoorwaarden in de hele EU.
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(76) Zie voor meer informatie het Tweede Verslag over de stand van zaken met betrekking tot de liberalisering van de
energiemarkten van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 4.5.1999, COM(1999) 198 def.

(77) EdF, Louis Dreyfus, M.1557 van 28 september 1999.
(78) De latere bijeenkomsten van het Electricity Regulation Forum hebben ook plaatsgevonden in Florence, de meest

recente op 25 en 26 november 1999.
(79) Zie het Tweede Verslag over de harmonisatievereisten van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement

van 16.4.1999, COM(1999) 164 def.
(80) 1989 HvJ EG-851 §48 – Ahmed Saeed.



Gas

127. De gasrichtlijn is in 1998 aangenomen. De richtlijn moet uiterlijk in augustus 2000 in nationale
wetgeving zijn omgezet. De Commissie verwacht dat alle lidstaten in staat zijn aan dit vereiste te
voldoen en dat met de geleidelijke openstelling van de gasmarkt zal worden begonnen. Afwijkingen van
de richtlijn zijn beperkt en kunnen slechts verleend worden aan lidstaten die aan bepaalde voorwaarden
voldoen, bijv. opkomende gasmarkten zoals in Griekenland en Portugal.

128. De basisbeginselen die de liberalisering van de elektriciteitsmarkt beheersen, zijn ook toepasselijk
op de gasmarkt, namelijk het TPA-beginsel, het beginsel van de afzonderlijke boekhouding voor de
verschillende activiteiten en het beginsel van „in aanmerking komende afnemers”. Die beginselen
kunnen een geleidelijke openstelling van de markt mogelijk maken, hoewel verwacht wordt dat bijna
alle lidstaten zullen kiezen voor een snellere openstelling dan vereist is. Verwacht kan worden dat de
gasindustrie profijt zal hebben van de ervaringen die zijn opgedaan bij de liberalisering van de
elektriciteitssector. Wat dat betreft zal het „Gas Regulatory Forum” een belangrijke rol spelen, in
navolging van het voorbeeld van het „Florence proces” voor de liberalisering van de elektriciteit.

129. Wat betreft de handhaving van het mededingingsrecht heeft de Commissie zich voornamelijk
bezig gehouden met zaken betreffende de toegang van derde partijen (voorafgaande aan de
liberalisering), de allocatie van de schaarse capaciteit van gasleidingen en de afsluitingseffecten ten
gevolge van langetermijnovereenkomsten. De procedures lopen nog.

130. Een ander belangrijk aspect van de liberalisering van gas is de koppeling tussen de elektriciteits-
en gasmarkten. Gas wordt momenteel beschouwd als de voorkeurbrandstof voor nieuwe krachtcentrales
en gecombineerde warmte- en krachtcentrales. Dientengevolge is de toegang tot gas essentieel voor
nieuwkomers op de elektriciteitsmarkt.

7. Bankwezen /financiële dienstverlening

Uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over Nederlandse
aanvullende pensioenfondsen

131. Op 21 september 1999 heeft het Hof van Justitie zich in een aantal arresten uitgesproken over
artikel 234-zaken betreffende Nederlandse pensioenfondsen die aanvullende pensioenen bieden (81). De
sectoren in kwestie waren op verzoek van de desbetreffende werkgevers- en werknemersverenigingen
gedwongen zich bij dat soort fondsen aan te sluiten. Sommige van de in die sectoren werkzame
ondernemingen hadden echter geweigerd hun premies te betalen, daar zij zich niet bij de genoemde
fondsen wilden aansluiten, en deden een beroep op de Europese mededingingsregels. Het Hof van
Justitie werd gevraagd een uitspraak te doen over de vraag of artikel 81 van toepassing is op collectieve
overeenkomsten tussen werknemers en werkgevers, of de artikelen 81 en 82 van toepassing zijn op de
Nederlandse aanvullende pensioenfondsen en over de verenigbaarheid van de aan die fondsen verleende
uitsluitende rechten met de artikelen 82 en 86.
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(81) Zaak C-67/96, Albany International B.V. v Stichting Bedrijfsfonds Textielindustrie, en gevoegde zaken C-115/97,
C-116/97 en C-117/97, Brentjens’ Handelsonderneming BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de handel in
bouwmaterialen en zaak C-219/97 Maatschappij Drijvende Bokken v Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer-
en Havenbedrijven.



132. Het Hof oordeelde dat overeenkomsten die in het kader van collectieve onderhandelingen tussen
werknemers en werkgevers zijn gesloten om de arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden te verbeteren,
gezien hun aard en doel, niet binnen de werkingssfeer van artikel 81 vallen. Het Hof overwoog dat het
de taak van de Gemeenschap is, gezien het Verdrag, niet alleen de mededinging, maar ook een sociaal
beleid zeker te stellen. Het Hof was van mening dat als de sociale partners bij hun gezamenlijke streven
naar verbetering van de arbeidsvoorwaarden aan artikel 81 zouden moeten voldoen, dit een ernstige
belemmering zou kunnen zijn voor het bereiken van de doelstellingen op het gebied van sociaal beleid
van dergelijke overeenkomsten.

133. Ook bepaalde het Hof dat de Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen „ondernemingen” zijn in
de zin van de mededingingsbepalingen van het Verdrag. Het pensioenfonds bepaalt zelf het niveau van
de premies en uitkeringen en opereert in overeenstemming met het kapitalisatiebeginsel. Het niveau van
de uitkeringen hangt af van het rendement van zijn beleggingen, ten aanzien waarvan het fonds, net als
verzekeraars, aan het toezicht van het toezichtorgaan op het gebied van verzekeringen onderworpen is.
Daaruit volgt dat het fonds een economische activiteit uitoefent en dat het concurreert met verzekeraars.

134. Het Hof was tevens van mening dat in deze omstandigheden het niet op winst gerichte karakter
van het fonds en de aanwezigheid van solidariteitsaspecten (bijv. geen medische selectie en de premies
vormen geen afspiegeling van het risico) onvoldoende waren om te concluderen dat het fonds geen
onderneming is. Het Hof heeft hieraan toegevoegd dat de laatstgenoemde aspecten het fonds wellicht
minder concurrerend maken dan verzekeraars, maar dat zijn activiteiten niettemin economisch blijven.
Die aspecten kunnen echter de verlening van uitsluitende rechten aan een dergelijk fonds rechtvaardigen.

135. Ook oordeelde het Hof dat Nederland geen inbreuk heeft gemaakt op de artikelen 82 en 86 van het
Verdrag, in samenhang gelezen, wanneer het aansluiting bij een specifiek bedrijfstakpensioenfonds ver-
plicht stelt en het pensioenfonds het uitsluitende recht verleent de geïnde premies te beheren. Het Hof over-
woog dat het besluit van de overheid om aansluiting verplicht te stellen noodzakelijkerwijs impliceert dat het
fonds een uitsluitend recht heeft in de zin van artikel 86, lid 1. Aangezien het een wettelijk monopolie in een
substantieel deel van de gemeenschappelijke markt heeft, heeft het ook een machtspositie. In de onderhavi-
ge zaken willen bepaalde ondernemingen hun werknemers een betere pensioenregeling aanbieden en, om re-
denen van efficiency, al hun pensioenregelingen bij een en dezelfde verzekeraar onderbrengen. Maar dit
kunnen zij niet doen omdat zij verplicht zijn een pensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds te nemen. De
daaruit voortvloeiende mededingingsbeperking is een rechtstreeks gevolg van het uitsluitende recht.

136. Het Hof achtte het daarom nodig te onderzoeken of dit uitsluitende recht op basis van artikel 86,
lid 2, gerechtvaardigd kan worden. Het bepaalde dat de pensioenregeling een essentiële functie in
Nederland vervult, vanwege de lage AOW-uitkering. Het uitsluitende recht is noodzakelijk, dit wil
zeggen dat het fonds zonder dit recht wellicht niet in staat zou zijn zijn taken van algemeen economisch
belang op aanvaardbare economische gronden te vervullen en dat zijn financiële evenwicht in gevaar
gebracht zou kunnen worden. Het Hof wees speciaal op de gevaren van de „goede risico’s” die weggaan,
waardoor het fonds met de „slechte risico’s” blijft zitten, met als gevolg stijging van de kosten van de
pensioenen van de werknemers, aan wie het fonds niet langer een pensioen tegen aanvaardbare kosten
zou kunnen aanbieden. Dit is een specifiek gevaar bij dit soort fondsen, waarbij sprake is van een hoge
mate van solidariteit.

137. Het Hof heeft geoordeeld dat de verlening van de uitsluitende rechten gerechtvaardigd is in dergelijke
gevallen, omdat die pensioenfondsen anders niet onder economisch aanvaardbare omstandigheden de hen
opgedragen bijzondere sociale taak van algemeen economische belang kunnen vervullen. Dit weerhoudt de
Commissie er echter niet van op grond van de artikelen 81 en 82 toezicht uit te oefenen op de gedragingen
van de pensioenfondsen in kwestie bij de uitoefening van hun uitsluitende rechten.
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8. Vrije beroepen

138. De bestuurlijke praktijk van de Commissie op het gebied van de toepassing van de
mededingingsregels op de vrije beroepen is in ontwikkeling. Bij een aantal vrije beroepen heeft de
dienstverrichting momenteel een nationaal en zelfs lokaal karakter, en in de meeste gevallen die zich bij
de Commissie aandienen wordt dus niet voldaan aan de voorwaarde van ongunstige beïnvloeding van
de handel tussen de lidstaten, die nodig is voor de toepassing van de mededingingsregels van het EG-
Verdrag.
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Inzet 5: Vrije beroepen

Het mededingingsbeleid in deze sector heeft hoofdzakelijk twee doelstellingen: (1) een einde maken
aan restrictieve praktijken en (2) samenwerkingsvormen bevorderen die de toegang tot andere
geografische markten vergemakkelijken, waarbij de beoefenaars van vrije beroepen op een
communautair of internationaal niveau kunnen opereren. Het optreden van de Commissie betreft in
de eerste plaats de gevallen die een communautaire dimensie hebben in die zin dat zij betrekking
hebben op de regels inzake een en hetzelfde vrije beroep in alle of een aantal lidstaten of, wanneer
het om de beroepsbeoefenaars in slechts één lidstaat gaat, op een restrictieve praktijk die een
ongunstige invloed heeft in verscheidene lidstaten.

De Commissie probeert geleidelijk de grens te trekken tussen enerzijds de regels die zuiver de
beroepsethiek betreffen en die niet onder de werkingssfeer van de mededingingsregels vallen en
anderzijds de regels of praktijken die wat betreft doel of effect in strijd zijn met artikel 81 van het
Verdrag. De doelstelling van bevordering van de mededinging in de vrije beroepen wordt zo, in elk
afzonderlijk geval, in overeenstemming gebracht met de doelstelling van handhaving van de regels
die louter de aan elk vrij beroep inherente beroepsethiek betreffen.

Tot nu toe heeft de Commissie drie beschikkingen gepubliceerd op het gebied van de toepassing van
artikel 81 van het Verdrag op de praktijken van een beroepsorganisatie (CNSD, COAPI en IMA) (1).
In de eerste twee beschikkingen is de collectieve vaststelling van prijzen onafhankelijk van het
nationale regelgevend kader veroordeeld. Tegen de beschikking CNSD is beroep ingesteld bij het
Gerecht van eerste aanleg (2), dat nog geen uitspraak heeft gedaan. De Commissie heeft bovendien
een inbreukprocedure tegen Italië ingeleid met betrekking tot de Italiaanse wetgeving inzake het
beroep van douane-expediteur, die tot het arrest van het Hof van Justitie van 18 juni 1998 (3) heeft
geleid. De derde beschikking betreft de bepalingen van de gedragscode van het Instituut van erkende
gemachtigden bij het Europees Octrooibureau en heeft met name betrekking op de beperkingen wat
betreft het maken van reclame en het aanbod van diensten waar niet om gevraagd wordt. In deze
beschikking wordt een negatieve verklaring afgegeven voor de regels die noodzakelijk zijn, om met
name het beroepsgeheim en de onpartijdigheid te waarborgen of om belangenconflicten en
misleidende reclame te voorkomen. Daarentegen zijn de bepalingen die verbieden vergelijkende
reclame te maken onder de voorwaarden van richtlijn 97/55/EG (4) en actief diensten aan te bieden
aan voormalige cliënten van andere gemachtigden als beperkingen van de mededinging beschouwd,

(1) Beschikking van de Commissie van 30 juni 1993, CNSD (PB L 203 van 13.8.93); Beschikking van de
Commissie van 30 januari 1995, COAPI (PB L 122 van 2.6.1995) en Beschikking van de Commissie van 7
april 1999, IMA (PB L 106 van 23.4.1999).

(2) Zaak T-513/93, CNSD/Commissie.
(3) Zaak C-35/96, Commissie/Italië, Jur. 1998, blz. I-3851.
(4) PB L 290 van 23.10.1997.
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die inbreuk maken op artikel 81, lid 1, van het Verdrag. Die beperkingen zijn voor een korte periode
vrijgesteld. Het IMA heeft bij het Gerecht van eerste aanleg (5) beroep ingesteld tegen deze
beschikking, met als doel vernietiging van het deel van de beschikking dat de vrijstelling betreft.

Uit de genoemde zaken kunnen al de hoofdlijnen van de toepassing van de mededingingsregels in
deze sector worden afgeleid, namelijk:

(1) De beoefenaars van vrije beroepen zijn in principe ondernemingen in de zin van artikel 81 van
het Verdrag, wanneer zij hun beroep als zelfstandigen uitoefenen en hun beroepsorganisaties, die
alle beroepsbeoefenaren verenigen, kunnen naargelang het geval als ondernemingsverenigingen
worden beschouwd.

(2) De collectieve vaststelling van prijzen en bepaalde gevallen van reclameverbod door een
beroepsorganisatie kunnen mededingingsbeperkingen zijn in de zin van artikel 81, lid 1, van het
Verdrag.

(3) De regels die in het specifieke kader van elk beroep noodzakelijk zijn om onpartijdigheid,
bekwaamheid, integriteit en verantwoordelijkheid van de beoefenaren van de vrije beroepen te
waarborgen of om belangenconflicten of misleidende reclame te voorkomen, worden niet als
mededingingbeperkend in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag, beschouwd.

(4) Het juridische kader waarin de overeenkomsten worden gesloten en de juridische kwalificatie die
door de verschillende nationale beroepsorganisaties aan dat kader wordt gegeven, hebben geen
gevolgen voor de toepassing van de communautaire mededingingsregels. Het Hof van Justitie
heeft dit beginsel overigens herhaaldelijk bevestigd (6).

(5) Wanneer de staat aan een beroepsorganisatie de bevoegdheid delegeert de door haar leden toe te
passen prijzen vast te stellen en daardoor inbreuk pleegt op de regels van het Verdrag, is de
uitoefening van die bevoegdheid door de organisatie niet aan de toepassing van artikel 81 van het
Verdrag onttrokken (7).

(5) Zaak T–144/99, IMA/Commissie.
(6) Inter alia, gevoegde zaken 43/82 en 63/82, „VBVB/VBBB“, Jur. 1984, blz.19, zaak 123/83, „BNIC/Clair, Jur.

1985, blz.391 en de eerdergenoemde zaak C-35/96.
(7) Beschikking van de Commissie van 30 januari 1995, PB L 122 van 2.6.1995, blz. 37.

9. Sport

Eerste oriëntatie met betrekking tot de toepassing van de mededingingsregels

139. Het verslag van de Commissie aan de Raad over sport (82) bevat een eerste oriëntatie van de
Commissie met betrekking tot de toepassing van de mededingingsregels op het gebied van sport. In dit
verslag worden allereerst de sociale en culturele aspecten van sport onderstreept, evenals het toenemende
economische belang ervan. Sport heeft immers twee dimensies: (1) een sociale, educatieve culturele en
integratiebevorderende dimensie, die moet worden gevrijwaard (2) een economische dimensie die

(82) COM(1999) 644 def.
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voortvloeit uit de commerciële activiteiten die door de sport worden veroorzaakt. In beginsel gelden de
mededingingsregels van het Verdrag niet voor de eerste dimensie. Op de tweede dimensie daarentegen
zijn de mededingingsregels van toepassing, met inachtneming van de specifieke kenmerken van deze
sector – de onderlinge afhankelijkheid van clubs, de eerbiediging van het beginsel van gelijke kansen,
de garantie dat het resultaat onzeker is en de sociaal-culturele doelstellingen van sport.

140. In het verslag zijn eerste conclusies opgenomen over de toepassing van de mededingingsregels in
de sportsector, waarbijvoorbeelden worden gegeven van de praktijken van sportorganisaties, die in drie
categorieën zijn ondergebracht:

— Praktijken die niet onder de mededingingsregels vallen: reglementeringen van sportorganisaties
waarbij het gaat om regels zonder welke een sport niet zou kunnen bestaan of regels die nodig zijn
voor de organisatie van de desbetreffende sport of voor het organiseren van wedstrijden. De regels
die inherent zijn aan sport, zijn in de eerste plaats de „spelregels”. Het doel van die regels is niet het
vervalsen van de concurrentie.

In een niet-gepubliceerde beschikking van 3 december 1999 inzake de afwijzing van een klacht (zaak
Moeskroen (83)), bepaalde de Commissie dat de regel van de UEFA op grond waarvan elke club zijn
thuiswedstrijd op zijn eigen terrein moet spelen, een sportregel is die niet onder de
mededingingsregels van het Verdrag valt.

— Praktijken die in beginsel op grond van de mededingingsregels verboden zijn: het gaat hier om
restrictieve praktijken in het kader van economische activiteiten die voortvloeien uit sport. Zij
kunnen met name betrekking hebben op het belemmeren van parallelimporten van sportproducten of
op contracten inzake sponsoring, wanneer zij een markt afsluiten door zonder objectieve reden
andere leveranciers buiten te sluiten. Op het gebied van de overdracht van de exclusieve
uitzendrechten met betrekking tot sportevenementen zou een exclusiviteit die, vanwege de duur en/of
draagwijdte, tot afsluiting van de markt zou leiden, waarschijnlijk verboden zijn.

Ten slotte is het waarschijnlijk dat de praktijk waarbij een sportorganisatie haar regelgevende
bevoegdheid zonder objectieve reden gebruikt om een economisch subject dat van die organisatie geen
kwaliteits- of veiligheidscertificaat voor zijn producten heeft kunnen verkrijgen, ook al voldoet hij aan
acceptabele kwaliteits- en veiligheidsnormen, uit te sluiten van de markt, verboden zou worden.

De verkoop door organisatoren die een machtspositie hebben van toegangkaartjes voor het stadion,
waarbij ongegrond gediscrimineerd wordt tussen de afnemers die buiten een lidstaat wonen en de klanten
die in de desbetreffende lidstaat wonen, is verboden. Op 20 juli 1999 heeft de Commissie geconstateerd
dat het Franse organisatiecomité van het wereldkampioenschap voetbal 1998 (CFO) misbruik van zijn
machtspositie heeft gemaakt door een discriminerende kaartjesverkoopregeling toe te passen, die de in
Frankrijk wonende consumenten bevoordeelde (zie hoofdstuk I.B.3 hierboven) (84).

— Praktijken die vrijgesteld kunnen worden van de mededingingsregels: In het arrest Bosman (85) zijn
de doelstellingen om de handhaving van een evenwicht tussen de clubs te garanderen met behoud
van een zekere gelijkheid van kansen en van de onzekerheid van het resultaat, en om de werving en
opleiding van jonge spelers te bevorderen, legitiem geacht. Daarom zouden overeenkomsten tussen

(83) Klacht van het samenwerkingsverband Lille tegen de UEFA.
(84) PB L 5 van 8.1.2000.
(85) Arrest van 15 december 1995, Bosman, zaak C-415/93, Jur. blz. I-4921.



beroepsclubs of besluiten van hun verenigingen die er daadwerkelijk op gericht zijn die twee
doelstellingen te realiseren, vrijgesteld kunnen worden, als zij geen inbreuk maken op andere
bepalingen van het Verdrag (met name artikel 39) en als de beperkingen evenredig aan die
doelstellingen blijven. Dit zou eveneens gelden voor kortlopende sponsoringcontracten op basis van
een aanbesteding volgens transparante en niet-discriminerende selectiecriteria.

141. Overigens moet bij eventuele vrijstellingen die verleend worden in het geval van
gemeenschappelijke verkoop van uitzendrechten, met name rekening worden gehouden met de
voordelen voor de consument en het evenredige karakter van de beperking van de mededinging ten
aanzien van het beoogde legitieme doel. Tevens moet de uitwerking op de structuur van de omroepmarkt
in aanmerking worden genomen. In dit kader zou ook moeten worden onderzocht in welke mate er een
koppeling tot stand gebracht kan worden tussen de gemeenschappelijke verkoop van de rechten en de
financiële solidariteit tussen beroeps- en amateursport, de doelstellingen inzake de opleiding van jonge
sporters en inzake de bevordering van sportbeoefening bij de bevolking.

142. De voorbeelden die gegeven zijn in de drie categorieën praktijken van sportorganisaties dragen
bij aan de totstandbrenging van een beter gedefinieerde juridische omgeving, die de sportwereld
geleidelijk de rechtszekerheid verleent die deze, terecht, wenst.

10. Motorvoertuigen

De distributie van motorvoertuigen

143. Artikel 81 verbiedt overeenkomsten tussen fabrikanten en dealers waarbij de mededinging tussen
merken wordt verstoord door marktverdeling. De groepsvrijstellingsverordening voor de distributie van
motorvoertuigen (Verordening (EG) nr. 1475/95 (86)) bevat een aantal bepalingen gericht op de
versterking van de mededinging op de markten voor nieuwe auto’s en reserveonderdelen en op het
verbeteren van de positie van consumenten, door hen alle voordelen van de interne markt te garanderen.
In overeenstemming met deze beginselen heeft de Commissie in 1999 twee procedures ingeleid tegen
autofabrikanten en/of hun importeurs, gebaseerd op tijdens inspecties ontdekte bewijzen.

144. Artikel 11 van Verordening nr. 1475/95 verplicht de Commissie op geregelde tijden de toepassing
van deze verordening te bezien, met name wat de gevolgen van het vrijgestelde distributiesysteem voor
de prijsverschillen van de contractproducten tussen de lidstaten en voor de kwaliteit van de
dienstverlening aan de eindverbruiker betreft. De beoordeling van de verschillen in autoprijzen vindt al
sinds 1993 plaats, via de publicatie van het halfjaarlijkse verslag over de autoprijzen binnen de Europese
Unie (87) van de Commissie, vergezeld van een perscommuniqué. In dit verslag worden de verschillen
in de autoprijzen in de hele Europese Unie geanalyseerd met het oog op doorzichtiger prijzen ten
behoeve van de consumenten. Uit de verslagen van 1 mei en 1 november blijkt dat voor veel modellen
de prijsverschillen nog te groot zijn (88).
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(86) Verordening (EG) nr. 1475/95 van 28 juni 1995 van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 85, lid
3, van het Verdrag, op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen, PB L 145,
29.6.1995. Zie ook het XXVIste mededingingsverslag (1996), punten 54-56 en IP/00/121 van 7 februari 2000.

(87) Beschikbaar bij de Bureaus van de Commissie in de lidstaten en op de homepage van het Directoraat-Generaal
mededinging (http://europa.eu.int/comm/dg04/aid/en/car)

(88) Zie perscommuniqués IP/99/60 van 1 februari 1999 en IP/99/554 van 22 juli 1999.



145. Daarnaast moet de Commissie vóór het einde van 2000 een algemeen evaluatieverslag over de ver-
ordening opstellen. De kwaliteit van de dienstverlening aan de eindgebruikers is het belangrijkste aspect dat
daarbij bekeken moet worden. Het beginsel van de interne markt vereist in het bijzonder dat de consumenten
motorvoertuigen moeten kunnen kopen op de plaats in de Gemeenschap waar de prijzen of voorwaarden het
gunstigst zijn, en dat doeltreffende mededinging op de onderhouds- en reparatiemarkten gewaarborgd
wordt. Met deze aspecten in gedachten heeft de Commissie vragenlijsten gezonden naar een aantal partijen
waarvoor de verordening rechtstreeks van invloed is, zoals autofabrikanten, importeurs, consumentenvere-
nigingen, onafhankelijke wederverkopers en tussenpersonen, producenten van reserveonderdelen, onaf-
hankelijke reparateurs, dealers aan wie een franchise is verstrekt en bedrijven die werkzaam zijn op het ge-
bied van e-commerce.

146. Door deze actie zal de Commissie een overzicht krijgen van de totale ontwikkeling van de sector.
In de tweede plaats is de actie bedoeld om na te gaan of de doelstellingen van de verordening zijn
gerealiseerd. Daarom is een groot aantal vragen erop gericht de Commissie inzicht te verschaffen in de
praktische omzetting van de bepalingen van de verordening. Ten slotte wil de Commissie graag weten
of de technische ontwikkeling van auto’s en de opzet van nieuwe marketing- en distributiemethoden niet
de basis wegneemt voor een specifieke verordening betreffende de distributie van auto’s. Alle partijen
zijn daarom uitgenodigd hun standpunten kenbaar te maken over de toekomstige ontwikkelingen in de
autodistributiesector, in de periode tot 2010 en daarna. De resultaten van de evaluatie van die bijdragen
zal een belangrijke basis vormen voor het verslag dat de Commissie van plan is aan het einde van het
jaar 2000 vast te stellen.
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D — Statistieken
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Grafiek 3
Evolutie van het totaal aantal lopende zaken aan het einde van het jaar
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II — CONCENTRATIECONTROLE

A — Inleiding

147. De activiteit op het gebied van concentraties is in 1999 onverminderd blijven toenemen. In 1999
werden 292 zaken aangemeld, wat neerkomt op een stijging met 24 % ten opzichte van vorig jaar en een
totale stijging met 70 % sinds 1997. Het aantal aanmeldingen op grond van de concentratieverordening
is sinds 1990 vervijfvoudigd. De Commissie heeft een beschikking gegeven in 270 zaken, wat 13 % meer
is dan in 1998. Een opmerkelijk feit in 1999 was dat in totaal vijf belangrijke operaties door de partijen
werden opgegeven nadat de Commissie ernstige bezwaren uit het oogpunt van de mededinging had
aangevoerd. Bovendien achtte de Commissie het in 1999 noodzakelijk de tweede onderzoeksfase (de
zogenoemde „fase-II-procedure”, die vier maanden duurt, in te leiden met betrekking tot 20
voorgenomen operaties, tegenover twaalf in 1998. In totaal werd in acht zaken waarin een fase-II-
procedure was ingeleid, de operatie voorwaardelijk goedgekeurd, één zaak liep uit of een formele
verbodsbeschikking, in vijf zaken werd de aanmelding ingetrokken en negen zaken zullen verder worden
behandeld in 2000. Ook werd in de eerste fase van de concentratieprocedure in meer zaken (19 tegenover
12 vorig jaar) eerst goedkeuring verleend nadat de betrokken ondernemingen toereikende verbintenissen
hadden aangegaan om mogelijke concurrentieproblemen uit de weg te ruimen. De belangrijkste
verklarende factoren voor de huidige golf van concentraties zijn de globalisatie van de markten, de
invoering van de euro, de voltooiing van de interne markt en de komende uitbreiding. Deze factoren
zullen in de nabije toekomst de activiteit op het gebied van concentraties in Europa op een hoog niveau
blijven houden.

148. Kenmerkend voor de concentratiecontrole heden ten dage is dat de zaken steeds ingewikkelder
worden. Een groot aantal van de in 1999 aangemelde operaties vertoonde een uiterst gecompliceerde
structuur en vereiste een gelijktijdig onderzoek van verschillende markten.

149. Er doet zich ook een uitbreiding van de geografische omvang van concentraties voor. Om
dergelijke zaken naar behoren te kunnen onderzoeken, moet de Commissie nauw contact houden en
informatie uitwisselen met andere kartelautoriteiten. Uit de in 1999 met deze samenwerking met andere
kartelautoriteiten opgedane ervaring blijkt dat ze er in aanzienlijke mate toe kan bijdragen dat het
onderzoek betere resultaten oplevert, en de Commissie hecht aan die samenwerking groot belang.

150. Opmerkelijk vanwege de internationale samenwerking waren in 1999 onder meer twee zaken in de
sector olie en chemische producten (Exxon/Mobil (89) en BPAmoco/Atlantic Richfield (90)), die de Commis-
sie in nauw overleg met de Federal Trade Commission in de Verenigde Staten onderzocht. Samenwerking
met de Amerikaanse kartelautoriteiten hielp ook om gemeenschappelijke oplossingen voor bepaalde pro-
blemen te vinden in de zaak Imetal/China Clays (91), waarin vele van de door de operatie beïnvloede pro-
ductmarkten wereldmarkten bleken te zijn. In de zaak AlliedSignal/Honeywell (92) kwamen verschillende
van de aangegane verbintenissen overeen met de door het Department of Justice van de Verenigde Staten be-
volen afstotingen. De Commissie heeft ook nauw met het Amerikaanse Department of Justice samengewerkt
in de zaak Ahlström/Kvaerner (93), waarin ernstige bezwaren uit het oogpunt van de mededinging rezen op
een aantal wereldwijde markten voor de productie van cellulose. Door de toename van het aantal concentra-
ties van mundiale omvang en met internationale gevolgen worden coördinatie en informatie-uitwisseling
steeds belangrijker.
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(90) Zaak nr. IV/M.1532.
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(93) Zaak nr. IV/M.1431.



151. In 1999 hebben zich ook belangrijke ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot het vraagstuk
van oligopolide machtsposities. Het Hof van Justitie heeft niet alleen de beschikking van de Commissie
in de zaak Gencor/Lonrho (94) bevestigd, het gaat ook akkoord met de wijze van benadering door de
Commissie van zaken waarin er sprake is van een collectieve machtspositie. De Commissie heeft in 1999
in verschillende zaken een onderzoek ingesteld naar oligopolide machtsposities (met name in de zaken
Airtours/First Choice (95), Exxon/Mobil en Danish Crown/Vestjyske Slagterier (96)). Hoewel elke zaak
op haar eigen merites werd beoordeeld, bestaan er zekere punten van overeenkomst, waarop hieronder
nader zal worden ingegaan. De Commissie erkent dat het noodzakelijk is dat zij haar standpunt ten
aanzien van oligopolide machtsposities verder verduidelijkt, teneinde onzekerheid bij het bedrijfsleven
te voorkomen. De Commissie zal haar werkzaamheden op dit gebied voortzetten.

152. Het derde opmerkelijke feit dit jaar is dat de Commissie voor het eerst een aantal aanmeldende
partijen geldboeten heeft opgelegd, omdat zij haar in concentratieprocedures onvolledige of onjuiste
informatie hadden verstrekt (zie de inzet hieronder). Het is vanwege de betrekkelijk korte termijnen
waarbinnen de Commissie de aangemelde operaties moet onderzoeken, en vanwege de toenemende
complexiteit van die operaties van wezenlijk belang voor de correcte afhandeling van een zaak dat de
aanmeldende partijen de Commissie volledige en juiste informatie verstrekken. Door boeten op te leggen
heeft de Commissie duidelijk gemaakt welk belang zij eraan hecht dat deze verplichting wordt
nagekomen. De Commissie overweegt ook of het niet opportuun zou zijn aan de Raad een verhoging
van de maximumbedragen van de boeten voor te stellen.

B — Nieuwe ontwikkelingen

1. Marktafbakening

Olie en chemische producten

153. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in 1999 was de golf van concentraties in de sector olie
en chemische producten, en de Commissie heeft een aantal operaties in deze sector onderzocht. Terwijl
het bij vroegere operaties in de sector olie en chemische producten voornamelijk om de samenvoeging
van activiteiten op beperkte gebieden door middel van de oprichting van gemeenschappelijke
ondernemingen ging, zijn sommige van de recentste concentraties ruimer van opzet in die zin dat de
betrokken ondernemingen al hun activiteiten fusioneren.

154. De Commissie heeft in drie zaken in de sector olie en chemische producten (Exxon/Mobil, BP
Amoco/Atlantic Richfield en Total/Elf Aquitane (97)) een grondig onderzoek ingesteld. Het onderzoek
bestreek de gehele olie- en gasketen, vanaf de exploratie over de raffinage tot en met de detailverkoop
van brandstoffen. Van bijzonder belang is dat de Commissie voor het eerst de upstream-markten van de
exploratie naar ruwe olie en aardgas en de ontwikkeling van de ontdekte velden in bijzonderheden heeft
onderzocht. Uit dit onderzoek moest blijken of de fusies van Exxon met Mobil en van BP Amoco met
Atlantic Richfield ertoe zouden leiden dat een te kleine groep van oliemaatschappijen over de middelen
beschikt om de nog onbekende voorraden op te sporen en te ontwikkelen die over tien tot vijftien jaar
zullen worden verbruikt. Het onderzoek bracht echter enerzijds aan het licht dat de zogenoemde „super
majors” (de twee fusieondernemingen tezamen met Shell) nog steeds concurrentiedruk van kleinere
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oliemaatschappijen zouden ondervinden, en anderzijds dat de landen op het grondgebied waarvan olie
en gas worden gevonden er geen enkel belang bij hebben de oliemaatschappijen in staat te stellen de
productie te beperken. De Commissie kwam voorts tot de bevinding dat vanwege de verschillen in
grootte de kleinere ondernemingen die aan exploratie doen, niet naar hetzelfde type van
exploratierechten zouden dingen als de grotere ondernemingen en niet van deze laatste afhankelijk
zouden zijn om hun olie te verkopen. De Commissie concludeerde bijgevolg dat op de betrokken
upstream-markten geen machtspositie in het leven zou worden geroepen of zou worden versterkt.

155. In de zaak Exxon/Mobil kwam de Commissie ook tot de conclusie dat er een afzonderlijke markt
bestond voor de detailverkoop van motorbrandstoffen op de autowegen in Frankrijk waarop tol wordt
geheven. Volgens de Commissie vormen de tolwegen in Frankrijk vanwege hun bijzondere kenmerken
afzonderlijke productmarkten. Zij stelde meer bepaald vast dat er op de Franse tolwegen geen sprake is
van vrijheid aan de vraagzijde, omdat er juist door de tolheffing weinig gelegenheid bestaat de autoweg
te verlaten om langs een gewone weg te gaan tanken. De Commissie constateerde ook dat de prijzen aan
de pomp doorgaans op de tolwegen hoger zijn dan op gewone wegen. De Commissie kwam ten slotte
tot de bevinding dat een aantal factoren de markt voor de detailverkoop van motorbrandstoffen op de
tolwegen moeilijker toegankelijk maakt dan de detailhandelsmarkt van de servicestations in het
algemeen.

Vervoer en post

156. De Commissie heeft dit jaar verschillende zaken in de postsector behandeld, bij sommige waarvan
grote nationale postbedrijven zoals Deutsche Post, La Poste (Frankrijk) en de Nederlandse post (TNT)
betrokken waren. De markten voor expresbrievenpost (98), pakketpost (99), expeditie (100) en
logistiek (101) werden allemaal onderzocht. De nationale postbedrijven beogen zich met hun overnames
strategisch te positioneren op een geliberaliseerde markt, zodat zij — geconfronteerd met dalende
winsten — hun activiteiten kunnen diversifiëren buiten het kader van hun traditioneel monopolie. Een
„one-stop-shop” met een breed productaanbod en een groot geografisch bereik lijkt een voordeel te zijn,
gelet op de belangrijke rol die expeditiediensten in de groei van de elektronische handel zullen spelen.

157. Ervan uitgaand dat naar gelang van de grootte van het te vervoeren object verschillende
behandelings- en sorteeruitrusting vereist is, maakte de Commissie in het verleden onderscheid tussen
de dienstenmarkten voor brievenpost, pakketpost en goederenbestellingen. Volgens de snelheid waarmee
de brief (het pakket, het bestelgoed) aan de geadresseerde wordt bezorgd, werden deze markten dan nog
eens ingedeeld in markten voor expresdiensten en markten voor standaarddiensten. Bij expresdiensten
wordt aflevering binnen een bepaalde tijd gewaarborgd, terwijl bij standaarddiensten de tijd slechts bij
benadering wordt aangegeven. Alle bovengenoemde post- en vervoersdiensten worden aangeboden voor
bestemmingen in het binnenland en in het buitenland. Gezien de prijsverschillen en de verschillen tussen
de producten, en omdat er voor binnenlandse diensten enerzijds en internationale diensten anderzijds
vaak andere leveranciers zijn, beschouwde de Commissie binnenlandse en internationale postdiensten
echter als onderscheiden productmarkten. Vooral vanwege het nationale karakter van de
netwerkinfrastructuur was de Commissie van oordeel dat de relevante geografische markten voor alle
post- en vervoersdiensten nationale markten zijn.
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(98) Zaak nr. IV/M.1347 – Deutsche Post/Securicor; zaak nr. IV/M.1405 — TNT Post Group/JET Services.
(99) Zaak nr. IV/M.1371 – La Poste/Denkhaus; zaak nr. IV/M.1447 – Deutsche Post/trans-o-flex (aanmelding

ingetrokken); zaak nr. IV/M.1513 – Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(100) Zaak nr. IV/M.1410 – Deutsche Post/Danzas; zaak nr. IV/M.1513 – Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd; zaak

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

(101) Zaak nr. IV/M.1500 – TPG/Tecnologistica.



158. De laatste tijd zijn de grenzen tussen de diverse diensten in zekere mate verschoven en vervaagd.
Steeds meer bedrijven gaan speciale dienstenpakketten ontwerpen en aanbieden, die op de specifieke
behoeften van bepaalde typen van klanten zijn afgestemd. Zo worden vaak verschillende besteldiensten
met elkaar en met andere diensten met toegevoegde waarde zoals „track and trace” gecombineerd; de
pakketten kunnen onder meer ook opslag, facturering en vervoer omvatten. Afhankelijk van het
zwaartepunt van deze activiteiten, heeft de Commissie ze hetzij als zelfstandige logistieke diensten (102),
hetzij als bijkomende diensten ten opzichte van de betrokken besteldiensten (103) gekwalificeerd. Een
ander patroon dat zich aftekent, is dat zowel op de markt voor pakketpost als op de markt voor
goederenbestellingen samenwerkingsverbanden tussen voornamelijk regionale dienstverrichters worden
vervangen door geïntegreerde Europese en zelfs nog bredere netwerken. De Commissie heeft onderzocht
of deze tendens ertoe leidt dat kleine en middelgrote concurrenten uit de markt worden gedrukt of dat
er minder ruimte is voor potentiële concurrentie (104).

159. De Commissie moet erop toezien dat de overname van particuliere ondernemingen door vroegere
staatsmonopolies niet gaat dienen als grondslag voor het opbouwen van machtsposities in bepaalde
marktsegmenten of geografische gebieden binnen deze snel evoluerende sector. In recente zaken waarbij
nationale postbedrijven betrokken waren, bleken de overnames voornamelijk van complementaire aard
te zijn, zodat ze geen ernstige bezwaren uit het oogpunt van de mededinging deden rijzen. Tot dusver
heeft de Commissie slechts in één zaak (Deutsche Post/trans-o-flex (105)) een grondig onderzoek
ingesteld. Er zij echter op gewezen dat de concurrenten en afnemers zich vooral zorgen maakten over
beweerde kruissubsidiëring en staatssteun bij dergelijke overnames. De Commissie onderzoekt dit op het
ogenblik op grond van de regels inzake staatssteun.

2. Machtspositie: beoordeling

Collectieve machtspositie

160. Nadat het Hof van Justitie in 1998 in zijn arrest in de zaak Kali und Salz (106) had bevestigd dat
de concentratieverordening van toepassing is op collectieve machtsposities, heeft het nu in zijn arrest in
de zaak Gencor/Lonrho erkend dat de Commissie bevoegd is om met betrekking tot oligopolies
tussenbeide te komen, en heeft het haar benadering terzake aanvaard. Het arrest, dat van maart dateert,
is in een aantal opzichten van belang. Ten eerste heeft het Hof zich akkoord verklaard met de wijze
waarop de Commissie collectieve machtsposities aanpakt. Het heeft met name aangenomen dat
marktkenmerken zoals de transparantie van de markt, de homogeniteit van het product, de maturiteit van
de markt, een lage innovatiegraad, kostenstructuren en contacten met meerdere markten kunnen worden
gebruikt om na te gaan of er op een bepaalde markt een tendens naar oligopolide dominantie bestaat.
Ten tweede heeft het Hof de Commissie gevolgd in haar redenering betreffende de wijze waarop de
operatie de verhoudingen tussen de concurrenten zou hebben gewijzigd en daardoor
concurrentieverstorend parallel gedrag waarschijnlijker zou hebben gemaakt. Ten derde heeft het Hof
verklaard dat het voor de conclusie dat er sprake is van een collectieve machtspositie, niet per se vereist
is dat er structurele banden bestaan. Hoewel het Hof niet heeft aangegeven welke van de hierboven
genoemde factoren als het belangrijkst moeten worden beschouwd om tot het bestaan van een collectieve
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(102) Zaak nr. IV/M.1500 – TPG/Tecnologistica.
(103) Zaak nr. IV/M.1513 – Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(104) Zaak nr. IV/M.1513 – Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd; zaak nr. IV/M.1549 – Deutsche Post/ASG.
(105) Zaak nr. IV/M.1447 (aanmelding ingetrokken); zie ook de inzet over de boeteprocedure.
(106) Arrest van 31 maart 1998 in de gevoegde zaken C-68/94 en C-30/95, Frankrijk, SCPA en EMC/Commissie,

Jurispr. 1998, blz. I-1375.



machtspositie te besluiten, heeft het aanvaard dat al deze factoren indicatoren kunnen zijn van de mate
van waarschijnlijkheid van concurrentieverstorend parallel gedrag op een bepaalde markt.

161. De Commissie heeft in vier fase-II-zaken het vraagstuk van de collectieve machtspositie
onderzocht; in drie van deze gevallen gebeurde dit na bovengenoemde uitspraak van het Hof. In de zaak
Airtours/First Choice verbood de Commissie uiteindelijk de operatie, omdat ze op een reeds sterk
geconcentreerde markt tot het ontstaan van een oligopolie van drie ondernemingen zou hebben geleid
(zie de inzet hieronder). In de zaak Exxon/Mobil kwam de Commissie tot de bevinding dat de operatie
een versterking van het bestaande oligopolie op de groothandelsmarkt van het binnenlandse
langeafstandsvervoer van aardgas in Duitsland tot gevolg zou hebben gehad. De Commissie was ook van
oordeel dat, gezien de onderlinge participaties tussen Exxon, BP/Mobil en Aral en de andere structurele
kenmerken van de sector, de operatie zou hebben geleid tot het in het leven roepen of versterken van een
oligopolide machtspositie op de markten voor de distributie van brandstoffen in Duitsland, Oostenrijk,
Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk en op de Franse tolwegen. Een belangrijk punt is dat,
wat de detailverkoop van motorbrandstoffen betreft, volgens de Commissie door de operatie een
oligopolie zou zijn ontstaan of versterkt op een aantal nationale markten met een slechts betrekkelijk
lage concentratiegraad (van een minimum van drie marktdeelnemers in het Verenigd Koninkrijk tot een
maximum van zeven marktdeelnemers in Luxemburg). Ondanks deze betrekkelijk lage
concentratiegraad bleken in deze zaak de betrokken markten alle typische kenmerken te vertonen van
markten waarop het gemakkelijk tot een oligopolie kan komen. In de zaak Danish Crown/Vestjyske
Slagterier ten slotte kwam de Commissie tot de conclusie dat de bevoorrading van de Deense markt voor
in supermarkten verkocht vers varkensvlees voor 70 % in handen van een duopolie zou zijn gekomen.

162. Om na te gaan of er op de betrokken markten een tendens naar oligopolide de dominantie bestond,
besteedde de Commissie in al deze zaken bij haar onderzoek aandacht aan marktkenmerken zoals de
transparantie van de markt, de homogeniteit van het product, de maturiteit van de markt, de
innovatiegraad, de overeenkomst van de kostenstructuren, contacten met meerdere markten en
(structurele of andere) banden. Zij analyseerde deze marktkenmerken in het licht van de concrete
toedracht van elke zaak. Hoe relevant elk van deze kenmerken is, hangt van de betrokken markt af.
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Inzet 6: Collectieve machtspositie: Airtours/First Choice

De Commissie stelde een grondig onderzoek in naar dit vijandig overnamebod in de sector van de pakke-
treizen in het Verenigd Koninkrijk, dat op 29 april werd aangemeld. Op grond van de uitkomst van dit
onderzoek besloot de Commissie op 22 september de voorgenomen operatie te verbieden. De reden voor
dit verbod was, kort samengevat, dat de overname zou hebben geleid tot het ontstaan van een collectieve
machtspositie van Airtours/First Choice tezamen met de twee andere grote, verticaal geïntegreerde
ondernemingen die zouden zijn overgebleven (Thomson en Thomas Cook), waardoor de concurrentie op
de Britse markt voor pakketreizen naar nabije bestemmingen aanzienlijk zou zijn verminderd.

Dit is de eerste keer dat de Commissie een concentratie heeft verboden op grond van een collectieve
machtspositie van meer dan twee ondernemingen. De vraag of de concentratieverordening, behalve
op machtsposities van één onderneming, ook op machtsposities van meerdere ondernemingen van
toepassing is, was echter reeds eerder aan de orde geweest (1), en er zijn verschillende zaken geweest
(waaronder twee waarin bij de communautaire rechterlijke instanties beroep is ingesteld; zie

(1) Onder meer in 1998 in de fase-II-zaken Price Waterhouse/Coopers & Lybrand (zaak nr. IV/M.1016) en
Enso/Stora (zaak nr. IV/M.1225); zie het XXVIIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1998).
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hierboven (2)) waarin het vraagstuk van de collectieve machtspositie van twee ondernemingen
(duopolie) werd behandeld en waarin het beginsel werd bevestigd dat de verordening op collectieve
machtsposities van toepassing is.

De sector van de pakketreizen in het Verenigd Koninkrijk bleek een aantal kenmerken zoals transparan-
tie van de markt, maturiteit van de markt, lage innovatiegraad, overeenkomst van kostenstructuren, com-
merciële banden tussen de oligopolisten (enz.) te vertonen, die het volgens de Commissie waarschijnlij-
ker maakten dat de operatie tot het ontstaan van een collectieve machtspositie met aanzienlijke nadelige
gevolgen voor de vrije concurrentie zou leiden.

De sector was reeds vóór de overname sterk geconcentreerd: de grootste vier ondernemingen, met elk
een belangrijk individueel marktaandeel, hadden tezamen 80 % van de markt in handen; door de
overname zouden de tweede en de derde grootste samengaan.

Alle vier de grote ondernemingen waren (in tegenstelling tot de talrijke, maar veel kleinere
concurrenten die de resterende 20 % van de markt voor hun rekening namen) volledig verticaal
geïntegreerd: zij waren zowel aanwezig op de upstream-markt van de chartervluchten als op de
downstream-distributiemarkt met hun eigen ketens van reisagentschappen. Hierdoor ontstond er
overeenkomst tussen hun kostenstructuren. Ook bleken er tussen de vier grote ondernemingen
belangrijke commerciële banden te bestaan; zo stelden zij elkaar aanzienlijke aantallen plaatsen op
elkaars vluchten ter beschikking en troffen zij regelingen om via hun ketens van reisagentschappen
elkaars vakanties te verkopen. Dit maakte de markt transparanter en felle onderlinge concurrentie
onwaarschijnlijker.

Een ander belangrijk kenmerk van de markt was de betrekkelijke inflexibiliteit van het aanbod. De
omzet en een volledige bezetting van de vliegtuigen werden algemeen als cruciaal voor commercieel
succes beschouwd, vooral bij pakketreizen naar nabije bestemmingen (hoofdzakelijk het
Middellandse-Zeegebied), omdat de winstmarges per eenheid laag zijn. Bovendien is een vakantie
waardeloos, als ze op de vertrekdag niet verkocht is. De capaciteit (het aantal te verkopen vakanties)
moet echter geruime tijd voordat ze wordt verkocht bij benadering worden vastgesteld, en ze kan niet
op korte termijn worden verminderd zonder dat aanzienlijke verliezen dreigen. Het gamma van
bestemmingen van een touroperator, zijn vluchtschema en het aantal plaatsen in vliegtuigen dat hij
nodig heeft moeten vrij lang voordat hij zijn brochure uitgeeft en de verkoop begint, vaststaan. Voor
typische pakketreizen naar nabije bestemmingen vanuit het Verenigd Koninkrijk was dit tot een jaar
vóór het begin van het betrokken vakantieseizoen. De chartermaatschappijen konden hun capaciteit
niet gemakkelijk op korte termijn verminderen; de vluchten moesten over het algemeen doorgaan,
ook al waren de vliegtuigen niet volgeboekt. Deze inflexibiliteit zette de grotere, geïntegreerde
touroperators ertoe aan de markt „strak” te houden en hun capaciteit niet uit te breiden om een
concurrentieslag ter verovering van marktaandeel met elkaar te voeren. Een overaanbod door één
leverancier zou het aantal onverkochte vakanties doen toenemen en de winstgevendheid van allen
bedreigen, terwijl het in de hand houden van de capaciteit onder overigens gelijke omstandigheden
bevorderlijk voor de winstgevendheid van allen zou zijn.

De Commissie stelde ook vast dat het voor de vele kleinere touroperators zeer moeilijk was om door ex-
pansie een omvang te bereiken die met die van de vier grote ondernemingen vergelijkbaar was en die het
mogelijk zou maken schaalvoordelen en de voordelen van een ruimer productaanbod te optimaliseren,

(2) Zie ook het XXVIIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1998).



Individuele machtspositie

163. De Commissie heeft ook een aantal zaken onderzocht waarin het om een individuele
machtspositie ging. Opmerkelijk in 1999 was dat in een groot aantal zaken de partijen hun
concentratievoornemen lieten varen voordat de Commissie een formele verbodsbeschikking gaf. Maar
ook zonder beschikking zorgde het feit dat de Commissie in deze zaken tussenbeide kwam, ervoor dat
geen machtspositie in het leven werd geroepen of werd versterkt ten nadele van de Europese
consumenten. In vier zaken waarin ernstige bezwaren uit het oogpunt van de mededinging rezen, werd
de aanmelding ingetrokken voordat het tot een formele beschikking kwam.

164. Zo werd de operatie die ertoe zou hebben geleid dat de activiteiten van Ahlström en Kvaerner op het
gebied van de productie van pulp (cellulose) werden samengevoegd, juist één dag voordat de Commissie een
verbodsbeschikking zou geven, opgegeven. De Commissie had in deze zaak naar aanleiding van een aantal
klachten een grondig onderzoek ingesteld en was tot de conclusie gekomen dat de operatie ernstige bezwa-
ren uit het oogpunt van de mededinging deed rijzen op een aantal markten voor de levering over de gehele
wereld van machines en van engineering- en onderhoudsdiensten in de sector van de celluloseproductie,
waarop de partijen, waarvan de activiteiten elkaar overlapten, een machtspositie zouden hebben verworven
of hun machtspositie zouden hebben versterkt. De Commissie was vooral bezorgd over de sterke positie van
de partijen als leveranciers van chemische kookketels, componenten van bleeklijnen, was- en regeneratie-
installaties, verdampers, terugwinningsketels en kalkovens; ook de positie van de partijen op het gebied van
de bouw van volledige fabrieken op nieuwe locaties was een reden tot bezorgdheid. De operatie deed ook be-
zwaren rijzen met betrekking tot het onderhoud en de verbetering van chemische kookketels, wassers en
terugwinningsinstallaties over de gehele wereld. Een andere reden voor de Commissie om de operatie te ver-
bieden, was dat de partijen de enige levensvatbare leverancier van complete productielijnen in de sector van
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zodat zij daadwerkelijk met die ondernemingen zouden kunnen concurreren. Met name werd aangeno-
men dat voor een touroperator die haar een dergelijke omvang streefde, integratie een noodzaak was: ge-
zien de sterkte van de ketens van reisagentschappen van de vier grote ondernemingen, zou hij, om op een
adequate en kosteneffectieve wijze zijn eigen vakanties te verkopen, zelf over reisagentschappen moeten
beschikken, en waarschijnlijk zou hij ook zelf als luchtvaartbedrijf actief moeten worden. Noch het een,
noch het ander leek gemakkelijk of snel realiseerbaar. Vooral het opzetten van een netwerk van reis-
agentschappen in het gehele land (hetzij door middel van een reeks overnames, hetzij door organische
groei) zou veel tijd en geld kosten, en het zag ernaar uit dat, zo alternatieve verkoopmethoden (zoals ver-
koop via Internet, per telefoon of op postorder) al in de plaats van de traditionele verkoop door reisagen-
ten in hun zaak zouden komen, dit de eerste tijd nog niet in noemenswaardige mate het geval zou zijn.

Zoals hierboven gezegd, was de Commissie van mening dat het risico van een overaanbod op de
markt de oligopolisten ervan zou weerhouden elkaar marktaandeel te betwisten. Volgens de
Commissie zouden de oligopolisten ook tot onderlinge represailles in staat zijn, indien een van hen
dat toch zou wagen. Een en ander in aanmerking genomen, was de Commissie van oordeel dat de
verdwijning van First Choice als concurrent op de markt van de touroperators en op die van de
reisagentschappen en haar vermoedelijke verdwijning als belangrijke leverancier van plaatsen in
vliegtuigen aan derden (op welk gebied zij in tegenstelling tot sommige van de andere grote
touroperators een sleutelrol speelde) tot het in het leven roepen van een collectieve machtspositie van
de drie overblijvende grote ondernemingen zouden leiden, met zeer nadelige gevolgen voor de vrije
concurrentie. Die ondernemingen zouden afhankelijker van elkaar worden, de kleinere
marktdeelnemers zouden nog verder worden gemarginaliseerd en de markt zou transparanter worden.
Dit zou de oligopolisten er nog meer toe aanzetten hun capaciteit te beperken, en het hun
gemakkelijker maken daartoe een doeltreffende strategie te voeren.



de celluloseproductie zouden zijn geworden, waardoor zij geneigd en in staat zouden zijn geweest om het tot
concurrentievervalsende kruissubsidiëring te laten komen tussen producten met betrekking tot welke zij een
machtspositie zouden hebben bekleed en producten met betrekking tot welke zij meer concurrentie zouden
ondervinden, en ook om producten waarvan de markt aan concurrentie onderhevig zou zijn te koppelen aan
andere producten voor de uitrusting van cellulosefabrieken waarvan zij de markt zouden hebben beheerst.

165. In de zaak KLM/Martinair (107) besloot de Commissie een grondig onderzoek in te stellen omdat be-
zwaren uit het oogpunt van de mededinging rezen met betrekking tot de levering aan touroperators, als
onderdeel van pakketreizen voor Nederlandse klanten, van plaatsen in vliegtuigen op vluchten van Amster-
dam-Schiphol naar bestemmingen in het Middellandse-Zeegebied. Tezamen zouden de twee luchtvaart-
maatschappijen veruit de grootste vervoerder van Amsterdam naar deze bestemmingen zijn geworden.

166. KLM is de grootste en Martinair de tweede grootste Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Beide
maatschappijen zijn gevestigd op de luchthaven Amsterdam-Schiphol. De operatie bestond erin dat KLM
50 % zou kopen van die aandelen van Martinair welke zij nog niet bezat. Deze aandelen zijn op het
ogenblik in handen van Nedlloyd. De operatie zou een overgang hebben betekend van een situatie van
gezamenlijke zeggenschap van KLM en Nedlloyd over Martinair naar een situatie van
alleenzeggenschap van KLM. Gelet op de toedracht van de zaak, zou deze verandering tot een
aanzienlijke beknotting hebben geleid van wat Martinair nog aan onafhankelijkheid ten opzichte van
KLM restte, met ernstige gevolgen op het vlak van de concurrentie. De Commissie was van oordeel dat
de operatie KLM in staat zou stellen de activiteiten van Martinair volledig met die van haar
dochteronderneming Transavia samen te voegen. KLM voorzag (voornamelijk via deze
dochterondernming Transavia) reeds in aanzienlijke mate in de behoefte van de Nederlandse
touroperators aan „vakantievluchten”, zowel met chartervliegtuigen als met lijnvliegtuigen. Ook
Martinair is een belangrijke concurrent op deze markt, en tezamen bevoorraden de twee
luchtvaartmaatschappijen ze voor ongeveer twee derde. De Commissie vreesde bijgevolg dat door de
operatie een machtspositie in het leven zou worden geroepen, ongeacht of de relevante markt werd
gevormd door individuele routes, een bundel van routes naar bepaalde regio’s of alle vluchten naar het
Middellandse-Zeegebied. De Commissie stelde een verbodsbeschikking in het vooruitzicht, maar de
partijen besloten van de operatie af te zien voordat het zover kwam.

167. Ook de voorgenomen alliantie tussen het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de
containerterminalbedrijven Hutchison en ECT (108) zou tot een aanzienlijke samenvoeging van
capaciteit hebben geleid, omdat Hutchison zeggenschap zou hebben gehad over de nummers 1, 4 en 9
op de lijst van de grootste containerterminalbedrijven in Noord-Europa. Uit het onderzoek van de
Commissie bleek dat ECT/Hutchison door de concentratie een machtspositie zouden verwerven op de
markt voor stuwadoorsdiensten ten behoeve van containerzeeschapen in Noord-Europa.
ECT/Hutchison zouden na de concentratie een gezamenlijk marktaandeel van 36 % op deze markt
hebben, hetgeen meer dan twee keer zoveel was als hun naaste concurrenten. ECT/Hutchison zouden
echter tezamen een nog veel sterkere marktpositie innemen dan uit hun marktaandeel bleek, gezien hun
sterkte op het gebied van „transshipment”, hun leiderschap op het gebied van vracht voor het Verre
Oosten en het feit dat hun terminals bijzonder geschikt zijn voor grotere zeeschepen. De operatie werd
afgeblazen voordat een formele beschikking werd gegeven.

Ook in de zaak Deutsche Post/trans-o-flex ten slotte zagen de partijen van hun overeenkomst af nadat
de Commissie hun had laten weten dat zij een mededeling van punten van bezwaar mochten verwachten
waarin uiting zou worden gegeven aan ernstige twijfel omtrent de verenigbaarheid van de operatie met
de vrije concurrentie.
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(107) Zaak nr. IV/M. 1328.
(108) Zaak nr. IV/M.1412.



3. Verbintenissen van de partijen

Fase II

168. In 1999 werden negen fase-II-beschikkingen gegeven. Acht daarvan waren voorwaardelijke
goedkeuringsbeschikkingen.

169. Rewe/Meinl (109) is een belangrijke zaak op het gebied van de detailhandel, waarin de problemen
vooral met de inkoopmarkt te maken hadden. De overname van Meinl, de vierde grootste
detailhandelsketen voor levensmiddelen in Oostenrijk, door de marktleider Rewe/Billa zou een
machtspositie op de markt van de levensmiddelendetailhandel in Oostenrijk en op negen regionale
inkoopmarkten voor dagelijkse consumptiegoederen in Oostenrijk in het leven hebben geroepen. De
Commissie onderzocht de sterke band tussen de detailhandelsmarkt en de afzetmarkt van de
producenten. Een concurrent met een sterke positie in de detailhandel, die grote hoeveelheden inkoopt,
zal doorgaans in staat zijn in de onderhandelingen met zijn leveranciers lagere prijzen en betere
voorwaarden te bedingen, waarvan hij dan gebruik kan maken om zijn rivalen op de downstream-markt
aan te vallen. In casu was Rewe/Billa reeds de marktleider en de enige detailhandelaar die snel groeide.
Door de overname zou de nieuwe entiteit een marktaandeel van ruim 30 % hebben verworven, waardoor
zij een aanzienlijke voorsprong zou hebben gehad op haar naaste concurrent, Spar. Om de werkelijke
sterkte van de nieuwe entiteit op de relevante markten te beoordelen, bekeek de Commissie de
marktaandelen in combinatie met een aantal bijkomende voordelen die de partijen genoten, zoals hun
gecentraliseerde structuur, hun groot aantal gunstige locaties en winstgevende verkooppunten enz. De
Commissie kwam tot de conclusie dat de operatie in haar oorspronkelijk aangemelde vorm de
Oostenrijkse levensmiddelendetailhandelsmarkt nog moeilijker toegankelijk zou maken dan ze al was.
De partijen gingen uitgebreide verbintenissen aan om de bezwaren van de Commissie, zowel wat de
detailhandelsmarkt als wat de inkoopmarkt betrof, weg te nemen. Ten gevolge van deze verbintenissen
nam Rewe/Billa slechts 34 % van de activiteiten van Meinl op het gebied van de
levensmiddelendetailhandel over. Rewe/Billa verbond zich er ook toe geen detailhandelszaken voor
levensmiddelen te verwerven in Oost-Oostenrijk. De verbintenissen zorgen ervoor dat de reeds sterke
positie van Rewe/Billa niet nog sterker zal worden en dat Meinl als concurrent actief zal blijven. De
vermindering van het marktaandeel op de detailhandelsmarkt zal ook een positieve impact op de
inkoopmarkten hebben, doordat de leveranciers daar minder afhankelijk zullen worden.

170. In de zaak Danish Crown/Vestjyske Slagterier zou de voorgenomen fusie tot het ontstaan van een
duopolide machtspositie van de partijen tezamen met een ander groot Deens coöperatief slachthuis,
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(109) Zaak nr. IV/M.1221.

Inzet 7: Potentiële machtspositie: beoordeling

Uit recente concentratiezaken blijkt dat zelfs bij betrekkelijk lage marktaandelen tot het bestaan van
een machtspositie kan worden besloten (zie bv. de zaken Rewe/Meinl [37 %] en Hutchison/ECT
[36 %]). Deze zaken maken duidelijk dat het communautaire stelsel van concentratiecontrole geen
formele marktaandeeldrempel voor een potentiële machtspositie kent. De gecombineerde
marktpositie van ECT/Hutchison zou echter veel sterker zijn geweest dan uit hun marktaandeel bleek,
gezien bijzondere kenmerken zoals hun gezamenlijke positie op het gebied van „transshipment” enz.
De Commissie zal in elke zaak haar beoordeling op een analyse van alle specifieke kenmerken van
de betrokken markt baseren.



Steff-Houlberg, hebben geleid. Dit duopolie zou ongeveer 70 % van de markt voor in supermarkten
verkocht vers varkensvlees in handen hebben gehad. De concurrentie op deze markt is zeer transparant,
omdat de prijzen van de varkens wekelijks worden vastgesteld en openbaar gemaakt. Bovendien bestond
er een aantal structurele banden en andere punten van overeenkomst tussen de partijen en hun naaste
concurrent, Steff-Houlberg. Met name zette Steff-Houlberg reeds grote hoeveelheden vlees via door de
partijen gecontroleerde ondernemingen af, en de door de fusie ontstane entiteit enerzijds en
Steff-Houlberg anderzijds zouden dezelfde kostenstructuur hebben, dezelfde technologie gebruiken en
zich van dezelfde verkoopkanalen bedienen. De Commissie leidde hieruit af dat, gezien de
marktstructuur, er voor geen van de duopolisten enige prikkel zou bestaan om met de andere op de
Deense markt te concurreren. Om deze bezwaren te verhelpen, verbonden de partijen zich ertoe de
wekelijkse vaststelling en openbaarmaking van de varkensprijzen en de daarmee verband houdende
regels betreffende de grondslag voor de betaling van de veetelers af te schaffen. Voorts verbonden de
partijen zich ertoe alle structurele commerciële banden (gemeenschappelijke verkoopkanalen) met
derden, meer bepaald Steff-Houlberg, te verbreken. Ten slotte verbonden de partijen zich ertoe om
slachtcapaciteit te verkopen die overeenkwam met meer dan 10 % van de consumptie van in
supermarkten verkocht vers varkensvlees in Denemarken, en om de aan hun veetelers opgelegde
exclusieve-leveringsverplichtingen te versoepelen, zodat dezen ook aan andere slachthuizen konden
leveren. De Commissie was van oordeel dat door deze verbintenissen de markt minder transparant zou
worden, er verschillende kostenstructuren zouden kunnen ontstaan, de banden tussen de partijen en hun
Deense concurrenten zouden worden verbroken en de supermarkten in Denemarken een alternatief zou
worden geboden. Al met al achtte de Commissie de aangegane verbintenissen toereikend om het door
deze fusie op het vlak van de concurrentie veroorzaakte probleem uit de weg te ruimen.

171. In de zaak Exxon/Mobil zou de operatie in haar oorspronkelijk aangemelde vorm op een groot
aantal markten een machtspositie in het leven hebben geroepen of hebben versterkt. Er rezen onder meer
ernstige bezwaren uit het oogpunt van de mededinging op de groothandelsmarkt voor het vervoer van
aardgas in Nederland en Duitsland, de detailhandelsmarkt voor motorbrandstoffen in een aantal lidstaten,
de EER-markt voor groep-I-basisolieën (ingrediënten voor de productie van smeermiddelen) en de
wereldmarkt voor smeermiddelen voor vliegtuigen. Om deze bezwaren weg te nemen, stelden de partijen
het uitgebreidste pakket verbintenissen voor dat tot dusver op grond van de concentratieverordening
werd aanvaard. Sommige van deze verbintenissen deden bijzonder moeilijke problemen rijzen. Zo ging
Mobil ermee akkoord zich terug te trekken uit haar joint venture met BP op het gebied van de
detailverkoop van motorbrandstoffen en smeermiddelen in Europa. Wat smeermiddelen voor vliegtuigen
betreft, verkreeg de Commissie dat Exxon haar activiteiten op dit gebied afstootte, nadat de partijen
aanvankelijk hadden voorgesteld dat Mobil dit zou doen. De Commissie achtte een afstoting door Mobil
ontoereikend, omdat, ook al zou dit een einde hebben gemaakt aan de overlapping tussen de partijen, de
activiteiten van Mobil op dit gebied volgens de Commissie veel nauwer met de Mobil-groep waren
verstrengeld dan die van Exxon. De Commissie schreef daarom aan de activiteiten van Exxon op het
gebied van smeermiddelen voor vliegtuigen een grotere levensvatbaarheid als zelfstandige onderneming
toe, zodat de overnemer onafhankelijk van de partijen zou kunnen concurreren.

172. Tegelijk met de zaak Exxon/Mobil onderzocht de Commissie nog een andere belangrijke operatie
in de sector olie en chemische producten: de overname van Atlantic Richfield door BP Amoco. Het snelle
tempo van de concentratie in deze sector blijkt uit het feit dat de groep BP Amoco zelf eerst in december
1998 was ontstaan door de fusie van The British Petroleum Company met Amoco Corporation. In haar
oorspronkelijk aangemelde vorm zou de operatie een machtspositie in het leven hebben geroepen op de
markt voor het transport van ruw aardgas via offshore-pijpleidingen van velden in de „ZN”-sector (sector
zuidelijke Noordzee) van het Britse continentaal plat naar het Britse vasteland en op de markt voor de
verwerking van aardgas uit de ZN-sector in verwerkingsfaciliteiten op het Britse vasteland. Om de
gerezen bezwaren uit het oogpunt van de mededinging te verhelpen, verbond BP Amoco zich ertoe
bepaalde belangen op het gebied van het transport via pijpleidingen en de verwerking van de hand te
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doen, zodat de positie van de door de overname ontstane entiteit dezelfde bleef als die van BP Amoco
voordien.

173. Met betrekking tot de fusie tussen het Zweedse Telia en het Noorse Telenor (110) kwam de
Commissie na een grondig onderzoek tot de conclusie dat de operatie in haar oorspronkelijk aangemelde
vorm ernstige bezwaren uit het oogpunt van de mededinging zou doen rijzen op een aantal
telecommunicatie- en aanverwante dienstenmarkten in zowel Zweden als Noorwegen. De operatie zou
ook nadelige gevolgen voor de vrije concurrentie hebben gehad op de markt voor mobiele telefonie in
Ierland, waar de fusieonderneming zeggenschap over de enige twee exploitanten zou hebben verkregen.
Ten slotte rezen er ernstige bezwaren uit het oogpunt van de mededinging op een aantal markten voor
televisiediensten in Zweden, Noorwegen en andere Noord-Europese landen. In deze zaak werden
verreikende verbintenissen aangegaan: openstelling van de lokale telefoonnetten en afstoting door Telia
en Telenor van hun activiteiten op het gebied van kabeltelevisie en andere elkaar overlappende
activiteiten. Telia en Telenor aanvaardden meer bepaald al hun elkaar overlappende activiteiten op het
gebied van telecommunicatiediensten van de hand te doen. De partijen gingen er ook mee akkoord beider
participatie in een van de twee bestaande mobiele-telefoniebedrijven in Ierland te verkopen. Ten slotte
verbonden de partijen zich ertoe afstand te doen van hun belangen in kabeltelevisienetten in Zweden en
Noorwegen en een reeks maatregelen te treffen om in beide landen de concurrentie in de laatste schakel
tussen de plaatselijke telefooncentrale en de consument (het lokaal net) te bevorderen.

174. In de zaak Telia/Telenor waren een aantal interessante punten aan de orde en, hoewel de fusie niet
is doorgegaan, blijft het standpunt dat de Commissie in haar beschikking ten aanzien van die punten heeft
ingenomen, geldig. Het belangrijkst is wel dat uit de beschikking duidelijk blijkt wat de houding van de
Commissie tegenover operaties tussen gevestigde exploitanten in de EU is. Op het gebied van
telecommunicatiediensten en televisiedistributie moet de toetsing aan de mededingingsregels verder
gaan dan de vraag of er sprake is van directe overlappingen, en moet een onderzoek worden ingesteld
naar het belang van mogelijke netwerkeffecten en marktafscherming. Eén voorbeeld hiervan is dat de
Commissie in haar beschikking heeft geconstateerd dat Telia en Telenor elkaars naaste, actuele en
potentiële, concurrenten in Noorwegen en Zweden waren. Vandaar de conclusie dat een fusie tussen de
twee ondernemingen, zelfs na de voorgestelde afstoting van hun activiteiten die elkaar in de twee landen
overlapten, tot een versterking van hun respectieve machtspositie zou hebben geleid. De bevinding dat
Telia en Telenor elkaars naaste, actuele en potentiële, concurrenten waren, berustte zowel op in het
verleden opgedane ervaring als op het feit dat de twee ondernemingen een sterkere greep op hun
respectieve netwerkinfrastructuur hadden dan om het even welke concurrent in Noord-Europa.
Vastgesteld werd dat de mate van concurrentie die vóór de fusie tussen Telia en Telenor bestond, op de
relevante markten een aanzienlijke druk op de prijzen uitoefende, hetgeen ten gevolge van de non-
discriminatiebepalingen in de vigerende telecommunicatieverordeningen ook andere marktdeelnemers
ten goede kwam. De fusie zou die druk hebben doen wegvallen, en de fusieonderneming zou een groot
deel van de transmissie-infrastructuur hebben gecontroleerd, met inbegrip van de toegang tot alle
eindgebruikers in Noorwegen en Zweden. De concurrenten zouden ook in sterkere mate op de
fusieonderneming aangewezen zijn geweest dan op Telia of Telenor alleen. Dit zou de fusieonderneming
in staat hebben gesteld de markt voor die concurrenten af te sluiten en aldus de keuzemogelijkheid van
de eindgebruikers te beperken. Wanneer in de toekomst nog operaties worden aangemeld waarbij
gevestigde exploitanten betrokken zijn, zal de Commissie de toegang tot lokale telecommunicatie- en
kabeltelevisienetten van zeer nabij bekijken en zal zij eventueel, om problemen op het vlak van de
concurrentie in overeenstemming met haar beleid in de telecommunicatiesector op te lossen (zie afdeling
I.C.1 hierboven), afstoting van kabeltelevisienetten en/of ontkoppeling van de lokale aansluiting als eis
stellen (ontkoppeling van de lokale aansluiting stelt andere leveranciers van infrastructuur in staat
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diensten aan te bieden via hun eigen infrastructuur die zij van de gevestigde exploitant leasen). Uit de
beschikking blijkt ook dat de Commissie vastbesloten is de eerlijke concurrentie op de convergerende
technologie-, telecommunicatie-, televisie- en Internetmarkten te handhaven en verder tot ontwikkeling
te brengen. Het is in deze netwerkindustrieën bijzonder belangrijk erop toe te zien dat fusies en andere
particuliere initiatieven de consument de toegang tot de ruimere keuze die de evoluerende technologie
mogelijk maakt, niet afsnijdt. Uit het oogpunt van de procedure rezen in deze zaak problemen in verband
met de termijn voor het indienen van voorstellen van verbintenissen door de partijen (zie de inzet
hieronder).

175. Zoals blijkt uit het besluit van de Commissie in de zaak Airtours/First Choice om de door de
partijen voorgestelde verbintenissen niet te aanvaarden, kunnen in oligopoliezaken passende
verbintenissen er in feite op neerkomen dat wordt getracht (opnieuw) een concurrerende onderneming
in het leven te roepen die in staat is voldoende concurrentiedruk uit te oefenen. Het is dan ook bijzonder
belangrijk erop toe te zien dat de afgestoten activa, (eventueel) tezamen met die van de overnemer(s),
toereikend zijn om een aanvaardbare mate van concurrentie in stand te houden, in aanmerking genomen
dat ten gevolge van de concentratie het marktaandeel en de sterkte van de daardoor ontstane entiteit
eveneens zullen zijn toegenomen. De belangrijkste door Airtours voorgestelde verbintenis bestond erin
bepaalde activa van haar bedrijf als touroperator, waaronder merknamen en bestaande boekingen, aan
een daarvoor in aanmerking komende derde te verkopen. Dit voorstel werd als inadequaat beschouwd.
Het verhielp met name niet het probleem van de toegang van de eventuele koper tot een geschikt
distributiekanaal voor zijn vakanties. Het bood bijgevolg geen oplossing voor een van de schadelijkste
gevolgen van de overname voor de vrije concurrentie.

176. Het bovenstaande heeft verschillende implicaties. Het aantal mogelijke overnemers is klein,
omdat in de regel de overige oligopolisten uitgesloten zijn; dit betekent evenwel niet dat geen geschikte
overnemers kunnen worden gevonden. Dat de overige oligopolisten uitgesloten zijn, brengt ook met zich
dat onder overigens gelijke omstandigheden de afstoting, wil het probleem op het vlak van de
concurrentie daardoor worden opgelost, van grotere omvang zal moeten zijn dan in gevallen waarin er
sprake is van een individuele machtspositie, omdat de bestaande onderneming van de overnemer
waarschijnlijk kleiner zal zijn. Hier kan het — weliswaar niet tot oligopoliezaken beperkte — probleem
rijzen dat het voor de partijen bij de concentratie moeilijk of onmogelijk is een levensvatbaar
bedrijfsonderdeel van redelijke omvang, en niet zomaar een samenraapsel van activa, van het geheel af
te scheiden. Dit probleem doet zich doorgaans niet voor in de vele gevallen waarin de bezwaren
betrekking hebben op gebieden die grotendeels perifeer zijn ten opzichte van de „kernactiviteiten” van
de partijen. In zulke gevallen kunnen alle elkaar overlappende activiteiten worden afgestoten zonder dat
dit in ernstige mate afdoet aan de commerciële en economische ratio van de concentratie. Maar wanneer
het kernactiviteiten zijn die elkaar overlappen, is dit soms niet mogelijk. Het kan dan noodzakelijk zijn
de concentratie te verbieden.

177. In de zaak van de overname van Sphinx door Sanitec (111) in de sector van sanitair in Europa werd
een eenvoudiger oplossing gevonden. Uit een grondig onderzoek van de operatie bleek dat ze in haar
oorspronkelijk aangemelde vorm nadelige gevolgen voor de vrije concurrentie op het gebied van
keramisch en ander sanitair in de Noord-Europese landen zou hebben. Uit de hoge marktaandelen (tot
90 %), het ontbreken van tegenmacht aan de vraagzijde en de slechts marginale aanwezigheid van
concurrenten leidde de Commissie af dat de operatie bijzonder negatieve gevolgen zou hebben voor de
consumenten in Noord-Europa. Sanitec stelde daarop voor de activiteiten van Sphinx Gustavsberg in de
Noord-Europese landen volledig af te stoten. Opmerkelijk aan de voorgestelde verbintenis was dat,
hoewel er volgens de Commissie op het gebied van kranen en mengkranen als zodanig geen bezwaren
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uit het oogpunt van de mededinging rezen, de mogelijkheid voor de eventuele koper om ook die
producten over te nemen, als belangrijk voor de levensvatbaarheid van het afgestoten bedrijfsonderdeel
werd beschouwd. De optie om ook de productie van kranen en mengkranen over te nemen, zal ervoor
zorgen dat de koper een volledig gamma van producten kan aanbieden en een volwaardige concurrent
van Sanitec op de Noord-Europese markt wordt.

178. In de zaak AlliedSignal/Honeywell spitste de Commissie haar onderzoek toe op de markten voor
luchtvaartelektronica voor commerciële toepassingen (uitrusting die meestal vanuit de cockpit van het
vliegtuig wordt bediend, zoals communicatie- en navigatie-apparatuur). De operatie bestond in een fusie tus-
sen de eerste en de derde grootste leverancier ter wereld van luchtvaartelektronica voor commerciële toe-
passingen, die in alle segmenten van de luchtvaart een sterke positie innemen. Op sommige markten, zoals
die voor weerradars voor civiele helikopters en die voor TAWS (Terrain Awareness Warning Systems), zou
de nieuwe onderneming na de fusie een marktaandeel van 100 % hebben gehad. Op het gebied van ACAS-
processors (ACAS is de afkorting van Airborne Collision Avoidance System) en Mode S Transponders zou
de nieuwe onderneming een marktaandeel van 74 % hebben gehad en zou er op een moeilijk toegankelijke
markt slechts één concurrent zijn overgebleven. Bovendien zou de sterke positie van de partijen op de markt
voor TAWS effect hebben gehad op de toekomstige markt voor IHAS (Integrated Hazard Awareness
Systems), omdat TAWS een essentiële component van deze nieuwe systemen vormen. De door de fusie ont-
stane onderneming zou in staat zijn geweest haar ingenieurskorps en haar technologie met het oog op de vol-
gende generatie van IHAS technisch te bundelen en aldus de markt voor concurrenten af te sluiten.

179. Om te voorkomen dat een machtspositie zou ontstaan, boden de partijen aan het bedrijfsonderdeel
ACAS van Honeywell en het bedrijfsonderdeel weerradars van AlliedSignal af te stoten. Met betrekking
tot TAWS hebben de partijen zich ertoe verbonden derden van open interface-standaarden van andere
elektronische luchtvaartapparatuur van de fusieonderneming te voorzien, zodat nieuwe leveranciers hun
producten kunnen installeren in vliegtuigen die met andere apparatuur van de fusieonderneming zijn
uitgerust. Wat IHAS betreft, zal de fusieonderneming verplicht zijn zowel de TAWS-technologie als de
interface-gegevens ter beschikking van derden te stellen, zodat concurrerende leveranciers in de
toekomst aan productontwikkeling kunnen blijven doen.

180. Uit de hier besproken zaken en uit de verbintenissen waarvan de goedkeuring afhankelijk werd
gesteld, blijkt dat de Commissie met steeds complexere operaties te maken krijgt. Hieruit en uit het feit
dat zij maanden en zelfs jaren nadat zij haar beschikking heeft gegeven, nauwlettend op de nakoming
van ingewikkelde verbintenissen moet blijven toezien, volgt dat de Commissie gedwongen is meer tijd
en middelen aan de betrokken zaken te besteden. Zijn de problemen die op het vlak van de concurrentie
rijzen, van dien aard dat tot in bijzonderheden uitgewerkte, moeilijk in elkaar zittende verbintenissen
noodzakelijk zijn om ze uit de weg te ruimen, dan moet de Commissie bovendien aandachtig overwegen
of het aanvaarden van zulke gecompliceerde verbintenissen uit het oogpunt van de mededinging een
werkelijk bevredigend resultaat zal opleveren dan wel of de operatie beter wordt verboden.

Fase I

181. Het aantal beschikkingen waarbij operaties in fase I eerst na het aangaan van verbintenissen door
de partijen werden goedgekeurd, is sterk in stijgende lijn gegaan. Het aantal beschikkingen waarbij in
fase I verbintenissen werden aanvaard, was duidelijk hoger dan vorig jaar, toen in totaal twaalf zulke
beschikkingen werden gegeven. In 1999 kon in 19 zaken waarin vroeger een fase II-onderzoek zou zijn
ingesteld, de operatie binnen zes weken voorwaardelijk worden goedgekeurd.

182. Net zoals de zaken waarin de Commissie een grondig onderzoek instelde, impliceerden de meeste za-
ken waarin in fase I verbintenissen werden aanvaard, omvangrijke, complexe afstotingen. Het uitgebreidste



pakket verbintenissen dat in een fase I-procedure werd aanvaard, was dat in de zaak van de fusie tussen
Hoechst en Rhône-Poulenc, die zijn opgegaan in Aventis (112). De verbintenissen omvatten de afstoting van
de activiteiten van Rhodia en Celanese op het gebied van chemische producten en de verkoop van HR Vet,
de afdeling diergeneesmiddelen van Hoechst. Bovendien kwamen de partijen met een aantal verbintenissen
tegemoet aan bepaalde bezwaren uit het oogpunt van de mededinging die de Commissie tijdens haar onder-
zoek met betrekking tot verschillende markten voor farmaceutische en agrochemische producten had gefor-
muleerd.

183. De mogelijkheid tot het aanvaarden van verbintenissen in fase I vergemakkelijkt de snelle
goedkeuring van operaties. Dit geldt echter slechts voorzover de Commissie de zekerheid wordt geboden
dat alle mogelijke problemen op het vlak van de concurrentie uit de weg worden geruimd. Bovendien is
het van het allergrootste belang dat de Commissie voldoende tijd krijgt om de aangemelde operatie te
onderzoeken, zeker wanneer het in de lijn van de verwachtingen ligt dat ze slechts voorwaardelijk zal
kunnen worden goedgekeurd. Zo in de zaak Hoechst/Rhône-Poulenc de operatie, ondanks de noodzaak
om ze ingrijpend aan te passen, toch in fase I kon worden goedgekeurd, was dit dankzij het feit dat de
partijen en de Commissie reeds vóór de formele aanmelding uitvoerige discussies hadden gevoerd. In
zaken waarin de partijen vermoeden dat de operatie bezwaren uit het oogpunt van de mededinging zal
doen rijzen, hebben zij er dan ook alle belang bij de Commissie zo vroeg mogelijk te contacteren, liefst
nog vóór de formele aanmelding.
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Inzet 8: Wettelijke termijnen voor het indienen van voorstellen van verbintenissen in fase
II-zaken

Volgens artikel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening (1) moeten de in een fase II-zaak betrokken
ondernemingen, wanneer zij de Commissie verbintenissen voorstellen, hun voorstel binnen drie
maanden na de dag waarop de fase II-procedure is ingeleid, bij haar indienen. De Commissie kan in
uitzonderlijke gevallen de termijn van drie maanden verlengen. In 1999 heeft de Commissie twee keer
over een verlenging van de wettelijke termijn voor het aanvaarden van verbintenissen in een fase
II-procedure moeten beslissen.

In de zaak Telia/Telenor was de Commissie bereid één week na het verstrijken van de wettelijke
termijn verbintenissen te aanvaarden. Zij nam bij haar besluit in aanmerking dat de aanmeldende
ondernemingen bij het indienen van hun voorstel van verbintenissen bijkomende, uitzonderlijke
moeilijkheden ondervonden. Dit had niets te maken met de eigendomsstructuur van de
ondernemingen als zodanig, maar met het feit dat het Zweedse en het Noorse parlement vóór de
indiening van het voorstel moesten worden geraadpleegd. De Commissie hield er ook rekening mee
dat de partijen reeds in hun verzoek om verlenging van de termijn hadden aangegeven wat de
aanvullende verbintenissen zouden inhouden, en dat zij dit verzoek binnen de termijn hadden
ingediend. Ten slotte telde voor de Commissie ook mee dat het om duidelijke verbintenissen ging,
die een behoorlijke beoordeling van het gewijzigde voorstel in zijn geheel mogelijk maakten.

(1) Verordening (EG) nr. 447/98 van de Commissie van 1 maart 1998 betreffende de aanmeldingen, de termijnen
en het horen van betrokkenen en derden overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen.
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In de zaak Airtours/First Choice daarentegen weigerde de Commissie na het verstrijken van de
wettelijke termijn nog verbintenissen te aanvaarden. De Commissie onderzocht een pakket mogelijke
verbintenissen die Airtours kort voor het einde van de periode van drie maanden had voorgesteld,
maar vond ze ontoereikend. Airtours paste daarop haar voorstel aan, maar diende het eerst na het
verstrijken van de wettelijke termijn bij de Commissie in. Er werden in deze zaak geen uitzonderlijke
omstandigheden aanwezig geacht. Volgens de Commissie bevatte het nieuwe voorstel niets wat niet
in het oorspronkelijke voorstel had kunnen worden opgenomen. Bovendien zou het, om het herziene
voorstel te beoordelen, noodzakelijk zijn geweest belanghebbende derden te raadplegen en contact op
te nemen met een aantal lidstaten, wat nooit zou zijn gelukt binnen de korte tijd die nog overbleef
van de wettelijke termijn voor het geven van een eindbeschikking.

Uit deze twee zaken blijkt met welke moeilijkheden een verlenging van de termijn voor het
aanvaarden van verbintenissen gepaard gaat. Artikel 18, lid 2, is erop gericht twee even belangrijke
vereisten met elkaar te verzoenen: enerzijds moeten de Commissie, de lidstaten en belanghebbende
derden de door de partijen voorgestelde verbintenissen binnen een redelijke tijd op behoorlijke wijze
beoordelen; anderzijds moet in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel rekening worden
gehouden met specifieke situaties die het rechtvaardigen de voor die beoordeling noodzakelijk
geachte periode te verkorten. De Commissie moet ook nauw contact houden met het adviescomité
van de lidstaten, en ook het onderhandelen over noodzakelijke aanpassingen kan tijd vergen.
Bovendien moet de Commissie de interne procedure die tot het geven van een eindbeschikking door
het college van leden van de Commissie leidt, binnen de voorgeschreven termijn van vier maanden
afronden. Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden, zal bijgevolg in toekomstige fase-II-zaken de
termijn van drie maanden voor het indienen van voorstellen van verbintenissen als een fatale termijn
worden beschouwd. De Commissie heeft de redenen voor het vaststellen van deze termijn uiteengezet
in haar ontwerpmededeling betreffende verbintenissen van de partijen, waarvan de tekst vóór de zaak
Airtours/First Choice voor het grote publiek beschikbaar was.

4. Artikel 2, lid 4

184. De in de concentratieverordening aangebrachte wijzigingen, die op 1 maart 1998 in werking zijn
getreden, hebben de werkingssfeer van de verordening zodanig uitgebreid dat ze nu ook van toepassing
is op de oprichting van op samenwerking gerichte volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen.
Volgens artikel 2, lid 4, van de concentratieverordening moet de oprichting van een gemeenschappelijke
onderneming, wanneer daarmee de coördinatie van het concurrentiegedrag van haar
moedermaatschappijen wordt beoogd of tot stand wordt gebracht, ook aan de criteria van artikel 81,
leden 1 en 3, van het EG-Verdrag worden getoetst. In 1999 werden 19 zulke zaken behandeld; in 15
daarvan werd een beschikking gegeven. In vier samenwerkingszaken werd de operatie eerst goedgekeurd
nadat de partijen verbintenissen hadden aangegaan.

185. In de zaak BT/AT&T (113), een fase II-zaak, bestond er een risico van coördinatie tussen ACC, een
volle dochteronderneming van AT&T, BT en Telewest, waarin AT&T, via TCI, een participatie van 22 %
heeft; het probleem betrof de distributie van de diensten van AT&T/Unisource in het Verenigd
Koninkrijk. De Commissie vreesde dat de joint venture tot coördinatie van het concurrentiegedrag van
de partijen kon leiden. Om de gerezen bezwaren te verhelpen, bood AT&T aan ACC UK te verkopen.
AT&T verbond zich ook tot een meer structurele scheiding tussen AT&T en Telewest. Voorts heeft
AT&T, nu AT&T UK zal worden ontbonden, de verplichting aangegaan een andere onderneming de

(113) Zaak nr. JV.15.



mogelijkheid te bieden de diensten van AUCS (mundiale telecommunicatiediensten, aangeboden door
AUCS, een gemeenschappelijke onderneming van AT&T en Unisource) in het Verenigd Koninkrijk te
distribueren. De Commissie heeft de concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
verklaard op voorwaarde dat al deze verbintenissen worden nagekomen.

186. Ook in de zaak in de verzekeringssector waarin Skandia, Storebrand en Pohjola betrokken
waren (114), keurde de Commissie de joint venture voorwaardelijk goed. De Commissie kwam tot de
conclusie dat de operatie slechts een gering effect zou hebben op de concurrentie in de Noord-Europese
landen, met uitzondering van Noorwegen, waar Skandia via Vesta, een volle dochteronderneming van
Skandia P&C Insurance Company Ltd., een sterke marktpositie inneemt. Om de uit het gecombineerde
marktaandeel van Storebrand en Vesta in Noorwegen voortvloeiende problemen op het vlak van de
concurrentie uit de weg te ruimen, heeft Skandia ermee ingestemd haar dochteronderneming Vesta
Forsikring A/S daar van de hand te doen, zodat wordt vermeden dat de marktpositie van Storebrand nog
sterker wordt.

187. In de zaak Alitalia/KLM (115) keurde de Commissie de concentratie in de eerste onderzoeksfase
goed nadat de betrokken ondernemingen belangrijke verbintenissen hadden aangegaan om de toegang
van nieuwe concurrenten tot twee hub-to-hub-routes, Amsterdam-Milaan en Amsterdam-Rome, te
bevorderen. Volgens de Commissie zou namelijk anders door de alliantie tussen Alitalia en KLM een
monopolie op die routes zijn ontstaan. Om dit bezwaar weg te nemen, stelden Alitalia en KLM een reeks
maatregelen voor om de toegang tot de betrokken routes in overeenstemming met eerdere beschikkingen
in de sector van het luchtvervoer (zie afdeling I.C.4 hierboven) te vergemakkelijken. Het omvangrijke
pakket omvatte onder meer de volgende verbintenissen: er zouden op de betrokken routes slots voor
nieuwkomers beschikbaar worden gesteld (tot 336 per week); bij het verschijnen van een nieuwkomer
zouden de partijen de frequentie van hun vluchten op de route Amsterdam-Milaan en/of de route
Amsterdam-Rome verminderen; de partijen zouden interlining-overeenkomsten met de nieuwkomer
sluiten en hem in de gelegenheid stellen deel te nemen aan het Frequent Flyer Programme van KLM en
Alitalia; de partijen zouden ervan afzien reisagenten en zakelijke klanten in Italië en Nederland met
getrouwheidskortingen of soortgelijke kortingsregelingen aan zich te binden; en zodra een concurrerende
luchtvaartmaatschappij op de betrokken route(s) werkzaam zou zijn, zouden de partijen ervoor zorgen
dat bij het geautomatiseerd boekingssysteem het eerste scherm niet volledig met de vluchten van de
alliantie is gevuld en dat de consumenten nauwkeurige informatie over code share-regelingen ontvangen.

188. De Commissie heeft de op samenwerking gerichte joint venture tussen Fujitsu en Siemens (116)
goedgekeurd op voorwaarde dat de ondernemingen bepaalde verbintenissen nakomen. Deze operatie
bestaat in een samenvoeging van de activiteiten van Siemens en Fujitsu in Europa op het gebied van de
ontwikkeling, de productie en de verkoop van computerhardware en aanverwante producten, waaronder
desktop-pc’s, laptops, werkstations, servers en opslagsystemen. Volgens de Commissie bestond er echter
een risico van coördinatie tussen de moedermaatschappijen op de markt voor werkstations voor
financiële verrichtingen. Om aan de ernstige bezwaren van de Commissie met betrekking tot de
concurrentie op die markt tegemoet te komen, heeft Siemens zich ertoe verbonden Siemens Nixdorf
Retail and Banking Systems GmbH, een op die markt werkzame dochteronderneming, te verkopen.

189. Joint venture-zaken van dit type impliceren dat toepassing wordt gemaakt van artikel 81 van het
EG-Verdrag, en worden daarom binnen het DG Concurrentie meestal door het voor kartelzaken
bevoegde directoraat in plaats van door de Task Force Concentratiecontrole behandeld.
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Inzet 9: Geldboeten wegens het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie in de
aanmelding

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de concentratiecontrole is dat de Commissie voor het
eerst gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om ondernemingen te beboeten wegens het
verstrekken van onjuiste of misleidende informatie in hun aanmelding of tijdens het daaropvolgende
onderzoek. In de concentratieverordening is bepaald dat de Commissie een boete van 1 000 tot
50 000 euro kan opleggen, wanneer een onderneming opzettelijk of uit onachtzaamheid onjuiste of
„verdraaide” gegevens verstrekt in haar aanmelding of in haar antwoord op een verzoek om
inlichtingen.

De Commissie heeft vier ondernemingen een boete wegens overtreding van de concentratieverordening
opgelegd. In februari 1999 meldde Deutsche Post AG haar voornemen aan alleenzeggenschap te verkrij-
gen over de Duitse expresbesteldienst trans-o-flex GmbH. Volgens Deutsche Post had zij in 1997 een
minderheidsparticipatie in trans-o-flex genomen, maar in de aanmelding waren feiten vermeld die erop
wezen dat zij in die tijd alleenzeggenschap had verkregen. Indien dat het geval was, zou de Commissie
niet bevoegd zijn geweest om de operatie zoals in 1999 aangemeld te beoordelen, maar zou in plaats da-
rvan de beoordeling van de verwerving van de aandelen in 1997 zaak van een aantal nationale autoritei-
ten zijn geweest. Op basis van die aanwijzingen verzocht de Commissie Deutsche Post en anderen om bij-
komende informatie over de operatie in 1997. Tijdens dit onderzoek kwam aan het licht dat Deutsche Post
opzettelijk onjuiste en misleidende informatie had verstrekt om de Commissie op een dwaalspoor te bren-
gen. Het werd duidelijk dat Deutsche Post sinds 1997 trans-o-flex had gecontroleeerd via haar grootste
aandeelhouder, een onderneming met de naam Industrial Information. Deutsche Post had dus een ernsti-
ge inbreuk op twee bepalingen van de concentratieverordening gepleegd. De Commissie legde haar da-
rom twee afzonderlijke boeten op, telkens ten belope van het in de concentratieverordening vastgestelde
maximumbedrag van 50 000 euro.

De Commissie heeft ook KLM beboet wegens het verstrekken van onjuiste en misleidende informatie.
KLM meldde in september 1998 haar voornemen tot overname van Martinair bij de Commissie aan. Kort
daarop trok zij haar aanmelding in. De operatie werd in december 1998 opnieuw bij de Commissie aan-
gemeld, maar in mei 1999 opgegeven nadat de Commissie er bezwaar tegen had gemaakt. De Commis-
sie leidde in deze zaak een procedure in omdat KLM in haar eerste aanmelding, die van september 1998,
onjuiste informatie had verstrekt. Die onjuiste informatie betrof de charterbestemmingen van haar doch-
teronderneming Transavia; bovendien had KLM relevante informatie over de lijnvluchten van Transavia
achtergehouden. KLM had meer bepaald een onjuiste beschrijving van de bestemmingen van Transavia
gegeven en tien belangrijke bestemmingen van Transavia uit de lijst weggelaten. KLM had de activitei-
ten van Transavia en van Martinair als „grotendeels complementair” voorgesteld, terwijl in werkelijkheid
beide luchtvaartmaatschappijen naar alle bestemmingen in het Middellandse-Zeegebied vlogen. Boven-
dien had KLM de Commissie niet ingelicht over het feit dat Transavia een groot aantal lijnvluchten naar
bestemmingen in het Middellandse-Zeegebied uitvoerde en een belangrijk aantal plaatsen op die vluch-
ten aan Nederlandse touroperators verkocht; zij had dus een misleidende beschrijving van de activiteiten
van Transavia gegeven. De Commissie was van oordeel dat de handelwijze van KLM op zijn minst van
grove nalatigheid getuigde, en legde haar een boete van 40 000 euro op.

De Commissie heeft Sanofi en Synthélabo (1) wegens het verstrekken van onjuiste informatie de
maximumboete van 50 000 euro opgelegd. De Commissie zag zich in deze zaak genoopt haar

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



5. Verwijzing naar een lidstaat

190. Volgens artikel 9 van de concentratieverordening kan een zaak naar een lidstaat worden verwezen,
wanneer de concentratie een machtspositie dreigt te doen ontstaan of te versterken waardoor de
daadwerkelijke mededinging aanzienlijk zal worden belemmerd op een markt in die lidstaat die alle
kenmerken vertoont van een afzonderlijke markt.

191. In 1999 werden drie zaken volledig en twee gedeeltelijk naar lidstaten verwezen. Eén verzoek om
verwijzing werd afgewezen. In de zaak Rabobank/Beeck/Homann (117) willigde de Commissie een
verzoek om verwijzing van de Duitse mededingingsautoriteiten in. In deze zaak, waarin het om de handel
in fijne eetwaren in Duitsland ging, dreigde in dat land of in een deel ervan een machtspositie te ontstaan.
Omdat de bedreigde markt niet tot buiten Duitsland reikte, verwees de Commissie de zaak naar het
Bundeskartellamt. In de zaak Heineken/Cruzcampo (118), die de distributie van bier in Spanje betrof,
willigde de Commissie een verzoek om verwijzing van de Spaanse mededingingsautoriteiten in. De
reden tot verwijzing was dat de problemen die op het vlak van de concurrentie rezen, slechts een
regionale of nationale draagwijdte hadden. Voorts besloot de Commissie het voornemen tot concentratie
dat door de twee producenten van rotszout in Frankrijk, Compagnie des Salins du Midi et des Salines de
l’Est (CSME) en MDPA/SCPA was aangemeld (119), door de Franse mededingingsautoriteiten te laten
behandelen. De geplande joint venture dreigde een machtspositie te doen ontstaan of te versterken op de
markt voor strooizout in Noordoost-Frankrijk. In de sector van het strooizout wordt de omvang van de
geografische markten beperkt door het hoge aandeel van de transportkosten in de eindprijs van het
product. Uit een eerste analyse bleek dat Noordoost-Frankrijk als een afzonderlijke markt kon worden
omschreven. De operatie zou waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de andere regio’s in Frankrijk
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oorspronkelijke goedkeuringsbeschikking in te trekken, nadat zij had ontdekt dat de partijen haar niet
over al hun elkaar overlappende activiteiten hadden ingelicht. De Commissie kwam tot de bevinding
dat er ook bezwaren uit het oogpunt van de mededinging konden rijzen met betrekking tot de
activiteiten van de partijen op het gebied van verdovende werkzame stoffen, waarvan zij in hun
aanmelding geen beschrijving hadden gegeven. Toen duidelijk werd dat de oorspronkelijke
goedkeuringsbeschikking op onjuiste informatie berustte, werd ze ingetrokken. Nadien werd een
nieuwe goedkeuringsbeschikking gegeven, waarin rekening werd gehouden met de afstoting van de
activiteiten van Synthélabo op het gebied van verdovende werkzame stoffen.

Uit de hierboven aangehaalde beschikkingen blijkt dat de Commissie vastbesloten is erop toe te zien
dat de ondernemingen hun wettelijke verplichtingen ten volle nakomen. Door in deze zaken boeten
op te leggen maakt de Commissie duidelijk welk belang zij hecht aan de verplichting uit hoofde van
de concentratieverordening om haar volledige en juiste informatie te verstrekken. Dit is een essentieel
vereiste, wil de Commissie binnen de strikte termijnen van de concentratieverordening en met volle
kennis van de relevante feiten haar beschikkingen kunnen geven. Onjuiste of misleidende informatie
kan er de oorzaak van zijn dat de Commissie zich in haar beschikkingen vergist, hetgeen ernstige
gevolgen kan hebben voor de ondernemingen en de consumenten in de EU. De Commissie zal dan
ook haar procedureregels rigoureus blijven toepassen en in geval van overtreding van die regels
boeten blijven opleggen. Gezien de ernst van inbreuken op de procedureregels in concentratiezaken,
overweegt de Commissie ook of het opportuun is de Raad voor te stellen de bedragen van de boeten,
die op het ogenblik vrij laag zijn, te verhogen.

(117) Zaak nr. IV/M.1461.
(118) Zaak nr. IV/M.1555.
(119) Zaak nr. IV/M.1522.



waar strooizout wordt gebruikt. De Commissie besloot op grond hiervan de zaak naar de Franse
autoriteiten te verwijzen. Verder werd de overname van Petrofina door Total ten dele door de Franse
mededingingsautoriteiten behandeld, namelijk voorzover het de gevolgen van de operatie voor de
olieopslaginfrastructuur in Zuid-Frankrijk (de Languedoc- Roussillon) betrof, waar de operatie ernstige
bezwaren deed rijzen. Ook de zaak Totalfina/Elf Aquitaine (120) werd ten dele door de Franse autoriteiten
onderzocht.

192. In de zaak Exxon/Mobil dienden de Britse mededingingsautoriteiten een verzoek om verwijzing
in met betrekking tot een deel van de operatie, namelijk het deel dat betrekking had op de detailverkoop
van motorbrandstoffen in Noordwest-Schotland. De Commissie had echter reeds bezwaren
geformuleeerd die voor de markt van de detailverkoop van motorbrandstoffen in het gehele Verenigd
Koninkrijk golden. Omdat de bezwaren betreffende de gevolgen van de concentratie in Noordwest-
Schotland, waarop het verzoek om verwijzing betrekking had, binnen het kader van haar onderzoek naar
de markt van de detailverkoop van motorbrandstoffen in het gehele Verenigd Koninkrijk vielen, besloot
de Commissie die bezwaren als onderdeel van dat onderzoek te behandelen.

193. In de zaak EDF/London Electricity (121) verzochten de Britse autoriteiten om verwijzing op grond
van artikel 9, lid 4, van de concentratieverordening. De Britse autoriteiten wilden zeker stellen dat de
Director General of Electricity Supply, die krachtens de wet bevoegd is tot het vaststellen van
regelgeving voor de elektriciteitsindustrie, in staat zou blijven bepaalde maatregelen te treffen om de
transparantie van die regelgeving te waarborgen en de consument te beschermen. De Commissie was
echter van oordeel dat het verzoek op grond van artikel 9 niet aan de criteria voor verwijzing van een
zaak naar een lidstaat voldeed, omdat de operatie op geen van de betrokken afzonderlijke markten tot
versterking van een machtspositie leidde (artikel 9, lid 2, onder a)).

6. Beschikkingen op grond van artikel 21

194. In de zaak BSCH/A. Champalimaud (122) maakte Portugal bezwaar tegen de operatie, hoewel ze
door de Commissie was goedgekeurd. De Commissie trad met twee beschikkingen (van 20 juli en 20
oktober 1999) op tegen de door Portugal genomen maatregelen. Deze beschikkingen waren gebaseerd
op artikel 21 van de concentratieverordening, op grond waarvan de Commissie bij uitsluiting bevoegd
is om concentraties met een communautaire dimensie te beoordelen. Met deze beschikkingen, en
inzonderheid met de laatste van 20 oktober 1999, gaf de Commissie te kennen dat de door de Portugese
autoriteiten genomen maatregelen niet konden worden geacht gewettigde belangen te beschermen in de
zin van artikel 21. In de beschikkingen werd met name gesteld dat, in zoverre met de door de Portugese
autoriteiten genomen maatregelen de bescherming van nationale en strategische belangen werd beoogd,
ze met artikel 21 in strijd waren, zowel omdat de Portugese autoriteiten hadden verzuimd ze bij de
Commissie aan te melden als omdat de aangevoerde belangen niet als gewettigd konden worden
aangemerkt. Ook werd gesteld dat de belangen in verband met toezichtsregels waarop de Portugese
autoriteiten zich beriepen, niet als gerechtvaardigd konden worden beschouwd.

195. Bij de eerste beschikking op grond van artikel 21, die van 20 juli 1999, verzocht de Commissie
om opschorting van het besluit waarbij de Portugese minister van Financiën bezwaar tegen de operatie
maakte, en van de daaruit voortvloeiende maatregelen, zoals de schorsing van de stemrechten van BSCH
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(120) Zaak nr. IV/M.1628.
(121) Zaak nr. IV/M.1346.
(122) Zaak nr. IV/M.1616.



en A. Champalimaud in Mundial Confiança. Vervolgens besloot de Commissie wegens de weigering tot
opschorting van de tegen de BSCH/Champalimaud-operatie gerichte maatregelen een versnelde
inbreukprocedure tegen Portugal in te leiden. Dit was noodzakelijk om snel tot een oplossing te komen.
De transactie tussen BSCH en A. Champalimaud, ofschoon op grond van de communautaire regels
inzake concentratiecontrole goedgekeurd, kon niet worden geïmplementeerd. Bovendien gaf de Banco
Comercial Português het voornemen te kennen een overnamebod uit te brengen op de ondernemingen
van de Champalimaud-groep, zodat het noodzakelijk was dat de rechtssituatie met betrekking tot de
zeggenschap over die ondernemingen snel werd opgehelderd.

196. BSCH en de heer Antonio Champalimaud hebben inmiddels een nieuwe overeenkomst gesloten
die de vorige vervangt. Deze operatie is overeenkomstig de concentratieverordening aangemeld en zal
naar verwachting niet op bezwaren van de Portugese autoriteiten stuiten. Deze zaak is zeer belangrijk
voor het Gemeenschapsrecht en voor het bedrijfsleven, omdat eruit blijkt dat de Commissie snel en
vastberaden kan optreden wanneer het erop aankomt haar uitsluitende bevoegdheid op het gebied van
concentraties te bevestigen. Bovendien laat de zaak duidelijk uitkomen hoe belangrijk
grensoverschrijdende operaties in de sector van de financiële instellingen en banken zijn.

197. In de zaak EDF/London Electricity dienden de Britse autoriteiten, naast een verzoek op grond van
artikel 9 van de concentratieverordening, ook een verzoek om erkenning van bepaalde „gewettigde
belangen” in de zin van artikel 21, lid 3, in. Artikel 21, lid 3, bepaalt dat de lidstaten passende
maatregelen kunnen nemen ter bescherming van andere „gewettigde belangen” dan die welke in de
concentratieverordening in aanmerking zijn genomen, mits ze met de algemene beginselen en de overige
bepalingen van het Gemeenschapsrecht verenigbaar zijn. Belangen die verband houden met de openbare
veiligheid, de pluraliteit van de media en toezichtsregels moeten — zo is uitdrukkelijk bepaald — als
„gewettigd” worden beschouwd. Elk ander openbaar belang moet door de betrokken lidstaat aan de
Commissie worden meegedeeld en moet door haar na een toetsing op de verenigbaarheid ervan met het
Gemeenschapsrecht worden erkend, alvorens maatregelen ter bescherming van dat belang kunnen
worden genomen.

198. De Britse autoriteiten betoogden dat de handhaving van de integriteit van het stelsel van
regelgeving voor de elektriciteitssector een openbaar belang van het Verenigd Koninkrijk was. Het
Verenigd Koninkrijk achtte het van openbaar belang dat wijzigingen kunnen worden aangebracht in de
wettelijke vergunning van een openbaar elektriciteitsbedrijf, zelfs wanneer een dergelijk bedrijf bij een
concentratie met een communautaire dimensie betrokken is. Het Verenigd Koninkrijk stelde bijgevolg
voor wijzigingen aan te brengen in de vergunning van London Electricity. De Commissie kwam echter
tot de conclusie dat een erkenning als „gewettigd belang” niet noodzakelijk was, omdat het bij de
aanpassing van de vergunning van London Electricity die door de in het Verenigd Koninkrijk terzake
van de vaststelling van regelgeving voor de elektriciteitssector bevoegde instantie (de Director General
of Electricity Supply) werd voorgesteld, om de toepassing van bepalingen van nationaal recht ging en
omdat de aanpassing geen betrekking had op de concentratie zelf maar op het gedrag van de gefuseerde
ondernemingen na de concentratie; de bedoeling was ervoor te zorgen dat de regelgevende instantie in
staat zou blijven haar taak te vervullen.

7. Intrekking van een beschikking van de Commissie

199. In de zaak Sanofi/Synthélabo trok de Commissie op grond van artikel 6, lid 3, onder a), van de
concentratieverordening haar goedkeuringsbeschikking van 15 maart 1999 in. Na opmerkingen van
belanghebbende derden te hebben ontvangen, moest de Commissie constateren dat zich problemen op
het vlak van de concurrentie konden voordoen met betrekking tot de activiteiten van de partijen op het
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gebied van verdovende werkzame stoffen, waarvan de partijen in hun aanmelding geen beschrijving
hadden gegeven. De goedkeuringsbeschikking werd dan ook geacht op onjuiste informatie te berusten,
en er werden daarop geldboeten aan de partijen opgelegd (zie de inzet hierboven). Nadat de Commissie
haar intrekkingsbeschikking had gegeven, verstrekten de partijen haar de relevante informatie over
verdovende werkzame stoffen. De partijen verbonden zich er voorts toe de activiteiten van Synthélabo
op het gebied van verdovende werkzame stoffen af te stoten, waarna de Commissie de zaak met een
nieuwe goedkeuringsbeschikking afsloot.

8. Interpretatieve mededelingen

200. Als onderdeel van haar streven naar transparantie en duidelijkheid van de communautaire
concentratiecontrole heeft de Commissie de voorbije jaren een aantal interpretatieve mededelingen
betreffende verschillende aspecten van de concentratieverordening aangenomen. Vooraf werd telkens op
ruime schaal overleg gepleegd met de lidstaten, het bedrijfsleven en de beoefenaren van juridische
beroepen. In 1999 is op die manier overleg gepleegd over drie ontwerpmededelingen (123). De eerste
ontwerpmededeling, die betrekking heeft op beperkingen die rechtstreeks verband houden met en
noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van concentraties, is een herziene versie van de thans
geldende mededeling betreffende nevenrestricties, die sinds de inwerkingtreding van de
concentratieverordening van toepassing is. In het nu ter tafel liggende ontwerp wordt rekening gehouden
met de verfijning van de praktijk van de Commissie sedertdien. De tweede ontwerpmededeling — nieuw
en belangrijk — heeft betrekking op verbintenissen van de partijen bij concentraties, die, zoals uit een
groot aantal zaken blijkt, een vitale rol zijn gaan spelen als middel om problemen op het vlak van de
concurrentie uit de weg te ruimen. Het ontwerp omvat een uiteenzetting van de algemene beginselen die
van toepassing zijn, een overzicht van de verschillende soorten verbintenissen die tot op heden werden
aanvaard, en een beschrijving van de materiële en procedurele voorwaarden voor de indiening van
voorstellen van verbintenissen bij de Commissie en de daaropvolgende implementatie ervan door de
partijen. Met de derde ontwerpmededeling wordt beoogd de behandeling van bij de Commissie
aangemelde routinezaken te vereenvoudigen. Dit is van essentieel belang opdat de Commissie haar
middelen zo efficiënt mogelijk zou kunnen aanwenden. In het ontwerp wordt de vereenvoudigde
procedure, volgens welke in routinezaken voor een goedkeuring niet langer een formele beschikking van
de Commissie vereist zou zijn, beschreven en toegelicht. Tegelijk wordt een aantal waarborgen
ingebouwd om voor rechtszekerheid en transparantie te zorgen. Het ligt in de bedoeling van de
Commissie de drie mededelingen in de eerste helft van het jaar 2000 aan te nemen.
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(123) De tekst van de drie ontwerpmededelingen van de Commissie die hier worden besproken, kan worden geraadpleeg
op de website van DG COMP (http://europa.eu.int/comm/dg04/lawmerg/ draft_notices/index.html).



C — Statistisch overzicht
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Eindbeschikkingen (Verord. nr. 4064/89)

Eindbeschikkingen (art. 66 EGKS-Verdrag)

Aanmeldingen (Verord. nr. 4064/89)

Grafiek 4
Aantal jaarlijks gegeven eindbeschikkingen sinds 1992 en aantal aanmeldingen
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Grafiek 5
Opsplitsing volgens het soort operatie (1992-1999)
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III — STAATSSTEUN

A — Algemeen beleid

201. Tegen de achtergrond van de hervorming van de Commissie werd het jaar 1999 gekenmerkt door
vastberadenheid om de staatssteun in al zijn vormen streng te blijven controleren, met als duidelijke
doelstelling het bedrag van de in de Gemeenschap toegekende steun nog verder te verlagen. De
maatregelen die in voorgaande jaren waren genomen op het gebied van de modernisering en
vereenvoudiging van de procedureregels, de verbetering van de doorzichtigheid en de concentratie van
de middelen op belangrijke zaken, werden voortgezet.

202. Het zevende verslag inzake overheidssteun in de Unie (124), dat door de Commissie in maart werd
aangenomen, heeft betrekking op de jaren 1995-1997. In deze periode werd door de vijftien lidstaten
(Eur 15) jaarlijks gemiddeld 95 miljard euro staatssteun uitgegeven voor de sectoren nijverheid,
landbouw, visserij, kolenwinning, vervoer en financiële dienstverlening.

(in euro)

1993-1995 1995-1997 1995-1997

Geografische zone Eur 12 (*) Eur 12 Eur 15 (**)

Totaal steunbedrag (in miljoenen) 101 464 88 466 95 064

Steunbedrag voor de sector nijverheid (in miljoenen) 41 809 36 365 37 680

Steun per werknemer 1 460 1 298 1 261

(*) België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal
en Verenigd Koninkrijk.

(**) Eur 12 + Oostenrijk, Finland en Zweden.

Over het geheel genomen is er sprake van een aanzienlijke daling van 13 % in vergelijking met de
periode 1993-1995 (Eur 12). Alleen al aan de nijverheidssector werd 38 miljard euro aan steun
toegekend, ofwel 2,8 % van de toegevoegde waarde (Eur 15). Het steunbedrag per werknemer ging van
1 460 euro in 1993-1995 tot 1 298 euro (Eur 12) in 1995-1997.

203. Over de periode 1995-1997 werd 57 % van de steun voor de sector nijverheid verleend in het
kader van de regionale doelstellingen (125), terwijl de percentages voor de horizontale doelstellingen (126)
en specifieke sectoren (127) respectievelijk 31 % en 12 % bedroegen. Voorts is het opmerkelijk dat de
ad-hocsteun voor afzonderlijke bedrijven stabiliseerde op ongeveer 10 % van de totaalsteun voor de
nijverheidssector, terwijl uit de vorige verslagen duidelijk een toename op dit punt bleek.

204. Ondanks dat er een daling is ingezet, laat het zevende overzicht evenwel ook zien dat de
toegekende steun, absoluut gezien, hoog blijft. Bovendien laat het overzicht ook zien dat, uitgedrukt in
bijvoorbeeld het steunbedrag per werknemer of in steun als een percentage van het BNP, er verschillen
zijn tussen de steunbedragen die door verschillende lidstaten worden toegekend. Deze verschillen dienen
verder te worden verkleind. Derhalve moet met behulp van een geëigend controle-instrument een
stringent staatssteunbeleid worden gevoerd om de concurrentiepositie van de Gemeenschap op de
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(124) COM(1999) 148 def. van 30.3.1999.
(125) Regio’s die vallen onder artikel 87, lid 3, de alinea’s a) en c), van het EG-Verdrag.
(126) Onderzoek en ontwikkeling, milieu, MKB, handel, energiebesparingen en andere doelstellingen (hoofdzakelijk

redding en herstructurering).
(127) Scheepsbouw, ijzer- en staalindustrie, andere sectoren.



wereldmarkt te versterken en volledig te profiteren van de voordelen die de interne markt en de
Economische en Monetaire Unie bieden.

1. De modernisering van de controle op de staatssteun

205. Met hulp van de Raad treft de Commissie sinds ongeveer twee jaar allerlei soorten maatregelen
die beogen de voorwaarden van de controle op de staatssteun te moderniseren. Er bestaat een
allesomvattend, coherent en doeltreffend instrument waardoor de Commissie over een wet- en
regelgevingsinstrumentarium kan beschikken dat haar de middelen verschaft haar werkzaamheden te
concentreren op zaken die een werkelijke invloed op de gemeenschappelijke markt hebben, en dat de
administratieve belasting voor de ondernemingen vermindert terwijl de rechtszekerheid gewaarborgd
blijft en de doorzichtigheid wordt versterkt.

206. Zo trad op 16 april de procedureverordening (128) in werking waarin de regels voor de toepassing
van artikel 88 gedetailleerd worden beschreven. Enerzijds expliciteert en codificeert deze de bestaande
praktijk en de jurisprudentie van het Hof van Justitie, bijvoorbeeld als het gaat om de termijn waarbinnen
de Commissie een besluit moet nemen, de definitie van bestaande of nieuwe steunmaatregelen,
misbruikte steun, individuele steun of -regelingen en de rechten van belanghebbenden. Hieruit zal een
beter begrip van de regels inzake staatssteun voortvloeien.

207. Anderzijds versterkt de procedureverordening de controle op de steun. Deze verschaft de
Commissie aanvullende actiemiddelen, met name ten aanzien van de terugvordering van onrechtmatige
en onverenigbare steun. Vroeger liep de terugvordering van onverenigbare steun vaak vertraging op door
beroepen bij nationale en Europese rechterlijke instanties; de procedureverordening bepaalt nu evenwel
dat de lidstaten alle maatregelen moeten treffen die binnen hun respectieve rechtsstelsels beschikbaar
zijn, inclusief voorlopige maatregelen, om de terugvorderingsbeschikking onmiddellijk en effectief te
kunnen uitvoeren. Wat betreft de terugbetaling van onverenigbare steun moeten de ondernemingen van
de lidstaten alle op gelijksoortige wijze worden behandeld. Bovendien kan de Commissie controles ter
plaatse verrichten, wanneer zij ernstige twijfels heeft over de naleving van een individuele beschikking.
Voorts is de Commissie in geval van steunmisbruik, dat wil zeggen wanneer de steun door de
begunstigde in strijd met een beschikking van de Commissie wordt toegepast, ertoe gerechtigd de
procedure van artikel 88, lid 2, van het Verdrag in te leiden.

208. Ten slotte wordt met de procedureverordening beoogd de procedures in zekere mate te versnellen,
bijvoorbeeld als het gaat om de termijnen voor de besluitvorming in het kader van een eindbeschikking
na inleiding van de procedure van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag, of via het creëren van een strikt
kader voor de aanvullende verzoeken om inlichtingen door de Commissie en voor de reacties van de
lidstaten met het oog op het onderzoek van een dossier.

209. Een ander aspect van de modernisering van de controle op staatssteun werd ingevoerd bij
Verordening nr. 994/98 van 7 mei 1998, op grond waarvan de Commissie
groepsvrijstellingsverordeningen voor staatssteun kan aannemen. Krachtens deze verordeningen kunnen
bepaalde categorieën staatssteun verenigbaar met het Verdrag worden verklaard indien zij aan bepaalde
voorwaarden voldoen, en derhalve worden vrijgesteld van voorafgaande aanmelding en goedkeuring
door de Commissie. Op 28 juli nam de Commissie drie ontwerp-groepsvrijstellingsverordeningen inzake
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staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, opleidingssteun en de de minimis-regel aan. De
verordeningen bevatten duidelijke regels overeenkomstig de beleidslijnen in bestaande EU-richtsnoeren
en –kaderregelingen voor staatssteun. Het hoofddoel van de Commissie is niet langer onnodig middelen
te hoeven aanwenden voor de beoordeling van de talrijke standaardzaken die doorgaans met de EU-
voorschriften verenigbaar zijn. Hierdoor wordt de efficiëntie vergroot en krijgen de diensten van de
Commissie meer ruimte om zich op belangrijke zaken te concentreren. De lidstaten krijgen dan een
grotere verantwoordelijkheid als het gaat om de toepassing van de EU-regels voor staatssteun. Het
bedrijfsleven zal profiteren van een administratieve vereenvoudiging en een grotere doorzichtigheid. Op
24 en 25 november werd het adviescomité inzake staatssteun (bestaande uit vertegenwoordigers van de
lidstaten) over de ontwerp-verordeningen geraadpleegd.

210. Op 30 maart besloot de Commissie een voorstel (129) in te dienen tot wijziging van de doorzichtig-
heidsrichtlijn (130) (zie hierna). Op 24 november nam de Commissie een mededeling inzake staatsgaran-
ties (131) aan, waarin de aanpak van de Commissie met betrekking tot staatssteun in de vorm van een garan-
tie wordt beschreven (zie hierna). Voorts nam de Commissie met het oog op een versterkte controle op 8 juli
nieuwe richtsnoeren aan inzake staatssteun voor de redding en herstructurering van ondernemingen in moei-
lijkheden (132) (zie hierna). De communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het mi-
lieu (133), die in 1994 van kracht werd, verloor op 31 december 1999 haar rechtsgeldigheid. In december gaf
de Commissie een beschikking (134) waarin de geldigheidsduur van deze kaderregeling tot 30 juni 2000 werd
verlengd. Ten slotte nam de Commissie op 7 juli een mededeling aan betreffende de referentie- en disconte-
ringspercentages (135). Het gaat er hierbij voornamelijk om de regels op dit punt af te stemmen op de invoe-
ring van de euro. Zo is het referentiepercentage voor de elf landen van de eurozone voortaan identiek, en wel
gelijk aan het gemiddelde van de vijfjaars interbancaire swaprente, waaraan een opslag van 75 basispunten
wordt toegevoegd.

2. Staatssteun en fiscaal beleid

211. Er bestaat een algemene consensus over de noodzaak schadelijke belastingconcurrentie te bestrijden.
Zoals vermeld in de conclusies van de Raad van ministers van Economie en Financiën van 1 december 1997,
die in het teken stond van de activiteiten van de Werkgroep Gedragscode (136), zijn bijna 280 maatregelen po-
tentieel schadelijk bevonden. Na een diepgaand onderzoek door deze werkgroep naar al deze maatregelen
werden 66 ervan in de zin van de gedragscode als schadelijk aangemerkt. Uiteraard kunnen de in de ge-
dragscode gehanteerde criteria ter beoordeling van het al dan niet schadelijke karakter verschillen van de cri-
teria die worden gebruikt in het kader van het onderzoek als genoemd in artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.
De Commissie heeft derhalve aandachtig het geheel van deze maatregelen bestudeerd, overeenkomstig haar
Mededeling over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op maatregelen op
het gebied van de directe belastingen op ondernemingen (137). Bij de lidstaten werden met betrekking tot een
vijftigtal maatregelen aanvullende verzoeken om informatie ingediend. De resterende maatregelen zullen
binnenkort diepgaand worden onderzocht.
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(129) PB C 377 van 29.12.1999.
(130) Richtlijn 80/723/EEG van de Commissie van 25.6.1980 betreffende de doorzichtigheid in de financiële
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(131) PB C 71 van 11.3.2000.
(132) PB C 288 van 9.10.1999.
(133) PB C 72 van 10.3.1994.
(134) PB C 14 van 19.1.2000.
(135) PB C 241 van 26.8.1999.
(136) PB C 2 van 6.1.1998.
(137) PB C 384 van 10.12.1998.



212. Naast dit algemeen initiatief sloot de Commissie de formele onderzoeksprocedure betreffende de
regeling op grond waarvan staatssteun werd verleend aan huurders van niet voor bewoning gebruikte
gebouwen in het Customs House Docks Area (CHDA) in Dublin (138), nadat de Ierse autoriteiten de duur
van de belastingverlichting voor huurders krachtens die regeling hadden beperkt; dit voordeel zal nu in
2003 vervallen in plaats van in 2010. In de beschikking is bepaald dat fiscale vrijstellingen
exploitatiesteun behelzen wanneer zij een onderneming bevrijden van de uitgaven die zij normalerwijze
in het dagelijkse bestuur of in haar gewone activiteiten zou moeten dragen. De continue aard van
exploitatiesteun heeft in het bijzonder geresulteerd in de conclusie dat deze, in principe, niet moet
worden toegestaan voor periodieke kosten die gedurende een aanzienlijke periode na het tijdstip waarop
de desbetreffende regio niet langer onder artikel 87, lid 3, onder a), valt, blijven ontstaan. Bovendien
vallen periodieke belastingvrijstellingen net als steunmaatregelen onder de procedure inzake dienstige
maatregelen van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag.

213. In de zaak van de fiscale steunmaatregelen voor investeringen in Portugal (139) beschouwde de
Commissie steunmaatregelen van een beperkte intensiteit in verhouding tot de kosten van de
gesubsidieerde projecten als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt voor zover zij zijn toegekend
om ondernemingen aan te sporen welbepaalde investeringen te verrichten. De betrokken regeling voert
doorzichtige regels in aan de hand waarvan het door elke onderneming ontvangen voordeel kan worden
berekend. Dergelijke steunmaatregelen verschillen niet van een subsidie en kunnen in aanmerking
komen voor de regionale afwijkingen van artikel 87, lid 3, onder a) en onder c) van het Verdrag in
overeenstemming met het bepaalde in punt 31 van de Mededeling van de Commissie over de toepassing
van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het gebied van de directe
belastingen op ondernemingen (140).

3. Doorzichtigheidsrichtlijn

214. De Commissie nam op 30.3.1999 een ontwerp-wijziging (141) aan van Richtlijn 80/723/EEG (142)
(de „doorzichtigheidsrichtlijn”). In haar huidige vorm stelt deze richtlijn de Commissie in staat de
financiële betrekkingen tussen de lidstaten en overheidsbedrijven te onderzoeken. Het is aan de
overheidsinstanties de Commissie op jaarbasis informatie te verschaffen over ondernemingen in de
nijverheidssector. Indien de Commissie daarom verzoekt, moeten zij tevens inlichtingen over andere
bedrijven verstrekken.

215. De voorgestelde wijziging is noodzakelijk geworden in het licht van de geleidelijke liberalisering
van de markt in Europa. De afgelopen jaren wordt de Commissie geconfronteerd met steeds meer
klachten over het gedrag van ondernemingen die bijzondere of uitsluitende rechten hebben en/of
vergoedingen ontvangen voor het verlenen van diensten van algemeen economisch belang, maar ook.
Om dergelijke klachten op grond van de staatssteunregels te behandelen, moest de Commissie oordelen
of de steun al dan niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt dan wel in aanmerking kon
komen voor de afwijking van artikel 86, lid 2 van het EG-Verdrag.
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216. De wijziging heeft als doel de rekeningen van (particuliere en openbare) ondernemingen die
dergelijke verschillende activiteiten verrichten, doorzichtig te maken. Deze is niet van toepassing op
sectoren waarvoor krachtens een ander communautair instrument reeds een scheiding van de rekeningen
is vereist (143), op gevallen waarin de dienst van algemeen economisch belang en/of het bijzondere of
uitsluitende recht is toegewezen via een open en doorzichtige procedure en op ondernemingen met een
jaarlijkse netto-omzet van minder dan 40 miljoen euro.

4. Mededeling inzake staatsgaranties

217. De Commissie nam op 24 november de „Mededeling van de Commissie inzake de toepassing van
de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties” (144) aan. De
Commissie is voornemens haar beleid op dit gebied zo doorzichtig mogelijk te maken, zodat haar
beschikkingen voorspelbaar zijn en gelijke behandeling wordt gegarandeerd. Het document bevat geen
nieuwe regels, maar geeft een beschrijving van de bestaande beoordelingsbeginselen.

218. Staatsgaranties worden gewoonlijk geassocieerd met een lening of andere financiële verplichting
die een lener met een kredietverschaffer aangaat, en kunnen worden toegekend als afzonderlijke
garanties of in het kader van garantieregelingen. Eventuele steun wordt meestal aan de lener toegekend,
omdat hij fondsen kan werven tegen lagere kosten dan zonder de garantie mogelijk zou zijn. In de
mededeling wordt uitgelegd hoe het steunelement van een garantie moet worden berekend en er worden
verscheidene berekeningsmethoden beschreven.

219. Onder bepaalde omstandigheden (bv. indien voor een bestaande lening in een later stadium een
garantie wordt gegeven zonder dat de voorwaarden worden veranderd) kan er eveneens steun worden
verleend aan de kredietverschaffer. Dit moet per geval worden bekeken.

220. De mededeling noemt ook enkele voorwaarden waaronder de Commissie er bij voorbaat van
uitgaat dat een garantie geen steunelement behelst. Deze voorwaarden houden in dat de lener zich niet
in financiële moeilijkheden bevindt en in principe op de financiële markten een lening tegen
marktvoorwaarden kan krijgen, dat de garantie gekoppeld is aan een specifieke financiële transactie en
een vastgesteld maximumbedrag en niet meer dan 80 % van de uitstaande lening dekt en dat voor de
garantie de marktprijs wordt betaald. Soortgelijke overwegingen kunnen worden gemaakt voor
garantieregelingen, waaronder dat de premie die de begunstigde ondernemingen betalen, zodanig moet
worden berekend dat de regeling naar alle waarschijnlijkheid zichzelf kan financieren. Uit het
voorgaande dient evenwel niet te worden geconcludeerd dat garanties automatisch steun bevatten indien
niet aan al deze voorwaarden wordt voldaan.

221. In de mededeling wordt niet ingegaan op het vraagstuk van de verenigbaarheid. Ten aanzien
daarvan gelden dezelfde regels als voor andere vormen van staatssteun.

222. De beginselen die in de mededeling worden uitgelegd, zijn van toepassing op alle vormen van
staatsgaranties, ongeacht of deze in een contract of bij wet zijn vastgelegd. Als steun in de vorm van een
garantie beschouwt de Commissie tevens de gunstiger financieringsvoorwaarden voor ondernemingen
die op grond van hun rechtsvorm uitdrukkelijk een staatsgarantie krijgen of waarvan verliezen door de
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staat worden gedekt. Hetzelfde geldt voor de overname door een staat van een belang in een
onderneming indien onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard in plaats van de gebruikelijke
beperkte aansprakelijkheid.

223. Voorts wordt in de mededeling uitgelegd wat de consequenties zijn van het niet-aanmelden van
staatssteun in de vorm van garanties. Garanties verschillen van andere steunmaatregelen van de staat (bv.
subsidies) in zoverre dat de staat niet slechts een juridische relatie met de begunstigde aangaat, maar ook
met derden, bijvoorbeeld de verstrekker van een lening waar de staat garant voor staat. Derhalve dient
te worden onderzocht of het toekennen van onrechtmatige staatssteun ook gevolgen heeft voor deze
derden. Dit is echter een zaak die op grond van het nationale recht moet worden beoordeeld.

B — Het begrip staatssteun

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

225. Of een voorgenomen maatregel als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag
wordt beschouwd, is van belang voor de nationale autoriteiten, die ingevolge artikel 88, lid 3, van het
EG-Verdrag en artikel 2 van de procedureverordening (145) verplicht zijn de voorgenomen maatregel bij
de Commissie aan te melden. Een heldere definitie van het begrip ‘staatssteun’ is ook van essentieel
belang voor potentiële steunbegunstigden, van wie verlangd wordt dat zij zorgvuldig nagaan of de steun
die zij zouden ontvangen, wel rechtmatig is. Indien een lidstaat er ook maar enigszins aan twijfelt of een
beoogde maatregel als steun wordt beschouwd, is het sterk aan te raden deze bij de Commissie aan te
melden. Anders loopt de begunstigde het risico dat hij de ontvangen steun, inclusief rente, moet
terugbetalen.

1. Herkomst van de middelen

226. Om als steun te worden aangemerkt, moet de steunmaatregel vanuit de staatsmiddelen worden
bekostigd. In de zaak Kinderkanal en Phoenix (146) was de Commissie van oordeel dat de kijk- en
luistergelden die in Duitsland van iedere eigenaar van een televisietoestel worden geïnd, als
staatsfondsen moeten worden beschouwd. Deze heffing is verplicht en moet worden betaald ongeacht of
de bezitter naar de programma’s van de publieke omroepen kijkt of niet. De fondsen worden op grond
van staatsverordeningen geïnd en verdeeld.

227. Evenzo beschouwde de Commissie de bedragen die Franse notarissen in plattelandsgebieden bij
de bank Crédit Agricole (147) in bewaring moeten geven, als overheidsfondsen. Overeenkomstig het
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Franse recht zijn deze notarissen verplicht de fondsen in bewaring te geven die zij van hun cliënten
ontvangen in verband met transacties die door notarissen bij Crédit Agricole moeten worden verricht. In
ruil daarvoor ontvangen de notarissen een provisie van 1 %. De Commissie merkte op dat de lidstaat
gebruik maakte van zijn discretionaire bevoegdheid Crédit Agricole uitsluitende rechten toe te kennen
om financiële middelen te ontvangen, en dat deze fondsen afkomstig zijn van notarissen die, in Frankrijk
als ministeriële ambtenaren namens een overheidsinstantie optreden. Derhalve concludeerde de
Commissie dat de door de notarissen in bewaring gegeven bedragen als staatsmiddelen moeten worden
aangemerkt.

228. In het arrest Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA en Dornier Luftfahrt
GmbH (148) van 17 juni merkte het Hof van Justitie op dat een bijzondere insolventieprocedure op de
staatsmiddelen kan drukken. Toestemming om een economische activiteit onder speciale bescherming
voort te zetten, kan voor de overheidsinstanties een extra last betekenen, indien de staat of de openbare
instellingen tot de belangrijkste schuldeisers van de onderneming in moeilijkheden behoren. De
onderneming zou voordelen genieten op kosten van de staat, zoals een staatsgarantie, een verlaagd
belastingtarief, vrijstelling van de verplichting boetes te betalen of kwijtschelding van publieke schulden.

2. Het voordeel voor de onderneming of ondernemingen

229. Het economische voordeel dat een onderneming dankzij een staatssteunmaatregel geniet, kan
leiden tot concurrentievervalsing in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Dit voordeel kan
op allerlei manieren en in verschillende omstandigheden worden verleend en wordt niet in verband
gebracht met de werking van de markt. Wanneer van een dergelijk voordeel geen sprake is, behelst de
maatregel geen steun. Dienovereenkomstig was de Commissie van mening dat de verlaging van de
concessierechten voor een publieke omroeporganisatie geen steun vormde (149). Deze verlaging
verschafte de omroep geen voordeel omdat in dit specifieke geval slechts het voordeel van zijn
particuliere concurrenten werd beperkt, die nog minder rechten betaalden. Ook in een zaak waar een
Spaanse wijnbouwonderneming steun ontving voor de restauratie van haar historische
kloostergebouwen, vond de Commissie dat er geen sprake was van steun (150). De gebouwen worden
niet gebruikt voor de economische activiteiten van de onderneming en de ontvangen steun dekte slechts
een klein deel van de restauratiekosten. De Commissie kwam tot de conclusie dat dit voor de
bedrijfsactiviteiten van de begunstigde geen enkel economisch voordeel betekende en dat er geen
concurrentievervalsing mogelijk was.

230. Volgens de vaste rechtspraak behelst de gedeeltelijke verlaging van de sociale lasten voor een
bepaalde industriële sector steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag (151). Op 5 oktober
1999 bepaalde het Hof van Justitie in zijn arrest betreffende het Franse textielplan (152) dat er ook sprake
is van voordeel wanneer de staat een verlaging van de sociale lasten toekent ter compensatie van de extra
kosten die ondernemingen maken als gevolg van collectieve overeenkomsten met de vakbonden. Deze
overeenkomsten zijn door de bedrijven in kwestie vrijwillig gesloten op basis van de economische
evaluatie van de partijen bij deze overeenkomst.
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231. Het voordeel is niet altijd duidelijk wanneer het anders dan via een rechtstreekse subsidie wordt
verleend. In haar mededeling inzake staatsgaranties (153) van 24 november 1999 nam de Commissie op
zich te zullen beoordelen in welke mate staatsgaranties een voordeel voor bedrijven kunnen vormen.
Wanneer de garantie tegen marktvoorwaarden wordt toegekend, gaat de Commissie er bij voorbaat van
uit dat deze geen steunelement bevat. Zo was de Commissie in de beschikking Hoogovens-Usines
Gustave Boël (154) van oordeel dat de interventie van de Belgische autoriteiten bij de overname van
Hoogovens-Usines Gustave Boël door Duferco in overeenstemming met de marktvoorwaarden was en
derhalve geen steun vormde.

232. In de Tubacex-zaak (155) was het Hof van Justitie niettemin van mening dat in bepaalde
omstandigheden marktprijzen voor bankleningen niet het geëigende criterium vormen om vast te stellen
of er een voordeel is verleend. Het Hof oordeelde dat de tarieven die een schuldeiser vraagt in geval
van uitstel van terugbetaling, aan de hand van andere criteria worden vastgesteld dan marktprijzen voor
bankleningen. In dit geval is de schuldeiser er niet op uit extra winst te maken, maar wil hij de
zekerheid hebben dat hij het verschuldigde bedrag terugkrijgt zonder verlies te lijden, bijvoorbeeld door
inflatie. Het Hof richtte zich op de achtergrond waartegen de Commissie de aanwezigheid van steun
dient te beoordelen. Fogasa, een instelling die onder supervisie staat van het Spaanse ministerie van
Arbeid en Sociale Zekerheid, heeft als taak salarissen uit te keren aan werknemers van insolvente
bedrijven die zelf hun personeel niet kunnen betalen. Het Hof was van oordeel dat dit niet vergeleken
kan worden met het verstrekken van leningen aan ondernemingen in moeilijkheden. De schulden van
de betrokken bedrijven lopen automatisch op omdat Fogasa de betaling van de salarissen overneemt.
Tubacex is wettelijk verplicht deze bedragen terug te betalen. Alleen over de wijze van terugbetalen
kan worden onderhandeld. Teneinde mogelijke steunelementen te kwantificeren, moet de Commissie
derhalve een vergelijkbare marktsituatie analyseren om een passend referentierentepercentage vast te
stellen. Fogasa moet dus worden vergeleken met een particuliere schuldeiser die een lening probeert
terug te vorderen door uitstel van terugbetaling toe te staan en over de voorwaarden van die
terugbetaling te onderhandelen. Volgens het Hof had de Commissie ten onrechte het betaalde
rentepercentage van 9 % met de normale marktprijzen voor bankleningen vergeleken, in plaats van te
kijken naar de tarieven die een particuliere schuldeiser in een vergelijkbare situatie zou vragen en die
vermoedelijk lager zouden uitvallen dan de marktprijzen.

233. De voorwaarden waaronder overheidsbedrijven diensten uitbesteden aan afhankelijke
ondernemingen die op de markt opereren, kunnen eveneens staatssteun vormen. In de Sécuripost-
zaak (156) was de Commissie evenwel van mening dat de contractuele relaties tussen de Franse La Poste
en Sécuripost op marktprijzen gebaseerd waren en er derhalve geen sprake was van een economisch
voordeel voor Sécuripost.

234. Specifieke vergelijkingen van het gedrag van een staat met marktomstandigheden worden
gevormd door zaken waar de staat kapitaal in zijn ondernemingen inbrengt. Hier past de Commissie het
beginsel van de particuliere investeerder toe. Dit instrument biedt de Commissie de mogelijkheid na te
gaan of een staat aan een overheidsbedrijf of aan een particulier bedrijf dat gedeeltelijk in
overheidshanden is, middelen verstrekt tegen gunstiger voorwaarden dan een particuliere investeerder
onder normale marktomstandigheden zou doen. Als dit inderdaad het geval is, is er sprake van
staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Deze aanpak werd bevestigd door het
Gerecht van eerste aanleg (157). Het erkende evenwel dat zelfs in het particuliere bedrijfsleven een
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moedermaatschappij gedurende een beperkte tijd de verliezen van haar dochterondernemingen mag
overnemen. Dit gedrag kan het gevolg zijn van het feit dat men het imago van het concern wil
ondersteunen of de activiteiten van dat concern wenst te heroriënteren. Het Hof heeft geoordeeld dat er
echter wel een redelijk vooruitzicht moet zijn dat de dochteronderneming weer met winst kan gaan
draaien. Een particuliere investeerder kan het zich na jaren van constante verliezen niet permitteren nog
meer kapitaal in een bedrijf te steken, wanneer dat zou leiden tot hogere kosten dan de liquidatie van de
onderneming. Het beginsel van de particuliere investeerder geldt ook in gevallen waar de staat afziet van
investeringsopbrengsten die een particuliere investeerder zou verlangen. In de Westdeutsche
Landesbank-beschikking kwam de Commissie tot de slotsom dat de opbrengst van 0,6 % die de deelstaat
Noord-Rijnland-Westfalen vroeg, lager is dan het percentage dat een particuliere investeerder zou
verwachten wanneer hij dergelijke gelden bij een bank belegt. Afstand doen van passende inkomsten
vormt een steunmaatregel (158).

235. Er wordt aan een onderneming evenwel geen discriminerend voordeel verleend in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag wanneer de staat van een bedrijf een product of dienst tegen de
marktprijs koopt. De Commissie oordeelde derhalve dat bijstand van de overheid voor
infrastructuurbeheerders, die hen in staat stelt een bepaalde dienst aan te bieden (bv. de aanleg en het
gebruik van tolwegen), geen steun vormt indien de infrastructuurbeheerder werd geselecteerd via een
niet-discriminerende, concurrerende aanbesteding die openstond voor alle feitelijke en potentiële
inschrijvers. Volgens de Commissie is een dergelijke procedure de beste manier om te waarborgen dat
de overheidssteun gelijk is aan het minimumbedrag dat nodig is om het project tot een goed einde te
brengen, en weerspiegelt deze zo de marktprijs voor de uitvoering van het project (159). Wanneer er geen
aanbesteding wordt gehouden, kan de Commissie in uitzonderlijke omstandigheden oordelen dat de
overheidsfinanciering de marktprijs vertegenwoordigt, indien de staatssteun door een onafhankelijke
deskundige aan de hand van algemeen aanvaarde marktindicatoren en taxatienormen is beoordeeld en
men tot de conclusie is gekomen dat de bedoelde steun gelijk is aan de minimumprijs die voor een dienst
of goed moet worden betaald (160).

236. In een zaak waar een lidstaat van een veerdienst een vooraf vastgesteld aantal vouchers tegen een
vooraf vastgestelde prijs kocht (161), oordeelde het Gerecht van eerste aanleg dat de prijs niet
noodzakelijkerwijs de marktprijs weerspiegelde. Het aantal gekochte vouchers was groter dan de
aantallen die in voorgaande jaren daadwerkelijk werden gebruikt. Bovendien konden de vouchers
uitsluitend buiten het hoogseizoen worden gebruikt, zodat de veerdienst niet voor eventuele
capaciteitsuitbreiding hoefde te zorgen in het hoogseizoen. Derhalve werd de transactie beschouwd als
het toekennen van een voordeel in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.

3. Het specifieke karakter van de maatregelen

237. Om vast te stellen of een maatregel steun behelst, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen
situaties waarin steun wordt verleend aan bepaalde ondernemingen of de productie van bepaalde
goederen, zoals beschreven in artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, en situaties waarin de maatregelen
in kwestie sectoroverschrijdende effecten sorteren, gelijkelijk van toepassing zijn op het gehele
grondgebied van de lidstaat en bedoeld zijn om de gehele economie te ondersteunen. In het laatste geval
is er geen sprake van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.
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(158) Zaak C 64/97.
(159) Het meest recent in zaak N 617/98 van 22.12.1999 (Container Terminal Utrecht).
(160) Zaken N 517/98 – South Wales European Freight Terminal, PB C van 24.3.1999 en N 121/99 – Oostenrijk, PB

C 245 van 28.8.1999.
(161) Zaak T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Commissie.



238. Dienovereenkomstig besloot de Commissie op 11 mei dat de Nederlandse belastingmaatregel
‘gedeeltelijk versnelde afschrijving van O&O-laboratoria’ als algemene belastingmaatregel geen
staatssteun vormt (162). De maatregel maakt het mogelijk dat een deel van de investering in een O&O-
laboratorium versneld kan worden afgeschreven. De Nederlandse autoriteiten beschikken niet over
discretionaire bevoegdheden als het gaat om de toepassing van de maatregel. De maatregel is niet
specifiek voor de sector, kan voor alle bedrijven gelden (op basis van gelijkheid) en heeft geen regionaal
of lokaal bereik. Hij heeft derhalve geen specifiek karakter.

239. Zelfs als de maatregel niet tot één sector beperkt blijft, kan deze als specifiek worden beschouwd.
In het bovengenoemde arrest van 17 juni 1999, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio
SpA en Dornier Luftfahrt GmbH (163), was het Hof van Justitie van mening dat een speciale Italiaanse
insolventieprocedure die afwijkt van de normale procedures, als een specifieke maatregel moet worden
beschouwd. Het Hof merkte op dat het de bedoeling is dat de relevante wet selectief wordt toegepast ten
gunste van grote industriële ondernemingen in moeilijkheden die bijzonder grote schulden hebben bij
bepaalde categorieën schuldeisers, voornamelijk in de overheidssector. Ook werd erop gewezen dat het
besluit van de minister van Industrie om de speciale procedure op de onderneming in moeilijkheden toe
te passen, werd beïnvloed door nationale industriële beleidsoverwegingen en dat het derhalve een
discretionaire beslissing betreft. In die omstandigheden heeft de wetgeving betrekking op specifieke
ondernemingen. In het arrest Déménagements-Manutention Transport SA (164) van 29 juni 1999
onderstreepte het Hof dat er geen sprake is van een algemene maatregel, wanneer de instelling die
financiële bijstand verleent, een zekere speelruimte heeft waardoor zij de begunstigden of de
omstandigheden waaronder de financiële bijstand wordt verstrekt, kan uitkiezen.

240. De Commissie beschouwde een Spaanse belastingkredietregeling als specifiek, omdat deze
beperkt was tot grote investeerders. De minimuminvestering (15 miljoen euro) die krachtens de regeling
wordt vereist om voor het krediet in aanmerking te komen, is zo hoog dat de toepassing ervan in de
praktijk beperkt blijft tot investeringen waarmee grote kapitaalbedragen gemoeid zijn. Dit wordt niet
gerechtvaardigd door de aard of de algehele structuur van het belastingstelsel waarop een uitzondering
wordt gemaakt (165). Het feit dat alleen grote investeerders voor het belastingkrediet in aanmerking
komen, maakt de regeling tot een specifieke maatregel, wat weer betekent dat er sprake is van staatssteun
in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag (166).

241. Op 17 juni bevestigde het Hof van Justitie de beschikking van de Commissie (167) waarin werd
bepaald dat de verlaging van de sociale lasten op grond van de Maribel bis/ter-regeling een selectieve
maatregel is (168). Ondernemingen die behoren tot de sectoren van de verwerkende industrie die niet zijn
gespecificeerd in de koninklijke besluiten krachtens welke de regeling is vastgesteld, en ondernemingen
in de tertiaire sector en de bouw worden van de verlaging uitgesloten. Noch het grote aantal begunstigde
ondernemingen, noch de diversiteit en het belang van de industriële sectoren waartoe deze
ondernemingen behoren, zijn voldoende redenen om te concluderen dat de Maribel bis/ter-regeling een
algemene maatregel van economisch beleid vormde.
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(162) Zaak N 18/97, PB C 225 van 7.8.1999.
(163) Zaak C-295/97.
(164) Zaak C-256/97; zie ook staatssteunzaak C 22/99 van 22.12.1999 (Ramondin).
(165) Vgl. de punten 23-27 van de Mededeling van de Commissie over de toepassing van de regels betreffende

steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen van
11.11.1998, PB C 384 van 10.12.1998.

(166) Zaak C 76/97 (Daewoo), PB L 292 van 13.11.1999; ook zaken C 22/99 (Ramondin) en C 48-54/99.
(167) Zaak C 14/96, PB 1997 L 95.
(168) Zaak C-75/97, België/Commissie.



4. Beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten

242. Er is al sprake van vervalsing of een risico op vervalsing van de mededinging als de staat slechts een
beperkt voordeel toekent aan een onderneming in een sector waar concurrentie heerst. Als kan worden aan-
getoond dat met betrekking tot ten minste een deel van de activiteiten van de begunstigde significante han-
del tussen lidstaten plaatsvindt, dan mag worden geconcludeerd dat het handelsverkeer door een dergelijke
maatregel ongunstig wordt beïnvloed. Derhalve concludeerde de Commissie in de zaak Marina di Sta-
bia (169) dat een jachthaven aan de Tireense zee in Zuid-Italië eveneens een beperkte vraag van de Zuid-Fran-
se kust zou aantrekken en derhalve het handelsverkeer tussen lidstaten zou beïnvloeden. Soms kan hierop
voor puur lokale diensten een uitzondering worden gemaakt. In de zaak van de steun voor het openbaar ver-
voer in het Laguna-gebied van Venetië oordeelde de Commissie dat een lokale dienst die dankzij een uitslui-
tend recht geen concurrentie te duchten heeft, de handel tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloedt (170).

243. In een Spaanse regeling voor vervroegd-pensioentoelages voor zelfstandige wegvervoerders (171)
vond de Commissie geen mogelijke aanknopingspunten voor concurrentievervalsing. Op grond van de
regeling kunnen zelfstandige wegvervoerders boven de zestig een toelage krijgen als zij hun beroep
definitief vaarwel zeggen. De begunstigden stoppen met hun bedrijfsactiviteiten en derhalve kan de
maatregel geen voordeel betekenen ten opzichte van ondernemingen die op de markt opereren, en het
handelsverkeer tussen de lidstaten niet beïnvloeden.

244. In de beschikking betreffende de compensatie van Nederlandse benzinestations dichtbij de Duitse
grens voor het vermeende omzetverlies als gevolg van hogere Nederlandse accijnzen beklemtoonde de
Commissie dat staatssteun niet moet worden gebruikt om ondernemingen aan de grens compensatie te
geven voor belastingverschillen tussen twee landen (172). De beschikking had betrekking op de stations
die niet onder de de minimis-regel vallen. Het Hof van Justitie bevestigde dat er wel degelijk sprake is
van steun wanneer een lidstaat via unilaterale maatregelen tracht de concurrentievoorwaarden in een
bepaalde economische sector beter af te stemmen op de voorwaarden die in andere lidstaten gelden (173).

C — Onderzoek naar de verenigbaarheid van steun met de gemeen-
schappelijke markt

1. Horizontale steun

1.1. Kleine en middelgrote ondernemingen

245. In het algemeen staat de Commissie positief tegenover steun aan kleine en middelgrote
ondernemingen, gezien hun structurele handicaps vergeleken met grote ondernemingen en hun
mogelijkheden tot innovatie, het scheppen van arbeidsplaatsen en groei. Op 28 juli keurde de Commissie
een ontwerp-groepsvrijstellingsverordening goed inzake steun aan kleine en middelgrote ondernemingen
(KMO’s). Het ontwerp volgt de lijn van de bestaande richtsnoeren voor steun aan KMO’s. Voorts behelst
het de mogelijkheid de investeringssteun te berekenen als steun voor het scheppen van werkgelegenheid
gekoppeld aan een investering. Dit betekent dat investeringssteun kan worden berekend als een
percentage van de kosten van de aanvullende werkgelegenheid die door de investering wordt gecreëerd.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

XXIXe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2000) 720 DEF. 101

(169) Zaak N 582/99.
(170) Zaak C 81/97.
(171) Zaak N 491/99.
(172) Zaak C 43/98.
(173) Zaak-6/97, Italië/Commissie, 19 mei 1999.



Dit concept werd voor het eerst in de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen geïntroduceerd. De
Commissie stelde voor het ook op KMO’s buiten steungebieden toe te passen, omdat het de
arbeidsintensieve industrie meer bevordert dan steun die gemeten wordt als een percentage van de
investeringen in vaste activa. Het kan vooral ondernemingen in de dienstensector helpen.

246. In haar beschikking betreffende het Deense Vaekstfonden (174) keurde de Commissie een
overheidsfonds goed dat bedoeld is om leningen met deelname in de resultaten te verstrekken en kapitaal
te steken in innovatiefondsen en risicokapitaalfondsen. De investering in de laatstgenoemde fondsen
wordt samen met particuliere investeerders verricht. De besluiten met betrekking tot de fondsen worden
genomen op grond van commerciële overwegingen. De Commissie was van mening dat de regeling geen
voordeel verleent aan de particuliere investeerders die in de fondsen participeren, waardoor de
concurrentie wordt vervalst in een mate die strijdig is met het gemeenschappelijk belang aangezien de
regeling bedoeld is om de ondernemingen de minimale aansporing te verstrekken die nodig is om hen
ervan te overtuigen om bijkomende risico’s te nemen die verband houden met investeringen in
innoverende KMO’s. Verder concludeerde de Commissie dat een eventueel voordeel ten gunste van de
kleine of middelgrote onderneming waarin de fondsen investeren, binnen de aanvaardbare drempels van
de KMO- en O&O-kaderregelingen zou vallen.

1.2. Onderzoek en ontwikkeling

247. Steun voor onderzoek en ontwikkeling is in het belang van de Gemeenschap en kan ook worden
goedgekeurd in de vorm van ad-hocsteun aan individuele ondernemingen. In de zaak Dornier Luftfahrt
GmbH (175) verleende de Commissie goedkeuring aan een staatsgarantie voor een O&O-project inzake
de ontwikkeling van een nieuwe lijn regionale vliegtuigen. De maatregel werd beschouwd als een
preconcurrentiële ontwikkeling en in overeenstemming geacht met de communautaire kaderregeling
inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (176). Evenzo keurde de Commissie een Nederlandse
steunmaatregel goed ter stimulering van een langdurig onderzoeksprogramma bij Shell Chemicals
BV (177). Het programma is een gemeenschappelijk initiatief van de Nederlandse regering en Shell
Chemicals. Het richt zich op drie thema’s: katalyse, diepgaande analytische methoden en moleculaire
toxicologie. Het onderzoek kan resulteren in nieuwe materialen, een beter begrip van de aard en/of de
samenstelling van materialen en productstromen en een beter begrip van de manier waarop een
wisselwerking plaatsvindt tussen bepaalde molecuulstructuren en menselijke cellen. De steun fungeert
onder andere als katalysator om de samenwerking tussen Shell Chemicals en de academische wereld te
intensiveren en heeft derhalve een stimulerend effect. De Commissie kwam tot de conclusie dat het
programma een combinatie is van fundamenteel en industrieel onderzoek en in overeenstemming is met
de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling.

1.3. Werkgelegenheid en opleiding

248. Een van de grootste uitdagingen voor de Gemeenschap is een manier te vinden om de
werkgelegenheidssituatie te verbeteren. Volgens de nieuwe bepalingen inzake werkgelegenheid in het
EG-Verdrag verbinden de lidstaten zich ertoe een gecoördineerde strategie te ontwikkelen voor het
scheppen van arbeidsplaatsen en het bevorderen van een goed opgeleide, vakkundige en flexibele
beroepsbevolking en een arbeidsmarkt die kan inspelen op economische veranderingen. De belangrijke
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rol die opleiding speelt bij de verbetering van het concurrentievermogen van de Gemeenschap alsmede
bij de totstandbrenging en het behoud van arbeidsplaatsen, heeft lidstaten ertoe aangemoedigd
investeringen in opleiding te bevorderen. Om het belang van deze categorie steun te onderstrepen, nam
de Commissie op 28 juli een ontwerp-groepsvrijstellingsverordening inzake opleidingssteun aan. Deze
is bedoeld om de bepalingen van de communautaire kaderregeling inzake opleidingssteun om te
zetten (178).

249. Als het gaat om hulp voor het scheppen van arbeidsplaatsen richt de Unie zich uiteraard op de
reguliere werkgelegenheid. Derhalve verleende de Commissie op 3 maart 1999 goedkeuring aan een
Italiaans voorstel om de sociale lasten te verlagen en een fiscale amnestieregeling in te stellen voor
werkgevers die hun zwartwerkers op een legale manier in dienst nemen (179). De Commissie erkende het
belang dat de Gemeenschap heeft bij de bestrijding van de schaduweconomie.

250. Steun om werkgelegenheid te behouden is gelijk aan exploitatiesteun. Daarom kan deze slechts
onder bepaalde voorwaarden worden goedgekeurd in regio’s die op grond van artikel 87, lid 3, onder a),
van het EG-Verdrag voor regionale steun in aanmerking komen. Via een beschikking inzake de verlaging
van de sociale lasten in de steden Venetië en Chioggia (180) nam de Commissie een negatief besluit ten
aanzien van steun voor het behoud van arbeidsplaatsen in het Laguna-gebied, maar keurde zij het
gedeelte van de regeling goed dat betrekking had op steun voor de aanwerving van minder bevoorrechte
werknemers en voor het scheppen van werkgelegenheid.

251. In de zaak van individuele steun voor de opleiding van werknemers aan Eli Lilly Ltd in het
Verenigd Koninkrijk (181) verleende de Commissie goedkeuring aan een project om het personeel van
Eli Lilly, een onderneming in de biofarmaceutische industrie, op te leiden. De Commissie stelde vast dat
het een algemeen opleidingsproject betrof in de zin van de communautaire kaderregeling inzake
opleidingssteun. Via het project worden vaardigheden aangeleerd die aan andere ondernemingen in
dezelfde bedrijfstak of aan ondernemingen die op verwante gebieden werkzaam zijn, kunnen worden
overgedragen. Het overdraagbare karakter van het project wordt onderstreept door het feit dat het
resulteert in nationaal erkende kwalificaties.

1.4. Milieu

252. Op 22 december besloot de Commissie de richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van het
milieu (182) tot 30 juni 2000 te verlengen. Het is de bedoeling dat na die datum nieuwe richtsnoeren van
kracht worden. In 1999 heeft de Commissie diverse malen gelegenheid gehad om haar interpretatie van
de bestaande richtsnoeren toe te lichten.

253. Op 21 april besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen verscheidene speciale
belastingbepalingen in de Duitse wet op grond waarvan in januari en februari 1999 een
milieubelastinghervorming werd ingevoerd (183). De regeling introduceerde een nieuw belastingtarief
voor elektriciteit en aardolie, maar omvat ook meerdere fiscale vrijstellingen, in het bijzonder verlaagde
belastingtarieven voor de nijverheidssector, landbouw en bosbouw en spoorwegvervoersdiensten.
Volgens de richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van het milieu kan, wanneer er milieubelastingen
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en -heffingen worden ingevoerd, staatssteun in de vorm van een verlaging van milieubelastingen onder
bepaalde voorwaarden gerechtvaardigd zijn. Dit kan het geval zijn indien sommige sectoren de extra
financiële last niet onmiddellijk kunnen dragen en tijdelijk verlichting nodig hebben. De Commissie was
van oordeel dat aan de voorwaarden voor een dergelijke goedkeuring was voldaan. Zij hield er rekening
mee dat momenteel niet alle lidstaten van de Gemeenschap of derde landen dergelijke energiebelastingen
heffen en derhalve heeft de invoering van milieubelastingen een negatieve invloed op de
concurrentiepositie van de betrokken ondernemingen. De Commissie hield ook rekening met het feit dat
de Duitse regering had toegezegd de maatregelen uiterlijk na drie jaar opnieuw ter goedkeuring aan te
melden. Voor de sectoren die onder het EGKS-Verdrag vallen, keurde de Commissie deze vorm van
steun eveneens goed (184).

254. De Commissie benadrukt dat de steun voor investeringen in verbeteringen op milieugebied
uitsluitend gebaseerd mag zijn op de aanvullende kosten die nodig zijn om aan de milieudoelstellingen
te voldoen. Derhalve hechtte zij slechts haar goedkeuring aan een deel van een steunmaatregel ten
behoeve van investeringen in de bouw van een proces-geïntegreerde gasturbine in de raffinaderij
Nerefco, die door de Nederlandse regering was voorgesteld (185). Voorts is het voor de toepassing van de
richtsnoeren vereist dat met de voorgenomen steun de doelstelling van milieubescherming daadwerkelijk
wordt verwezenlijkt. In de zaak Ferriere Nord SpA had de Commissie ernstige twijfels of
milieubescherming het eerste doel van de vermeende in aanmerking komende investeringen was en
leidde ze de procedure in (186).

1.5. Reddings- en herstructureringssteun

255. Op 8 juli nam de Commissie herziene richtsnoeren aan inzake steun voor de redding en herstructure-
ring van ondernemingen in moeilijkheden (187). In meerdere opzichten betekent de nieuwe tekst een aan-
scherping van de regels, in overeenstemming met de toezegging die de Commissie in 1997 in het actieplan
voor de interne markt heeft gedaan. In enkele van de grootste en meest controversiële staatssteunzaken van
de afgelopen jaren stond steun voor de redding en herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden
centraal. De Commissie heeft herhaaldelijk haar zorg uitgesproken over de hoogte van dergelijke steun in de
Europese Unie, die vaak op „ad-hoc”basis als reactie op een plotselinge crisis wordt gegeven en de concur-
rentieverhoudingen binnen de interne markt bijzonder verstoort.

256. De nieuwe tekst, die de vorige, in 1994 aangenomen, richtsnoeren vervangt, scherpt de regels op
verscheidene punten aan. Een van die punten betreft herhaalde herstructureringssteun. Het beginsel van
de eenmalige steun voorkomt dat een bedrijf binnen tien jaar na de afsluiting van een eerste
herstructurering voor de tweede maal herstructureringssteun ontvangt. In de tekst wordt aangegeven
welke bedrijven kunnen worden beschouwd als ondernemingen in moeilijkheden en er wordt benadrukt
dat nieuwe ondernemingen (inclusief ondernemingen die zijn opgezet uit de activa van vroegere
bedrijven) zijn uitgesloten. Tevens krijgen de lidstaten minder mogelijkheden om steun die om andere
redenen is goedgekeurd (zoals regionale steun), te geven aan bedrijven die hulp krijgen bij hun
herstructurering. Tegelijk blijven de grondbeginselen van de oude tekst gehandhaafd: reddingssteun is
een kortetermijnmaatregel terwijl de toekomstperspectieven van de onderneming worden beoordeeld, en
kan slechts in de vorm van leningen en garanties worden toegekend. Herstructureringssteun kan slechts
worden toegekend in het kader van een gedetailleerd herstructureringsplan dat het bedrijf weer
levensvatbaar maakt. In ruil daarvoor moet het bedrijf een vorm van compensatie bieden, bijvoorbeeld
via capaciteitsbeperking.
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257. De nieuwe regels hebben betrekking op de speciale situatie van de nieuwe deelstaten in Duitsland.
In de afgelopen jaren heeft de Commissie speciale regelingen getroffen in zaken die zich daar afspeelden,
met het oog op de bijzondere moeilijkheden die gepaard gingen met de overgang naar de markteconomie.
Ook in 1999 moest de Commissie vele van dergelijke zaken met betrekking tot bedrijven in de nieuwe
deelstaten beoordelen. In de nieuwe tekst worden duidelijke tijdslimieten aan deze speciale behandeling
gesteld, omdat de Commissie van mening is dat een speciale behandeling niet langer is gerechtvaardigd.
Met name zal het beginsel van de eenmalige steun na 31 december 2000 volledig van toepassing worden.

258. In veel van de Duitse herstructureringszaken had de Commissie geen bezwaren. In verscheidene ge-
vallen had zij echter reden om aan te dringen op levensvatbare en realistische herstructureringsplannen, zo-
als in haar beschikkingen inzake Spindelfabrik Hartha (188), Dieselmotorenwerk Rostock (189), Weida Leder
GmbH (190) of Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH (191). In de zaak Graphischer Maschinenbau
GmbH (192) verminderde de Commissie het voorgestelde steunbedrag omdat het hoger was dan het mini-
mumbedrag dat nodig was om de onderneming te herstructureren.

259. Herstructureringsplannen kunnen slechts worden goedgekeurd wanneer particuliere investeerders
daaraan een behoorlijke bijdrage leveren. In de zaak Verlipack/Heye-Glas (193) had de Commissie in een
eerder stadium geconcludeerd dat de deelname van de onderneming Heye-Glas aan de herstructurering
van Verlipack de vereiste significante bijdrage van de particuliere investeerder vormde. Later bleek
evenwel dat Heye-Glas zelf overheidsfinanciering had ontvangen om de ontvangen gelden in Verlipack
te investeren. In dit geval is het twijfelachtig of de investering voortvloeit uit een zakelijke beslissing
van een particuliere investeerder. Derhalve heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van
het EG-Verdrag opnieuw ingeleid.

1.6. Steun voor directe investeringen in het buitenland

260. Maatregelen van regeringen om directe investeringen in het buitenland te ondersteunen, vormen
staatssteun. Toch kunnen ze verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, als ze niet alleen het
concurrentievermogen van het bedrijfsleven binnen de Gemeenschap versterken maar ook andere
communautaire doelstellingen ondersteunen, zoals de ontwikkeling van het MKB. Bij de beoordeling
van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor directe investeringen in het buitenland volgt
de Commissie derhalve de kaderregeling voor steun aan KMO’s. De Commissie verleende goedkeuring
aan een Portugese fiscale steunregeling op grond waarvan aan Portugese ondernemingen steun werd
toegekend voor directe investeringen in het buitenland (194). De regeling sluit iedere directe of indirecte
exportsteun uit en bepaalt dat elke steun voor een grote onderneming en elke maatregel ten behoeve van
KMO’s, waardoor de intensiteitsdrempel van 7,5/15 % voor investeringssteun wordt overschreden,
afzonderlijk dienen te worden aangemeld. In de ontwerp-groepsvrijstellingsverordening voor steun aan
KMO’s wordt deze aanpak verduidelijkt door uitdrukkelijk steun toe te staan voor investeringen „binnen
of buiten de Europese Gemeenschap” (195).
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(188) Zaak 58/97 (ex NN 135/96), PB L 145 van 10.6.1999.
(189) Zaak C 6/97, PB L 232 van 2.9.1999.
(190) Zaak C 19/98.
(191) Zaak C 80/97 (ex NN 53/97).
(192) Zaak C 54/98 (ex N 101/98).
(193) Zaak NN 178/97, PB C 288 van 9.10.1999.
(194) Zaak N 96/99, PB C 375 van 24.12.1999.
(195) Artikel 3, lid 1, van de verordening.



2. Regionale steun

261. Sinds de invoering van de richtsnoeren (196) inzake regionale steunmaatregelen die de Commissie
in 1997 heeft goedgekeurd, bestaat er een strengere methode om vast te stellen welke gebieden in
aanmerking komen voor regionale steun en welke steunintensiteiten of regionale plafonds daarbij horen.
De Commissie wil zo de steungebieden objectiever definiëren, de geografische concentratie versterken
en de intensiteit van de regionale steun verminderen. De nieuwe regionale kaarten worden tussen 2000
en 2006 van kracht, de periode dat er opnieuw steun wordt verleend via de structuurfondsen.

262. Het jaar 1999 werd gebruikt om deze hervorming uit te voeren. De Commissie had de lidstaten
verzocht het ontwerp van hun regionale kaarten vóór eind maart 1999 aan te melden. De meeste van de
aanmeldingen werden evenwel later verricht. Toch kon de Commissie in 1999 regionale-steunkaarten
goedkeuren voor de vijf nieuwe Oost-Duitse deelstaten (197), Finland (198), Denemarken (199), Ierland,
Griekenland en de steungebieden in Portugal in de zin van artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-
Verdrag (200). Ten aanzien van Frankrijk, België en Nederland (201) en de regio’s van artikel 87, lid 3,
onder c), van het EG-Verdrag in Duitsland (202) en Portugal (203) heeft de Commissie de procedure van
artikel 88, lid 2, ingeleid, nadat zij had geconstateerd dat de ontwerpkaarten niet geheel in
overeenstemming waren met de richtsnoeren als het gaat om de afbakening van de in aanmerking
komende regio’s en/of de vaststelling van de steunintensiteiten. De kaarten van Oostenrijk, Spanje, Italië,
Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Zweden werden in december 1999 nog onderzocht uit hoofde
van de procedure van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag.

263. In dit kader heeft de Commissie de lidstaten gewaarschuwd dat steun toegekend op basis van
regelingen die niet conform de bepalingen van de regionale richtsnoeren zijn, onrechtmatig en
onverenigbaar is. Bovendien vormt regionale steun die vanaf 1 januari 2000 wordt verleend buiten de
regio’s die erkend zijn uit hoofde van een van de regionale uitzonderingsbepalingen van artikel 87, lid
1, van het EG-Verdrag, onrechtmatige steun. Een snelle voltooiing van de regionale kaarten en de
dienstige maatregelen die door de lidstaten in 1998 zijn aanvaard, is noodzakelijk om in de nieuwe
programmeringsperiode steun via de structuurfondsen mogelijk te maken.

264. De multisectorale kaderregeling inzake regionale steun voor grote investeringsprojecten (204), die
op 1 september 1998 voor een periode van drie jaar in werking trad, werd dit jaar voor het eerst
toegepast. Op 21 april besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen regionale steun die door
Spanje was aangemeld ten behoeve van de onderneming Rockwool Penisular SA (205). De multisectorale
kaderregeling is gericht op een striktere controle van zaken met een hoog concurrentieverstorend
potentieel (206). De regeling kent een bonus toe bovenop steun ter financiering van investeringen die
direct en indirect banen creëren. Zij vermindert het steunbedrag ingeval de investering de capaciteit
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(196) PB C 74 van 10.3.1998.
(197) Zaak N 195/99 (PB C 340 van 27.11.1999).
(198) Zaak N 238/99 (PB C 33 van 5.2.2000).
(199) Zaak N 229/99 (nog niet gepubliceerd).
(200) Respectievelijk zaak N 523/99, N 469/99 en N 305/99 (nog niet gepubliceerd).
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PB C 332 van 20.11.1999, C 351 van 4.12.1999 en C 326 van 13.11.1999).
(202) Zaak C 47/99 (ex N 195/99) (PB C 340 van 27.11.1999).
(203) Zaak C 78/99 (ex N 305/99), nog niet gepubliceerd.
(204) PB C 107 van 7.4.1998.
(205) Zaak N 94/99 (PB C 288 van 9.10.1999).
(206) Voor nadere bijzonderheden over de multisectorale kaderregeling zie punt 210 tot 212 van het Mededingingsverslag

over 1997.



verhoogt in een krimpende sector of wanneer er sprake is van overcapaciteit of in gevallen waarin de
begunstigde vóór de tenuitvoerlegging van de gesteunde investering een marktaandeel van minstens
40 % in handen heeft. In de regeling wordt tevens rekening gehouden met het kapitaalintensieve gehalte
van het gesteunde project. De Commissie toonde aan dat zij in staat was zich te houden aan de zeer
strakke onderzoekstermijnen die in deze kaderregeling worden genoemd.

265. De Commissie sloot de formele onderzoeksprocedure met betrekking tot de regeling op grond
waarvan staatssteun werd toegekend aan huurders van niet voor bewoning gebruikte gebouwen in het
Customs House Docks Area in Dublin (207), zoals gewijzigd door de Ierse autoriteiten. De Commissie
was bezorgd over het langetermijneffect van het belastingvoordeel, dat naar verwachting tot ver na 31
december 1999 (de vervaldatum voor de huidige gunstiger kaart van de steungebieden) zou voortduren,
mogelijk tot 2010. Die zorg werd nog versterkt doordat de zaak fiscale steun en exploitatiesteun behelst.
Wat betreft deze beide vormen van steun getroost de Commissie zich bijzondere inspanningen om
rechtvaardige concurrentievoorwaarden te garanderen. Omdat de Ierse autoriteiten de maximale duur van
de belastingverlichting die op grond van de regeling aan huurders werd toegekend, hebben beperkt tot
2003 (in plaats van 2010), kwam de Commissie tot de slotsom dat de regeling verenigbaar was met
artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag.

3. Sectorale steun

3.1. Sectoren waarop speciale regels van toepassing zijn

3.1.1. Scheepsbouw

266. Verordening (EG) nr. 1540/98 van de Raad betreffende de steunverlening aan de
scheepsbouw (208) trad op 1 januari 1999 in werking. Krachtens de verordening blijft het mogelijk
exploitatiesteun toe te kennen ten behoeve van scheepsbouwcontracten die vóór eind 2000 worden
gesloten. Uit de aanmeldingen die de Commissie heeft ontvangen, blijkt dat de lidstaten ervoor kiezen
hun bestaande steunprogramma’s voor dit type steun voort te zetten. Overeenkomstig de bepalingen van
artikel 12 van de verordening diende de Commissie een verslag in over de situatie in de mondiale
scheepsbouwsector (209), dat op 9 november 1999 door de Raad werd besproken. Dit verslag beschrijft
met name de cruciale ontwikkelingen op de scheepsbouwmarkt in 1998 en begin 1999. Deze periode
werd gekenmerkt door een beperkt aantal nieuwbouworders en zeer lage prijzen. De Raad bekrachtigde
de aanbevelingen van het verslag en verzocht de Commissie hem, zodra dit nodig zou zijn, van de
ontwikkelingen op de hoogte te stellen.

267. De herstructureringsperiode van het publieke Spaanse scheepsbouwconcern AESA en van MTW-
Werft en Volkswerft in Oost-Duitsland eindigde op 31 december 1998. De herstructureringssteun die aan
deze scheepswerven werd toegekend, viel onder de bepalingen van Verordening nr. 1013/97 van de
Raad (210). De laatste steuntranche voor Volkswerft werd op 8 september 1999 goedgekeurd (211). In
oktober 1999 overlegde de Commissie het laatste verslag aan de Raad overeenkomstig artikel 2 van de
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(209) COM(1999) 474 def. van 13.10.1999.
(210) Verordening nr. 1013/97 van de Raad van 2 juni 1997 betreffende de steunverlening aan bepaalde scheepswerven

die worden geherstructureerd, PB L 148 van 6.6.1997.
(211) Zaak N 694/98, PB C 27 van 29.1.2000.



verordening (212). Deze kwam tot de conclusie dat in alle gevallen de herstructureringsprogramma’s
daadwerkelijk zijn afgerond. De twee Duitse werven werden begin 1998 tot grote scheepsbouwconcerns
geprivatiseerd. Deze werven meldden positieve resultaten voor het eerste jaar na de privatisering. Met
uitzondering van één werf die in de herstructureringsperiode werd geprivatiseerd, leden de resterende
openbare scheepswerven in Spanje in 1998 aanzienlijke verliezen, waardoor zij hun doelstelling van
levensvatbaarheid niet konden verwezenlijken. De Commissie blijft toezicht houden op de naleving van
de capaciteitsbeperking die geldt voor de scheepswerven in Duitsland en Spanje.

268. In oktober 1999 heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van
staatssteun van 110,9 miljoen euro in de vorm van belastingkredieten aan het Spaanse publieke
scheepsbouwconcern AESA (213). De Commissie oordeelde dat deze steun niet verenigbaar was met de
voorwaarden van de beschikking van de Commissie van 1997 inzake de bovengenoemde
herstructureringssteun voor deze scheepswerven. Het in 1997 goedgekeurde pakket steunmaatregelen
omvatte een steunbedrag in de vorm van speciale belastingkredieten ten belope van 349 miljoen euro
voor de periode 1995-99, teneinde de scheepswerven te compenseren voor de onmogelijkheid te
profiteren van belastingkredieten krachtens het algemene belastingconsolidatiesysteem in Spanje. Later
werden de scheepswerven evenwel opgenomen in de publieke holding Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, die krachtens het algemene belastingconsolidatiesysteem wel
belastingkredieten kon verkrijgen door verliezen in een bepaald deel van het concern te verrekenen met
winsten elders. Door de gewijzigde omstandigheden ontvingen de scheepswerven in 1998 een algemeen
belastingkrediet overeenkomstig het recht dat zij op basis van hun resultaten in 1997 op dergelijke
kredieten hadden. Niettemin ontvingen de scheepswerven in juli 1998 ook een speciaal belastingkrediet
van 110,9 miljoen euro. Ondanks dat het in 1997 goedgekeurde maximumbedrag voor speciale
belastingkredieten niet werd overschreden, kwam de Commissie tot de conclusie dat deze betaling niet
gerechtvaardigd was en derhalve onverenigbaar met de oorspronkelijke beschikking.

269. In juli 1999 heeft de Commissie een beschikking gegeven ten aanzien van de overschrijding van
de nieuwbouwcapaciteit door Kvaerner Warnow Werft (214) in Oost-Duitsland. De Commissie besloot
dat de scheepswerf 41,5 miljoen euro plus rente moet terugbetalen wegens zijn grote
capaciteitsoverschrijding in 1998. Tijdens haar onderzoek ontdekte de Commissie dat er in 1997 sprake
was geweest van nog een andere overschrijding en in juli 1999 heeft zij ten aanzien van deze kwestie
de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid (215).

3.1.2. Staalindustrie

270. De Zesde Staalsteuncode (216), die regels geeft voor het toekennen van steun aan de staalindustrie,
blijft van kracht totdat het EGKS-Verdrag in juli 2002 vervalt. De code bepaalt dat uitsluitend steun voor
onderzoek en ontwikkeling, voor verbeteringen op milieugebied en voor sociale doeleinden in
samenhang met een permanente fabriekssluiting verenigbaar kan zijn.

271. De Commissie gaf op grond van artikel 88 van het EGKS-Verdrag een eindbeschikking ten
aanzien van het niet terugvorderen door Duitsland van onverenigbare steun die aan Neue Maxhütte was
toegekend (217). Door middel van deze beschikking, de laatste stap in een procedure die in 1998 werd
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(217) PB L 230 van 31.8.1999.



aangevangen, werd bevestigd dat Duitsland zijn verplichtingen ingevolge het EGKS-Verdrag niet was
nagekomen.

272. Voorts werkt de Commissie nauw samen met de kandidaat-landen om ervoor te zorgen dat de
herstructureringsplannen van hun staalondernemingen stroken met de normen die tijdens het
herstructureringsproces in 1993/94 in de EU werden gehanteerd. De Commissie ziet erop toe dat de Raad
over relevante kwesties geïnformeerd blijft.

3.1.3. Kolenindustrie

273. Een aantal zaken had betrekking op de Europese kolenindustrie. Op 22 december 1998 heeft de
Commissie Duitsland (218) toestemming gegeven voor het boekjaar 1999 financiële steun aan de
kolenindustrie beschikbaar te stellen ten belope van in totaal 4 607,3 miljoen euro (9 195,3 miljoen
DEM). Hiervan was 4 226,8 miljoen euro (8 436 miljoen DEM) bestemd voor de lopende productie en
380,4 miljoen euro (759,3 miljoen DEM) ter dekking van lasten uit het verleden.

274. Op 20 januari 1999 heeft de Commissie aan Frankrijk een schriftelijke aanmaning (219) gezonden in-
zake de steun die aan Charbonnages de France (CdF) was uitgekeerd en door de Commissie was goedge-
keurd ter ondersteuning van de productie voor de boekjaren 1994 (Beschikking nr. 95/465/EGKS), 1995
(Beschikking nr. 95/579/EGKS) en 1996 (Beschikking nr. 96/458/EGKS). De aanmaning had ook betrek-
king op de jaren 1997 en 1998 waarvoor nog geen staatssteun is goedgekeurd. De Commissie verstuurde de
brief als antwoord op een klacht van vijf Franse ondernemingen over het vermeende misbruik van staats-
steun die Frankrijk jaarlijks aan het overheidsbedrijf CdF toekent. In de brief spreekt de Commissie haar af-
keuring uit over de verkoop van steenkool door het CdF-concern tegen een prijs die in het algemeen lager
ligt dan de prijs op de wereldmarkt, een handelwijze die via staatssteun wordt bevorderd. Op 9 juli 1999
heeft de Commissie aan Frankrijk een tweede schriftelijke aanmaning (220) gezonden inzake de produc-
tiesteun die aan CdF was uitgekeerd voor de boekjaren 1997, 1998 en 1999 en niet door de Commissie was
goedgekeurd. De vraag dringt zich op of de leningen die CdF op de financiële markten heeft uitgegeven,
binnen de definitie van steun in de zin van de communautaire regels vallen; uit een financiële analyse door
de diensten van de Commissie is gebleken dat de bedoelde leningen uitsluitend zijn uitgegeven om exploi-
tatieverliezen te dekken alsmede de rentelasten die uit vroegere leningen voortvloeien. Ondanks zijn kri-
tieke financiële situatie bezit CdF op de internationale financiële markten de beste kredietbeoordeling voor
zijn leningen op korte en middellange termijn (Standard & Poor’s AAA, bevestigd door Moody’s). Omdat
een formele garantie ontbreekt, is de Commissie van mening dat zulk een vertrouwen van de financiële
markten slechts kan worden verklaard door het feit dat de Franse staat een stilzwijgende garantie biedt voor
leningen die aan CdF zijn uitgegeven, wat als niet-aangemelde staatssteun kan worden beschouwd.

275. Op 4 mei 1999 heeft de Commissie Spanje toestemming (221) gegeven voor het boekjaar 1999
financiële steun beschikbaar te stellen ten belope van 1 071,3 miljoen euro (178 250 miljoen ESP). Van
dit bedrag is 727,4 miljoen euro (121 030 miljoen ESP) bestemd voor de lopende productie, terwijl 343,9
miljoen euro (57 220 miljoen ESP) bedoeld is ter dekking van lasten uit het verleden.

276. Op 18 januari 1999 heeft een Britse kolenproducent (RJB Mining plc) het Gerecht van eerste
aanleg (222) verzocht om nietigverklaring van de beschikking inzake de toekenning van staatssteun aan
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de Duitse kolenindustrie (223) voor het boekjaar 1998. Op 3 maart 1999 heeft dezelfde producent het
Gerecht van eerste aanleg (224) verzocht om nietigverklaring van de beschikking inzake de toekenning
van staatssteun aan de Duitse kolenindustrie (225) voor het boekjaar 1999.

277. Ook op 3 maart 1999 heeft dezelfde producent zich tot het Gerecht van eerste aanleg (226) gewend
met de klacht dat de Commissie verzuimd had na te gaan of de overname van Saarbergwerke GmbH en
Preussag Anthrazit GmbH door Ruhrkohle AG met behulp van niet-aangemelde staatssteun had
plaatsgevonden. Reeds op 25 januari 1999 had een Duitse stroomproducent (VASA Energy GmbH &
Co.) zich tot dit Gerecht (227) gewend met een verzoek dat op meerdere punten met de bovengenoemde
klacht overeenkomt; dit verzoek was gericht tegen de Commissie, die geen actie zou hebben ondernomen
nadat de producent zich over deze kwestie had beklaagd.

278. Op 9 september 1999 heeft het Gerecht van eerste aanleg het verzoek RJB Mining plc verworpen
met betrekking tot twee rechtsvragen in zaak T-110/98 (228) met betrekking tot de nietigverklaring van
de beschikking van de Commissie inzake de toekenning van staatssteun aan de Duitse kolenindustrie
voor het boekjaar 1997 (229).

3.1.4. Automobielindustrie

279. In 1999 heeft de Commissie 16 beschikkingen gegeven inzake steun aan de automobielbranche,
waaronder 10 besluiten tot het inleiden van de in artikel 88, lid 2, bedoelde procedure. Regionale
steunmaatregelen en opleidingssteun zijn voor een bedrag van 107 miljoen euro goedgekeurd. Met de
negatieve of gedeeltelijk negatieve beschikkingen is een verbod gelegd op de toekenning van 28 miljoen
euro aan regionale steun.

280. De noodzaak van regionale steun is met name bekeken aan de hand van de mobiliteit van het
project. Deze moet worden aangetoond door middel van verschillende factoren, waaronder een door de
investeerder uitgevoerde studie van de vestigingsplaats. De als alternatief voorgestelde locatie moet
geloofwaardig zijn in het licht van het commerciële beleid van de onderneming, de risico’s voor de
reputatie, de ondernemingsstrategie enz.… Indien de mobiliteit niet is bewezen, kan er geen goedkeuring
worden gegeven voor een steunmaatregel. De Commissie controleert bovendien of de investeerder bij
het nemen van zijn besluit om een project te vestigen in een steungebied, rekening heeft gehouden met
een toekenning van staatssteun. Indien dit niet het geval is, dan wordt ervan uitgegaan dat de
steunmaatregel, in navolging van de negatieve beschikking die op 22 december in het Fiat Mirafiori
Meccanica-dossier (230) werd gegeven, niet bijdraagt aan het bereiken van de doelen die in artikel 87,
lid 3, staan beschreven; er kan dus geen goedkeuring worden gegeven voor de steun.

281. De evenredigheid van een regionale steunmaatregel wordt beoordeeld aan de hand van een
kosten-batenanalyse. Hierbij wordt rekening gehouden met het geheel aan factoren die de keuze van de
investeerder voor een plaats van vestiging hebben bepaald. Er wordt speciale aandacht besteed aan de
kosten van een vermindering of beëindiging van de bedrijfsactiviteiten die voort zouden komen uit een
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theoretisch ongunstige vestigingskeuze op de geselecteerde locatie. De op 29 september door de
Commissie gegeven beschikking in de zaak Mercedes Vitoria (231) illustreert deze praktijk. Het feit dat
is besloten een procedure in te leiden ten aanzien van het Rover Longbridge-dossier (232) toont aan dat
economische risico’s, bijvoorbeeld een vertraging bij het opstarten van de commerciële productie, tevens
deel moeten uitmaken van deze analyse.

282. In zijn arrest van 15 december (233) heeft het Gerecht van eerste aanleg de bezwaren van Saksen en
Volkswagen in het beroep dat was aangetekend tegen de beschikking van de Commissie van 26 juni
1996 (234) inzake toegekende steunmaatregelen voor de fabrieken in Mosel en Chemnitz, verworpen. Naast
een beoordeling van de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 87, lid 2, onder c), en 87, lid 3, onder b),
heeft het Gerecht de analyse van de Commissie bevestigd met betrekking tot de aard van een „investering op
onontsloten terrein (greenfield investering)” of van een „uitbreiding” van gemaakte investeringen waarbij
rekening is gehouden met het ter plekke aanwezig zijn van een adequate infrastructuur, een georganiseerde
logistiek, arbeidskrachten die voldoen aan de opleidingseisen en een goed ontwikkeld netwerk van toele-
veranciers. Het Gerecht stelde tevens nadrukkelijk dat de Commissie het recht had te verwijzen naar de over-
capaciteit in de automobielbranche om zo, door rekening te houden met het communautair belang, de uitbe-
taling van een gedeelte van de desbetreffende steunmaatregelen te weigeren.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

XXIXe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2000) 720 DEF. 111

(231) Zaak N 697/98 (PB C 351 van 4.12.1999).
(232) Zaak C 79/99 (ex N 481/99), PB C 62 van 4.3.2000.
(233) Gevoegde zaken T 132/96 en T 143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG en Volkswagen Sachsen

GmbH/Commissie.
(234) PB L 308 van 29.11.1999.

Inzet 10: Staatssteun aan Skoda, een voorbeeld van de toepassing van de regels voor
staatssteun in kandidaat-landen

De Europaovereenkomst met de Republiek Tsjechië voorziet in een toepassing van de communautaire
verworvenheden op het gebied van de steunmaatregelen van de staten. Voor de automobielindustrie be-
tekent dit dat steunmaatregelen ten gunste van een autoproducent moeten overeenstemmen met de voor-
schriften van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor de automobielindustrie (1).

Vanuit een streven naar meer transparantie, hebben de Tsjechische autoriteiten de Commissie op de
hoogte gesteld van hun voornemen regionale steun toe te kennen aan Skoda ten behoeve van een grote
investering in de fabriek in Mlada Boleslav. Het Directoraat-generaal Concurrentie heeft vervolgens
technische bijstand verleend, met name door het opstellen van een kosten-batenanalyse, om de
Tsjechische autoriteiten in staat te stellen de kaderregeling voor de automobielindustrie toe te passen.

Ten opzichte van een aanvankelijk voorgenomen steunbedrag ter hoogte van 130 miljoen dollar,
hebben de Tsjechische autoriteiten derhalve het besluit genomen een nettosubsidie toe te kennen van
22 miljoen dollar, oftewel een steunintensiteit van 6,5 %.

De Commissie is van mening dat deze samenwerking tot voorbeeld kan strekken voor de wijze waarop er
met alle kandidaat-landen moet worden samengewerkt. Ze is derhalve vastbesloten erop toe te zien dat de
communautaire verworvenheden op mededingingsgebied in ieder kandidaat-land worden toegepast.

(1) PB C 279 van 15.9.1997.



3.1.5. Synthetische vezels

283. In 1999 is de Commissie nauwlettend blijven toezien op de toepassing van de kaderregeling voor
steunmaatregelen in de sector synthetische vezels (235) en heeft zij nauwgezet de inlichtingen nagetrokken
over mogelijke schendingen die haar onder de aandacht werden gebracht. Dienaangaande heeft de Com-
missie besloten een negatieve eindbeschikking te geven ten aanzien van de staatssteun die de Duitse auto-
riteiten wilden toekennen aan Saxonylon Textil GmbH (236), een dochteronderneming van het Singaporaan-
se Tolaram-concern. De Commissie heeft rekening gehouden met het feit dat het project een aanzienlijke
verhoging met zich brengt van de capaciteit in polyamidefilamentgaren, een product waarbij er geen struc-
tureel gebrek aan aanbod bestaat, en met het feit dat de voorgestelde steunintensiteit een verdubbeling bete-
kende van het maximale, door de kaderregeling voor grote ondernemingen toegestane bedrag.

3.1.6. Vervoer

Wegvervoer

284. Wat de sector wegvervoer betreft, heeft de Commissie besloten maatregelen voor te stellen die
nodig zijn voor het afschaffen, met ingang van eind 1999, van enerzijds een systeem van tolvrijstellingen
op de Tauern-autosnelweg in Oostenrijk, en anderzijds een Italiaanse steunmaatregel voor kleine en
middelgrote ondernemingen ten behoeve van de aanschaf van speciale transportvoertuigen. Dit tweede
besluit consolideert het beleid van de Commissie waarbij wordt gesteld dat steunmaatregelen voor de
aanschaf van vervoermiddelen niet in het algemeen belang zijn op markten die te kampen hebben met
een overcapaciteit.

285. De Commissie heeft tevens een positieve beschikking gegeven ten aanzien van een programma
van steunmaatregelen voor de herstructurering van het wegvervoer en voor de ontwikkeling van het
intermodaal vervoer in Italië (237). De Commissie heeft met betrekking hiertoe geoordeeld dat de
steunmaatregelen aan het gecombineerd vervoer verenigbaar waren met de gemeenschappelijke markt,
voorzover zij de bevordering van economisch levensvatbare transacties op middellange termijn tot doel
hebben die geen concurrentievervalsing kunnen veroorzaken tussen de exploitanten en tussen de
terminals voor gecombineerd vervoer. Voor wat betreft het wegvervoer heeft de Commissie besloten dat
de premies die zijn uitgekeerd bij de vrijwillige beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van een
zelfstandig vervoerder, geen staatssteun waren, en zij heeft meer bepaald maatregelen goedgekeurd die
de aanpassing van het wagenpark aan strengere milieunormen aanmoedigen.

286. Evenzo heeft de Commissie een Italiaanse steunregeling goedgekeurd ten behoeve van het samengaan
van ondernemingen (238), die is opgevat in het kader van de bedoelde herstructureringsmaatregelen ten be-
hoeve van het wegvervoer. In de beoordeling heeft de Commissie meer bepaald rekening gehouden met de
zwakke structuur van deze sector die meer dan 100000 voornamelijk kleine en zeer kleine ondernemingen telt.

287. Ten slotte heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan Spaanse regionale maatregelen voor in-
dividuele steun die bepaalde transportbedrijven in staat moeten stellen de ISO 9000-certificering (239) te ver-
krijgen en heeft zij geoordeeld dat een Spaans steunprogramma ten behoeve van investeringen in telemati-
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(239) Zaak N 635/98, N 191/99, N 192/99, N 196/99.



ca-apparatuur verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Deze apparatuur stelt begunstigden in staat
verbinding te maken met een infrastructuur die met structuurfondsen is gecofinancierd.

288. In de sector personenvervoer heeft de Commissie zich positief uitgesproken ten aanzien van twee
Nederlandse zaken. De eerste zaak betrof een aantal proefprojecten die de ontwikkeling van innoverende
en meer doeltreffende verplaatsingsmiddelen tot doel hebben. In de tweede zaak was de steunmaatregel
erop gericht een bijdrage te leveren aan de herstructurering van het openbaar vervoer in de grote steden.

289. Verder kan nog worden vermeld dat het Hof van Justitie, door de afwijzing van een beroep tot
vernietiging zijdens Italië, de beschikking van de Commissie uit 1996 heeft bevestigd, waarin zij had
gesteld dat de aan de Italiaanse professionele wegvervoerders in 1993 en 1994 toegekende
belastingvoordelen steunmaatregelen betroffen die onverenigbaar waren met de gemeenschappelijke
markt en waarin zij de terugvordering ervan had gelast (240).

Spoorwegvervoer

290. Op het gebied van het spoorwegvervoer heeft de Commissie een Deens steunprogramma voor het
goederenvervoer (241) goedgekeurd dat is bedoeld om de handicap van de spoorwegen ten opzichte van
het wegtransport te compenseren en aldus rechtvaardigere concurrentievoorwaarden te creëren tussen
beide vervoerwijzen. Het doel van deze maatregelen is het stimuleren van het vervoer van goederen via
het spoorwegennet ten opzichte van het wegvervoer door de externe kosten en infrastructuurkosten die
niet voor rekening komen van het wegvervoer te neutraliseren. Het steunprogramma is onderzocht in
samenhang met de invoering van de vergoedingen voor het gebruik van de infrastructuur die de
spoorwegmaatschappijen moeten betalen om gebruik te kunnen maken van het Deense spoorwegennet.
Het subsidiebedrag was aanzienlijk lager dan het bedrag waarop de niet-betaalde kosten door het
wegvervoer waren geraamd. Aangezien iedere in het goederenvervoer werkzame exploitant voor de
subsidie in aanmerking kon komen, en aangezien de subsidie de ontwikkelingen in het handelsverkeer
niet in die mate verstoorde dat er sprake zou zijn van strijdigheid met het belang van de Gemeenschap,
heeft de Commissie geoordeeld dat het steunprogramma verenigbaar is met de bepalingen van het EG-
Verdrag.

291. Ten aanzien van de invoering van een systeem van belastingheffing op energieverbruik
(„Ökosteuer”) in Duitsland, heeft de Commissie ingestemd met een gedeeltelijke verlaging van een
nieuwe heffing op het elektriciteitsverbruik ten gunste van ondernemingen die vervoer verzorgen over
het spoor of per trolleybus.

Binnenvaart

292. Met betrekking tot de sector binnenvaart heeft de Commissie in de loop van het jaar haar
goedkeuring gehecht aan verschillende steunprogramma’s die tot doel hebben de aanpassing van de
vervoerders aan de openstelling van de markt te vereenvoudigen.

Zeevervoer

293. Op het gebied van het zeevervoer is de Commissie doorgegaan met het verder uitwerken van de be-
nadering die is aangegeven in de communautaire beleidslijnen inzake overheidssteun op het gebied van ze-
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vervoer (242). Zo zijn er verschillende steunprogramma’s goedgekeurd in de vorm van een belastingverlich-
ting die vooral is bedoeld om de salariskosten, verbonden met het tewerkstellen van zeelieden op schepen die
onder de vlag van een lidstaat varen, te verlagen. Met deze benadering wil men de tendens om schepen bui-
ten de lidstaten opnieuw te laten registreren keren, en tevens de daling van de werkgelegenheid en de afna-
me van de vakkennis in de sector van het zeevervoer binnen de perken houden.

294. De Commissie heeft zich overigens met toenemende aandacht gebogen over de vraag of en onder
welke voorwaarden, compensatieregelingen die zijn toegekend als tegenprestatie voor openbare
dienstverplichtingen, wel of niet als overheidssteun moeten worden aangemerkt in de zin van artikel 87,
lid,1, van het EG-Verdrag. De Commissie heeft dienaangaande een onderzoeksprocedure ingeleid met
betrekking tot de financieringen die zijn toegekend aan het Italiaanse concern „Tirrenia”.

295. In de havensector heeft de Commissie fiscale maatregelen goedgekeurd die zijn bedoeld om de
vervanging van verouderde installaties in de Franse havens te vergemakkelijken (243). De Commissie
heeft daarentegen geoordeeld dat de maatregelen die, in het kader van hetzelfde hulpprogramma, de
aanschaf beoogden van nieuwe extra installaties door de laad- en losbedrijven in de havens van
Duinkerken en Le Havre, onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt.

Luchtvervoer

296. In de sector luchtvervoer heeft de Commissie een kapitaalverhoging goedgekeurd ter hoogte van
20 miljard ESP (110 miljoen euro) ten gunste van de Spaanse maatschappij IBERIA. De Commissie
heeft dienaangaande geoordeeld dat deze transactie, die heeft plaatsgevonden onder voorwaarden die ook
voor een particuliere investeerder acceptabel waren geweest, geen staatssteun betrof in de zin van artikel
87 van het EG-Verdrag. De Commissie heeft zich hierbij voornamelijk gebaseerd op de beginselen welke
zijn uiteengezet in de kaderregeling van december 1994 (244).

297. Op 20 juli heeft de Commissie een procedure ingeleid ten aanzien van een opleidingsproject ten
behoeve van het personeel van de Belgische maatschappij Sabena. Zij was hierbij van oordeel dat het
bedrag van de toegekende financieringen, het intensiteitsplafond dat de Commissie kan goedkeuren
overeenkomstig de communautaire kaderregeling inzake opleidingssteun, ruimschoots overschreed.

298. Op 3 september 1999 stelde de Commissie vast dat een regeling van individuele steunmaatregelen
van sociale aard welke was ingevoerd ten behoeve van luchtverbindingen met kleine eilanden van Sicilië,
verenigbaar was met de gemeenschappelijke markt op grond van artikel 87, lid 2, onder a) van het
Verdrag. Het bestaan van dergelijke regelingen ten faveure van de bewoners van afgelegen eilanden is
een van de specifieke kenmerken van de staatssteun in het luchtvervoer.

299. In de luchthavensector heeft de Commissie overheidssubsidies goedgekeurd die zijn bedoeld voor
een verbetering van de infrastructuur op de luchthavens van Manchester en Elba, omdat zij van mening
is dat deze maatregelen geen staatssteun zijn in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag.

Rekening houdend met de groeiende commerciële rol van luchthavens, denkt de Commissie na over haar tra-
ditionele aanpak volgens dewelke steun ten behoeve van de bouw of de exploitatie van luchthaveninfra-
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structuren buiten het toepassingsgebied van de verdragsbepalingen inzake staatssteun vallen. Deze reflexie
houdt meer bepaald verband met de intermodaliteit in de vervoersector en met het feit dat de gebruikers be-
talen voor het gebruik van de vervoerinfrastructuren.

3.1.7. Landbouw

300. In verband met de beleidsontwikkelingen in 1999 die volgden op de multilaterale besprekingen met
de lidstaten, heeft de Commissie nieuwe, uitgebreide communautaire richtsnoeren opgesteld ten aanzien van
de staatssteun ten behoeve van de landbouwsector (245). De behoefte aan een duidelijk referentiekader voor
de vormen van staatssteun die de Commissie verenigbaar acht met de gemeenschappelijke markt en de in-
werkingtreding van Verordening (EG) nr. 1257/ 1999 (246) van de Raad noopten ertoe de regels die de Com-
missie aanhoudt bij het beoordelen van voorstellen van lidstaten voor toekenning van staatssteun aan de
landbouwsector en bij het toepassen van een van de in artikel 87, lid 2 en 3, vastgestelde uitzonderingen, te
herzien, bij te werken en te consolideren. Bij het verschaffen van een nieuw duidelijk kader voor de ver-
schillende typen staatssteun die worden goedgekeurd, is er in de richtsnoeren rekening gehouden met nieu-
we ontwikkelingen in het landbouwbeleid en vooral met de noodzaak om enerzijds de kwaliteit van land-
bouwproducten te verbeteren en de productie hiervan te stimuleren, en anderzijds om het milieu te bescher-
men en het traditionele erfgoed op het platteland in stand te houden.

301. Het uitgangspunt van de nieuwe richtsnoeren is dat iedere vorm van staatssteun aan de
landbouwsector verenigbaar moet zijn met zowel het gemeenschappelijk beleid inzake
plattelandsontwikkeling en landbouw, als de internationale verplichtingen van de Europese
Gemeenschap, en dan met name de verplichtingen die voortvloeien uit de WTO-landbouwovereenkomst.
Meer in het bijzonder betekent dit een verbod op iedere vorm van staatssteun die de mechanismen van
de gemeenschappelijke marktordeningen (GMO) doorkruist, omdat de lidstaten met het aannemen van
de GMO-verordeningen hebben besloten de mogelijkheid van unilaterale steunmaatregelen die de
communautaire steun voor productprijzen doorkruisen, uit te sluiten. Verder moet staatssteun,
overeenkomstig de beginselen die het Hof van Justitie heeft vastgelegd, een werkelijke bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten of regio’s. staatssteun die simpelweg is
bedoeld om de financiële situatie van de ontvanger te verbeteren, zonder dat deze hiervoor enige
tegenprestatie hoeft te leveren, kan nooit verenigbaar zijn met het EG-Verdrag. In het licht van deze
algemene beginselen beschrijven de richtsnoeren vervolgens de belangrijkste typen steun waarvoor de
Commissie toestemming kan geven en de voorwaarden die zijn verbonden aan het toekennen van de
steun. Ze kunnen als volgt worden samengevat:

— steun voor investeringen in landbouwbedrijven kan normaal gesproken worden goedgekeurd voor
maximaal 40 % van de hiervoor in aanmerking komende uitgaven, of 50 % van deze uitgaven in pro-
bleemgebieden; hogere steunpercentages kunnen soms worden toegestaan voor investeringen met be-
trekking tot het behoud van het traditionele landschap, de verplaatsing van bedrijfsgebouwen in het al-
gemeen belang, de verbetering van het milieu, het welzijn van de dieren of de hygiënische omstandig-
heden in de veehouderij. Gelijksoortige investeringssteun ten behoeve van de verwerking en de afzet van
landbouwproducten kan normaal gesproken worden goedgekeurd voor percentages tot 40 %, met een
vermeerdering van 10 % voor de gebieden die vallen onder doelstelling 1, mits men kan aantonen dat er
op de markt normale afzetmogelijkheden bestaan voor de bewuste producten;

— steun die is toegekend in ruil voor initiatieven van landbouwers ten behoeve van het milieu, en
andere vormen van steun ten behoeve van het milieu;
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— steun ter compensatie van handicaps in probleemgebieden;

— steun voor het helpen van jonge landbouwers bij het opzetten van hun boerenbedrijf;

— steun voor vervroegde uittreding, beëindiging van landbouwactiviteiten, het stopzetten van de
productie, de verwerking en de verkoop;

— steun voor de vestiging van producentengroeperingen;

— steun ter compensatie van de aantasting van de landbouwproductie of schade aan de productiemiddelen,
veroorzaakt door natuurrampen, uitzonderlijke gebeurtenissen, slechte weersomstandigheden of het
uitbreken van dier- of plantenziekten, en steun die is toegekend om het afsluiten van een verzekering te-
gen dergelijke risico’s aan te moedigen;

— steun voor de stimulering van de productie en afzet van kwaliteitslandbouwproducten, de technische
ondersteuning van producenten en de verbetering van de genetische kwaliteit van de veestapel;

— steun voor specifieke steunmaatregelen ten behoeve van de ultraperifere regio’s en de Egeïsche
eilanden.

302. Naast deze categorieën steunmaatregelen die specifiek in de richtsnoeren staan beschreven, mag
een steunmaatregel net als voorheen ook op basis van andere teksten van de Gemeenschap worden
toegekend voor onderzoek en ontwikkeling, voor het bevorderen van en het adverteren voor
landbouwproducten, voor kortlopend krediet met rentesubsidie, voor de redding en herstructurering van
landbouwbedrijven die in moeilijkheden verkeren en voor het ondersteunen van de werkgelegenheid.

303. De richtsnoeren zijn van toepassing op alle nieuwe steunmaatregelen van de overheid die na 1
januari 2000 zijn ingevoerd. lidstaten krijgen één jaar de tijd om hun bestaande steunregelingen aan te
passen aan de nieuwe regels. Deze veranderingen zullen geen invloed hebben op individuele
steunmaatregelen die reeds in het kader van bestaande steunregelingen zijn toegekend aan landbouwers.

3.1.8. Visserij

304. De Commissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de verenigbaarheid van nationale steunregelingen
met de richtsnoeren voor het beoordelen van staatssteun in de sector visserij/aquacultuur (247). Deze
richtsnoeren zijn in grote mate gebaseerd op Verordening (EG) nr. 2468/98 van de Raad van 3 november
1998 tot vaststelling van de criteria en de voorwaarden voor de structurele bijstand van de Gemeenschap
in de sector visserij/aquacultuur en de verwerking en de afzet van de producten daarvan (248). Er is
geconstateerd dat het aantal door de Commissie goedgekeurde steunregelingen is toegenomen ten
opzichte van het jaar daarvoor.
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3.2. Specifieke sectoren waarop geen bijzondere regels van toepassing zijn

3.2.1. Financiële sector

305. In de loop van 1999 heeft de Commissie twee gevallen van herstructureringssteun goedgekeurd
in de banksector. Twee noodlijdende bankinstellingen (Crédit Foncier de France (249) en Banco di
Sicilia (250)) hadden staatssteun ontvangen in het kader van een herstructureringsmaatregel die door de
respectieve regeringen was ingevoerd met het oog op een toekomstige privatisering. In beide gevallen
bevestigde de Commissie opnieuw haar beleid om als voorwaarde voor de goedkeuring van de
herstructureringssteun een passende capaciteitsverlaging op te leggen. Deze verlaging had de vorm van
een vermindering van de activa voor de hypotheekbank Crédit Foncier en van een inkrimping van het
netwerk voor de detailhandelsbank Banco di Sicilia.

306. Verder heeft de Commissie het „beginsel van een investeerder tegen marktvoorwaarden”
toegepast teneinde te beoordelen of een kapitaalinjectie in een overheidsbedrijf wel of niet als staatssteun
moet worden aangemerkt. Met betrekking tot de vergoeding voor het kapitaal dat de deelstaat Noord-
Rijnland-Westfalen aan de Westdeutsche Landesbank Girozentrale (251) ter beschikking had gesteld, was
de Commissie van oordeel dat deze vergoeding niet overeenkomt met wat een investeerder tegen
marktvoorwaarden zou hebben gevraagd. Zij kwam dan ook tot de conclusie dat de transactie elementen
bevatte die wijzen op staatssteun. Aangezien deze vorm van steun niet als verenigbaar met het EG-
Verdrag kan worden beschouwd, heeft de Commissie de Duitse regering gevraagd de steun terug te
vorderen van WestLB. De Commissie onderzoekt momenteel soortgelijke transacties van andere Duitse
Landesbanken.

3.2.2. Audiovisuele sector
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(249) Zaak C 30/96 (ex NN 44/96), nog niet gepubliceerd.
(250) Zaak C 16/98 (ex NN 10/98), nog niet gepubliceerd.
(251) Zaak C 64/97 (ex NN 175/95), nog niet gepubliceerd.

Inzet 11: Overheidssteun voor publieke omroepen

Sinds 1992 zijn er meer dan tien klachten ingediend bij de Commissie waarin wordt aangevoerd dat
de financiering van bepaalde publieke omroepen in een aantal lidstaten onverenigbaar is met het
Verdrag. In november 1996 gaf de Commissie voor het eerst een beschikking op dit gebied (RTP —
Portugese omroep (1)). De taak van de Commissie werd vereenvoudigd dankzij het feit dat de RTP
een zeer duidelijke publieke functie was toebedeeld en daarnaast een analytisch boekhoudsysteem
had. Tegen de beschikking van de Commissie is beroep aangetekend bij het Gerecht (2).

In september heeft het Gerecht van eerste aanleg de Commissie veroordeeld omdat zij haar in het Verdrag
genoemde verplichtingen niet is nagekomen en verzuimd heeft om een beschikking te geven ingevolge
twee klachten die door de verzoeken zijn ingediend in een Spaanse zaak (3). Op 3 juni werd de Commis-
sie nogmaals veroordeeld in de soortgelijke zaak Télévision Française 1 SA (TF1)/Commissie (4). Het
Gerecht oordeelde dat de Commissie, aangezien zij de uitsluitende bevoegdheid heeft om de verenigba-

(1) Zaak NN 141/95, PB C 67 van 4.3.1997.
(2) Aanhangige zaak T-46/97.
(3) Zaak T 95/96, Gestevision Telecinco SA/Commissie (1998).
(4) Zaak T-17/96.
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rheid van staatssteun met de gemeenschappelijke markt te onderzoeken, een klacht waarin wordt bewe-
rd dat staatssteun onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, nauwgezet en op onpartijdige wij-
ze moet onderzoeken in het belang van een behoorlijk bestuur en ter handhaving van de fundamentele
verdragsbepalingen met betrekking tot staatssteun. Ingevolge deze veroordeling wegens nalaten hebben
de diensten van de Commissie in oktober 1998 een discussiestuk gepresenteerd aan de lidstaten, in een
poging om een gemeenschappelijk kader aan te brengen voor de aanpak van overheidssteun aan radio en
televisie.

In het discussiestuk hebben de diensten van de Commissie gepoogd de voornaamste kwesties aan te
pakken die aan de orde waren gesteld door de hangende staatssteunzaken betreffende openbare
omroepen. Tegelijkertijd hebben zij enkele ideeën gepresenteerd over de wijze waarop een eerlijke
mededinging tussen openbare en particuliere omroepen het best kan worden gegarandeerd in een
poging om de gedachtewisseling met de lidstaten te stimuleren.

De lidstaten waren echter in meerderheid tegen het invoeren van richtsnoeren en spraken hun
voorkeur uit voor een individuele benadering. De Commissie is dan ook begonnen met het
behandelen van de aanhangige zaken, te beginnen met de kwesties die het eerst aanhangig werden
gemaakt. In februari werden er drie aan Italië, Frankrijk en Spanje gerichte aanmaningen tot het
verstrekken van informatie goedgekeurd, met het doel alle informatie in te winnen die nodig is om te
beoordelen of een steunmaatregel aangemerkt moet worden als nieuw of als bestaand, dit wil zeggen
ingevoerd voor de inwerkingtreding van het EG-Verdrag. Met betrekking tot deze zaken heeft de
Commissie tevens een formele onderzoeksprocedure ingeleid tegen een aantal ad-hocmaatregelen die
zijn toegekend aan de Italiaanse en Franse publieke omroepen, omdat deze niet als bestaande steun
konden worden aangemerkt. Aangezien zij in de jaren tachtig en negentig werden ingevoerd en
toegekend.

In 1999 heeft de Commissie tevens de financiering goedgekeurd van twee nieuwe door de Duitse
publieke zenders gestarte thematische televisiekanalen Phoenix en Kinderkanal (5), beide geheel
gefinancierd met kijk- en luistergelden, en van een 24-uurs nieuwsdienst, opgezet door de BBC (6)
en tevens uitsluitend gefinancierd met kijk- en luistergelden. In beide gevallen constateerde de
Commissie dat de lidstaten, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de diensten, geen
misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheid om de openbare-dienstvergoeding vast te stellen.
Tevens oordeelde zij dat de omroeporganisaties officieel door de autoriteiten gemachtigd waren, dat
het financieringssysteem de ontwikkeling van de handel niet zou verstoren op een wijze die strijdig
is met het gemeenschappelijk belang en dat de vrijstelling van de ondernemingen die belast zijn met
het beheer van diensten van algemeen economisch belang in de zin van artikel 86, lid 2 van het
EG-Verdrag van toepassing zou zijn.

In de komende maanden zal de Commissie haar analyse van de aanhangige zaken moeten afronden
rekening houdend met de toepasselijke bepalingen van het verdrag en het Protocol gehecht aan het
Verdrag van Amsterdam. Ongeacht of er sprake is van bestaande steun of niet zal de Commissie zich
richten op het waarborgen van de transparantie van de openbare-dienstverleningstaken zoals deze
door de lidstaten zijn omschreven en op het waarborgen dat het gebruikte financieringssysteem niet
kan leiden tot vervalsing van handelsvoorwaarden en concurrentie in strijd met het algemeen belang
waarbij met de realisatie van de doelstelling van deze openbare dienst rekening zal worden gehouden.

(5) Zaak NN 70/98, PB C 238 van 21.8.1999.
(6) Zaak NN 88/98, nog niet gepubliceerd.
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D — Procedures

307. Met betrekking tot de procedures werd het jaar 1999 gekenmerkt door de inwerkingtreding op
16.4.1999 (252) van de procedureverordening waarin de procedurele regels zijn vastgelegd en toegelicht
die tot nu toe slechts besloten lagen in de praktijk en de jurisprudentie van de Commissie. Ook zijn het
Europese Hof van Justitie en het Gerecht verschillende malen in de gelegenheid gesteld om de
procedurele aspecten inzake staatssteun verder uit te werken.

1. Goedkeuring achteraf van reeds uitbetaalde steun

308. In de zaak RJB Mining plc/Commissie (253), heeft het Gerecht van eerste aanleg de toepassing van de
uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de Boussac-beschikking (254) bevestigd voor de kolenin-
dustrie. De uitspraak van het Hof hield in dat de Commissie tevens onrechtmatige steun mag goedkeuren die
voorafgaand aan de goedkeuring is uitbetaald. Het Gerecht verklaarde dat geen enkele bepaling van de Ko-
lensteuncode (255) voorschrijft dat de Commissie de verenigbaarheid van voorgenomen steunmaatregelen
met de gemeenschappelijke markt niet mag onderzoeken, enkel en alleen omdat de lidstaat die de voorgeno-
men steunmaatregel heeft aangemeld, de staatssteun al heeft uitbetaald zonder te wachten op goedkeuring
vooraf. Alhoewel het verbod in artikel 4, onder c) van het EGKS-Verdrag in strengere bewoordingen is ge-
formuleerd dan het verbod in artikel 87 van het EG-Verdrag, is het Gerecht van mening dat de substantiële en
procedurele bepalingen in de Kolensteuncode van 1993 en de door de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
vastgestelde bepalingen, in principe niet verschillen. De Commissie heeft dan ook het recht om goedkeuring
achteraf te geven voor staatssteun die voorafgaand aan de goedkeuring is uitbetaald.

2. Rechten van derden

309. In verschillende zaken (256) kreeg het Gerecht van eerste aanleg te maken met het ingaan van de
termijn voor het indienen van klachten van derden. Volgens de bewoordingen van artikel 230, lid 5, van
het EG-Verdrag is de dag van bekendmaking van de maatregel, respectievelijk de dag van kennisgeving
hiervan aan de klager, relevant voor het ingaan van de termijn. Alleen bij ontbreken daarvan, zo stelde
het Gerecht, mag de dag waarop de verzoeker van de maatregel kennis heeft genomen, bijvoorbeeld door
publicatie in de pers, beschouwd worden als de dag waarop de termijn ingaat. Dit is in het bijzonder het
geval wanneer de Commissie zich heeft verbonden tot het publiceren van de beschikkingen.

310. Ten aanzien van het beroep tot nietigverklaring dat door de autonome regio Friuli Venezia is
ingesteld tegen een besluit van de Commissie om geen toestemming te verlenen aan voorgenomen
steunmaatregelen die door de regio zijn toegekend, heeft het Gerecht van eerste aanleg op 15 juni

(252) Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 betreffende de vaststelling van gedetailleerde
regels voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag, PB L 83 van 27.3.1999.

(253) Zaak T-110/98, 9.9.1999.
(254) Zaak C-301/87, Frankrijk/Commissie, Jurispr. 1990 blz. I-307.
(255) Beschikking nr. 3632/93/EGKS van de Commissie van 28 december 1993 inzake de communautaire regels voor

staatssteun ten behoeve van de kolenindustrie, PB L 329.
(256) Zaak T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) v Commissie, T-110/97 Kneissl/Commissie, T-123/97

Salomon/Commissie en T-89/96 British Steel/Commissie, nog geen verslag van uitgebracht.
(257) Arrest van het Gerecht van 15 juni 1999 in de zaak T-288/97, Regione autonoma Friuli Venezia

Giulia/Commissie (nog niet gepubliceerd).



1999 (257) de uitspraak gedaan dat dit beroep moet worden opengesteld aan allen die voldoen aan de
voorgeschreven objectieve voorwaarden, dat wil zeggen de vereiste rechtspersoonlijkheid bezitten en
individueel en rechtstreeks worden geraakt door de omstreden handeling volgens de criteria van artikel
230, lid 4, van het EG-Verdrag. Deze oplossing ligt tevens voor de hand wanneer de verzoeker een
„staatseenheid binnen de staat” is. De steunmaatregelen waarop het omstreden besluit zich richtte,
betroffen maatregelen die zijn genomen uit naam van de wetgevende en financiële autonomie die de
regio rechtstreeks aan de Italiaanse Grondwet ontleent. De verzoekster is individueel en rechtstreeks
getroffen, omdat het besluit invloed heeft op handelingen van de regio zelf. De regio wordt bovendien
door het besluit belet haar bevoegdheden naar eigen inzicht uit te oefenen. Daar komt nog bij dat de
verzoekster door het omstreden besluit wordt verhinderd de bewuste wetten ten uitvoer te brengen
waardoor hun uitwerking teniet wordt gedaan, en zij wordt ertoe verplicht een administratieve procedure
in te leiden voor de terugvordering van de steunbedragen bij de begunstigden.

311. Het Gerecht van eerste aanleg (258) heeft anderzijds bevestigd dat een belangengroepering die is
opgericht voor het behartigen van de collectieve belangen van een groep personen, niet beschouwd kan
worden als zijnde individueel geraakt in de zin van artikel 230, lid 4, van het EG-Verdrag door een
maatregel die de algemene belangen van deze groep aantast. Het Gerecht verklaarde dat bij afwezigheid
van bijzondere omstandigheden, zoals de rol die de belangengroepering gespeeld zou kunnen hebben in
de procedure die heeft geleid tot de invoering van de maatregel in kwestie, een dergelijke
belangengroepering geen recht heeft om een proces tot nietigverklaring aan te spannen wanneer de leden
van de groepering dit individueel ook niet zouden doen. Het Gerecht was van mening dat wanneer zij
de eis onder deze omstandigheden (de leden worden niet individueel geraakt en de verzoeker mag niet
eigenmachtig handelen) ontvankelijk zou verklaren, dit tot gevolg zou hebben dat natuurlijke en
rechtspersonen de mogelijkheid wordt geboden om artikel 230, lid 4, van het EG-Verdrag te omzeilen
door middel van een collectieve rechtsvordering.

312. Net als in 1998 (259) is een televisieomroep door het Gerecht in het gelijk gesteld in een beroep
wegens nalaten. Het Gerecht heeft in een arrest van 3 juni 1999 (260) bevestigd dat de Commissie niet
tot in het oneindige het vooronderzoek kan verlengen met betrekking tot overheidsmaatregelen waarvan
wordt beweerd dat deze strijdig zijn met artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, vanaf het moment dat zij
heeft geaccepteerd een dergelijk onderzoek aan te vangen. Uit de jurisprudentie blijkt telkenmale dat de
procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag onmisbaar is zodra de Commissie ernstige
moeilijkheden ondervindt bij het beoordelen van de verenigbaarheid van een steunmaatregel met de
gemeenschappelijke markt. Het Gerecht heeft het beroep wegens nalaten gegrond verklaard omdat op
het moment dat de Commissie in gebreke werd gesteld, het inleidend onderzoek van de Commissie al
31 maanden voortduurde en de Commissie niet kon aantonen dat er sprake was van buitengewone
omstandigheden die het verstrijken van een dergelijke termijn rechtvaardigden.

3. Terugvordering van steun

313. Bijna 18 % van alle zaken die de Commissie behandelt betreft steunmaatregelen van de staten die niet
bij de Commissie zijn aangemeld; dit aantal is nog steeds te groot. Het is derhalve van groot belang dat het
Hof het beleid van de Commissie op dit punt heeft bevestigd, welk beleid inhoudt dat de Commissie conse-
quent steun terugvordert die in strijd met de aanmeldingsverplichting is toegekend en onverenigbaar is met
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(258) Zaak T-86/96 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen/Commissie, Jurispr. 1999 blz. II-179.
(259) CFI, 15 september 1998, Gestevision Telecinco SA/Commissie, Zaak T-95/96, Jurispr. 1998, blz. II-3407.
(260) Arrest van het Gerecht van 3 juni 1999 in de zaak T-17/96, Télévision française 1 SA (TF1)/Commissie (nog

niet gepubliceerd).



de gemeenschappelijke markt. In artikel 14 van de nieuwe procedureverordening wordt van de lidstaten ge-
ëist dat zij besluiten tot terugvordering direct en op doeltreffende wijze uitvoeren (261). Dit consequente be-
leid moet de begunstigden van staatssteun er in toenemende mate toe bewegen te controleren of de steun die
zij ontvangen in overeenstemming is met de communautaire regels voor het toekennen van staatssteun. Dit
is de enige manier om een terugvorderingsrisico te voorkomen. Om overtuigend te blijven moeten de aan-
maningen tot terugbetaling daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarom heeft de Commissie op 13 oktober
besloten de zaak Magefesa (262), waarbij de Spaanse autoriteiten weigerden een aanmaning tot terugbetaling
uit te voeren, te verwijzen naar het Hof van Justitie.

314. Verder heeft de Commissie het beginsel toegepast dat een daadwerkelijke uitvoering van haar
beschikkingen in bepaalde omstandigheden kan vereisen dat de steun niet alleen wordt teruggevorderd
van de oorspronkelijke begunstigde maar ook van andere ondernemingen die onder de zeggenschap staan
van dezelfde personen aan wie de activa van de begunstigde zijn overgedragen.

315. Ten aanzien van de beschikking in de zaak Italië/Commissie (263) heeft het Hof van Justitie
bevestigd dat de tenuitvoerlegging van een besluitniet aantoonbaar onmogelijk is, wanneer er zelfs geen
enkele poging tot terugvordering van de steun is ondernomen.

4. Samenwerking met nationale rechterlijke instanties

316. In 1999 heeft de Commissie vier verzoeken tot informatieverstrekking ontvangen van de Juzgado
de primera instancia de Pamplona in het kader van een civiele procedure. De verzoeken betroffen nadere
inlichtingen over eenzelfde, vermeende staatssteunmaatregel die een Spaanse onderneming ontvangen
zou hebben. Er werd ook gevraagd om kopieën van alle ingediende klachten en beslissingen die tot
dusver waren genomen. In een gezamenlijk antwoord aan de Spaanse rechtbank van 1 juni 1999,
herinnerde de Commissie eraan dat op basis van de Mededeling inzake de samenwerking tussen
nationale rechterlijke instanties en de Commissie op het gebied van staatssteun (264), de nationale
rechterlijke instanties de Commissie om informatie van procedurele aard kunnen vragen, zodat ze te
weten kunnen komen of een bepaalde zaak die voor de Commissie aanhangig is, is aangemeld of dat de
Commissie officieel een procedure heeft ingeleid, dan wel een ander besluit heeft genomen. Nationale
rechterlijke instanties mogen de Commissie ook raadplegen wanneer de toepassing van artikel 87, lid 1,
of artikel 88, lid 3, aanleiding geeft tot bijzondere moeilijkheden. Volgens de mededeling zal de
Commissie niet ingaan op een individuele zaak noch op de verenigbaarheid van de maatregel met de
gemeenschappelijke markt.

317. Dientengevolge heeft de Commissie de Spaanse rechter medegedeeld dat de Commissie in 1996
drie klachten in deze kwestie heeft ontvangen, dat het onderzoek in deze zaak nog steeds loopt en dat
het, aangezien de zaak nog niet is afgesloten, niet mogelijk is een kopie van de klachten of van andere
documenten en informatie uit het dossier, waaronder de bedragen van de toegekende steun, te sturen en
dat het ook niet mogelijk is mededelingen te doen over de inhoud van het dossier zolang de Commissie
nog geen besluit heeft genomen.
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(261) Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 betreffende de vaststelling van gedetailleerde
regels voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag, PB L 83 van 27.3.1999.

(262) Zaak C 44/97.
(263) Zaak T-6/97 Italië/Commissie, nog niet gepubliceerd.
(264) PB C 312 van 23.11.1995.



E — Statistieken
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Grafiek 6
Ontwikkeling van het aantal geregistreerde zaken tussen 1994 en 1999 (in
andere sectoren dan de landbouw, de visserij, het vervoer en de
steenkoolindustrie)
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Grafiek 7
Ontwikkeling van het aantal beschikkingen dat door Commissie tussen
1994 en 1999 is gegeven (in andere sectoren dan de landbouw, de visserij,
het vervoer en de steenkoolindustrie)
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Grafiek 8
Aantal beschikkingen per lidstaat (in de sectoren andere dan de landbouw,
de visserij, het vervoer en de steenkoolindustrie)
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IV — INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

A — Uitbreiding

1. Voorbereiding van de toetreding

1.1. Toepassingsregels

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

319. Er zijn reeds voor zeven LMOE toepassingsregels vastgesteld welke betrekking hebben op de
mededingingsbepalingen die van toepassing zijn op ondernemingen, te weten Bulgarije, de Republiek
Tsjechië, Estland, Hongarije, Polen, Roemenië en de Republiek Slowakije (265). De Europese Commissie
heeft haar voorstel voor toepassingsregels voor Letland, Litouwen en Slovenië (266) bij de Raad ingediend.
Deze voorstellen zullen naar verwachting begin 2000 worden goedgekeurd. De tekst van de toepassingsregels
is in hoofdzaak dezelfde voor alle geassocieerde landen. Zij omvatten voornamelijk procedureregels, dat wil
zeggen regels betreffende de bevoegdheid om zaken te behandelen, procedures voor de kennisgeving van
zaken aan de andere partij, overleg en internationale courtoisie en de uitwisseling van informatie.

320. De Republiek Tsjechië is het enige geassocieerde land waar de toepassingsregels inzake staatssteun op
dit moment van kracht zijn (267). De toepassingsregels vormen een tweepijlersysteem van controle op
staatssteun. Wat de Gemeenschap betreft, beoordeelt de Europese Commissie de verenigbaarheid van door EU-
lidstaten toegekende staatssteun op basis van de communautaire regels voor staatssteun. Wat de Republiek
Tsjechië betreft, moet de Tsjechische nationale toezichthoudende autoriteit bestaande en nieuwe door het land
toegekende overheidssteun controleren en evalueren op basis van dezelfde criteria als die welke voortvloeien
uit de toepassing van de communautaire regels voor staatssteun. De toepassingsregels behelzen procedures
voor overleg en probleemoplossing, regels betreffende doorzichtigheid (de Republiek Tsjechië dient een
overzicht van haar steunprogramma’s en individuele gevallen van steunverlening op te stellen en dit vervolgens
regelmatig bij te werken) en regels betreffende de onderlinge uitwisseling van informatie. In de loop van 1999
heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan voor toepassingsregels inzake staatssteun (268) voor zeven
LMOE, te weten Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slovenië (269).
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(265) Besluit nr. 2/97 van de Associatieraad van 7 oktober 1997 (PB L 15 van 21.1.1998). Besluit nr. 1/96 van de
Associatieraad van 30 januari 1996 (PB L 31 van 9.2.1996).
Besluit nr. 1/99 van de Associatieraad van 28 april 1999 (PB L 144 van 9.6.1999).
Besluit nr. 2/96 van de Associatieraad van 6 november 1996 (PB L 295 van 20.11.1996).
Besluit nr. 1/96 van de Associatieraad van 16 juli 1996 (PB L 208 van 17.8.1996).
Besluit nr. 1/99 van de Associatieraad van 16 maart 1999 (PB L 96 van 10.4.1999).
Besluit nr. 1/96 van de Associatieraad van 15 augustus 1996 (PB L 295 van 20.11.1996).

(266) COM(1998) 68 def. van 4.3.1998.
COM(1998) 119 def. van 4.3.1998.
COM(1999) 353 def. van 14.7.1999.

(267) Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad van 24 juni 1998 (PB L 195 van 11.7.1998).
(268) Bulletin van de Europese Unie 7-8/99.
(269) COM(1999) 357 def., 14.7.1999.

COM(1999) 362 def., 14.7.1999.
COM(1999) 360 def., 14.7.1999.



321. Algemeen worden de vaststelling en het correcte gebruik van toepassingsregels voor staatssteun,
afgezien van ruimere beleidsoverwegingen, ook gezien als een belangrijke stap in de richting van de
vermindering van potentiële handelsgeschillen tussen de Gemeenschap en het betrokken derde land,
omdat de partijen bij een juiste toepassing niet langer hun toevlucht hoeven te nemen tot bijvoorbeeld
het opleggen van compenserende maatregelen uit hoofde van de WTO-overeenkomst inzake subsidies
en compenserende maatregelen.

1.2. Verbeterde strategie ter voorbereiding van de toetreding

322. Een wezenlijk onderdeel van het uitbreidingsproces is de zogenoemde verbeterde strategie ter
voorbereiding van de toetreding, die is gericht op partnerschappen voor de toetreding en geïntensiveerde
bijstand ter voorbereiding van de toetreding. De partnerschappen voor de toetreding, die periodiek
worden herzien, verenigen in een enkel document de prioritaire gebieden waarop elk kandidaat-land
vooruitgang moet boeken om zich voor te bereiden op het lidmaatschap van de Europese Unie. Tevens
wordt daarin aangegeven op welke wijze deze inspanningen ondersteund worden door middel van
verschillende vormen van financiële bijstand van de Europese Unie en verschillende programma’s, met
name het Phare-programma. Op 6 december stelde de Raad de beginselen en prioriteiten vast die gelden
voor de nieuwe partnerschappen voor de toetreding van de tien kandidaat-landen uit Midden-
Europa (270). Op 22 december hechtte de Europese Commissie haar goedkeuring aan de partnerschappen
voor de toetreding van elk van deze kandidaat-landen. Aanpassing van de wetgeving, rechtshandhaving,
institutionele opbouw en doorzichtigheid op het gebied van antitrust en staatssteun behoren tot de
belangrijkste prioriteiten die de Europese Commissie ten aanzien van de verschillende partnerschappen
voor de toetreding heeft vastgesteld.

323. De partnerschappen voor de toetreding worden aangevuld door de nationale programma’s voor
de overname van de verworvenheden die door elk van de tien kandidaat-leden zijn goedgekeurd. Deze
nationale programma’s beschrijven in detail de verplichtingen van deze landen ten aanzien van de
voortgang die moet worden gerealiseerd in overeenstemming met de prioriteiten die zijn opgenomen in
de partnerschappen voor de toetreding.

1.3. Voortgang in overeenstemming met de mededingingsregels

324. De Europese Commissie doet periodiek verslag aan de Europese Raad over de stappen die elk
van de kandidaat-leden in de richting van toetreding heeft gezet. In de tweede periodieke verslagen van
de tien LMOE, Cyprus en Turkije (271), die door de Europese Commissie in oktober werden
goedgekeurd, wordt gekeken naar de voortgang sinds de vorige verslagen die de Europese Commissie
in 1998 heeft overgelegd. In 1999 verleende de Europese Commissie tevens haar goedkeuring aan een
periodiek verslag over Malta (272) naast haar bijgewerkte advies betreffende de toetredingsaanvraag van
Malta (273).
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COM(1999) 359 def., 14.7.1999.
COM(1999) 355 def., 14.7.1999.
COM(1999) 356 def., 14.7.1999.
COM(1999) 354 def., 14.7.1999.
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325. In het afgelopen jaar hebben de meeste kandidaat-leden beslissende stappen ondernomen om
nieuwe mededingingswetgeving voor te bereiden of aan te nemen, of wijzigingen van bestaande
wetgeving goed te keuren teneinde deze verder aan het Gemeenschapsrecht aan te passen. De
mededingingsautoriteiten in deze landen hebben bovendien meer ervaring opgedaan in het handhaven
van hun mededingingswetgeving. Bij verschillende gelegenheden heeft de Europese Commissie echter
beklemtoond dat het noodzakelijk is de mededingingsautoriteiten van de kandidaat-leden verder te
versterken, met name als het gaat om hun bevoegdheden op het gebied van onderzoek en het opleggen
van boetes, hun onafhankelijkheid en hun middelen.

326. In tegenstelling tot de voortgang op het gebied van de mededinging, verliep de invoering van een
afdoende controle op de staatssteun in de kandidaat-landen traag of inadequaat. Hoewel een aantal
landen is begonnen met de invoering of voorbereiding van regels voor de controle op staatssteun, moet
er nog veel werk worden verricht. Prioriteit voor veel kandidaat-landen is nog steeds het maken van een
volledig overzicht van alle bestaande steun om doorzichtigheid op dit terrein te waarborgen. Ondanks
het feit dat de LMOE, conform de eisen van de Europaovereenkomsten, jaarlijks verslagen aan de
Europese Commissie hebben doen toekomen betreffende de omvang van de steun die in de verschillende
landen is toegekend, is de Commissie nog steeds bezorgd over het ontbreken van een totaalbeeld van de
situatie op het gebied van staatssteun in de meeste LMOE.

327. Een tweede prioriteit voor de kandidaat-leden is de totstandbrenging of versterking van een
autoriteit die toezicht houdt op de staatssteun, en de uitvoering van een daadwerkelijk toezicht op
staatssteun. Dit is van het allergrootste belang om een goede en systematische controle op de staatssteun
in deze landen te kunnen bewerkstelligen. De meeste kandidaat-leden hebben reeds duidelijk een
toezichthoudende autoriteit aangewezen, maar het ontbreekt in deze landen nog aan wettelijke
procedures en de nodige bevoegdheden en/of middelen om een werkelijke controle van nieuwe en
bestaande staatssteun te garanderen.

328. Met betrekking tot de aanpassing van wetgeving ten slotte hebben sommige landen weliswaar op
dit gebied materiële en procedurele voorschriften goedgekeurd of zijn deze nog in voorbereiding, maar
heeft de Europese Commissie opgemerkt dat deze in het algemeen nog niet het niveau hebben bereikt
dat in deze fase van de aanloop tot de toetreding is vereist.

1.4. Technische bijstand

329. Gezien deze resterende tekortkomingen blijft technische bijstand op het gebied van mededinging
een essentieel instrument om de kandidaat-landen op de toetreding voor te bereiden. In het kader van
de Phare-programma’s worden specifieke acties uitgevoerd. Uit hoofde van de Overeenkomst inzake
institutionele versterking (‘twinning’) verstrekken deskundigen uit de lidstaten van de Europese Unie
nu ook langetermijnadvies aan de autoriteiten die zijn belast met mededinging en staatssteun in de
LMOE.

330. De Europese Commissie heeft een pro-actief beleid gevoerd om de contacten met de
mededingingsautoriteiten van de LMOE en de onderlinge contacten tussen deze autoriteiten verder te
intensiveren. De vijfde Mededingingsconferentie van de LMOE en de Europese Commissie vond op 28
en 29 juni plaats in Krakow, Polen. De delegaties bestonden uit hoge ambtenaren van de mededingings-
en staatssteunautoriteiten van de LMOE en de Commissie. De jaarlijkse conferentie fungeert als een
platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen op het gebied van de aanpassing van
wetgeving en handhaving. Tijdens de conferentie werden ook beroepsmatig nieuwe contacten gelegd en
bestaande versterkt tussen ambtenaren die in de Europese Commissie en de LMOE voor het
mededingingsbeleid verantwoordelijk zijn.
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331. DG Concurrentie bleef steun verlenen in de vorm van workshops en studiebezoeken op het gebied
van mededinging die werden georganiseerd door het Bureau voor het uitwisselen van informatie over
technische bijstand (TAIEX) van de Europese Commissie. In november en december werden door DG
Concurrentie in samenwerking met TAIEX de jaarlijkse gemeenschappelijke trainingsbijeenkomsten
mededinging georganiseerd voor ambtenaren van de kandidaat-landen.

332. DG Concurrentie organiseerde opnieuw verschillende bilaterale bijeenkomsten met de
mededingings- en staatssteunautoriteiten van de kandidaat-leden. Op deskundigenniveau vonden
technische besprekingen plaats betreffende de aanpassing van de mededingingswetgeving, institutionele
opbouw en rechtshandhaving. Eveneens zijn op ad-hocbijeenkomsten met de kandidaat-landen
besprekingen gevoerd over specifieke kwesties inzake staatssteun, zoals het opzetten van een overzicht
van de staatssteun, regionale steunkaarten en de beoordeling van individuele gevallen in gevoelige
sectoren.

2. Toetredingsonderhandelingen

333. Teneinde samen met de kandidaat-leden mogelijke problemen vast te stellen ten aanzien van hun
vermogen om bij toetreding de Gemeenschapswetgeving in te voeren, werd in 1998 samen met hen een
aantal doorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de communautaire verworvenheden op
mededingingsgebied. De multilaterale doorlichtingsbijeenkomst, waarbij alle kandidaat-landen aanwezig
waren, vond plaats in mei 1998. In het najaar van 1998 vond bilaterale doorlichting plaats van de
communautaire verworvenheden op mededingingsgebied met de zes landen waarmee de
onderhandelingen in maart 1998 waren gestart (Cyprus, de Republiek Tsjechië, Estland, Hongarije, Polen
en Slovenië). Met de voormalige „pre-in” kandidaat-lidstaten (Bulgarije, Letland, Litouwen, Roemenië,
de Republiek Slowakije) vond de bilaterale doorlichting plaats in maart en april 1999. De eerste ronde
van de multilaterale en bilaterale doorlichting met Malta van de communautaire verworvenheden op
mededingingsgebied werd in november 1999 gehouden.

334. In het kader van de uitbreidingsonderhandelingen met betrekking tot het hoofdstuk inzake
mededinging, heeft de Europese Commissie de onderhandelingsstandpunten beoordeeld die werden
overgelegd door Cyprus, de Republiek Tsjechië, Estland, Hongarije, Polen en Slovenië. De beoordeling
van de Europese Commissie van hun vermogen om te voldoen aan de toetredingscriteria op het gebied
van de mededinging was opgenomen in het gemeenschappelijke standpunt dat door de Europese Unie
in mei werd aangenomen. In dat gemeenschappelijke standpunt werd een aantal kwesties aangegeven
die aanvullende informatie en/of toelichting van de kandidaten vereisten. In de zomer van 1999
overlegden Cyprus, de Republiek Tsjechië, Estland, Hongarije en Slovenië op de Toetredingsconferentie
wijzigingen en/of gegevens in aanvulling op hun oorspronkelijke onderhandelingsstandpunten. Op basis
daarvan verleende de Europese Unie in november haar goedkeuring aan een herzien gemeenschappelijk
standpunt ten aanzien van het hoofdstuk inzake mededinging. Polen overlegde in oktober een addendum
op zijn onderhandelingsstandpunt, waarover de Europese Commissie nog een herzien gemeenschappelijk
standpunt dient aan te nemen. Voor alle zes landen geldt dat het hoofdstuk over mededinging nog open
ligt, voornamelijk als gevolg van onvoldoende voortgang op het gebied van staatssteun.
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B — Bilaterale samenwerking

1. Noord-Amerika

1.1. Verenigde Staten

1.1.1. Tenuitvoerlegging van de Samenwerkingsovereenkomst van 1991 (274) en van de Overeenkomst
inzake positieve internationale courtoisie van 1998 (275)

335. De Commissie stelt ieder jaar een verslag aan de Raad en het Europees Parlement vast over haar
samenwerkingsactiviteiten met de Verenigde Staten krachtens de Overeenkomst van 1991. Het laatste
verslag bestrijkt de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 december 1998 (276).

336. Gedurende 1999 heeft de Commissie in een groot aantal zaken met de Antitrust Division van het
ministerie van Justitie (DoJ) en de Federal Trade Commission (FTC) van de Verenigde Staten
samengewerkt. Behalve de specifieke zaakgerelateerde voordelen die voortvloeien uit deze intensieve
samenwerking voor zowel de desbetreffende mededingingsautoriteiten als particuliere partijen (in de
vorm van een snellere en meer coherente behandeling van de zaak aan weerszijden van de Atlantische
Oceaan), draagt het nauwe dagelijkse contact tussen teams in de Commissie (DG Concurrentie) die
zaken behandelen, en het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FTC vooral bij tot een groei van het
onderling vertrouwen, een grotere kennis van de materiële en procedurele voorschriften van de partner,
wezenlijke convergentie inzake mededingingsanalyse en, ten slotte, de ontwikkeling van ‘beste
praktijken’ in zowel materiële als procedurele kwesties.

337. De bilaterale samenwerking was met name intensief ten aanzien van de grote fusies die plaatsvonden
tussen oliemaatschappijen, met name de fusie tussen Exxon en Mobil. Informele contacten tussen de FTC en de
Commissie namen snel na de aankondiging van de overeenkomst tussen Exxon en Mobil een aanvang (de-
cember 1998), lang voordat de formele kennisgeving werd gedaan in mei 1999. Dit gaf de Amerikaanse en Eu-
ropese autoriteiten de gelegenheid tot het bespreken van de specifieke mededingingsproblemen ten aanzien van
de toekomstige productie van aardolie en aardgas die naar zij vreesden zouden kunnen ontstaan door de tot-
standkoming van zogenoemde super majors. Na de kennisgeving, en nadat de fuserende partners verklaringen
van afstand hadden gegeven zodat de Europese en Amerikaanse autoriteiten vertrouwelijke informatie konden
uitwisselen, volgde uit een nauwe samenwerking tussen de instellingen een beoordeling over de grond van de
zaak. Ambtenaren van de Commissie bezochten hun pendanten van de FTC en kregen inzage in documenten
bij de FTC. Verder was er geregeld sprake van telefoongesprekken, uitwisseling van documenten en andere
contacten tussen de twee teams die de zaak behandelden. Het overleg tussen de betrokkenen aan beide zijden
spitste zich voornamelijk toe op de beoordeling van de gevolgen die de voorgenomen transactie waarschijnlijk
zou hebben op de mededinging op markten hoger in de bedrijfskolom (exploratie, ontwikkeling, productie en
verkoop van aardolie en aardgas). Ook de vermoedelijke invloed van de concentratie op de markt voor smeer-
middelen voor de luchtvaart werd grondig besproken. Momenteel wordt de samenwerking voortgezet met be-
trekking tot de tenuitvoerlegging van de oplossingen die aan beide zijden overeen werden gekomen.
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338. Andere gevallen die werden gekenmerkt door nauwe trans-Atlantische samenwerking waren onder
meer de fusies tussen Allied Signal/Honeywell, Hoechst/RPR, Astra/Zeneca, en Air Liquide/BOC. Zaakge-
relateerde samenwerking tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten wordt nader besproken in het 5de

Verslag aan de Raad en het Europees Parlement voor 1999, dat in de loop van 2000 zal worden gepublice-
rd.

1.1.2. Administratieve overeenkomst betreffende de deelname aan hoorzittingen in individuele
gevallen (277)

339. Op 31 maart 1999 stelde de Commissie de tekst vast voor de administratieve overeenkomst tussen de
mededingingsautoriteiten van de Europese Gemeenschappen en de Verenigde Staten betreffende de weder-
zijdse deelname, in bepaalde fasen van de procedures in individuele gevallen, met betrekking tot de toepas-
sing van hun respectieve mededingingswetgeving. Het betreft een bilaterale en wederkerige overeenkomst
die het mogelijk maakt dat aan een verzoek om deelname aan een hoorzitting of bijeenkomst in bepaalde ge-
vallen tegemoet kan worden gekomen, afhankelijk van de bevestiging of afdoende garanties of afspraken
met betrekking tot de geheimhouding en het gebruik van gegevens. Deelname is uitsluitend mogelijk met
uitdrukkelijke toestemming van de personen die zijn betrokken bij de handhavingsprocedure in een van de
rechtsgebieden en de overeenkomst beperkt op geen enkele wijze de rechten van die personen.

340. Deze overeenkomst draagt bij aan een verbetering van het wederzijdse begrip door de
mededingingsautoriteiten van hun respectieve procedures, versterkt tevens de coördinatie en samenwerking
en voorkomt geschillen in bepaalde zaken van wederzijds belang. Noch deze administratieve overeenkomst,
noch de briefwisseling tussen de Commissie en de Amerikaanse mededingingsautoriteiten vormt een
bindende internationale overeenkomst.

1.1.3. Werkgroep van de EU en de VS inzake samenwerking ten aanzien van wereldwijde concentraties

341. Op een bilaterale bijeenkomst op 5 oktober 1999 van DG Concurrentie van de Commissie, het Ame-
rikaanse ministerie van Justitie en de FTC, is het besluit genomen een werkgroep in het leven te roepen om
de trans-Atlantische samenwerking op het gebied van de controle op concentraties te intensiveren. Deze
werkgroep heeft de opdracht gekregen zich te richten op: (1) het toepassingsgebied voor verdere conver-
gentie van analyse/methodiek voor fusies die in beide rechtsgebieden worden behandeld, met name ten aan-
zien van de respectieve benaderingen van de Europese Unie en de Verenigde Staten met betrekking tot oli-
gopolie/collectieve machtsposities; en (2) een diepgaande studie van de respectieve benaderingen van de
Europese Unie en de Verenigde Staten met betrekking tot het vaststellen en uitvoeren van remedies (met na-
me afstotingen) en het toezicht op naleving nadat de fusie zijn beslag heeft gekregen. Het overleg van de
werkgroep wordt naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2000 afgerond.

1.2. Canada

342. Op 17 juni 1999 ondertekenden de Europese Gemeenschappen en de Canadese regering een
Samenwerkingsovereenkomst inzake mededinging die onmiddellijk van kracht werd. De ontwerp-
overeenkomst was reeds in februari 1999 door het Europees Parlement en in mei 1999 door de Raad van
ministers goedgekeurd.

343. De voorgestelde overeenkomst beoogt het voor de Europese Gemeenschappen en Canada gemakke-
lijker te maken intensiever samen te werken op het gebied van de handhaving van hun respectieve mededin-
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gingsregels. Een groeiend aantal gevallen wordt door beide mededingingsautoriteiten onderzocht, met als
gevolg dat steeds vaker erkend wordt hoe belangrijk het is om enerzijds te voorkomen dat er tegenstrijdige
besluiten worden genomen en anderzijds handhavingsactiviteiten te coördineren voorzover zulks volgens
beide partijen wederzijdse voordelen geeft.

344. Samengevat lijkt de overeenkomst zeer sterk op de overeenkomst die de Europese Unie en de Verenig-
de Staten in 1991 hebben gesloten. De hoofdpunten ervan zijn: (i) de wederzijdse kennisgeving van zaken die
door een van beide autoriteiten worden onderzocht, wanneer deze de gewichtige belangen van de andere partij
kunnen beïnvloeden; (ii) de mogelijkheid voor beide autoriteiten hun rechtshandhavingsactiviteiten te coördi-
neren en om elkaar bijstand te verlenen; (iii) de mogelijkheid de andere partij te verzoeken rechtshandhavings-
activiteiten te ondernemen (positieve internationale courtoisie) en rekening te houden met de gewichtige be-
langen van de andere partij bij het nemen van rechtshandhavingsmaatregelen (traditionele internationale cour-
toisie); en (iv) de uitwisseling van informatie tussen de partijen, waarbij geen afbreuk mag worden gedaan aan
de geheimhoudingsverplichtingen van beide partijen met betrekking tot dergelijke informatie.

345. Sinds de inwerkingtreding van de overeenkomst is reeds in een aantal gevallen betreffende concen-
traties actief samengewerkt. De eerste bilaterale bijeenkomst tussen DG Concurrentie van de Commissie en
de Canadese mededingingsautoriteit (Competition Bureau) in het kader van de overeenkomst vond plaats in
Ottawa, in september 1999. Zoals eveneens gebeurt ten aanzien van de overeenkomst tussen de Europese
Unie en de Verenigde Staten, zal de Commissie jaarlijks verslag leggen aan de Raad en het Europees Parle-
ment over de bijzonderheden van de samenwerking krachtens de overeenkomst met Canada.

2. Overige landen

2.1. Japan

346. De Commissie heeft een nieuwe lijst afgerond met voorstellen voor verdere deregulering in Japan.
De lijst behelst een reeks voorstellen voor deregulering op mededingingsgebied. De nieuwe voorstellen
van de Europese Unie concentreren zich op drie punten:

i) een meer doeltreffende handhaving van de antimonopoliewet,

ii) een verdere afschaffing van vrijstellingen en uitzonderingen krachtens specifieke wetten en de antimo-
nopoliewet, alsmede toelichting op de uitzonderingen en vrijstellingen die van kracht blijven, en

iii) onderzoek door de Japanese Fair Trade Commission (JFTC) van alle bestuurlijke adviezen – zowel
schriftelijk als mondeling – ter controle van hun conformiteit met antimonopolierichtsnoeren,
gekoppeld aan de publicatie van de resultaten. Het nieuwe pakket werd officieel aan Japan
overhandigd tijdens de bijeenkomst op hoog niveau tussen de Europese Unie en Japan die in Tokio
plaatsvond van 3 tot 5 november.

347. De jaarlijkse bilaterale bijeenkomst van de Commissie en de Japanese Fair Trade Commission vond
op 28 en 29 oktober plaats in Tokio. Ambtenaren van de Commissie benadrukten dat in Japan vooruitgang is
geboekt op de weg naar deregulering van de mededinging, maar voegden daaraan toe dat ook nu nog een
aanzienlijke hervorming van de regelgeving noodzakelijk is om een open, doorzichtige en goed
functionerende concurrerende markteconomie te bewerkstelligen die volledig toegankelijk is voor zowel
binnenlandse als buitenlandse ondernemingen. Met name op het gebied van het mededingingsbeleid dient
Japan de bestaande antimonopolieregels strikter toe te passen, vrijstellingen af te schaffen, kartels aan te
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pakken, met name in de groothandelsdistributie, en „bestuurlijke adviezen” te onderwerpen aan een streng
en nauwkeurig onderzoek op hun verenigbaarheid met de mededingingsregels. Het tolereren van
concurrentiebeperkende praktijken is niet bevorderlijk voor het langetermijnbelang met betrekking tot de
verbetering van de efficiency en de herstructurering van de Japanse economie. Het is eveneens van belang de
onafhankelijkheid van de JFTC te waarborgen en te versterken wanneer deze in 2001 deel gaat uitmaken van
het ministerie van Algemene Zaken, in het kader van de reorganisatie van de centrale overheid, alsmede om
de integriteit te handhaven van het personeel en de begrotingsmiddelen.

348. Daarnaast heeft de delegatie van de Commissie te kennen gegeven de bilaterale betrekkingen met
Japan op het gebied van de mededinging te willen verstevigen. Beide partijen zijn voornemens de
mogelijkheden te onderzoeken voor een samenwerkingsovereenkomst vergelijkbaar met die tussen de
Europese Unie en de Verenigde Staten (1991) en Canada (1999), en met de recente overeenkomst tussen
de Verenigde Staten en Japan (1999). Behalve besprekingen over de mogelijkheden voor een nauwere
samenwerking, hebben beide partijen gesproken over de recente ontwikkelingen op het gebied van het
mededingingsbeleid in de Europese Unie en Japan, en hun mening gegeven over bepaalde gevallen van
kartelvorming en concentraties. Eveneens ter sprake kwam de voortgang van de voorbereidingen voor
de ministeriële Conferentie van de WTO in Seattle, waar beide partijen zullen aandringen op het
aanvangen van onderhandelingen gericht op een multilateraal kader voor mededingingsregels.

2.2. Turkije

349. Besluit 1/95 van de Associatieraad EG/Turkije, houdende tenuitvoerlegging van de laatste fase
van de douane-unie tussen de Gemeenschap en Turkije en van artikel 7 de vrijhandelsovereenkomst
tussen Turkije en de EGKS vereist de goedkeuring van regels voor de invoering van de
mededingingsvoorschriften. Deze uitvoeringsvoorschriften moeten een kader creëren voor de toepassing
van de regels inzake antitrust en staatssteun door, onder meer, de respectieve functies van de
mededingingsautoriteiten van de Gemeenschap en Turkije te omschrijven en een structuur voor overleg
tussen die autoriteiten tot stand te brengen. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst met het oog
op de vaststelling van dergelijke regels inhoudelijke besprekingen tussen de Commissie en de Turkse
autoriteiten starten.

2.3. Rusland, Oekraïne en de overige nieuwe onafhankelijke staten (NOS)

350. De Partnerschap- en Samenwerkingsovereenkomsten (PSO’s) die de Europese Unie heeft
gesloten met Rusland, Oekraïne, Moldavië en de meeste van de andere voormalige Sovjet-republieken
bevatten – in meerdere of mindere mate – een toezegging van deze landen om hun wetgeving op het
gebied van mededinging en staatssteun aan te passen aan die van de Gemeenschap. Hoewel dit proces
slechts traag vordert, hebben de krachtens de PSO’s met Rusland, Oekraïne en Moldavië ingestelde
Gemengde Comités inmiddels subcomités in het leven geroepen die onder meer als taak hebben toezicht
te houden op de nakoming van de toezeggingen op het gebied van mededinging en staatssteun. Deze
subcomités zijn gedurende 1999 verschillende malen bijeen geweest. Daarnaast wordt ook een aantal
Tacis-projecten opgezet, met als doel relevante knowhow te verschaffen.

2.4. Middellandse-Zeelanden

351. In de loop van 1999 hebben de Europese Unie en Egypte een Associatieovereenkomst gesloten.
Er zijn reeds overeenkomsten gesloten met Tunesië, Israël, Jordanië en de Palestijnse Autoriteit. Met
Algerije, Libanon, Egypte en Syrië wordt nog onderhandeld. De mededingingsbepalingen bevatten
duidelijke toezeggingen van de desbetreffende landen om hun mededingingsbeleid meer af te stemmen
op de communautaire regeling. De voorgestelde toepassingsregels voor de mededingingsbepalingen in
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de Associatieovereenkomsten zijn in voorbereiding en naar verwachting zullen deze in de loop van 2000
aan de Middellandse Zee-partners van de Gemeenschap worden overgelegd. Eveneens zijn in het kader
van het „Euro-mediterrane partnerschap en de interne markt” voor volgend jaar seminars voorzien om
de samenwerking met de Middellandse-Zeelanden te bevorderen.

2.5. Zuid-Afrika

352. De Europese Unie en Zuid-Afrika hebben in 1999 een vrijhandelsovereenkomst gesloten. De
overeenkomst behelst bepalingen inzake mededinging en staatssteun, waaronder bepalingen betreffende
de samenwerking tussen de mededingingsinstanties van de Europese Unie en Zuid-Afrika, en voorziet
met name in positieve en traditionele internationale courtoisie. Dit houdt in dat de Europese Unie en
Zuid-Afrika de mogelijkheid hebben elkaar te verzoeken actie te ondernemen op het gebied van de
rechtshandhaving en dat ze bij de uitvoering daarvan rekening moeten houden met elkaars gewichtige
belangen.

353. In 1999 is de nieuwe Zuid-Afrikaanse mededingingswetgeving in werking getreden. De regeling
omvat bepalingen met betrekking tot de controle van concentraties, evenals verbodsbepalingen ten
aanzien van concurrentiebeperkende afspraken en misbruik van machtsposities. Er is een nieuwe
onafhankelijke instantie gecreëerd die is belast met de rechtshandhaving, de Competition Commission,
evenals een gespecialiseerd Competition Tribunal en een Competition Appeal Court.

2.6. Latijns-Amerika

354. In 1999 hebben de Europese Unie en Mexico een vrijhandelsovereenkomst gesloten. De
overeenkomst voorziet in een mechanisme voor samenwerking tussen de mededingingsinstellingen van
beide partijen. Dit mechanisme voorziet in: coördinatie van bepaalde rechtshandhavingsactiviteiten, de
uitwisseling van informatie, het onderzoek van vermeend concurrentiebeperkend gedrag op het
grondgebied van een van de partijen ten nadele van de belangen van de andere partij, en technische
samenwerking. Dit samenwerkingsmechanisme zal leiden tot een grotere mate van doorzichtigheid in
de handhaving van de mededinging en zou de doelmatigheid van die rechtshandhaving moeten
verbeteren.

355. In 1999 kreeg de Commissie een mandaat van de Raad van ministers om onderhandelingen te
beginnen met Mercosur en Chili over de totstandkoming van een vrijhandelsovereenkomst. Deze
overeenkomst moet bepalingen bevatten betreffende mededinging, alsmede samenwerking en
coördinatie tussen de mededingingsautoriteiten. De onderhandelingen zijn in november 1999 begonnen
en zullen nog enige tijd in beslag nemen. Daarnaast zullen in de loop van volgend jaar aan Mercosur en
de Andes-gemeenschap voorstellen worden gedaan voor technische bijstand op basis van een verslag dat
gedurende 1999 is samengesteld. Opgemerkt moet worden dat, dankzij de interventie van de Commissie,
de lidstaten van CARICOM in 1999 een eerste bijeenkomst hebben gehouden om zich te buigen over
ontwerp-mededingingswetgeving voor de Caribische gemeenschappelijke markt.

C — Multilaterale samenwerking

1. WTO: handels- en mededingingsbeleid

356. De werkgroep van de WTO die zich bezighoudt met de wisselwerking tussen het handels- en het
mededingingsbeleid is in 1999 drie keer formeel bijeengekomen (19-20 april, 10-11 juni en 14

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

XXIXe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2000) 720 DEF. 133



september). Tijdens de bijeenkomsten in april en juni is aandacht besteed aan alle onderwerpen die waren
aangegeven in het besluit van de Algemene Raad van de WTO:

i) de relevantie van fundamentele WTO-beginselen van nationale behandeling, doorzichtigheid en
behandeling van de meestbegunstigde natie voor het mededingingsbeleid, en omgekeerd;

ii) de aanpak ter bevordering van samenwerking en communicatie tussen de leden, ook op het gebied
van technische samenwerking; en

iii) de bijdrage van het mededingingsbeleid om de doelstellingen van de WTO te bereiken, met inbegrip
van de bevordering van de internationale handel.

357. Het voornaamste doel van de bijeenkomst die is gehouden op 14 september was de herziening en
goedkeuring van het verslag van de werkgroep (1999) aan de Algemene Raad.

358. Ter voorbereiding op de 3de ministeriële Conferentie van de WTO in Seattle van 3 december 1999,
heeft de Europese Unie voorstellen gedaan om een begin te maken met onderhandelingen gericht op de
totstandkoming van een multilateraal kader van mededingingsregels. Deze onderhandelingen zouden
zich moeten concentreren op drie hoofdpunten:

— in de eerste plaats zouden alle WTO-leden grondregels op mededingingsgebied moeten invoeren en
handhaven;

— in de tweede plaats zouden gemeenschappelijke kernbeginselen een zekere coherentie en
gemeenschappelijkheid moeten garanderen tussen WTO-leden, en

— in de derde plaats zou samenwerking tussen mededingingsinstellingen in lidstaten mogelijk moeten
zijn door middel van een multilateraal instrument.

359. De conclusies van de Raad van 26 oktober 1999 ten aanzien van de ministeriële Conferentie van Se-
attle bevatten de volgende passage over mededinging: „De WTO zou onderhandelingen moeten beginnen
over een basiskader voor bindende kernbeginselen en -regels voor binnenlandse mededingingswetgeving en
de handhaving daarvan. De WTO-beginselen van doorzichtigheid en non-discriminatie kunnen de basis vor-
men voor de ontwikkeling van dergelijke kernbeginselen en -regels. De WTO zou zich tevens moeten rich-
ten op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van concurrentiebeperkende praktijken met een
aanzienlijke invloed op internationale handel en investeringen, evenals op de bevordering van internationa-
le samenwerking. De ontwikkelingsdimensie moet tevens een centrale plaats innemen in de overwegingen
ten aanzien van een dergelijk multilateraal kader door de combinatie van eventuele overgangsperioden met
technische bijstand en flexibiliteit van regels.”

360. Op de ministeriële conferentie van Seattle werd geen overeenkomst bereikt tussen de WTO-leden
met betrekking tot het lanceren van een nieuwe ronde multilaterale handelsonderhandelingen. Derhalve
vinden thans geen daadwerkelijke onderhandelingen plaats met betrekking tot handel en concurrentie.

Er wordt evenwel aangenomen dat de WTO-werkgroep inzake handel en concurrentie (WTO Working
Group on Trade and Competition) zijn bijeenkomsten in het jaar 2000 zal voortzetten en dat de Gemeenschap
en haar lidstaten hun positie inzake de behoefte aan multilaterale concurrentievoorschriften verder zullen
toelichten.

134 XXIXe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2000) 720 DEF.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999



2. OESO

361. De Commissie was actief betrokken bij de werkzaamheden van het Committee on Competition Law
and Policy van de OESO, met name bij de in 1999 georganiseerde rondetafel- en werkgroepbesprekingen
(bevordering van de concurrentie in postdiensten, oligopolie, professionele diensten, richtsnoeren voor mul-
tinationale ondernemingen, prioriteiten in de handhaving door mededingingsautoriteiten, fusies en allian-
ties van luchtvaartmaatschappijen). De Commissie nam (samen met Griekenland) eveneens als controleur
deel aan de herziening van de Hongaarse hervorming betreffende regelgeving op het gebied van mededin-
gingsbeleid, die plaatsvond op 21 oktober.

3. Unctad

362. Op 15 september deed de Commissie een werkdocument (COM(1999) 451 def.) uitkomen met
richtsnoeren voor de deelname aan de 10de United Nations Conference on Trade and Development
(Unctad X).

363. Het werkdocument moet hulp bieden bij de voorbereiding van het standpunt van de Europese
Unie op de Conferentie die van 12 tot 19 februari 2000 in Bangkok, Thailand, wordt gehouden. Ten
aanzien van de mededinging wordt in het werkdocument in punt 23 benadrukt dat het voor ontwikkeling
absoluut noodzakelijk is dat er sprake is van een goed functioneren van eerlijke en concurrerende
markten voor producten, diensten en andere middelen zoals krediet, bodemschatten en genetische
hulpbronnen. In dat verband is het van essentieel belang dat arbitrair optreden door regeringen ten
opzichte van ondernemingen wordt tegengegaan, corruptie wordt bestreden en confrontaties tussen het
openbaar gezag en oligopolistische en monopolistische partijen met winstoogmerk worden voorkomen
door een vasthoudend mededingingsbeleid. De ontwikkelingsdimensie moet bovendien eveneens aan
bod komen bij onderhandelingen over multilaterale mededingingsregels (punt 35). Tot slot moet Unctad
werkzaamheden blijven verrichten op het gebied van analyse en een platform bieden voor discussies op
intergouvernementeel en deskundigenniveau inzake mededingingsbeleid en -regels, om de
bewustwording van ontwikkelingslanden te vergroten en hun de mogelijkheid te bieden ervaringen uit
te wisselen. Unctad zou met name een analyse kunnen maken van het belang van monopolies in handen
van de overheid en particulieren in opkomende markten, de relaties tussen investeringen en
mededinging, en soorten regelgeving die zijn aangepast aan de verschillende niveaus van
marktontwikkeling. Unctad zou eveneens een analyse kunnen maken ter ondersteuning van de
onderhandelingen over multilaterale mededingingsregels, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan
de specifieke behoeften en voorwaarden van de ontwikkelingslanden in dit opzicht. Unctad zou
activiteiten kunnen ontplooien op het gebied van technische samenwerking gericht op het verlenen van
bijstand aan ontwikkelingslanden bij de definitie en toepassing van mededingingswetgeving en -beleid
(punt 54).
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V — VOORUITZICHTEN VOOR 2000

1. Wet- en regelgevende activiteiten

364. De Commissie zal het proces voortzetten om te waarborgen dat het communautaire
mededingingsbeleid wordt toegepast met inachtneming van het zich snel wijzigende karakter van de
markt. Terwijl er op zowel Europees als mondiaal vlak integratie van markten plaatsvindt, is het van
wezenlijk belang dat deze evolutie zijn neerslag vindt in de procedurele en materiële regels van de
Gemeenschap. De Commissie zal derhalve doorgaan met de herziening van deze procedurele en
materiële regels voor de rechtshandhaving van de artikelen 81 en 82.

365. Op het gebied van procedurele antitrustregels heeft de Commissie als doelstelling voor 2000
goedkeuring te verlenen aan een voorstel voor een nieuwe ontwerp-verordening betreffende de
handhaving van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Deze ontwerp-verordening kan vervolgens
naar de Raad, zodat de bespreking ervan tegen het einde van 2000 zou kunnen beginnen.

366. Op het gebied van verticale afspraken heeft de Commissie als doelstelling voor 2000 haar
goedkeuring te hechten aan een serie richtsnoeren die een aanvulling vormen op de nieuwe
Vrijstellingsverordening die in 1999 is aangenomen en die op 1 juni 2000 in werking zal treden. De
richtsnoeren zullen ondernemingen hulp bieden bij de beoordeling van hun distributieovereenkomsten
wanneer deze niet onder de nieuwe Vrijstellingsverordening vallen.

367. Ook de herziening van het beleid dat is gericht op horizontale samenwerkingsovereenkomsten
blijft een prioriteit voor de Commissie. Bovendien vormt dit een belangrijke aanvulling op de
hervorming inzake de verticale afspraken en de modernisering van de antitrustprocedures.

368. In 1999 heeft DG Concurrentie herzieningen van de huidige vrijstellingsverordeningen inzake
Onderzoek & Ontwikkeling en Specialisatie opgesteld. Daarnaast zijn een reeks ontwerp-richtsnoeren
voorbereid die de hoofdlijnen aangeven van het beleid voor de toepassing van artikel 81 op horizontale
overeenkomsten. Voor 2000 heeft de Commissie als doelstelling uitgebreid overleg te voeren met de
deskundigen uit de lidstaten, het bedrijfsleven, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden.

369. De uit 1997 daterende de minimis-mededeling die richtsnoeren bevat ten aanzien van
overeenkomsten met een gering belang die niet onder artikel 81 vallen, moet worden herzien en
aangepast aan de bovengenoemde wijzigingen in het beleid inzake verticale afspraken en horizontale
samenwerking. De aanvang van de herzieningswerkzaamheden is gepland voor 2000.

370. Voor de automobielsector moet de Commissie een beoordelingsverslag opstellen met betrekking
tot Groepsvrijstellingsverordening 1475/95 inzake de distributie van motorvoertuigen. Het
beoordelingsverslag zal een essentiële rol spelen bij de beslissing over het toekomstige beleid op het
gebied van de distributie van motorvoertuigen.

371. Als aanvulling op de hierboven genoemde herzieningsprojecten zullen onderzoeken worden
gestart naar de effectbeoordeling, waarbij algemeen ernaar gestreefd wordt de doelmatigheid van het
mededingingsbeleid te verhogen door het meten van het effect van interventies door de Commissie op
markten en door het vaststellen van de sectoren waar de concurrentie gestimuleerd moet worden.

372. Op het gebied van fusies zal 2000 een bijzonder actief jaar worden. Op grond van de Concentratie-
verordening dient de Commissie aan de Raad verslag te leggen vóór 1 juli 2000 met betrekking tot de drem-
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pels en criteria die zijn vastgelegd in de Concentratieverordening, die het bereik van de rechtsmacht van de
controle op concentraties door de Gemeenschap vastleggen. De Commissie maakt wellicht eveneens van de
gelegenheid gebruik om onderzoek te doen naar andere aspecten van de verordening waaronder, in het bij-
zonder, het verwijzingsproces tussen de lidstaten en de Commissie (artikelen 9 en 22).

373. De Commissie is voornemens haar goedkeuring te verlenen aan drie mededelingen waarover in
1999 een brede openbare raadpleging heeft plaatsgevonden, te weten een nieuwe (vervangende)
mededeling inzake nevenrestricties, een mededeling inzake de vereenvoudigde behandeling van
routinezaken krachtens de Concentratieverordening en een mededeling inzake verbintenissen krachtens
de Concentratieverordening. Ook het onderwerp rechtsmiddelen zal aan de orde komen in een gemengde
werkgroep van de Europese Unie en de Verenigde Staten die eind 1999 door de Commissie en
Amerikaanse regelgevende instanties in het leven is geroepen. Daarnaast is de Commissie voornemens
formele richtsnoeren te ontwikkelen inzake oligopolistische machtsposities, een kwestie die steeds
belangrijker wordt in de context van de toenemende Europese en zelfs mondiale consolidatie van
bepaalde sectoren.

374. Met betrekking tot het beleid op het gebied van de staatssteun zal de Commissie overgaan tot
herziening van de richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming, de richtsnoeren inzake steun
ten behoeve van de werkgelegenheid en het kader voor staatssteun in de automobielindustrie. Bovendien
is de Commissie voornemens drie groepsvrijstellingsverordeningen aan te nemen betreffende de
staatssteun aan kleine en middelgrote ondernemingen, opleiding en de de minimis-regel.

2. Internationaal

375. Door de steeds verder voortschrijdende integratie van de wereldeconomie ontstaat een geheel
nieuwe afhankelijkheidsrelatie tussen de verschillende landen. In veel sectoren concurreren
ondernemingen op markten die de hele wereld omvatten, waardoor ze groter en multinationaal worden.
De afgelopen jaren heeft een aantal zogenoemde „megafusies” plaatsgehad tussen ondernemingen die
zijn gevestigd in verschillende delen van de wereld, waardoor nieuwe ondernemingen ontstonden met
een waarlijk wereldwijde dimensie. Ten gevolge hiervan krijgen ook mededingingsgerelateerde
problemen een wereldwijde dimensie, hetgeen een steeds nauwere internationale samenwerking tussen
mededingingsautoriteiten in verschillende landen noodzakelijk maakt.

376. Met het oog op het bovenstaande en geïnspireerd door de mededeling van de Commissie aan de Raad
van 28 juni 1996 („Vers l’établissement d’un cadre international de règles de concurrence”), zal de Com-
missie een tweesporenbeleid nastreven van voortgezette bilaterale samenwerking met de voornaamste part-
ners van de Gemeenschap en onderzoek doen naar de mogelijkheden om multilaterale samenwerking op het
gebied van de mededinging uit te breiden. De tenuitvoerlegging van een dergelijke multilaterale samenwer-
king op mededingingsrechtelijk gebied kan het best in het kader van de WTO worden vastgesteld als onder-
deel van een overeenkomst waarin bepaalde kernbeginselen zouden worden vastgesteld welke moeten wor-
den opgenomen in het respectievelijke mededingingsrecht van de afzonderlijke WTO-leden.

377. Naast deze twee basisdoelstellingen is het duidelijk dat de voorbereiding voor de uitbreiding een
aanzienlijke invloed zal hebben op de prioriteiten van de Commissie voor 2000 op internationaal gebied.
De Commissie zal de technische bijstand aan de landen van Midden- en Oost-Europa, Cyprus en Malta
continueren. Het doel hiervan is voorafgaand aan de uitbreiding de opzet en handhaving van
levensvatbare systemen voor mededingingsrecht te waarborgen, gebaseerd op de beginselen en
hoofdcriteria van het Europese mededingingsrecht en de totstandkoming van goed functionerende en
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geloofwaardige mededingingsautoriteiten. Speciale aandacht zal worden besteed aan de goedkeuring van
regels op het gebied van staatssteun en de efficiënte handhaving van de regels door de autoriteiten die
in deze landen toezicht houden op staatssteun.

378. Ten aanzien van bilaterale samenwerking (buiten het kader van de uitbreiding) zijn de
hoofddoelstellingen ervoor te zorgen dat de samenwerkingsovereenkomst van 1991 met de Verenigde
Staten, de overeenkomst inzake positieve internationale courtoisie van 1998 die is gesloten met de
Verenigde Staten en de nieuwe administratieve overeenkomst inzake deelname volledig functioneel zijn.

379. De Commissie zal eveneens zorg dragen voor de tenuitvoerlegging van de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met Canada die op 17 juni 1999 in werking is getreden. Met betrekking
tot Japan zal de Commissie onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking te
verstevigen. De Commissie is tevens voornemens om volledige uitvoering te geven aan de PSO met
Rusland die in december 1997 van kracht is geworden en waarin met betrekking tot het
mededingingsbeleid wordt gestreefd naar samenwerking in de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van
mededingingsvoorschriften, inzonderheid op het gebied van staatssteun.

3. Toezicht

380. Ten aanzien van de handhaving van de mededingingswetgeving op antitrustgebied zal het
voornaamste deel van het werk van de Commissie bestaan uit de behandeling van concrete zaken, te
weten aanmeldingen, klachten of onderzoeken ex officio. De Commissie zal zich blijven inspannen om
haar middelen in te zetten voor de meest gewichtige zaken met groot wettelijk, economisch of politiek
belang voor de Europese Unie. Dit betekent dat een voortdurende inzet is vereist om de samenwerking
met nationale mededingingsautoriteiten en nationale regelgevende instanties te verstevigen en te
verbeteren.

381. Het vaststellen van, verbieden van en, waar dit van toepassing is, opleggen van boetes aan hard-
core kartels zal een hoge prioriteit houden op antitrustgebied. In een aantal belangrijke gevallen is de
procedure al in een vergevorderd stadium en het is derhalve de doelstelling in 2000 verschillende
belangrijke verbodsbeschikkingen te geven inzake kartels met oplegging van boetes.

382. De Commissie is tevens vastbesloten om, met de hoogste prioriteit, te blijven werken aan het
tegengaan van misbruik van machtsposities. Een dergelijk misbruik leidt tot de beperking, of zelfs
vernietiging, van het vermogen van concurrenten om invloed uit te oefenen op de marktdynamiek, of
maakt het voor potentiële concurrenten zelfs onmogelijk de markt te betreden. Dergelijke praktijken zijn
bijzonder nadelig omdat ze leiden tot marktafscherming en vertraging in de marktintegratie. De
Commissie zal derhalve zeer alert blijven op misbruik van machtsposities door ondernemingen en in een
aantal gevallen waarin het onderzoek reeds vergevorderd is, zullen in 2000 naar alle waarschijnlijkheid
formele besluiten worden genomen met oplegging van boetes wegens een inbreuk op artikel 82.

383. Succes op het gebied van het liberaliseringsbeleid blijft afhankelijk van de strikte toepassing van
het Europese mededingingsrecht en het toezicht op de liberaliseringsrichtlijnen. Met betrekking tot de
liberalisering op telecommunicatiegebied zal de voornaamste taak bestaan uit het houden van toezicht
op de daadwerkelijke handhaving van de communautaire wetgeving in de lidstaten. In de sector
postdiensten blijven de inspanningen gericht op het voortzetten van de handhaving door de lidstaten van
de liberaliseringsrichtlijn van de Commissie die in december 1997 werd goedgekeurd. De volgende stap
in het liberaliseringsproces is een herziening van de Richtlijn, waarvoor de Commissie van plan is een
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voorstel in te dienen voor het einde van het jaar. Het jaar 2000 is het tweede jaar in de liberalisering van
de Europese elektriciteitsmarkt waar in februari 1999 een einde kwam aan de monopolieposities in 11
lidstaten. Ten aanzien van de overige vier lidstaten is de verwachting dat deze hetzelfde zullen doen in
de loop van 2000 (Frankrijk, België en Ierland) en in 2001 (Griekenland). Het is de bedoeling van de
Commissie in de hele Gemeenschap liberalisering van de elektriciteitsmarkt te bewerkstelligen. De
omzetting van de gasrichtlijn zal plaatsvinden in 2000. De Commissie zal zich concentreren op kwesties
die verband houden met netwerken en op de contractuele afspraken tussen producenten en importeurs,
om een daadwerkelijke liberalisering te bewerkstelligen.

384. Omdat veel lidstaten voornemens zijn financiële hulp te bieden aan elektriciteitsmaatschappijen
ter compensatie van investeringen of toezeggingen die in een geliberaliseerd stelsel niet kunnen worden
nagekomen, heeft de Commissie besloten een richtsnoer vast te stellen voor de behandeling van
dergelijke kosten van herstructurering krachtens de regels voor staatssteun.

385. Wat betreft het toezicht op concentraties bestaat de voornaamste taak van de Commissie erin te
blijven waarborgen dat fusies die worden aangemeld krachtens de Concentratieverordening ook
daadwerkelijk worden geregeld, dit door tegen te gaan dat er machtsposities ontstaan of worden versterkt
die de daadwerkelijke concurrentie in de gemeenschappelijke markt of een belangrijk deel daarvan
aanzienlijk zouden belemmeren. Gezien de huidige economische indicatoren zal het aantal zaken
waarschijnlijk toenemen in dezelfde verhouding als in voorgaande jaren, met een nog grotere nadruk op
het internationale karakter van de fusies.

386. Op het gebied van de staatssteun zal prioriteit worden gegeven aan maatregelen die de
doorzichtigheid bevorderen van het toezicht door de Commissie op de staatssteun en de wijze waarop
de lidstaten omgaan met de toekenning van staatssteun. De Commissie zal een register voor staatssteun
instellen. In het belang van de toenemende doelmatigheid van de controle op de staatssteun zal de
Commissie op meer systematische wijze toezicht houden op de aanmaningen tot terugbetaling van
onrechtmatige steun.
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BIJLAGE — IN HET VERSLAG ONDERZOCHTE ZAKEN

1. De artikelen 81, 82 en 86
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Zaak Bekendmaking Paragraafnr.

Aeroportos e Navegação Aerea-Empresa Publica
(Portugese luchthavens) PB L 69 van 16.3.1999 59, 88

Airtours/First Choice IP/99/695 Inzet 3

Alitalia/KLM IP/99/628 93, 187

AT&T/IBM IP/99/259 Inzet 4

Bosman

British Interactive Broadcasting Ltd IP/99/686 54, Inzet 4

CNSD PB L 203 van 13.8.1993 Inzet 5

COAPI PB L 122 van 2.6.1995 Inzet 5

Coca-Cola/Orangina Inzet 2

Deutsche Telekom 67

Nederlandse pensioenfondsen 131-137

Europe Asia Trades Agreement (EATA) PB L 193 van 26.7.1999 99, 100

France Télécom 67

Ilmailulaitos Luftvartsferket

(Finse luchthavens) PB L 69 van 16.3.1999 58, 88

IMA PB L 106 van 23.4.1999 Inzet 5

Irish Sugar PB L 25 van 22.9.1997 63, 64

Microsoft Internet Explorer IP/99/317 55, Inzet 4

Moeskroen IP/99/965 140

MSG Inzet 4

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de 
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG) PB L 39 van 14.4.2000 46, 47

P&I Clubs PB L 125 van 19.5.1999 103, 111

REIMS II PB L 275 van 26.10.1999 Inzet 3, 81-83

Gewijzigde TACA (Trans-Atlantic Conference 
Agreement) PB C 125 van 6.5.1999 95-98

Naadloze stalen buizen IP/99/957 48, 49

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

Het WK-voetbal 1998 PB L 5 van 8.1.2000 61,62, 140

Trans-Atlantic Agreement (TAA) PB L 376 van 31.12.1994 99, 100

Virgin/British Airways PB L 30 van 4.2.2000 60, 94

Vlaamse Televisie Maatschappij PB L 244 van 6.9.1997 85, 87
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Zaak Bekendmaking Paragraafnr.

Ahlström/Kvaerner IP/99/665 150, 164

Airtours/First Choice IP/99/695 151, 161, 175,
Inzet 6, Inzet 8

Alitalia/KLM IP/99/628 187

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

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, Inzet 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, Inzet 7

Imetal/China Clays IP/99/263 150

Kali und Salz IP/98/655 160

KLM/Martinair IP/99/421 165-166, Inzet 9

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

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

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

Skandia/Storebrand/Pohjola IP/99/635 186

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

Total/Elf Aquitaine Inzet 2, 154, 191

Total/Petrofina IP/99/197 191

TPG/Tecnologistica IP/99/320 156, 157

2. Controle op concentraties
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Zaak Bekendmaking Paragraafnr.

Vrijstelling van autowegentol op de 
Tauern-autoweg in Oostenrijk 284

AESA/MTW-Werft/Volkswerft PB L 148 van 6.6.1997 267

Charbonnages de France PB C 280 van 2/10.1999 274

Crédit Agricole 227

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

Danish Vaekstfonden PB C 245 van 28.8.1999 246

Dieselmotorenwerk Rostock PB L 232 van 2.9.1999 258

Dornier Luftfahrt GmbH PB C 40 van 12.2.2000 247

Nederlandse tankstations 244

Vervroegde-uittredingsuitkeringen 243 voor wegvervoerders

Eli Lilly 251

Ferriere Nord 254

Fiat Mirafiori Meccanica IP/99/1037 280

Hervorming van de Duitse milieubelasting PB C 245 van 28.8.1999 253

Graphischer Maschinenbau GmbH IP/99/73 258

Hoogovens-Usines Gustave Boël PB C 245 van 28.8.1999 231

Fiscale amnestie in Italië PB C 113 van 24.4.1999 249

Kinderkanal/Phoenix PB C 238 van 21.8.1999 22 Inzet 11

Kvaerner Warnow Werft PB L 274 van 23.10.1999 269

Investeringen in Portugal PB C 375 van 24.12.1999 213

Marina di Stabia 242

Mercedes Vitoria PB C 351 van 4.12.1999 281

NEREFCO PB L 6 van 11.1.2000 254

Neue Maxhütte PB L 230 van 31.8.1999 271

Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH 258

RJB mining plc PB C 86 van 27.3.1999 276-278, 308

Rover Longbridge PB C 62 van 4.3.2000 281

Saxonylon Textil GmbH PB L 268 van 16.10.1999 283

Sécuripost 233

Shell Chemicals BV PB C 298 van 16.10.1999 247

Spindelfabrik Hartha PB L 145 van 10.6.1999 258

De steden Venetië en Chioggia IP/99/887 250

Verlipack/Heye-Glas PB C 288 van 9.10.1999 259

Weida Leder GmbH IP/99/502 258

De aankoop van speciale transportvoertuigen 284

Herstructurering van de wegvervoersector in Italië IP/99/307 285

Spaanse regionale steunmaatregelen IP/99/1041 287

Deense steunregeling ten behoeve 
van het goederenvervoer IP/99/238 290

Tirrenia 294

Franse havens 295

Iberia 296

3. Steunmaatregelen van de staten
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Sabena 93, 297

De luchthavens van Manchester 299

De luchthaven van Elba 299

Crédit Foncier de France IP/99/416 305

Banco di Sicilia IP/99/833 305

Westdeutsche Landesbank Girozentrale IP/99/471

BBC Inzet 11
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I — MEDEDINGINGSBEPERKENDE AFSPRAKEN: ARTIKELEN 81, 82
EN 86 VAN HET EG-VERDRAG — ARTIKEL 65 VAN HET EGKS-
VERDRAG

A — Samenvatting van zaken

1. Verboden

1.1. Horizontale overeenkomsten

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

Op 26 oktober 1999 heeft de Commissie op grond van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag een
beschikking gegeven waarbij een collectieve exclusief-verkeersregeling en een systeem van
prijscoördinatie op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektrotechnische installatiematerialen werd
verboden (1). In deze beschikking wordt het vast beleid van de Commissie en de jurisprudentie van het
Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg (2) bevestigd.

Aanleiding voor deze zaak was een klacht die in 1991 werd ingediend door de Britse groothandelaar in
elektrotechnische installatiematerialen, City Electrical Factors en zijn Nederlandse dochteronderneming
(CEF). De klacht betrof vooral de periode 1986-1994.

De eerste inbreuk die de Commissie heeft vastgesteld, betreft de toepassing van een collectieve
exclusief-verkeersregeling tussen de Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op
Elektrotechnisch Gebied (FEG), de Vereniging van Alleenvertegenwoordigers op Elektrotechnisch
Gebied (NAVEG) en een groot aantal individuele leveranciers van dergelijke producten.

De Commissie vond bewijsmateriaal dat op basis van de voormelde regeling de FEG aan NAVEG-leden en
individuele leveranciers verbood te verkopen aan groothandelaren die geen lid waren van de FEG. Dit ver-
bod sneed deze groothandelaren af van hun leveringsbronnen, en bemoeilijkte en vertraagde de komst van
buitenlandse groothandelaren — zoals de klager — op de Nederlandse markt. Terzelfder tijd weerhield de
regeling leveranciers ervan hun producten op de Nederlandse markt te verkopen via groothandelaren die niet
bij de FEG waren aangesloten. Aangezien de omzet van met name NAVEG-leden voor een groot deel af-
hankelijk was van de verkoop van FEG-leden, konden zij de wensen van de FEG moeilijk negeren.

De regeling was gebaseerd op een gentlemen’s agreement tussen de FEG en de NAVEG. De toepassing
van deze afspraken werd nog verruimd door de deelname van talloze afzonderlijke leveranciers. Het is
gebleken dat de collectieve exclusief-verkeersregeling tot de jaren vijftig gebaseerd was op een formele
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(1) PB L 39 van 14.2.2000. Zie ook persbericht IP/99/803.
(2) Wat betreft de collectieve exclusief-verkeersregeling, zie het Ie Verslag over het mededingingsbeleid 1971, blz.

38, punt 19; IIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1973, blz. 50-51, punt 53; Beschikking 72/390/EEG van
de Commissie, Centrale Verwarming, PB L 264 van 23.11.1972; Beschikking 78/59/EEG van de Commissie,
Centraal Bureau voor de Rijwielhandel, PB L 20 van 25.1.1978; Beschikking 82/123/EEG van de Commissie,
VBBB/VBVB, PB L 54 van 25.2.1982. Voor de prijscoördinatie, zie de arresten van het Hof van Justitie in: zaak
48/69, ICI/Commissie, Jurispr. 1972, blz. 619, r.o. 115-116; zaak 123/83, BNIC/Clair, Jurispr. 1985, blz 391, r.o.
29; zaak 243/83, Binon/Agence et messageries de la presse, Jurispr. 1985, blz. 2015, r.o. 44; en het arrest van het
Gerecht van eerste aanleg in gevoegde zaken T-213/95 en T-18/96, SCK en FNK/Commissie, Jurispr. 1997, blz.
II-1739, r.o. 158-164.



schriftelijke overeenkomst, maar dat de partijen na het verbod van de overeenkomst door de Nederlandse
mededingingsautoriteiten besloten hadden de formele schriftelijke overeenkomst om te zetten in een
meer heimelijk gentlemen’s agreement.

De tweede inbreuk op artikel 81, lid 1, die de Commissie in deze zaak heeft vastgesteld, betreft de
inmenging van de FEG in het prijsbeleid van haar leden. De Commissie vond bewijzen dat de FEG en
haar leden een beleid voerden dat gericht was op het verminderen van de prijsconcurrentie tussen FEG-
leden en op het creëren van een kunstmatige prijsstabiliteit om FEG-leden zodoende aantrekkelijke
winstmarges te garanderen. Hiertoe gebruikten de FEG en haar leden de volgende methoden:

— een bindend besluit van de FEG, waarbij het de leden verboden werd reclame te maken met speciale
kortingen of lokprijzen;

— een bindend besluit van de FEG waarbij de leden de verplichting kregen opgelegd de prijsverhogingen
van de leveranciers aan hun klanten door te geven na bestelling van de producten;

— besprekingen tussen FEG-leden over prijzen en kortingen tijdens FEG-bijeenkomsten, en

— prijsadviezen van de FEG aan haar leden.

De effecten van de prijsafspraken werden versterkt door de collectieve exclusief-verkeersregeling.
Aangezien deze regeling potentiële prijsstunters — zoals de niet bij de FEG aangesloten groothandelaren
— afsneed van hun leveringsbronnen, kon de door de FEG en haar leden gecreëerde artificiële
prijsstabiliteit niet door buitenstaanders in gevaar worden gebracht.

Aangezien de FEG-leden goed zijn voor 96 % van de Nederlandse groothandelsmarkt voor
elektrotechnische installatiematerialen, hebben de inbreuken de mededinging aanmerkelijk beperkt.
Voorts wordt tussen 30 en 50 % van alle op de Nederlandse markt verkochte elektrotechnische producten
ingevoerd, zodat de Commissie van oordeel was dat ook de handel tussen lidstaten in aanmerkelijke mate
ongunstig wordt beïnvloed.

Gelet op hun respectieve rol bij de bovenvermelde inbreuken, werden boetes opgelegd aan zowel de FEG
(4,4 miljoen EUR) als aan de Technische Unie (TU) (2,15 miljoen EUR). De FEG kon worden
aangemerkt als de aanstichter en de beheerder van zowel de collectieve exclusief-verkeersregeling als
de prijsregelingen. De Commissie heeft echter ook een geldboete opgelegd aan het grootste en
belangrijkste lid van de FEG — de TU — en wel om twee redenen. In de eerste plaats nam de TU actief
en langdurig deel aan het bestuur en de comités van de FEG. Daarnaast was het duidelijk dat TU door
haar eigen gedragingen de restricties ondersteunde in haar contacten met afzonderlijke ondernemingen.

De berekening van de boetes gebeurde op basis van de door de Commissie bekendgemaakte richtsnoeren
voor de berekening van geldboeten (3). De Commissie was van oordeel dat de inbreuken ernstig waren
en over middellange tot lange termijn liepen; voorts was er in deze zaak geen sprake van verzachtende
of verzwarende omstandigheden.

De Commissie heeft evenwel besloten dat de aldus vastgestelde boetes moesten worden verminderd om
zodoende de lange looptijd van de procedure voor de Commissie in aanmerking te nemen. Bij dit besluit
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baseerde zij zich op de relevante jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg en van het Hof van
Justitie (4).

Zowel de FEG (T-05/00) als de TU (T-06/00) hebben bij het Gerecht van eerste aanleg beroep ingesteld
tegen de beschikking van de Commissie.

Kartel voor de verdeling van de markten voor bepaalde naadloze stalen
buizen (zaak nr. IV/E1/35.860 B)

Op 8 december 1999 (5) heeft de Commissie op grond van artikel 81, van het EG-Verdrag een
beschikking gegeven waarbij voor in totaal 99 miljoen EUR geldboeten werden opgelegd aan acht
producenten van naadloze stalen buizen [British Steel Ltd (Verenigd Koninkrijk), Dalmine SpA (Italië),
Mannesmannröhren Werke AG (Duitsland), Vallourec SA (Frankrijk), Kawasaki Steel Corporation, NKK
Corporation, Nippon Steel Corporation en Sumitomo Metal Industries Ltd (Japan)]. De producten
waarop het kartel betrekking heeft, zijn standaard boorpijpen (algemeen «OCTG» genoemd) en
«project»-transportbuizen (algemeen «line pipe» genoemd), twee soorten buizen die voor het boren en
het transport van olie en gas worden gebruikt.

Om hun gedrag op de markten voor OCTG-standaard en linepipe-»project» te coördineren hadden deze
producenten een kartel opgezet dat zij de «Europa-Japan-Club» hadden genoemd. Dit kartel heeft de
mededinging op de gemeenschappelijke markt beperkt, omdat overeengekomen was dat de thuismarkten
van de verschillende producenten (d.w.z. de Duitse, Franse, Italiaanse, Britse en Japanse markten)
zouden worden gerespecteerd. Het aanbod van naadloze buizen in de lidstaten van de Gemeenschap waar
een nationale producent was gevestigd, zou namelijk worden beperkt doordat de andere, bij het kartel
aangesloten producenten zich onthielden van levering van buizen op deze markten. In de beschikking
werd niet ingegaan op een aantal andere aspecten van de kartelovereenkomst die betrekking hadden op
bepaalde derde markten, aangezien de Commissie de mededingingsbeperkende gevolgen daarvan binnen
de EU niet heeft kunnen aantonen.

Voor de duur van de inbreuk is de Commissie uitgegaan van de periode 1990-1995 (behalve voor British
Steel Ltd dat de productie van de betrokken buizen in 1994 heeft gestaakt).

Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboeten heeft de Commissie rekening gehouden met het feit
dat een overeenkomst om de thuismarkten van de deelnemende ondernemingen ongemoeid te laten, per
definitie een zeer zware inbreuk op het Gemeenschapsrecht is, omdat zodoende de goede werking van
de interne markt wordt geschaad. Bovendien zijn de vier betrokken lidstaten goed voor het merendeel
van de afname van naadloze OCTG en linepipe in de Gemeenschap en vormen zij derhalve een
uitgestrekte geografische markt.

De Commissie heeft echter ook in aanmerking genomen dat de OCTG-standaard en de linepipe «project»
die door de betrokken ondernemingen in de Gemeenschap worden verkocht, niet meer dan ongeveer 19
% van het totale communautaire verbruik van naadloze OCTG en linepipe uitmaken. Voorts kan in een
deel van de vraag naar naadloze OCTG en linepipe worden voorzien met gelaste buizen met een
gemiddelde diameter. Tenslotte bedroeg in de periode 1990-1995 de verkoop van deze producten door
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de betrokken ondernemingen in de vier lidstaten niet meer dan ongeveer 73 miljoen EUR per jaar. Uit
al deze overwegingen blijkt dat het concrete effect van de inbreuk op de markt beperkt is gebleven.

De Commissie heeft als verzachtende omstandigheid aangemerkt dat de sector een langdurige crisis heeft
doorgemaakt en dat de situatie in de sector sinds 1991 is verslechterd, hetgeen, gecombineerd met een
groeiende invoer van buizen, resulteerde in capaciteitsverminderingen en fabriekssluitingen.

Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende het niet-opleggen of verminderen van
geldboetes in zaken betreffende mededingingsregelingen (6), zijn de geldboeten voor Vallourec en
Dalmine verminderd omdat deze ondernemingen medewerking hebben verleend bij het vaststellen van
de feiten door de Commissie.

Met uitzondering van Vallourec hebben alle betrokken ondernemingen beroep ingesteld bij het Gerecht
van eerste aanleg.

1.2. Verticale overeenkomsten

PO/Lee Cooper (zaak nr. IV/F3/36.015)

In 1999 beval de Commissie de Britse jeansproducent Lee Cooper een einde te maken aan het afsnijden
van de Belgische markt van goedkope import uit het Verenigd Koninkrijk. Lee Cooper probeerde in
België een markt in stand te houden waar de prijszetting van haar product die was van een
kwaliteitsproduct.

De Commissie opende de procedure nadat zij informatie had ontvangen dat Lee Cooper haar Britse groot-
handelsklanten verplichtte zich te onthouden van parallelexport naar België, waar Lee Cooper-jeans tegen
een hogere prijs werd verkocht. Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat Lee Cooper deze maatregel
had genomen op basis van afspraken met haar Belgische afnemers. Lee Cooper bood aan om de zaak te re-
gelen en in onderhandelingen met de Commissie kwam een regeling tot stand waarbij een einde werd ge-
maakt aan het optreden van Lee Cooper tegen parallelhandel. Op verzoek van de Commissie deelde Lee
Cooper ook aan al haar klanten mee dat het hun voortaan vrij stond om parallelhandel te voeren.

1.3. Misbruik van machtspositie

Portugese luchthavens (zaak nr. IV/D-2/35.703)

Deze zaak kwam er na een algemeen onderzoek dat de Commissie voerde naar kortingen en variabele
landingsrechten op Europese luchthavens; dit onderzoek ging van start na de beschikking van 28 juni
1995 met betrekking tot de luchthaven van Zaventem (België) (7). In deze zaak gaat het om het stelsel
van kortingen en variabele landingsrechten naargelang de herkomst van de vlucht; de Portugese
autoriteiten stelden dit systeem in voor de luchthavens op het Portugese vasteland die worden beheerd
door Aeroportos e Navegação Aerea-Empresa Publica (ANA).

De luchtvaartmaatschappijen zijn landingsrechten verschuldigd als tegenprestatie voor de diensten die
geleverd worden door de Portugese luchthavenbeheerder ANA — zoals onderhoud en exploitatie van de
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landingsbanen en de luchtverkeersleiding. Binnenlandse vluchten krijgen een korting van 50 % op de
landingsrechten en een volumekorting van 7 tot 32 %, naargelang het aantal landingen per maand; al
deze kortingen werden ingevoerd via regelgeving.

Volgens artikel 82 van het EG-Verdrag kan een onderneming die een machtspositie heeft op een
wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt, aan haar commerciële partners geen ongelijke
voorwaarden opleggen voor gelijkwaardige prestaties, omdat hun zodoende een nadeel wordt berokkend
bij de mededinging. Bijgevolg kan ANA — zonder objectieve rechtvaardiging — voor een zelfde dienst
geen onderscheid maken tussen de verschillende luchtvaartmaatschappijen. De afhandeling van een
vliegtuig door ANA blijft immers dezelfde, ongeacht of het om het eerste of het honderdste vliegtuig van
een luchtvaartmaatschappij gaat, dan wel of het om een vliegtuig gaat dat van een Portugese luchthaven
afkomstig is of uit een andere lidstaat. Gezien het betrokken kortingsstelsel werd ingevoerd door
regelgeving heeft de Commissie kunnen vaststellen dat inbreuk werd gemaakt op de bepalingen van
artikel 86 van het EG-Verdrag juncto artikel 82.

In de beschikking van 10 februari 1999 (8) werd Portugal gevraagd een einde te maken aan de toepassing van
dit stelsel van kortingen en variabele landingsrechten naargelang de herkomst van de vlucht op de lucht-
havens van Lissabon, Porto en Faro. Op 4 mei 1999 heeft Portugal bij het Hof van Justitie een verzoek tot nie-
tigverklaring ingediend; dit verzoek werd geregistreerd onder nummer C-163/99. Op 14 juli 1999 heeft de
Commissie de Portugese autoriteiten op grond van artikel 226 van het EG-Verdrag een met redenen omkleed
advies doen toekomen, wegens niet-uitvoering van een beschikking van de Commissie.

Finse luchthavens (zaak nr. IV/D-2/35.767)

Bij beschikking van 10 februari 1999 (9) werd Ilmailulaitos, de beheerder van de Finse luchthavens, gelast
een einde te maken aan het op de luchthavens van Helsinki, Vaasa, Turku, Pori en Tampere toegepaste stel-
sel van variabele landingsrechten naargelang van de herkomst van de vlucht. De binnenlandse vluchten krij-
gen een korting van 60 %, zonder objectieve reden. Of het nu een binnenlandse vlucht betreft of een vlucht
uit de EER, maakt voor de vluchtafhandeling door Ilmailulaitos geen verschil. Tegen deze variabele vergoe-
dingen, die voortvloeien uit een autonoom besluit van beheerder van de Finse luchthavens, werd een proce-
dure ingeleid op grond van artikel 82 van het EG-Verdrag. Omdat het ging om een eerste beschikking op
grond van artikel 82 van het EG-Verdrag in een zaak van kosten voor de toegang tot luchthaveninfrastruc-
tuur, en omdat Ilmailulaitos een deel van het kortingsstelsel heeft afgeschaft en het verschil tussen de kosten
van binnenlandse en intracommunautaire vluchten sinds het begin van het onderzoek in deze zaak heeft ver-
kleind, heeft de Commissie geen boete opgelegd.

Virgin/British Airways (zaak nr. IV/D2/34.780)

Op 14 juli heeft de Commissie, na een klacht van Virgin Atlantic, een negatieve eindbeschikking gegeven
ten aanzien van British Airways (BA) (10). In deze beschikking werd een boete van 6,8 miljoen EUR
opgelegd aan British Airways omdat zij misbruik maakte van haar machtspositie als inkoper van diensten
van reisagentschappen op het gebied van vliegreizen bij reisagentschappen in het Verenigd Koninkrijk.
Minstens gedurende de voorbije zeven jaar heeft BA reisagenten extra provisies beloofd indien zij
evenveel of meer BA-biljetten verkochten als het jaar voordien. Daardoor worden de reisagenten loyaal
ten opzichte van BA, hetgeen hen ontmoedigde om diensten inzake reisagentschappen te verkopen aan
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andere luchtvaartmaatschappijen en resulteerde in een drempel voor luchtvaartmaatschappijen die op de
Britse markten voor luchttransport wilden concurreren tegen BA. Voor de toekomst hebben de
Commissie en BA een reeks beginselen vastgelegd. Deze zijn het gevolg van een vruchtbare
samenwerking tussen BA en de Commissie. Dank zij de toepassing van deze beginselen zal worden
voorkomen dat BA zich nog gaat gedragen op de manier die in de betrokken beschikking werd
bekritiseerd. Deze beginselen vormen ook een duidelijke leidraad voor iedere andere
luchtvaartmaatschappij in een vergelijkbare situatie. De Commissie zal inderdaad ook alle maatregelen
nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de beginselen uit deze beschikking worden toegepast op
andere communautaire luchtvaartmaatschappijen in vergelijkbare situaties.

De provisies die BA aanbood, kwamen neer op een «getrouwheidskorting» — een korting dus die niet
alleen gebaseerd is op kostenbesparingen, maar ook op loyauteit — een maatregel die in het verleden
steeds weer veroordeeld is als een misbruik van een machtspositie dat andere concurrenten uitsluit. Het
is een vast beginsel van het Gemeenschapsrecht dat een gevestigde leverancier geen stimulerende
regelingen mag uitwerken die de getrouwheid van zijn afnemers en distributeurs bewerkstelligt, omdat
zodoende de markt wordt afgesloten voor concurrenten van de gevestigde onderneming. Resultaat van
een dergelijk misbruik is dat geprobeerd wordt de effecten van de liberalisering van de markt teniet te
doen doordat de gevestigde luchtvaartmaatschappij haar marktaandeel handhaaft op het oude niveau en
reisagenten bestraft worden die een deel van hun klanten afleiden naar relatief nieuwe concurrenten.

Een gevestigde onderneming mag alleen bijkomende provisies geven aan reisagenten wanneer deze
verband houden met extra diensten vanwege de reisagent of met behaalde besparingen. Het bestaan van
dergelijke gedragingen heeft belet dat consumenten in het Verenigd Koninkrijk ten volle konden
profiteren van de gevolgen van de deregulering en de liberalisering van het luchtvervoer.

De beginselen die werden uitgewerkt als richtsnoer voor iedere luchtvaartmaatschappij die een
dominante positie heeft als inkoper van diensten van reisagentschappen op het gebied van luchtvervoer
en die inbreuken op artikel 82 van het EG-Verdrag wil vermijden, zijn de volgende:

1. Provisies die aan verschillende reisagenten worden toegekend, kunnen verschillen voor zover het
gaat om de weerspiegeling van:

1.1. verschillen in distributiekosten via onderscheiden reisagentschappen, of

1.2. verschillen in de waarde van de diensten die de diverse reisagentschappen aan British Airways
verlenen op het gebied van de distributie van haar biljetten.

2. Provisies kunnen stijgen volgens een percentage waarvoor rekening werd gehouden met:

2.1. besparingen in de distributiekosten voor British Airways, of

2.2. een stijging van de waarde van de diensten die het reisbureau aan British Airways verleent voor
de distributie van haar biljetten.

3. De provisies houden verband met de omzet van het reisbureau in een periode van maximaal zes
maanden.

4. Aan provisies zijn geen doelstellingen verbonden die zijn uitgedrukt rekening houdend met de omzet
van het reisbureau in een voorgaande periode.
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5. Provisies worden lineair verhoogd vanaf een plafond dat in de overeenkomst is vastgelegd.

6. De voor een vliegtuigbiljet betaalde provisie omvat geen eventuele verhogingen van de provisies die
voor alle andere door het reisbureau uitgeschreven biljetten van British Airways worden betaald.

7. Het staat de reisbureaus vrij de biljetten van een andere luchtvaartmaatschappij en de goederen of
diensten van een derde partij te verkopen.

British Airways heeft tegen deze beschikking beroep ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg.

WK Voetbal 1998 (zaak nr. IV/D3/36.888)

Op 20 juli 1999 heeft de Commissie een beschikking gegeven (11) ten aanzien van het plaatselijke
organisatiecomité van het WK Voetbal 1998 (Comité Français d’Organisation de la Coupe du Monde de
Football 1998 — CFO), toen bleek dat de toepassing van discriminerende regelingen voor de
kaartjesverkoop in de aanloop naar het toernooi de consumenten met woonplaats in Frankrijk
bevoordeelde.

In 1996 en 1997 verkocht CFO meer dan 570 000 toegangskaartjes uitsluitend aan consumenten die een
adres in Frankrijk konden opgeven. Daarvan hadden zo’n 393 200 kaartjes betrekking op wedstrijden
(met uitsluiting van de openingswedstrijd) die ofwel in de voorronde van het toernooi plaatsvonden of
in de achtste finale. Na de bekendmaking van de resultaten een speciale loting die in december 1997 in
Parijs plaatsvond, verkocht CFO nog eens 181 000 toegangskaartjes voor de openingswedstrijd, de
kwart- en halve finales, de kleine finale en de finale zelf. Het praktische gevolg van het vereiste om een
adres in Frankrijk op te geven, was dat de overgrote meerderheid van de consumenten buiten Frankrijk
de mogelijkheid ontnomen werd om in 1996 en 1997 rechtstreeks van CFO kaartjes te kopen.

Omdat er geen rechtvaardiging was op grond van veiligheid of andere redenen, kwam de Commissie tot
de bevinding dat de wijze waarop CFO de discriminatoire verkoopregeling ten uitvoer legde, neerkwam
op een misbruik van haar machtspositie op de markt voor toegangskaartjes in 1996 en 1997, in strijd met
artikel 82 van het EG-Verdrag. De Commissie kwam ook tot het besluit dat CFO door aan het publiek
buiten Frankrijk te laten weten dat tickets enkel konden worden verkregen bij de nationale
voetbalfederaties en touroperators, de discriminatie nog versterkte ten aanzien van niet-Franse
verblijfshouders die toegangskaartjes wilden kopen voor het WK-toernooi.

Normaliter zou de Commissie een zware boete opleggen wanneer een onderneming haar machtspositie
op deze manier misbruikt. Aangezien de kwestieuze regeling voor kaartjesverkoop zoals CFO die ten
uitvoer legde, echter vergelijkbaar was met die bij vorige WK’s en CFO zich moeilijk kon baseren op
eerdere beschikkingen van de Commissie of op jurisprudentie van het Hof van Justitie om haar
verantwoordelijkheden op grond van de communautaire mededingingsregels vast te stellen, heeft de
Commissie besloten enkel een symbolische boete van 1 000 EUR op te leggen. Deze beschikking wil
echter wel een duidelijk signaal geven dat de Commissie van toernooiorganisatoren in de toekomst
verwacht dat zij ervoor zorgen dat hun regelingen voor kaartjesverkoop volledig voldoen aan de
communautaire mededingingsregels vooraleer zij deze ook daadwerkelijk ten uitvoer leggen.
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2. Goedkeuringen

2.1. Horizontale overeenkomsten

a) Gemeenschappelijke ondernemingen en andere samenwerkingvormen

Telecommunicatiesector

Esat Telecom — Iarnród Éireann (zaak nr. IV/C-1/37.183)

Op 5 augustus 1998 meldden Esat Telecommunications Ltd, Córas Iompair Éireann (CIE) en de dochter-
onderneming van laatstgenoemde, Iarnród Éireann (de Ierse spoorwegen), bij de Commissie een aantal over-
eenkomsten aan betreffende de oprichting van een alternatief, nationaal telecommunicatienetwerk in Ier-
land. In de loop van de aanmeldingsprocedure heeft de Commissie, in nauwe samenwerking met de Ierse
Competition Authority, met name de voorwaarden onderzocht voor toegang tot spoorlijnen met het oog op
de aanleg van telecommunicatienetwerken. Een bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Veror-
dening nr. 17 van de Raad werd in het Publicatieblad bekendgemaakt, met het verzoek aan derden hun op-
merkingen aan de Commissie mee te delen.

Volgens de — aangepaste — overeenkomsten mag CIE voor derden telecommunicatiekabels
aanleggen of hun toelating geven voor de aanleg ervan, waarbij Esat Telecom evenwel voor een korte
periode bij voorrang toegang krijgt tot CIE-infrastructuur om de uitbouw en de inbedrijfstelling van
het net zo snel mogelijk te kunnen voltooien. In oktober 1999 heeft de Commissie de partijen een
administratieve brief gezonden, waarin zij verklaarde dat op dat moment geen verdere maatregelen op
grond van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag dienden te worden genomen ten aanzien van de
aangemelde overeenkomsten.

Global One II (zaak nr. IV/C-1/37.459)

Op 3 augustus 1999 heeft de Commissie te kennen gegeven dat zij voornemens was Global One — de
in 1996 door Deutsche Telekom, France Télécom en Sprint opgerichte gemeenschappelijke onderneming
— toestemming te geven alle soorten telecommunicatiediensten te verrichten, met inbegrip van
spraaktelefonie, en in alle EU-lidstaten. Vooraleer een formele beschikking in die zin te geven, heeft de
Commissie een bekendmaking gepubliceerd in het Publicatieblad, waarbij zij alle belanghebbenden om
hun opmerkingen verzocht. Het standpunt van de Commissie is gebaseerd op de marktontwikkelingen
sinds zij in 1996 de oprichting van Global One goedkeurde, onder meer de toetreding tot de markt van
andere belangrijke concurrenten zoals de concentratie-BT/AT&T.

In 1996 had de Commissie voor de duur van zeven jaar een vrijstelling verleend voor de oprichting van
Global One, een gemeenschappelijke onderneming van Deutsche Telekom AG (DT), France Télécom
(FT) en Sprint Corporation die telecommunicatiediensten voor het bedrijfsleven, diensten voor reizigers
en carrier-diensten zou gaan aanbieden. Met de aanpassing van de Global One-beschikking uit 1996
wordt beoogd Global One in staat te stellen vrij alle telecommunicatiediensten te verrichten (naast die
waarop de beschikking uit 1996 betrekking had), als tussenpersoon of wederverkoper alle voor derden
verkrijgbare spraak- en datadiensten van FT en DT aan te bieden, en FT en DT in staat te stellen Global
One-diensten te verkopen. Momenteel loopt er bij de Commissie geen onderzoek naar de voorwaarden
in verband met de gedragingen van de moedermaatschappijen (bijvoorbeeld verbod op kruissubsidiëring
of discriminatie in het voordeel van Global One).
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Farland Network (zaak nr. IV/C-1/37.130)

In juni 1999 verleende de Commissie goedkeuring voor een reeks overeenkomsten tussen British
Telecom en haar Europese partners — Viag Interkom (Duitsland), Albacom (Italië), Telfort (Nederland)
en Sunrise (Zwitserland) — waardoor deze ondernemingen hun terrestrische netwerken zullen verbinden
tot één Europees glasvezelnetwerk. Dit netwerk zal worden geëxploiteerd door een onderneming met de
naam Farland, en is in de eerste plaats opgericht en bestemd voor internationaal verkeer. De
overeenkomsten werden aangemeld op 2 juli 1998. De Commissie publiceerde op 20 maart 1999 een
bekendmaking in het Publicatieblad waarin zij haar voornemen aankondigde om voor de transactie een
negatieve verklaring af te geven; tevens verzocht zij om opmerkingen van derden.

Het Farland-netwerk is in de eerste plaats opgericht en bestemd voor internationaal verkeer; het zal de
transmissiecentra van partijen in de verschillende Europese steden met elkaar verbinden. Gezien de
verwachte aanzienlijke toename in het capaciteitsaanbod op deze markt en de beschikbaarheid van
alternatieve, substituerende leveringsbronnen, is het onwaarschijnlijk dat de voorgenomen
samenwerking de mededinging zou beperken op de markt voor de levering binnen de Europese Unie van
transmissiecapaciteit voor telecommunicatie. De Commissie onderzocht ook in hoeverre de aangemelde
overeenkomsten het mogelijk maken dat BT en de overige partijen, en de partijen onderling hun
concurrentiestrategieën op elkaar zouden afstemmen of de onderlinge transparantie zouden vergroten. In
juni heeft de Commissie de partijen in een administratieve brief meegedeeld dat de overeenkomsten niet
onder de toepassing vallen van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag.

Cégétel + 4 (zaak nr. IV/C1/36.592)

Op 20 mei 1999 gaf de Commissie een beschikking waarbij goedkeuring werd verleend voor de
oprichting van een gemeenschappelijke onderneming door Compagnie Générale des Eaux SA — thans
Vivendi genaamd — (Frankrijk), British Telecommunications plc, (Verenigd Koninkrijk), Mannesmann
AG (Duitsland) en SBC International Inc (VSA) (12). In de goedgekeurde overeenkomsten legden de
partijen afspraken vast betreffende hun respectieve bijdrage en hun commerciële betrekkingen ten
aanzien van de herstructurering van Cégétel. Deze operatie moest Cégétel in staat stellen om in Frankrijk
uit te groeien tot de op een na grootste telecommunicatie-exploitant met volledige dienstverlening, en
een heel assortiment telecommunicatiediensten aan te bieden, waaronder vaste spraaktelefonie.

Aanvankelijk had Compagnie Générale des Eaux (CGE) alle aandelen van Cégétel in handen. Ingevolge
de aangemelde overeenkomsten heeft CGE (thans: Vivendi) 44 % van de Cégétel-aandelen in handen,
BT 26 %, Mannesmann 15 % en SBCI 15 %. Volgens de overeenkomsten zal Cégétel uitsluitend op de
Franse markt actief zijn en daar alle marktsegmenten uit de sector telecommunicatie bedienen. Daarnaast
wordt Cégétel de exclusieve BT-distributeur voor diensten met toegevoegde waarden en voor grotere
internationale diensten, die op de markt komen onder de merknaam Concert.

De Commissie kwam tot de bevinding dat — met uitzondering van de diensten voor mobiele
telecommunicatie — de marktaandelen van de partijen in de betrokken segmenten verwaarloosbaar
waren. Op het tijdstip van de beschikking had SFR, een Cégétel-dochteronderneming, een marktaandeel
van 38 % op de Franse markt voor mobiele telefonie, terwijl het marktaandeel van France Télécom 51
% bedroeg. In bijna alle segmenten van de markt voor vaste telefonie blijft France Télécom een
machtspositie behouden als gevolg van haar vroegere wettelijke monopolie. De jongste tijd zijn er echter
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veel nieuwe ondernemingen toegetreden tot de Franse telecommunicatiemarkt of hebben zij voornemens
in die zin — hetzij voor de volledige markt, hetzij voor specifieke segmenten.

De Commissie heeft een negatieve verklaring afgegeven ten aanzien van de herstructurering van Cégétel.
Zelfs al zijn BT en SBC op hun thuismarkten gevestigde ondernemingen, dan moeten zij worden beschouwd
als nieuwe marktdeelnemers zowel op de Franse als op andere nationale telecommunicatiemarkten voor
vaste spraaktelefonie — veruit de belangrijkste markt. Door de herstructurering ontstaat er voor de ge-
vestigde onderneming in Frankrijk een concurrent die veel doeltreffender is dan elk van de moedermaat-
schappijen afzonderlijk had kunnen zijn. De conclusie was dan ook dat de herstructurering van Cégétel bui-
ten de toepassing viel van artikel 81, lid 1.

De Commissie was van oordeel dat de algemene beperking van concurrentie tussen de
moedermaatschappijen, ingevolge het niet-concurrentiebeding in de aangemelde overeenkomsten, de
uitdrukking is van de wil van de aandeelhouders om Cégétel te garanderen dat elk van hen zijn
inspanningen voor de Franse markt via Cégétel zal laten verlopen. Daarom werd het niet-
concurrentiebeding beschouwd als een nevenrestrictie van de operatie, zolang tenminste de partijen hun
huidige zeggenschap over Cégétel behouden. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Commissie
ten aanzien van een mogelijke beperking van de mededinging op de markt voor mobilofonie, hebben de
partijen ermee ingestemd de beperkingen op te heffen inzake de verkoop van mobiele telefoniediensten
door SFR (SIM-kaarten) buiten Frankrijk en, omgekeerd, Mannesmann en BT toe te staan hun nationale
mobilofoniediensten (D2 en Cellnet) in Frankrijk aan te bieden.

Voor de exclusieve distributieovereenkomst inzake Concert-diensten heeft de Commissie een ontheffing
verleend voor een periode van tien jaar, die afloopt per 17 juli 2007. De exclusiviteit die Cégétel wordt
verleend, zal de promotie voor Concert-diensten in Frankrijk vergemakkelijken en zal leiden tot een
intensieve marketing. Daardoor wordt de concurrentie tussen de verschillende aanbieders van mondiale
diensten in Frankrijk bevorderd, hetgeen kan worden beschouwd als de meest doeltreffende manier om
op de markt voor mondiale diensten te concurreren met de dochteronderneming van France Télécom,
Global One.

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

Op 20 mei 1999 heeft de Commissie bij beschikking (13) goedkeuring verleend voor de
samenwerkingsovereenkomsten tussen Cégétel, een nieuwe Franse telecommunicatieonderneming, en
Société nationale des chemins de fer français (SNCF) met het oog op de oprichting van een
gemeenschappelijke dochteronderneming, Télécom Développement (TD). TD zal een nationaal netwerk
aanleggen voor telecommunicatie over lange afstand dat gebaseerd zal zijn op het nationale Franse
spoorwegnet. De aangemelde operatie houdt verband met de oprichting van CEGETEL die de Commissie
ook dit jaar heeft goedgekeurd.

Zelf zal TD, de gemeenschappelijke onderneming van Cégétel en SNCF, geen diensten aanbieden aan
eindgebruikers, ondernemingen of particulieren. Wel biedt zij aan: langeafstandinterconnectiediensten
voor telecommunicatieondernemingen, terbeschikkingstelling van langeafstandtransmissiecapaciteit —
vooral aan Cégétel, maar ook aan andere netexploitanten en aanbieders van telecommunicatiediensten
— en langeafstandspraaktelefoniediensten van begin- tot eindpunt, die uitsluitend door Cégétel-
dochterondernemingen op de markt zullen worden gebracht.
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(13) PB L 218 van 18.8.1999.



Op 20 mei 1999 kwam de Commissie tot de conclusie dat de overeenkomsten betreffende de oprichting
van de gemeenschappelijke onderneming Cégétel niet onder de toepassing vielen van artikel 81, lid 1,
van het EG-Verdrag omdat zij aan TD geen exclusief recht toekenden voor het gebruik van de openbare
spoorweggronden.

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

Op 29 juni 1998 ontving de Commissie een aanmelding van een samenwerkingsovereenkomst tussen
DTFT Ltd — zelf een gemeenschappelijke onderneming van Deutsche Telekom en France Télécom —
en Energis, de Britse carrier die vroeger eigendom was van National Grid. Volgens de overeenkomst
richten de partijen de gemeenschappelijke onderneming MetroHoldings Ltd op — waarvan zij elk de
helft van de aandelen in handen hebben — met het oog op de bouw van telecommunicatienetwerken in
grootstedelijke gebieden in het Verenigd Koninkrijk.

MetroHoldings zal haar volledige transmissiecapaciteit ter beschikking stellen van Energis en DTFT voor de
verkoop aan eindgebruikers. De partijen zullen met elkaar concurreren voor de levering van telecommunica-
tiediensten aan eindgebruikers en zullen proberen hun producten op de markt te positioneren en te differenti-
ëren. Uit het onderzoek van de Commissie, waarvoor derden via een bekendmaking overeenkomstig artikel
19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de Raad om hun opmerkingen werd gevraagd, bleek dat er geen redenen
zijn om op grond van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag verdere maatregelen te nemen ten aanzien van de
aangemelde overeenkomst. Een administratieve brief werd op 31 maart 1999 aan de partijen gezonden.

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

Op 2 februari 1999 verleende de Commissie goedkeuring voor een partnerschapsovereenkomst tussen
Motorola, Ericsson, Nokia en Psion. Door deze overeenkomst werd Motorola aandeelhouder van
Symbian, een gemeenschappelijke onderneming die in augustus 1998 werd opgericht door Ericsson en
Nokia, twee producenten van mobiele telefoons, en door Psion, een producent van palmtops en
besturingssystemen. Met dit partnerschap willen de betrokken ondernemingen een besturingssysteem
uitbouwen voor de nieuwe generatie van handsets voor mobiele telecommunicatie en willen zij de
ontwikkeling van een massamarkt voor dergelijke producten stimuleren.

Op 13 augustus 1998 had de Commissie op grond van de communautaire Concentratieverordening
goedkeuring verleend voor de oprichting van Symbian, de oorspronkelijke gemeenschappelijke
onderneming. In december 1998 was de Commissie tot de bevinding gekomen dat de toetreding van de
Amerikaanse mobilofoonproducent Motorola tot de gemeenschappelijke onderneming geen nieuwe
concentratie vormde in de zin van de Concentratieverordening. Nadat de Commissie tot die conclusie
was gekomen, heeft zij ook nog onderzocht of de voorgenomen transactie de mededinging zou beperken
in de zin van artikel 81 van het EG-Verdrag.

Mediasector

Télévision par satellite (zaken nr.IV/C-2/36.237 en 36.237A)

De onderneming TPS werd opgericht door diverse Franse zenders die ongecodeerd uitzenden (TF1 —
Fr2 — Fr3 — M6), door France Télécom en Suez-Lyonnaise des eaux om in Frankrijk een digitaal
«boeket» aan te bieden dat kan concurreren met Canal+/CanalSatellite, tot 1996 de enige aanbieder van
betaaltelevisie op de Franse markt.
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De oprichting van TPS lijkt dus de concurrentie te bevorderen omdat er zodoende op de markt voor
betaaltelevisie een nieuwe onderneming komt, die in staat is het hoofd te bieden aan het monopolie van
Canal+/CanalSatellite. De toetreding van deze onderneming tot de markt heeft trouwens snel geleid tot
een daling van de abonnementsprijzen van CanalSatellite.

Toch bevat de overeenkomst drie bepalingen waartegen met name concurrenten van TPS bezwaar
hebben gemaakt.

De eerste bepaling houdt in dat de zenders die aandeelhouder zijn van TPS, haar de exclusiviteit
voorbehouden van hun algemene netten (TF1, A2, France 3 en M6).

De Commissie heeft besloten voor deze exclusiviteitsclausule vrijstelling te verlenen voor een periode
van drie jaar te rekenen vanaf het in de handel brengen van het TPS-»boeket». Initieel was namelijk een
duur van tien jaar voorzien, hetgeen als overdreven gold. Gelet evenwel op de situatie op de Franse markt
voor betaaltelevisie, die gekenmerkt wordt door een sterke positie van Canal+/CanalSatellite en de
moeilijke toegang tot aantrekkelijke programma’s — vooral recente films en sport, waarvoor de Canal+-
groep de exclusiviteit bezit — werd geoordeeld dat de exclusieve aanwezigheid van algemene zenders
op TPS onmisbaar was om de onderneming op de markt te kunnen laten doordringen, omdat het een
onderscheidend element kan zijn en een doeltreffend lokmiddel in de periode waarin TPS van start gaat.

Bij de tweede bepaling ging het om de toezegging van de twee kabelnetexploitanten die aandeelhouder
zijn van TPS, om de zenders en diensten die op TPS worden aangeboden, bij voorrang in hun aanbod
op te nemen en hun aanbod af te stemmen op dat van TPS. De partijen hebben besloten deze clausule
te schrappen; zij had veel kritiek uitgelokt, maar was nooit echt toegepast door France Télécom en
Lyonnaise des Eaux.

Een derde maatregel werd als concurrentiebeperkend beschouwd, omdat hij het aanbod van de voor
concurrenten van TPS beschikbare programma’s beperkte. Het gaat om de clausule waardoor TPS
voorrang krijgt op de thematische zenders en televisiediensten die onder de zeggenschap staan van haar
partners. Voor deze clausule werd eveneens een ontheffing verleend voor de duur van drie jaar te rekenen
vanaf het in de handel brengen van TPS.

Tenslotte omvatten de overeenkomsten ook een niet-concurrentiebeding, dat als een nevenrestrictie bij
de oprichting van TPS kon worden beschouwd en dus niet onder de toepassing viel van artikel 81, lid 1,
van het EG-Verdrag — gedurende de startperiode, voor een duur van drie jaar.

Op 3 maart heeft de Commissie aan TPS een vrijstellingsbeschikking verleend (14). De partijen hebben
de verlenging gevraagd van deze vrijstelling die verviel per 15 december 1999. Na onderzoek van de
aanvraag heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de verlenging van deze vrijstelling,
wat betreft het niet-concurrentiebeding en de exclusiviteitsclausule voor de digitale uitzending van de
algemene zenders op TPS. Daarentegen, werd, gelet op de ontwikkeling in het aanbod van de
themazenders, de preferentieclausule die TPS voor themazenders van haar aandeelhouders had gekregen,
op verzoek van de Commissie geschrapt. Op 20 december 1999 werd de partijen een administratieve
brief gezonden waarin de Commissie verklaarde dat zij de situatie van TPS na twee jaar opnieuw zal
onderzoeken vóór 15 december 2001.
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(14) PB L 90 van 2.4.1999. Een aantal van de aanmeldende partijen hebben op 10.5.1999 beroep ingesteld bij het
Gerecht van eerste aanleg (zaak T-112/99).



British Interactive Broadcasting (thans: Open) (zaak nr. IV/C2/36.539)

Op 15 september 1999 heeft de Commissie op grond van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag,
vrijstelling verleend voor de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming, British Interactive
Broadcasting Ltd («BiB» — thans: Open) (15). De moedermaatschappijen van Open zijn BSkyB Ltd, BT
Holdings Ltd, Midland Bank plc en Matsushita Electric Europe Ltd. Open moet de consumenten in het
Verenigd Koninkrijk een nieuw type dienst — digitale interactieve televisiediensten — gaan aanbieden.
Hiertoe moeten de noodzakelijke infrastructuur en diensten tot stand worden gebracht om voor
ondernemingen als banken, supermarkten en reisbureaus directe interactie met de consument mogelijk
te maken. De volgende diensten zullen deel uitmaken van het dienstenpakket van Open voor digitale
interactieve televisie: thuisbankieren, telewinkelen, vakantie- en reisdiensten, het downloaden van
spelletjes, on-line-educatie, amusement en vrije tijd, sport, auto- en motorvoertuigen, toegang tot een
beperkte hoeveelheid door een derde geleverde «walled garden»-internetsites (16) en e-mail en openbare
diensten. Een belangrijk element van deze infrastructuur is een digitale decoder. Open zal de winkelprijs
van dergelijke digitale decoders subsidiëren.

De beschikking van de Commissie (17) (hierna: «BiB-beschikking») komt er nadat de partijen de
Commissie belangrijke toezeggingen hadden gedaan, die ervoor moeten zorgen dat de Britse markt voor
digitale interactieve televisiediensten blijft openstaan voor concurrentie.

Volgens de beschikking bestond het gevaar dat de samenvoeging van de zeer aanzienlijke marktmacht
van BT, en vooral van BskyB, op aanverwante markten waarop BiB actief zal zijn (zoals de
infrastructuurmarkt voor het bereiken van klanten, de technische diensten voor betaaltelevisie en digitale
interactieve diensten, de markt voor betaaltelevisie en de markt voor groothandelslevering van film- en
sportkanalen aan aanbieders van betaaltelevisie), een belangrijk deel van de concurrentie op de markt
voor digitale interactieve televisiediensten zou uitschakelen.

Het belangrijkste element dat bij de Commissie bezwaren had doen rijzen tijdens de procedure op grond
van artikel 81, was het feit dat door de operatie BT en BSkyB werden uitgeschakeld als potentiële
concurrenten op de markt voor digitale interactieve televisiediensten. Beiden hebben immers voldoende
kennis en middelen om dergelijke diensten uit te bouwen en beiden zouden ook in staat zijn geweest om
de daaraan verbonden technische en financiële risico’s alleen te dragen. Gelet op de marktpositie van BT
en BSkyB op markten die verwant zijn aan die waarop Open actief zal zijn, zal de concurrentie tussen
hen beiden aanmerkelijk worden beperkt. De voorwaarden die worden opgelegd door en beschreven in
de beschikking moeten ervoor zorgen dat dit probleem zich niet voordoet. Wat meer bepaald de
concurrentie voor BT betreft op het gebied van kabelnetwerken, zou de beschikking ervoor moeten
zorgen dat derden voldoende toegang hebben tot de gesubsidieerde decoders van BiB en tot de film- en
sportzenders van BSkyB; een en ander zou er ook moeten voor zorgen dat andere decoders dan die van
BiB in de markt kunnen worden ontwikkeld zodat de digitale interactieve televisiediensten voor
concurrentie blijven openstaan.

Bijgevolg werden de bepalingen van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag buiten toepassing verklaard
voor een periode van zeven jaar.
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(15) Persbericht IP/99/686 van 16.9.1999.
(16) «Walled garden»: toegang tot beperkte internetinhoud.
(17) PB L 312 van 6.12.1999.



Nieuwe marktomschrijvingen in de BiB-beschikking

Op het gebied van telecommunicatie en media geeft de beschikking de volgende nieuwe
marktomschrijvingen:

De markt voor digitale interactieve televisiediensten

De Commissie kwam tot de bevinding dat de substitueerbaarheid van een pakket interactieve diensten
voor de eindgebruiker moest worden onderscheiden van de substitueerbaarheid van de uiteenlopende
diensten die deel uitmaken van het pakket of van verwante, alternatieve leveringsbronnen voor de
klanten van de diensten van BiB, zoals het winkelen in winkelstraten of interactieve diensten via de pc.
Ook kwam zij tot de bevinding dat de markten voor digitale interactieve televisiediensten en voor
betaaltelevisiediensten twee onderscheiden markten zijn.

De infrastructuurmarkt voor het bereiken van de klant met telecommunicatiediensten en
aanverwante diensten

In de beschikking omschreef de Commissie voor de eerste maal een infrastructuurmarkt voor
telecommunicatie- en aanverwante diensten.

In de beschikking wordt uiteengezet hoe op de markt een omslag heeft plaatsgevonden: betrof de vraag
van klanten naar telecommunicatie in het verleden vrijwel uitsluitend spraaktelefoniediensten, dan is
thans de vraag naar datadiensten — zoals Internettoegang — sterk toegenomen en in omvang zelfs groter
geworden dan de vraag naar telefoniediensten. Om deze diensten te kunnen aanbieden, hebben
ondernemingen infrastructuur voor leveringen bij de klant thuis nodig. In de beschikking wordt
onderzocht met welke infrastructuur kan worden voldaan aan de vraag naar de nieuwe telecommunicatie-
en aanverwante diensten die zich op de markt ontwikkelen, op basis van capaciteit voor
tweerichtingscommunicatie, transmissiecapaciteit en prijs. De Commissie wees eerst de stelling af dat
de marktomschrijving ook de draadloze vaste netten en digitale mobiele netten op basis van de GSM-
standaard of de DCS 1800-standaard (18) diende te omvatten. Uiteindelijk kwam zij tot de bevinding dat
de relevante infrastructuurmarkt alleen het traditionele netwerk met koperen kabels van BT omvat en de
kabelnetwerken van de kabelnetexploitanten (19).

Markten voor de groothandelslevering van film- en sportkanalen aan aanbieders van
betaaltelevisie

De Commissie heeft voor de eerste maal ook besloten dat er sprake is van een afzonderlijke markt voor
de groothandelslevering van film- en sportkanalen — na een grondig onderzoek van de groothandelsprijs
die voor de verwerving van dergelijke kanalen moet worden betaald. De Commissie kwam tot de
bevinding dat de prijs voor de verwerving van film- en sportkanalen veel hoger was dan voor andere,
gewone kanalen; ook bleek dat kleine permanente verhogingen van de relatieve prijzen lonend waren
geweest. In het kader van deze zaak achtte de Commissie het niet nodig uit te maken of er afzonderlijke
groothandelsmarkten voor filmkanalen en voor sportkanalen bestonden.
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(18) Zie evenwel de impact van de invoering van de volgende generatie mobiele norm, de Universal Mobile
Telecommunications System (UMTS).

(19) Over kabeltelevisienetten kan een ruim assortiment van diensten worden geleverd, van basistelefonie via diensten
op aanvraag tot volledige omroepdiensten.



Betaaltelevisie

Er komt geen wijziging in het klassieke onderscheid dat de Commissie in haar beschikkingenpraktijk
maakte tussen betaaltelevisie en vrij toegankelijke televisie. Het eerdere standpunt van de Commissie
dat er geen reden is om een onderscheid te maken tussen de markten voor analoge en digitale
betaaltelevisie, werd nog versterkt.

Technische diensten om digitale interactieve televisiediensten en betaaltelevisie mogelijk te maken

De Commissie heeft in een aantal beschikkingen vastgesteld dat er een productmarkt bestaat voor
groothandelslevering van technische diensten die noodzakelijk zijn voor betaaltelevisie (20).

In haar BiB-beschikking kwam de Commissie tot de bevinding dat er een zeer ruime overlapping is
tussen technische diensten die voor betaaltelevisie noodzakelijk zijn, en die welke voor digitale
interactieve televisie noodzakelijk zijn (zoals het beschikbaar stellen van decoders of een elektronische
programmagids). Alles in acht genomen, besloot de Commissie dat de relevante productmarkt die was
voor technische diensten welke noodzakelijk zijn voor de verrichting van digitale interactieve
televisiediensten en voor betaaltelevisie (21).

Tenslotte erkende de Commissie dat de vaardigheden en technologieën die aan elk van de afzonderlijke
technische diensten voor betaaltelevisie en/of digitale interactieve televisie ten grondslag liggen, in
bepaalde opzichten verschillend zijn en dat er dus ook beperktere productmarkten kunnen bestaan. In het
kader van de BiB-beschikking heeft de Commissie deze vraag evenwel opengelaten, omdat het voor de
betrokken zaak niet noodzakelijk was dit na te gaan.

Interrelatie tussen oplossingen inzake regelgeving en mededinging

In haar BiB-beschikking oordeelde de Commissie dat bij het vaststellen van de beschikking rekening
diende te worden gehouden met de tenuitvoerlegging van Richtlijn 95/47 (22) in het Verenigd Koninkrijk
en de toezegging die BSkyB had gedaan ten aanzien van de regelgeving van het Verenigd Koninkrijk.
Mochten de bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een procedure tegen BSkyB inleiden
wegens schending van deze verplichtingen, dan zou de Commissie de situatie bezien in het licht van
artikel 8, lid 3, onder a), van Verordening nr. 17 (23). Dezelfde aanpak wordt ook gevolgd voor een aantal
elementen uit de voorwaarden die verband houden met de beschikbaarheid van zuivere doorgifte (clean
feed), de toepassing van Simulcript-overeenkomsten (24) en een mechanisme inzake het terug verkrijgen
van subsidie.
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(20) Zie bv. de beschikking van de Commissie van 27.5.1998 in zaak nr. IV/M. 993, Bertelsmann/Kirch/Premiere (PB
L 53 van 27.2.1999).

(21) Zie beschikking van de Commissie van 9.11.1994 in zaak nr. IV/M. 469 MSG - Media Service (PB L 364 van
31.12.1994), waar zij tot dezelfde conclusie kwam.

(22) Richtlijn 95/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 inzake het gebruik van normen
voor het uitzenden van televisiesignalen, PB L 281 van 23.11.1995.

(23) Krachtens artikel 8, lid 3, onder a), van Verordening nr. 17 kan de Commissie haar beschikking intrekken of
wijzigen indien de feitelijke omstandigheden op een voor de beschikking wezenlijk punt zijn gewijzigd.

(24) Als omschreven in bijlage II bij de beschikking.



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

Op 9 september 1999 bevestigde de Commissie in een administratieve brief (25) de positieve houding
die zij had ingenomen in haar vrijstellingsbeschikking van 1989 (26) betreffende de overeenkomsten tot
oprichting van UIP. UIP is een gemeenschappelijke onderneming voor de filmdistributie die werd
opgericht door Paramount Pictures Corporation, Universal Studios Inc en Metro-Goldwyn-Mayer Inc
(«de Partners») (27). Zij distribueert vooral de films van de partners, niet alleen in de EU, maar ook
mondiaal, met uitzondering van de Verenigde Staten, Puerto Rico en Canada. Oorspronkelijk
distribueerden de partners zelf hun films via eigen, aparte organisaties; zij brachten hun
distributieactiviteiten echter onder bij UIP om zo grotere efficiencywinsten te verkrijgen en
administratieve duplicatie te vermijden.

De vrijstelling voor UIP uit 1989

De Commissie verleende UIP in 1989 voor het eerst een vrijstelling na een langlopend onderzoek van
de UIP-overeenkomsten. De Commissie was van oordeel dat niet alleen de oprichting van de
gemeenschappelijke onderneming zelf, maar ook aantal bepalingen uit de UIP-overeenkomsten — met
name sommige exclusiviteitsclausules — leidden tot concurrentiebeperkingen. De Commissie kon UIP
evenwel een vrijstelling verlenen omdat de partijen ermee instemden de UIP-overeenkomsten aan te
passen en een aantal toezeggingen te doen om de mededingingsbeperkende effecten van UIP tot een
minimum te beperken. Doel van deze aanpassingen was ervoor te zorgen dat de partners bij hun
bedrijfsvoering zo groot mogelijke autonomie gegarandeerd kregen, terwijl toch de specifieke
kenmerken van de filmindustrie in aanmerking worden genomen.

Periode na 1993

Na de aanvraag van UIP voor een verlenging van de vrijstelling die per 26 juli 1993 zou aflopen, heeft
de Commissie een aantal informele klachten gekregen over de commerciële gedragingen van UIP.
Daarom stelde zij een grondig onderzoek in, onder meer een onderzoek dat in juni 1996 in de gebouwen
van UIP plaatsvond. Noch de informele klachten, noch het onderzoek hebben enig substantieel bewijs
opgeleverd van mededingingsverstorende gedragingen.

Uit het onderzoek door de Commissie bleek dat UIP voor de partners geen instrument lijkt te zijn om
hun commerciële gedragingen te coördineren op een wijze die de mededinging zou verstoren. De markt
voor filmdistributie wordt doorgaans gekenmerkt door transparantie wat betreft de vaststelling van de
data waarop films worden uitgebracht. Een film is een heterogeen product, hetgeen het risico verkleint
op concurrentiebeperkende coördinatie van data waarop films worden uitgebracht. Voorts werd UIP,
zowel tijdens het onderzoek als op de hoorzitting die in september 1998 plaatsvond, gesteund door een
aanzienlijk aantal ondernemingen uit de Europese markt (onafhankelijke producenten, distributeurs en
bioscoophouders), die allen bewijzen leverden van de doeltreffende prestatie van UIP en van haar
commerciële instelling.

Uit het onderzoek van de Commissie is ook gebleken dat de Europese filmmarkt zich heeft ontwikkeld
van een verslechterende tot een gezonde, zelfs groeiende markt. Desondanks lijkt UIP geen bijzonder
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(25) Zie IP/99/681 van 14.9.1999.
(26) Beschikking van de Commissie van 12.7.1989 (PB L 226 van 3.8.1989, blz. 25). Zie ook persbericht IP/89/559

en XIXe Verslag over het Mededingingsbeleid, punt 51.
(27) MGM zal zich in november 2000 terugtrekken uit UIP.



effect te hebben gehad op de markt. Er zijn geen aanwijzingen dat UIP in bepaalde lidstaten over
voldoende marktmacht beschikt om haar immuun te maken voor concurrentie, hetgeen de partners in
staat zou stellen de voordelen te plukken van de besparingen die tot stand komen via UIP, zonder dat zij
een van deze voordelen naar de markt doorschuiven. Bovendien lijkt UIP te maken te krijgen met
concurrentie van een aantal distributeurs en zaaluitbaters die een tegenwicht kunnen vormen. De
Commissie kwam tot de bevinding dat de prestaties van UIB over de jaren slechts gemachtigd positief
zijn, met een gemiddeld marktaandeel in de EU dat schommelt rond 20 %.

De diensten van de Commissie waren bijgevolg van oordeel dat een verlenging van de vrijstelling
mogelijk was, vooral omdat de partijen de UIP-overeenkomsten zo hadden aangepast dat de autonomie
van de partners nog werd uitgebreid en toezeggingen werden gegeven betreffende de commerciële
gedragingen van UIP. De Commissie maakte bijgevolg een samenvatting (28) van de aangepaste UIP-
overeenkomsten en toezeggingen, waarbij zij verklaarde dat deze leken te voldoen aan de criteria inzake
toekenning van een vrijstelling op grond van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag. In geen van de
opmerkingen die derden maakten in antwoord op de bekendmaking, werden nieuwe of substantiële
elementen verstrekt die de juridische beoordeling van de zaak konden wijzigen. De zaak werd op 9
september 1999 afgesloten met een administratieve brief. De Commissie zal de zaak echter opnieuw
onderzoeken indien zij kennis krijgt van nieuwe feiten die de beoordeling van de zaak kunnen wijzigen,
met name na klachten; in ieder geval kan zij een nieuw onderzoek instellen vijf jaar na de toezending
van de administratieve brief.

De nieuwe aanvullende aanpassingen van de UIP-overeenkomsten

De aanpassingen van de UIP-overeenkomsten betreffen de twee volgende aspecten:

In de eerste plaats wordt het voorkeursrecht van UIP om films van partners in de EU te distribueren thans
toegepast per lidstaat (29), in plaats van de hele EU als één gebied te beschouwen. De overeenkomst is
derhalve minder concurrentiebeperkend omdat, in landen waar UIP ervoor kiest om een film van een
partner niet te distribueren, de partners een beroep kunnen doen op alternatieve distributeurs. Dit kan
bijdragen tot de diversificatie van het filmaanbod in de lidstaten.

Ten tweede is UIP niet langer verplicht bij de door haar gedistribueerde films de winst van iedere partner te
maximaliseren. Werd dit vereiste aanvankelijk vrijgesteld, thans wordt het gezien als een aanmoediging
voor UIP om het uitbrengen van films binnen de EU te coördineren. De Commissie heeft evenwel aanvaard
dat een clausule inzake winstmaximalisatie in de individuele franchiseovereenkomsten tussen UIP en de af-
zonderlijke partners wordt behouden. Dergelijke clausules zullen UIP — of de partners — niet aanzetten tot
coördinatie bij het uitbrengen van films binnen de EU.

Door UIP gedane toezeggingen

De partners hebben ook een aantal toezeggingen gedaan. Het gaat daarbij niet alleen om de toezeggingen
die al in 1989 werden gedaan, maar ook om bepaalde aanpassingen daarvan en aanvullingen daarop. Met
deze toezeggingen wordt in hoofdzaak beoogd ervoor te zorgen dat de partners de grootst mogelijke
autonomie kunnen bewaren in hun bedrijfsvoering, dat UIP de bioscopen fair en rechtvaardig behandelt
en dat zij zullen aangeven welke inspanningen de partijen zullen nemen ten aanzien van de lokale
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(28) Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 (PB C 205 van 20.7.1999).
(29) Met uitzondering van België/Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk/Ierland die elk als een gebied worden

beschouwd.



filmindustrie. Deze toezeggingen werden — met weglating van vertrouwelijke gegevens —
bekendgemaakt op de Internetsite van de Commissie (30).

Transport

Herziene TACA (zaak nr. IV/D2/37.396)

In haar beschikking van 16 september 1998 in de zaak TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement) was
de Commissie tot de bevinding gekomen dat bepaalde overeenkomsten tussen de lijnvaartmaatschappijen
die bij TACA betrokken waren, de mededinging beperkten en niet onder de groepsvrijstelling vielen voor
lijnvaartconferences, noch in aanmerking kwam voor een individuele ontheffing. In het kader van deze over-
eenkomsten spraken de TACA-partijen prijzen af voor inlandtransport, beperkten zij de beschikbaarheid van
individuele dienstencontracten tussen scheepvaartmaatschappijen en hun klanten, en legden zij de commis-
sies voor expediteurs vast. Voorts werd in de beschikking geconstateerd dat de TACA-partijen misbruik had-
den gemaakt van hun gemeenschappelijke machtspositie (31).

Na de beschikking van de Commissie van september 1998 hebben meerdere lijnvaartmaatschappijen zich
uit TACA teruggetrokken, zodat er uiteindelijk nog slechts acht leden overbleven. Op 29 januari 1999 heb-
ben de resterende acht TACA-leden een aangepaste overeenkomst aangemeld («herziene TACA»).

Op 17 februari 1999 hebben de acht TACA-leden samen met twaalf andere lijnvaartmaatschappijen de
«North Atlantic Agreement» aangemeld, die in de plaats moest komen van de herziene TACA en een
nieuwe conference zou vormen met een marktaandeel van meer dan 70 %. Het voornemen van een North
Atlantic Agreement werd vervolgens opgegeven toen de Commissie en de US Federal Maritime
Commission (FMC) een onderzoek waren begonnen.

Op 6 mei 1999 maakte de Commissie een samenvatting bekend van de herziene TACA-overeenkomst (32).
In het kader van de mededingingsregels voor de transportsector (33) beschikt de Commissie over 90 dagen
vanaf de datum van een dergelijke publicatie om ernstige bezwaren te maken, en haar onderzoek van de zaak
voort te zetten. Indien de Commissie binnen deze periode van 90 dagen geen maatregelen neemt, krijgt de
overeenkomst automatisch een ontheffing van zes jaar in het geval van zeevervoer en van drie jaar bij in-
landtransport. Na de bekendmaking van een samenvatting deelden verenigingen van expediteurs de Com-
missie kritische opmerkingen mee.

Aspecten in verband met zeevervoer

Wat betreft de aspecten van de herziene TACA die verband houden met het zeevervoer, heeft de
Commissie de partijen binnen de periode van 90 dagen meegedeeld dat zij ten stelligste betwijfelde of
de herziene overeenkomst in haar huidige vorm kon worden goedgekeurd. Het onderzoek van de
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(30) http://europa.eu.int/comm/competition/entente/undertakings/30566.pdf.
(31) Beschikking van de Commissie van 16.9.1998 in zaak IV/35.134, TACA, PB L95 van 9.4.1999; zie ook

persbericht IP/98/811. Zie voorts Competition Policy Newsletter, 1999, nummer 1 (februari), blz. 17.
(32) PB C 125 van 6.5.1999.
(33) Voor het zeevervoer: Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de Raad van 22.12.1986 tot vaststelling van de wijze

van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op het zeevervoer, PB L 378 van 31.12.1986. Voor
inlandtransport: Verordening (EEG) nr. 1017/68 van de Raad van 19.7.1968 houdende de toepassing van
mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren, PB L 175
van 23.7.1968, blz. 1 (bijzondere editie 1968 I, blz. 302).



Commissie is nog lopende en is toegespitst op de vraag of de schikkingen van de partijen (met name wat
betreft de informatie-uitwisseling) de concurrentie tussen de partijen kunnen schaden bij
onderhandelingen en afspraken met verladers over individuele dienstverleningscontracten.

Aspecten in verband met inlandtransport

Wat inlandtransport betreft, is in de herziene TACA niet langer sprake van een inlandtarief. In plaats
daarvan hebben de partijen afgesproken dat zij een «niet onder de kostprijs»-regel konden invoeren.
Volgens dergelijke regel kunnen de deelnemers overeenkomen dat, wanneer zij op basis van de tarieflijst
van de conference zeevervoerdiensten verstrekken, geen van hen een prijs zal aanrekenen die lager is
dan de door hen gemaakte directe kosten voor inlandtransportdiensten die binnen de EER werden
verleend in combinatie met die zeevervoerdiensten. De Commissie maakte binnen de periode van 90
dagen geen ernstige bezwaren tegen de «niet onder de kostprijs»-regel zodat daarvoor een vrijstelling
geldt van drie jaar.

De Commissie is het ermee eens dat met een «niet onder de kostprijs»-regel het risico wordt vermeden
dat prijzen voor het inlandsegment die onder de kostprijs liggen, de stabiliteit zouden ondermijnen die
tot stand werd gebracht door het tarief van de zeevaartconference. In haar FEFC-beschikking (34) (punt
135-139) erkende de Commissie dat bij ontstentenis van een collectieve vaststelling van prijzen de
FEFC-leden de verladerstarieven voor carrier haulage-diensten zouden kunnen aanrekenen die lager zijn
dan de prijs die zij voor die diensten betalen, hetgeen hetzelfde effect zou hebben als het aanbieden van
een korting op het conferencetarief voor het zeevervoer. De Commissie was het er evenwel niet mee eens
dat de toenmalige regelingen van de FEFC om de prijzen voor carrier haulage vast te stellen, onmisbaar
waren voor het bereiken van de doelstelling van stabiliteit. In de FEFC-beschikking werd met name niet
geoordeeld over de vraag in welke mate andere soorten overeenkomsten met betrekking tot multimodaal
vervoer aan de voorwaarden uit artikel 81, lid 3, zouden kunnen voldoen; voorts werd daar verwezen
naar het verslag betreffende het zeevervoer dat de Commissie in 1994 maakte voor de Raad (35), waarin
zij verklaarde bereid te zijn zonodig te overwegen een individuele ontheffing te verlenen voor een «niet
onder de kosten»-regel.

Het specifieke van de «niet onder de kostprijs»-regel die de partijen overeen kwamen, is dat geen van hen een
prijs zal aanrekenen die lager is dan de door hen gemaakte directe kosten voor inlandtransportdiensten. Al-
gemene en administratiekosten, alsmede kosten voor het terugbrengen van lege containers zouden niet wor-
den meegerekend. Deze regel zou betekenen dat de prijs van iedere lijnvaartmaatschappij zou worden vast-
gesteld op basis van haar eigen kosten — en niet op basis van een gemiddelde voor de sector — hetgeen ver-
gelijkbaar is met de «eerste optie» uit het Carsberg-verslag waarin de kwestie van de prijszetting van het in-
landsegment voor lijnvaartconferences werd onderzocht (36).

Prijsconcurrentie zou niet worden uitgeschakeld. Naast concurrentie van buiten de conference en van
vrachtvervoer op het inlandsegment, zou de «niet onder kosten»-regel alleen van toepassing zijn op
situaties waarin de partijen zeevervoerdiensten aanbieden tegen het conferencetarief. Zodoende zou de
regel niet gelden voor transport op basis van een individueel dienstverleningscontract.
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(34) Beschikking van de Commissie van 21.12.1994, Far Eastern Freight Conference, PB L 378 van 31.12.1994.
(35) SEC(94) 933 def. van 8.6.1994.
(36) Eindverslag van de multimodale groep (voorgezeten door Sir Bryan Carsberg), november 1997, punt 90 en 91.



VSA2/CSAV-consortium (zaak nr. IV/D-2/37.304)

Op 6 november 1998 meldden vijf scheepvaartmaatschappijen overeenkomsten aan betreffende de
exploitatie van een gemeenschappelijke lijnvaartdienst over de Atlantische Oceaan — tussen Noord-
Europa en de oostkust van Zuid-Amerika. De partijen zijn Blue Star Line, Contship Containerlines,
Montemar en P&O Nedlloyd (de «VSA2 Lines») en Compañia Sudamericana de Vapores SA («CSAV»).
Het consortium is actief binnen een lijnvaartconference, de Europe East Coast of South America
Conference («EECSAC»).

Deze samenwerkingsovereenkomst betreft de gezamenlijke vaststelling van dienstregelingen en
aanloophavensplannen, het gekruist charteren van ruimte, samenwerking inzake administratie en
marketing, samenwerking met betrekking tot de levering van uitrustingen en schepen, het gezamenlijk
gebruik van terminals, alsmede beperkingen op de deelname aan door derden aangeboden concurrerende
diensten of op het charteren van ruimte van laatstgenoemden.

Bij de beoordeling van het consortium en zijn marktaandeel beschouwde de Commissie een slot charter
voor DSR Senator als een onderdeel van de algemene regelingen in verband met het consortium, gezien
de volgende elementen: de lange looptijd van het slot charter (vier jaar, met een opzeggingstermijn van
zes maanden na een initiële periode van 18 maanden), de afspraak met DSR Senator om geen ruimte te
charteren bij concurrerende vervoerders, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, en de deelname (zij
het zonder stemrechten) van DSR Senator aan de vergaderingen van VSA2 Lines.

Volgens de partijen beschikten de leden van het consortium over een marktaandeel van 31,5 %. De
consortiumdienst kreeg te maken met concurrerende diensten, onder meer diensten die geëxploiteerd
werden door grote oost/west-vervoerders die recent — zoals op andere noord/zuid-routes — tot deze
markt waren toegetreden, hetzij via rechtstreekse diensten of via overlading. Op 25 maart 1999 besloot
de Commissie geen bezwaar te maken tegen deze samenwerking en haar het voordeel te verlenen van
een groepsvrijstelling voor consortia uit Verordening nr. 870/95 tot de datum waarop die verordening
zou aflopen — 21 april 2000.

P&O Stena Line (zaak nr. 36.253)

Op 26 januari 1999 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan de oprichting van een gemeenschappelijke
onderneming door P&O en Stena, met het oog op de exploitatie van veerdiensten op het Kanaal (37). P&O en
Stena hebben hun respectieve veerdiensten op het Nauw van Kales en op de routes tussen België en Enge-
land gebundeld en ondergebracht in een gemeenschappelijke onderneming die de naam P&O Stena Line
draagt. Met de beschikking van de Commissie wordt de gemeenschappelijke onderneming voor de periode
tot en met 9 maart 2001 vrijgesteld op grond van artikel 81, lid 3.

Op 31 oktober 1996 hadden P&O en Stena hun voornemen bij de Commissie aangemeld met het oog op
een vrijstelling op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag. Na de bekendmaking van een mededeling
over het voornemen in het Publicatieblad van 13 maart 1997 zond de Commissie op 10 juni 1997 aan
de partijen een schrijven waarin zij ernstige twijfels uitte en de redenen uiteenzette waarom zij haar
onderzoek van het voornemen voortzette. Op 6 februari 1998 maakte de Commissie een mededeling
bekend in het Publicatieblad, waarbij zij haar voornemen te kennen gaf de gemeenschappelijke
onderneming vrij te stellen. De gemeenschappelijke onderneming werd actief op 10 maart 1998.
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(37) PB L 163 van 29.6.1999. Zie ook persbericht IP/99/56 van 27.1.1999.



In de brief waarin de Commissie ernstige twijfels uitte, toonde zij zich bezorgd dat de oprichting van de
gemeenschappelijke onderneming kon leiden tot een duopolistische marktstructuur welke zou resulteren
in parallelle gedragingen van de gemeenschappelijke onderneming en van Eurotunnel op de toeristische
markt in het Nauw van Kales. Na verder onderzoek kwam de Commissie tot de bevinding dat, gelet op
de kenmerken van deze markt, eerder mocht worden verwacht dat de gemeenschappelijke onderneming
en Eurotunnel elkaar zullen beconcurreren dan dat zij parallel zullen optreden met het oog op
prijsstijgingen.

De zaak deed ook moeilijkheden rijzen wegens onzekerheden in verband met de toekomstige
ontwikkelingen op de markt voor veerdiensten op het Kanaal, zeker nadat in 1999 de vergunningen voor
de verkoop van belastingvrije artikelen waren afgelopen. Juist gelet op deze onzekerheden heeft de
Commissie besloten de duur van de vrijstelling te beperken tot drie jaar, te rekenen vanaf de datum
waarop de overeenkomst in werking trad — dus tot en met 9 maart 2001. Zodoende kan de Commissie
de invloed van de gemeenschappelijke onderneming op de markt voor veerdiensten op het Kanaal
onderzoeken na de afloop van het zomerseizoen van het jaar 2000.

De gemeenschappelijke onderneming werd ook goedgekeurd in het kader van de nationale regels inzake
concentratiecontrole in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk.

Belangengemeenschap op het gebied van automobielen (CIA) (zaak nr.
IV/D2/36.535)

De belangengemeenschap op het gebied van automobielen (CIA) is een samenwerkingsovereenkomst
waarbij bijna alle spoorwegmaatschappijen uit de Europese Gemeenschap zijn aangesloten; hij heeft
betrekking op het internationale spoorwegvervoer van nieuwe motorvoertuigen. CIA vroeg de verlenging
van de vrijstelling die haar in 1994 was toegekend (38).

Na de bekendmaking van de samenvatting (39) van de aanvraag overeenkomstig artikel 5 van
Verordening (EEG) nr. 1017/68 van de Raad heeft de Commissie in een brief van 3 augustus 1999
ernstige twijfel geuit ten aanzien van de vraag of de CIA-overeenkomst voor vrijstelling in aanmerking
kwam. Volgens de Commissie bestond namelijk de mogelijkheid dat de tarieven die op grond van deze
overeenkomst per as worden toegepast, de mededinging tussen de spoorwegmaatschappijen beperkt. Een
spoorwegas wordt gevormd door het geheel der verbindingen tussen twee economische zones — dus
doorgaans tussen twee lidstaten. Wanneer er voor een bepaalde as alternatieve routes mogelijk zijn die
concurrentie mogelijk maken tussen spoorwegmaatschappijen of tussen internationale consortia, dan
ontneemt de toepassing van één tarief per as deze maatschappijen of consortia de mogelijkheid om te
concurreren op prijzen.

Nadat CIA het kwestieuze tarief had ingetrokken en de protocolovereenkomst in die zin had aangepast,
zag de Commissie geen verdere redenen om op grond van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag nog
verdere maatregelen te nemen ten aanzien van de betrokken overeenkomst (40).
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(38) XXIVe Verslag over het mededingingsbeleid, punt 191.
(39) PB C 146 van 27.5.1999.
(40) Administratieve brief van 22.12.1999.



Overige sectoren

Ecomet (zaak nr. IV/D1/34.563)

In december 1995 werd het economische samenwerkingsverband Ecomet opgericht met het oog op de ge-
meenschappelijke verkoop van meteorologische producten; het samenwerkingsverband telt thans bijna 20
Europese nationale meteorologische instituten. Ecomet had bij de Commissie zijn oprichtingsovereenkomst
en alle interne functioneringszegels aangemeld. Hoofddoel van Ecomet is via commerciële activiteiten te
zorgen voor een gedeeltelijke financiering van de kosten voor de Europese infrastructuur die nodig is voor
het verzamelen van meteorologische informatie. Momenteel wordt uitgegaan van een begindoelstelling van
in totaal 3 %. De commerciële activiteiten van de nationale meteorologische instituten zijn zowel gericht op
eindgebruikers van meteorologische diensten als op onafhankelijke dienstverrichters die voor het verzame-
len van weerinformatie aangewezen zijn op de nationale meteorologische instituten en die op basis daarvan
hun eigen meteorologische producten uit te werken, of de media.

De besprekingen met de diensten van de Commissie werden bemoeilijkt doordat Ecomet werd opgericht
in een sector die gekenmerkt wordt door geïnstitutionaliseerde betrekkingen tussen de openbare
meteorologische instituten, inzonderheid in het kader van de Organisation Météorologique Mondiale, die
ten doel heeft een zeer nauwe samenwerking tussen deze diensten in stand te houden met het oog op de
uitvoering van de opdrachten die hun door de overheid zijn toevertrouwd. Reeds in 1995 had de
Commissie haar voornemen bekendgemaakt om een gunstig standpunt in te nemen ten aanzien van de
ontwerpovereenkomsten tot oprichting van Ecomet, maar had terzelfder tijd het verzoek aan
belanghebbende derden gericht om hun opmerkingen kenbaar te maken (41). Enkele onafhankelijke
dienstverrichters hebben de vrees geuit dat zij moeilijkheden zouden ondervinden om toegang te krijgen
tot alle meteorologische informatie die zij nodig hebben of dat zij geen toegang zouden krijgen tegen
aanvaardbare prijzen. Ook vreesden zij te maken te krijgen met discriminatoire praktijken ten voordele
van de commerciële afdelingen van de nationale meteorologische instituten. Op grond van de
opmerkingen van de diensten van de Commissie hebben de Ecomet-leden hun overeenkomsten op
diverse punten aangepast, waardoor het mogelijk werd het dossier op 20 oktober 1999 af te sluiten met
een administratieve brief.

De belangrijkste elementen waarop de diensten van de Commissie zich baseerden, zijn de volgende.

In de eerste plaats garanderen de Ecomet-regels aan de onafhankelijke dienstverrichters en de
commerciële afdelingen van de nationale meteorologische instituten een gelijke behandeling inzake
toegang tot meteorologische informatie en facturering van deze informatie. Enkele Ecomet-leden hebben
trouwens initiatieven genomen om de daadwerkelijke toegang tot deze informatie te vergemakkelijken,
door elektronische toegangspunten voor alle Ecomet-producten in te stellen.

Wat de facturering van deze informatie betreft, wordt met de Ecomet-regels vooral beoogd beginselen
vast te stellen die in se legitiem zijn (bijvoorbeeld het feit dat met de kosten voor de
terbeschikkingstelling van informatie de desbetreffende uitgaven moeten zijn gedekt). Deze regels
komen nog niet neer op een harmonisering van de tarieven voor meteorologische producten waarvan de
leden de verkoop via Ecomet laten verlopen. Ieder lid behoudt immers de vrijheid zelf de tarieven voor
zijn eigen producten vast te stellen in het kader van de algemene doelstelling dat via commerciële
activiteiten een deel gefinancierd wordt van de kosten van de infrastructuur die noodzakelijk is voor het
verzamelen van meteorologische informatie. De enige uitzondering op dit beginsel — de kosteloze
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terbeschikkingstelling van bepaalde soorten informatie — is duidelijk in het belang van de gebruikers,
met name de onafhankelijke dienstverrichters. Om een eerlijke concurrentie ten opzichte van de
onafhankelijke dienstverrichters te garanderen worden de nationale meteorologische instituten door de
Ecomet-regels verplicht een analytische boekhouding te voeren, waarin hun commerciële activiteiten
afzonderlijk zijn opgenomen, hetgeen het mogelijk maakt na te gaan of er sprake is van
kruissubsidiëring. Voorts wordt er ook een arbitrageprocedure ingesteld voor de beslechting van
geschillen tussen onafhankelijke dienstverrichters en Ecomet-leden over iedere kwestie die onder de
toepassing van de aangemelde regels valt.

De diensten van de Commissie hebben trouwens niet het beginsel betwist dat nationale meteorologische
instituten gratis onderling meteorologische informatie uitwisselen, ongeacht het gebruik dat ervan wordt
gemaakt, omdat het hier een onderdeel betreft van de internationale samenwerking op dit gebied.

General Electric + Pratt & Whitney (zaak nr. IV/F2/36.213)

Op 14 september 1999 heeft de Commissie op grond van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag een
formele eindbeschikking gegeven tot goedkeuring van de oprichting van Engine Alliance, een
gemeenschappelijke dochteronderneming van General Electric Aircraft Engines (GE) en Pratt &
Whitney (P&W) (42). De vrijstelling werd toegekend voor een periode van 15 jaar.

De gemeenschappelijke onderneming werd opgericht voor het gezamenlijk ontwerpen en verkopen van
een nieuwe straalmotor waarmee het nieuwe zeer grote vliegtuig van Airbus — de A3XX — zou worden
uitgerust. Met deze nieuwe motor kunnen ook de grotere versies van de Boeing B747-400 worden
uitgerust. GE en P&W zijn twee van de drie grootste vliegtuigbouwers ter wereld. De derde
vliegtuigbouwer, Rolls-Royce, moet geen volledig nieuwe motor ontwikkelen voor de A3XX, maar kan
een afgeleide versie van haar bestaande Trent 800-motor aanbieden.

Engine Alliance zal eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door GE en P&W die onderlinge
afspraken hebben gemaakt over de verantwoordelijkheid voor de diverse motoronderdelen. Engine
Alliance zal zorgen voor de eindassemblage en voor de verkoop en marketing van de nieuwe motor.

In haar beschikking kwam de Commissie tot de bevinding dat het voor de partijen economisch gezien
doeltreffender zou zijn de nieuwe motor gezamenlijk te ontwikkelen, maar dat het voor hen beiden
technisch en economisch mogelijk was om de motor elk apart te ontwikkelen. Door de oprichting van
de gemeenschappelijke onderneming wordt de mededinging voor deze nieuwe motor aanmerkelijk
beperkt, omdat het aantal aanbieders van motoren wordt verminderd van drie potentiële leveranciers naar
twee. Bijgevolg is artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag van toepassing.

De Commissie was evenwel van oordeel dat de gemeenschappelijke onderneming voldeed aan de
voorwaarden voor een individuele ontheffing op grond van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag. Dankzij
Engine Alliance kunnen GE en P&W zich concentreren op die specifieke elementen waarvoor zij over
een technologisch voordeel beschikken. Zodoende zullen zij in staat zijn een nieuwe motor te
ontwikkelen die aan striktere performantiecriteria voldoet dan het geval is bij enige andere bestaande
motor, en dit binnen een kortere termijn en tegen een lagere kostprijs dan anders was mogelijk geweest.
De concurrentie wordt niet uitgeschakeld omdat Rolls-Royce in staat zal zijn van haar Trent-motor een
nieuwe versie aan te bieden die kan concurreren met de nieuwe motor.
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De markt voor grote commerciële vliegtuigen is — met slechts drie ondernemingen — sterk
geconcentreerd. Voorts wordt hij ook gekenmerkt door zeer hoge toegangsdrempels. Om de concurrentie
op deze markt veilig te stellen, is het van belang ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen de beide
producenten beperkt blijft in omvang en niet verruimd wordt tot andere marktsegmenten waar GE en
P&W momenteel concurrenten zijn. In haar beschikking heeft de Commissie geoordeeld dat er een
gevaar bestond dat de gemeenschappelijke onderneming de partijen zou stimuleren de gezamenlijk
geproduceerde motor aan te passen voor gebruik bij vliegtuigen waarvoor hij oorspronkelijk niet was
bedoeld — in plaats van afzonderlijk nieuwe motoren te ontwikkelen. De vrijstelling werd derhalve
toegekend mits de samenwerking beperkt blijft tot één specifieke motor die uitsluitend bedoeld is voor
de A3XX en een viermotorig vliegtuig met meer dan 450 zitplaatsen dat Boeing in de toekomst eventueel
zou ontwerpen.

De beschikking bevat, naast de voorwaarde betreffende de omvang van de gemeenschappelijke
onderneming, ook nog een aantal andere voorwaarden. Zo moeten de partners iedere geplande
aanpassing van de activiteiten van Engine Alliance bij de Commissie aanmelden. Daarnaast moet de
gemeenschappelijke onderneming een aparte juridische entiteit vormen met een boekhouding die
gescheiden is van die van haar moedermaatschappijen. Engine Alliance moet ook haar
accountantsrapporten bij de Commissie indienen. GE- en P&W-werknemers mogen de nieuwe motor
niet actief verkopen, maar alleen optreden als aanspreekpunt voor klanten. Indien een klant een offerte
vraagt voor meerdere motoren — waaronder de nieuwe motor en de eigen motoren van de partijen —
dan moeten de verkoopsvoorwaarden voor de nieuwe motor apart worden vermeld. GE en P&W mogen
aan elkaar, noch aan Engine Alliance de voorwaarden meedelen van hun afzonderlijke offertes. Tenslotte
moeten Engine Alliance en de partijen garanties uitbouwen om de uitwisseling te voorkomen van
concurrentiegevoelige informatie over de afzonderlijke offertes voor motoren van GE en P&W.

Naast deze voorwaarden en verplichtingen hebben GE en P&W ook een aantal toezeggingen gedaan.
Deze toezeggingen houden onder meer in dat Engine Alliance in haar offertes of contracten voor de
ontwikkeling of levering van de nieuwe motor aan casco-producenten geen exclusieve voorwaarden
vraagt, daarop aandringt of deze oplegt, behalve bij projecten waarvoor een andere motorenbouwer
aangeboden heeft een exclusieve overeenkomst aan te gaan. Voorts zal Engine Alliance handboeken en
technische informatie beschikbaar stellen zodat derden basisdiensten en onderhoud van de nieuwe motor
kunnen aanbieden. Tenslotte zal GE de Commissie schriftelijk informeren wanneer haar leasingdochter
General Electric Capital Services (GECAS) orders krijgt voor een nieuw vliegtuig dat wordt
aangedreven door de nieuwe motor.

Op voorwaarde dat al deze voorwaarden en verplichtingen worden nageleefd, heeft de Commissie aan
de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming goedkeuring verleend voor een duur van 15 jaar.
De betrekkelijk lange periode is gerechtvaardigd omdat de beschikking een sector betreft met lange
ontwikkelingsperiodes waarin investeringen in de regel pas na 15 jaar kunnen worden terugverdiend.

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

Op 16 juni 1999 heeft de Commissie bij administratieve brief haar goedkeuring gehecht aan de
oprichting van twee gemeenschappelijke ondernemingen voor verse zuivel in Finland en Zweden; het
betreft de samenwerking tussen de Franse zuivelcoöperatie Sodiaal (via haar dochterondernemingen
Yoplait SA en Sodima International SA) en de Finse zuivelcoöperatie Valio. De goedkeuring werd echter
pas verleend nadat de partijen ermee hadden ingestemd aanzienlijke structurele aanpassingen aan te
brengen in de Finse gemeenschappelijke onderneming.
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De twee gemeenschappelijke ondernemingen zijn Yoplait Valio Nord OY, dat in Finland zal zijn gevestigd,
en Yoplait Valio Nord AB, dat in Zweden zal zijn gevestigd. Beide ondernemingen zullen onder de merk-
naam Yoplait verse zuivelproducten (hoofdzakelijk yoghurt, verse kaas en desserts) distribueren en afzetten
in Finland, Zweden, de Baltische staten en bepaalde westelijke regio’s van Rusland.

Valio is in Finland de marktleider voor verse zuivelproducten, terwijl Yoplait een belangrijke internationale
zuivelonderneming is. Oorspronkelijk zouden beide ondernemingen elk een belang van 50 % nemen in de
gemeenschappelijke onderneming. De Commissie deelde de partijen evenwel mee dat — voor de Finse
markt — de samenwerking ernstige twijfel opriep wat betreft de verenigbaarheid ervan met de communau-
taire concurrentieregels, omdat Yoplait daadwerkelijk zou worden uitgeschakeld als een onafhankelijke
concurrent. Via de 50/50-participatie in de Finse gemeenschappelijke onderneming zou Valio een beslissen-
de invloed gekregen hebben op het beleid van de onderneming en op haar marketingstrategieën.

De partijen stemden er dan ook mee in aanzienlijke wijzigingen aan te brengen in de structuur van de
Finse gemeenschappelijke onderneming. Meer bepaald zal Yoplait thans 51 % in handen hebben en Valio
49 %; ook wordt de aandeelhoudersovereenkomst in die zin aangepast. Voorts krijgen de Finse en de
Zweedse onderneming elk een eigen algemeen directeur.

Voor de Zweedse gemeenschappelijke onderneming waren geen structurele aanpassingen nodig. De
vroegere licentiehouder van Yoplait-producten in Zweden was Arla, de grootste Zweedse
zuivelcoöperatie. Valio is daarentegen een relatieve kleine onderneming op de Zweedse markt.

In het licht van de genoemde aanpassingen was de Commissie van oordeel dat de beide
gemeenschappelijke ondernemingen konden bijdragen tot de concurrentie op de Zweedse en op de Finse
markten en konden zorgen voor de introductie van nieuwe producten. De partijen hebben dan ook een
administratieve brief ontvangen.

b) Andere horizontale overeenkomsten

Systemen voor informatie-uitwisseling tussen producenten van trekkers en
landbouwmachines (43)

Op verzoek van de Europese Commissie hebben de producenten van trekkers en landbouwmachines,
alsmede hun organisaties toegezegd aanpassingen aan te brengen aan de wijze waarop zij binnen de
Europese Unie informatie uitwisselen. Deze nieuwe modaliteiten inzake informatie-uitwisseling voldoen
aan de communautaire concurrentieregels. De aanpassingen hebben betrekking op de uitwisseling van
zowel individuele gegevens van iedere concurrent als samengevoegde gegevens. Dankzij dit akkoord
kon de Commissie haar dossiers ten aanzien van de producenten van trekkers en landbouwmachines en
hun organisaties afsluiten (44).

Achtergrond

In 1989 had de Commissie ontdekt dat de producenten van trekkers en landbouwmachines, de organisaties
van producenten en importeurs, zowel op nationaal als op internationaal niveau onder diverse vormen infor-
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matie uitwisselden. Deze informatie-uitwisseling betrof individuele en samengevoegde gegevens over in-
schrijving, levering en verkoop per maand, kwartaal en per jaar; de gegevens betroffen zowel lidstaten als
kleinere gebieden, zoals bijvoorbeeld provincies, departementen en in bepaalde gevallen zelfs de gemeen-
ten per postcode. De informatie-uitwisseling op nationaal niveau vond plaats via de producenten- of impor-
teursorganisaties. De internationale informatie-uitwisseling verliep via de producenten zelf.

In 1992 had de Commissie besloten dat de informatie-uitwisseling zoals die in het Verenigd Koninkrijk
plaatsvond, concurrentieverstorende effecten opleverde, gelet op de sterke concentratie van de markt waar
de vier belangrijkste producenten samen goed waren voor 80 % van de verkoop van trekkers. De
concurrentie tussen het beperkt aantal belangrijke concurrenten werd er aanzienlijk door verminderd en de
drempels voor toegang tot de markt voor niet-leden werden er nog door versterkt (45). Deze beschikking werd
op alle punten bekrachtigd door het Gerecht van eerste aanleg (46) en door het Hof van Justitie (47).

Omdat er in alle EU-lidstaten gelijkaardige systemen bestaan voor nationale informatie-uitwisseling
tussen producenten- en importeursorganisaties, heeft de Commissie — gelet op de sterke concentratie
binnen deze bedrijfstak in alle lidstaten — besloten alle gelijkaardige vormen van door producenten en
organisaties binnen de EU georganiseerde informatie-uitwisseling op dezelfde wijze te behandelen.
Hetzelfde geldt ook voor de internationale informatie-uitwisselingen tussen producenten zelf.

Nieuwe situatie

De Commissie heeft voor de toekomst een aantal beginselen vastgelegd:

1) De individuele gegevens mogen slechts worden uitgewisseld nadat twaalf maanden verlopen zijn
tussen de desbetreffende gebeurtenis en het tijdstip van de informatie-uitwisseling.

2) Samengevoegde marktgegevens die minder dan twaalf maanden oud mogen zijn, kunnen worden
uitgewisseld indien zij afkomstig zijn van minsten drie verkopers die tot verschillende industriële of
financiële groepen behoren. Is het aantal verkopers kleiner dan mogen slechts gegevens worden
uitgewisseld indien het minstens dan 10 verkochte eenheden betreft (48).

Door de toepassing van deze beginselen wordt voorkomen dat de systemen voor informatie-uitwisseling
tussen producenten van trekkers en landbouwmachines, in de EU leiden tot de concurrentieverstorende
effecten zoals die werden vastgesteld in de zaak UK Agricultural Tractors Registration Exchange.

De brancheorganisatie Comité européen des groupements de constructeurs du machinisme agricole
(CEMA) heeft uit eigen naam en namens de aangesloten organisaties toegezegd deze beginselen te zullen
naleven. De vier belangrijkste producenten ter wereld — John Deere, New Holland (49), Case en AGCO
— hebben toegezegd om slechts aan informatie-uitwisseling binnen de Unie deel te nemen wanneer de
uitwisseling volgens deze beginselen plaatsvindt. Deze toezeggingen werden gedaan ongeacht de
herkomst en de nauwkeurigheid van de betrokken informatie.
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Dezelfde beginselen gelden ook voor de organisaties van importeurs van trekkers en landbouwmachines
in de EU.

Conclusie

Deze beginselen bieden duidelijke aanwijzingen voor iedere gelijkaardige informatie-uitwisseling die
plaatsvindt in een economische sector met een concentratie die vergelijkbaar is met die op de markt voor
trekkers en landbouwmachines.

De Commissie heeft, vooraleer de ingeleide procedures te beëindigen, administratieve brieven gezonden
aan de organisaties ten aanzien waarvan een procedure was ingeleid. Zij zal al het nodige doen om erop
toe te zien dat deze principes in gelijkaardige situaties worden toegepast.

Nederlandse banken (acceptgirosysteem) (zaak nr. IV/D1/34.010)

Op 8 september 1999 gaf de Commissie een beschikking waarin zij tot de bevinding kwam dat de
overeenkomst tussen zo’n 60 banken over de gezamenlijke verwerking van acceptgirokaarten niet onder
de toepassing valt van artikel 81 van het Verdrag omdat het handelsverkeer tussen de lidstaten er niet
ongunstig wordt door beïnvloed (50). In haar beschikking zette de Commissie ook uiteen waarom de
afspraken over een intrabancaire vergoeding van acceptgiro’s een beperking van de mededinging
vormden, maar dat zij desondanks voornemens was ten aanzien van deze interbancaire vergoeding een
positief standpunt in te nemen.

Een acceptgiro is een voorgedrukte betaalopdracht voor het verrichten van binnenlandse periodieke en
verplichte betalingen waarmee op afstand opdracht kan worden gegeven tot betaling, zonder dat de
debiteur en de crediteur elkaar hoeven te ontmoeten. Acceptgiro’s worden bijvoorbeeld gebruikt voor het
betalen van abonnementen, energie- en telefoonrekeningen, verzekeringspremies enz. Het gebruik van
acceptgirokaarten is in Nederland wijdverbreid.

In 1991 meldde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) namens haar leden een overeenkomst
aan betreffende een gezamenlijke procedure voor betalingen en acceptgiro’s. De aanmelding had met
name betrekking op de invoering van een multilateraal overeengekomen interbancaire vergoeding van
30 cent (0,14 EUR), die de crediteurenbank verschuldigd was aan de debiteurenbank voor elke betaling
met een acceptgiro. Dit bedrag vormt de vergoeding voor de dienst die door de debiteurenbank wordt
geleverd voor de verwerking van de acceptgiro’s, in het bijzonder de omzetting van de informatie op de
kaart in elektronische vorm.

De multilateraal overeengekomen interbancaire vergoeding is een maximumvergoeding. De invoering
van deze vergoeding leidde tot een toename van de kosten voor de crediteuren, want alle
crediteurenbanken besloten de vergoeding door te berekenen aan hun cliënten. Dit leidde tot een reeks
formele klachten van een aantal ontvangende banken.

Mede in het licht van het arrest van Hof van Justitie van 21 januari 1999 in gevoegde zaken C-215/96
en C-216/96 (Bagnasco/Banca Popolare di Novara), waar het eveneens een binnenlands bankproduct
betrof, kwam de Commissie tot de bevinding dat de Nederlandse overeenkomst inzake de acceptgiro
geen merkbare invloed had op het handelsverkeer tussen de lidstaten. Hiervoor waren vooral twee
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redenen. Ten eerste is de acceptgiro duidelijk een nationaal betaalinstrument dat wordt gebruikt in het
binnenlandse economische verkeer. Ten tweede is het aandeel van buitenlandse banken in het
Nederlandse acceptgirosysteem, ofschoon niet onbelangrijk in termen van aantallen, zeer beperkt in
termen van volume. Daarom werd op grond van de communautaire concurrentieregels een negatieve
verklaring afgegeven.

In haar beschikking stelde de Commissie ook dat één bepaling uit de aangemelde overeenkomst — de
vergoeding van 30 cent (0,14 EUR) voor de verwerking door de debiteurenbank, waarover de banken
multilaterale afspraken hebben gemaakt — de mededinging beperkte in de zin van de communautaire
mededingingsvoorschriften. Deze bepaling beperkt namelijk de ruimte voor een bank die deelneemt aan
het acceptgirosysteem, om onafhankelijk met andere deelnemende banken te onderhandelen over deze
vergoeding en deze vast te stellen op het niveau dat zij wenselijk acht. Bovendien was de Commissie
van oordeel dat de multilateraal overeengekomen interbancaire vergoeding beperkende effecten kan
hebben op de relatie tussen de banken en hun cliënten, aangezien de banken die de vergoeding
verschuldigd zijn, deze doorberekenen aan hun cliënten.

De Commissie verklaarde in haar beschikking dat zij voornemens was een gunstig standpunt in te nemen
ten aanzien van deze interbancaire vergoeding, onder verwijzing naar een bekendmaking die eerder
verschenen is in het Publicatieblad (51). Had de Commissie aanvankelijk bezwaren tegen de multilateraal
overeengekomen interbancaire vergoeding, dan raakte zij in de loop van de procedure er echter van
overtuigd dat deze vergoeding efficiënter was dan vergoedingen die bilateraal tussen banken werden
vastgesteld. Daarom was zij ook voornemens een positief standpunt in te nemen. In dit verband hield zij
er met name rekening mee dat de multilateraal overeengekomen interbancaire vergoeding tot stand kwam
op grond van de kosten van de debiteurenbank met de meest efficiënte verwerkingsmethode, en met het
feit dat de Nederlandse banken instemden met een periodieke herziening van het bedrag van de
vergoeding door een onafhankelijke deskundige.

In de beschikking wordt op dit aspect niet nader ingegaan, omdat de Commissie wegens het ontbreken
van een merkbare invloed op het handelsverkeer tussen lidstaten, tot de conclusie was gekomen dat de
communautaire mededingingsvoorschriften niet van toepassing waren.

EPI-gedragscode (zaak nr. IV/D-3/36.147)

In dit geval neemt de Commissie voor het eerst een standpunt in ten aanzien van de beperkingen inzake
reclame voor een vrij beroep met Europese dimensie.

In de beschikking van 7 april 1999 (52) wordt nagegaan in hoeverre de gedragscode van het Institute of
professional representatives before the EPO (EPI) — een beroepsorde waarbij op Europees niveau alle
erkende gemachtigden bij het Europees Octrooibureau (EOB) zijn aangesloten — verenigbaar is met
artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst. De betrokken markt werd
omschreven als de markt voor diensten in verband met Europese octrooiaanvragen bij het EOB. Deze
markt moet worden onderscheiden van de markt voor diensten in verband met nationale
octrooiaanvragen.

In deze beschikking wordt onderstreept dat het oogmerk van de bevordering van de concurrentie bij de
vrije beroepen niet strijdig is met het oogmerk van de handhaving van de gedragsregels.
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De Commissie maakt voor deze beroepsgroep namelijk een onderscheid tussen de echte gedragsregels
en regels die de mededinging kunnen vervalsen. Zij is van oordeel dat de concurrentie binnen deze
specifieke beroepsgroep niet kan worden vervalst door de regels die noodzakelijk zijn om met name de
onpartijdigheid, bekwaamheid, integriteit en verantwoordelijkheid van de gemachtigden te garanderen,
om belangenconflicten en misleidende reclame te voorkomen of om garanties te bieden voor het
doelmatige functioneren van het EOB. Voor dit soort regels werd dus een negatieve verklaring
afgegeven. Daarentegen kunnen de verbodsbepalingen om vergelijkende reclame te maken
overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in Richtlijn 97/55/EG (53) en actief diensten aan te bieden aan
gebruikers die reeds cliënt zijn bij een andere gemachtigde, worden aangemerkt als
concurrentiebeperkingen in de zin van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag.

De Commissie heeft evenwel geoordeeld dat deze beperkingen konden worden vrijgesteld tot het aflopen
van de periode waarbinnen de lidstaten de noodzakelijke bepalingen dienden vast te stellen om te
voldoen aan de voornoemde richtlijn. Deze vrijstelling voor een zeer korte periode kon worden
toegekend om te voorkomen dat er een te plotse overgang zou zijn van een situatie waarin een bijna
absoluut verbod gold voor reclame en het aanbieden van niet-gevraagde diensten, naar een situatie
waarin genoemde richtlijn wordt toegepast. Een overgangsperiode met het oog op de aanpassing van de
nieuwe situatie houdt voordelen in voor zowel de gebruikers als de gemachtigden.

Volgens de Commissie biedt eerlijke reclame garanties dat de gebruikers weten welke diensten tegen
welke prijzen beschikbaar zijn en welke erkende gemachtigde het meest bekwaam is om een bepaalde
zaak te behandelen. Hierdoor worden de diensten in verband met de aanvragen van een Europees octrooi
beter toegankelijk voor de gebruikers, inzonderheid voor kleine en middelgrote ondernemingen, en
wordt de ontwikkeling van een grotere efficiëntie in het beroep van erkende gemachtigde gestimuleerd.

Tegen deze beschikking werd door EPI bij het Gerecht van eerste aanleg beroep ingesteld (zaak T-
144/99). Het EPI verzoekt de nietigverklaring van de beschikking wat betreft de aspecten die verband
houden met de vrijstelling.

Tijdens de voorbereiding van deze beschikking werd herhaaldelijk een beroep gedaan op de diensten van
het DG Interne Markt en het DG Gezondheid en consumentenbescherming.

JAMA (zaak nr. IV/F2/37.634) en KAMA (zaak nr. IV/F2/37.611) (reductie CO2-
emissies)

De Association of Japanese Automobile Manufacturers (JAMA) en de Association of Korean Automobile
Manufacturers (KAMA) hebben in 1999 vrijwillige verbintenissen aangemeld om de uitstoot van kooldi-
oxide (CO2) van nieuwe in de EU verkochte personenauto’s aangemeld (54). De JAMA- en KAMA-leden
verbinden zich ertoe de uitstoot van nieuwe personenauto’s die zij in de EU verkopen, tegen 2009 terug te
brengen tot 140g CO2/km. De toezeggingen stemmen overeen met de vrijwillige toezegging die de Associ-
ation of European Automobile Manufacturers (ACEA) in 1998 deed (55).

In de verbintenis worden geen streefcijfers genoemd voor individuele automobielproducenten, maar
alleen een gemiddeld streefcijfer voor alle JAMA- en KAMA-leden. Het staat de automobielproducenten
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vrij in onderlinge concurrentie nieuwe CO2-efficiënte technologieën te ontwikkelen en te introduceren.
In de toezichtsverslagen zal geen sprake zijn van de resultaten van de afzonderlijke ondernemingen, om
de concurrentie tussen de leden niet te verstoren. Op grond van dit alles was de Commissie van oordeel
dat er geen sprake was van een beperking van de mededinging in de zin van artikel 81, lid 1.

2.2. Verticale overeenkomsten

Internationale Dentalschau (IDS) (zaak nr. IVF1/36.160)

Bij administratieve brief van 6 september 1999 (56) deelde de Commissie de Gesellschaft zur Förderung
der Dentalindustrie mbH (GFDI) mee dat zij geen bezwaren had tegen de deelnamevoorwaarden voor
de Internationale Dentalschau (IDS), die van toepassing zullen zijn na de in 1987 toegekende vrijstelling
verstreken zal zijn (57). De Internationale Dentalschau wordt door de GFDI in samenwerking met de
plaatselijke jaarbeursorganisatie om de twee jaar in Keulen georganiseerd.

Tot de voorwaarden hoort een verbodsperiode tijdens welke de exposanten aan geen andere
tentoonstelling van deze aard in Duitsland mogen deelnemen. Zoals in het verleden was de Commissie
van mening dat deze beperking van de mededinging gerechtvaardigd is door het rationalisatie-effect
ervan en gezien de doelstelling om een zo volledig mogelijk assortiment van producten voor tandartsen
en tandtechnici tentoon te stellen. De beperking is niet buitensporig, gezien de beperkte duur ervan en
de uitzonderingen waarin zijn voorzien voor gebeurtenissen zoals «opendeurdagen» die georganiseerd
worden door afzonderlijke exposanten en tentoonstellingen in het kader van congressen of symposia.

In vergelijking met de vrijgestelde deelnamevoorwaarden van 1987, werd de verbodsperiode verminderd
van vijf maanden om de drie jaar tot twaalf weken om de twee jaar. Op basis van de nieuwe aanmelding
heeft GFDI de uitzonderingsregeling voor tentoonstellingen in het kader van congressen of symposia
uitgebreid en omvat deze thans alle congressen of symposia voor tandartsen of tandtechnici voor zover
het gaat om de tentoonstelling van producten die verband houden met het congresthema of die voor
demonstratiedoeleinden worden gebruikt.

Er werd een samenvatting van de voorwaarden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 19, lid 3, van
Verordening nr. 17 (58). Verschillende beroepsorganisaties van tandartsen in Duitsland (Zahnärztekammern)
maakten oorspronkelijk bezwaar, maar bereikten later een overeenkomst met GFDI over een rondschrijven
waarin de regeling voor begeleidende tentoonstellingen bij congressen is uiteengezet.

Distributieovereenkomsten van de pers in België — AMP (Zaken nrs. IV/C-
2/31.609 en 37.306)

De Commissie heeft het distributiesysteem van de pers in België onderzocht, nadat Agence et Messagerie
de Presse (AMP) zijn selectieve distributieovereenkomsten ten aanzien van de wederverkopers-
detailhandelaren had aangemeld.

De distributie van de pers houdt verband met de kwestie van het vaststellen van de prijs. Voor producten
van de pers gelden immers juridische bijzonderheden. Normaal is een detailhandelaar een wederverkoper
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van het product, dat wil zeggen dat hij eigenaar is van het aan de verbruiker aangeboden goed en dat hij
zijn activiteiten op eigen risico uitvoert. In het geval van de distributie van de pers, is de detailhandelaar
niet de eigenaar van de dagbladen en tijdschriften die hij aan de verbruikers aanbiedt en moet hij het
economische risico van onverkochte producten niet dragen. De uitgever neemt dit risico geheel voor zijn
rekening en moet de onverkochte artikelen terugnemen. Als tegenprestatie stelt hij alleen de verkoopprijs
vast en moet de detailhandelaar deze prijs respecteren.

Het aandeel onverkochte buitenlandse dagbladen is veel groter dan dat van de nationale pers : het kan 50 tot
70 % belopen, tegen slechts 10 à 30 % voor de nationale pers. De grensoverschrijdende distributie van dag-
bladen blijft een zeer beperkte praktijk wegens de geringe rentabiliteit van de grensoverschrijdende verkoop
voor de uitgevers.

De Commissie was van mening dat deze door de uitgever opgelegde prijsclausule onder artikel 81, lid 1,
van het EG-Verdrag valt en onderzocht moet worden op grond van artikel 81, lid 3, van dat Verdrag.

De Commissie heeft een dubbele analyse uitgevoerd; ze heeft ten eerste onderzocht of het mogelijk was
de distributie in de kiosken anders te organiseren, vervolgens heeft zij onderzocht of de door de uitgever
opgelegde prijsclausule absoluut noodzakelijk was in een systeem waarbij de onverkochte artikelen
worden teruggenomen.

De Commissie heeft geconstateerd dat deze organisatiewijze voor de distributie van de pers in kiosken
overal ter wereld bestaat. Deze algehele verbreiding van het systeem is reeds op zich een eerste indicatie
dat geen alternatieve oplossingen bestaan.

Vervolgens heeft zij zich toegelegd op de bijzondere aard van het persproduct; het gaat om een product
met een uitzonderlijk korte levensduur: één dag voor de dagbladen, enkele dagen voor de weekbladen.
Dit geheel eigen kenmerk van de pers verklaart het algeheel verbreide systeem waarbij de onverkochte
artikelen worden teruggenomen.

Wanneer de onverkochte goederen niet worden teruggenomen, wordt de financiële last gedragen door de
detailhandelaar of de bestelhuizen. Dit brengt twee gevolgen mee voor het beleid van deze
marktdeelnemers : het aantal aan het publiek aangeboden exemplaren wordt beperkt tot het strikte
minimum, zelfs indien daardoor een tekort aan exemplaren dreigt te ontstaan, of de distributie wordt
stopgezet van bepaalde titels die een risico inhouden. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de
prijs wordt verhoogd van de door de distributeur verleende diensten waardoor het deel van de uitgever
wordt verminderd of, meer waarschijnlijk, waardoor de verkoopprijs voor de verbruiker wordt verhoogd.

De clausule inzake het terugnemen van onverkochte artikelen lijkt dus noodzakelijk te zijn om de
nadelen van deze distributiewijze te verzachten, en ervoor te zorgen dat aan de verbruiker een groot
assortiment persartikelen wordt aangeboden.

In een tweede fase heeft de Commissie onderzocht of een uitgever een regeling voor het terugnemen van
onverkochte artikelen zou kunnen aanvaarden zonder dat hij de verkoopprijs zelf vaststelt. Wat de
onverkochte artikelen betreft, zou de detailhandelaar dan geen enkel economisch risico lopen. Indien de
detailhandelaar zich op commercieel gebied vergist, en dit is mogelijk aangezien hij geen zicht heeft op
de algemene positie van het dag- of weekblad, zou het aantal niet-verkochte artikelen groter zijn en zou
de uitgever de financiële last dragen van deze vergissing inzake de positionering op prijsgebied. Het is
dus economisch gezien aanvaardbaar in dit distributiesysteem dat de marktdeelnemer die het
belangrijkste economische risico draagt, de controle heeft op de verkoopprijs.
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Onder deze voorwaarden was het mogelijk vrijstelling te verlenen voor deze clausule en de Commissie
heeft op 3 juni 1999 een administratieve verklaring van geen bezwaar afgeleverd die geldt als vrijstelling
krachtens artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag.

Microsoft Internet Explorer Licensing (zaak nr. IV/C3/36.945)

Op 27 februari 1998 heeft Microsoft, een producent van informaticasoftware, bij de Commissie formeel
verschillende licentie- en distributieovereenkomsten aangemeld die werden gesloten met Europese
Internetaanbieders (ISP’s) voor producten die gebruik maken van de Microsoft Internet Explorer. Een
ISP is een bedrijf dat een permanente verbinding met het Internet beheert en haar abonnees toegang tot
het Internet verschaft via een telefoonlijn. Een ISP kan zijn abonnees eveneens webpagina’s (WWW)
aanbieden.

Deze formele aanmelding kwam er na een door het directoraat-generaal Mededinging ingesteld
onderzoek. In de loop van dit onderzoek had de Commissie Microsoft aangeraden haar overeenkomsten
in het licht van de communautaire mededingingsregels te herzien, om zeker te stellen dat zij geen
beperkingen inhouden waardoor de markt van de Internetbladerprogramma’s voor de concurrenten van
Microsoft zou kunnen worden afgesloten en het gebruik van de technologie waarvan Microsoft eigenaar
is, op onrechtmatige wijze zou kunnen worden bevoordeeld.

Daarop heeft Microsoft haar overeenkomsten gewijzigd en een herziene versie bij de Commissie
aangemeld. De twee belangrijkste door Microsoft aangebrachte veranderingen zijn de volgende: indien
de ISP’s niet het minimale distributievolume of percentage bereiken voor de technologie die verbonden
is met de Internet Explorer, worden de overeenkomsten niet beëindigd; en de ISP’s hebben thans het
recht concurrerende bladerprogramma’s te ondersteunen en er reclame voor te maken.

Na de schrapping van de betwistbare clausules heeft de Commissie besloten de overeenkomsten goed te
keuren via een administratieve brief op grond van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag (59). De
administratieve brief heeft slechts betrekking op de overeenkomsten tussen Microsoft en de ISP’s. De
Commissie heeft zich niet uitgesproken over het algemene gedrag van Microsoft en de mogelijkheid dat
er sprake is van misbruik van een machtspositie.

Trans-Europese transportnetten

De Commissie heeft twee belangrijke infrastructuurprojecten voor het wegverkeer onderzocht in het licht
van haar mededeling inzake de toepassing van de mededingingsregels op grote infrastructuurprojecten (60).

CTRL (zaak nr. IV/D-2/37.289)

De overeenkomsten inzake toegang tot het spoor van de Kanaaltunnellijn (CTRL), via hetwelk in 2007 een
hogesnelheidsverbinding tussen de Kanaaltunnel en Londen tot stand zal komen, werden bij de Commissie
aangemeld. Deze overeenkomsten werden onder meer gesloten tussen de spoorwegonderneming Eurostar
(UK) Ltd, Britse partner van de internationale dienst Eurostar, en de infrastructuurbeheerder Railtrack Plc.
In een bekendmaking (61) heeft de Commissie haar voornemen bekendgemaakt om een gunstig standpunt in
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te nemen ten aanzien van deze overeenkomsten. Zij heeft de mening van de partijen dat er na de ingebruik-
neming van de spoorlijn capaciteit beschikbaar zal zijn voor nieuwe marktdeelnemers, niet in vraag gesteld.
Zij heeft alleen opgemerkt dat de spoorwegonderneming Eurostar (UK) geen reële concurrenten heeft voor
de toegang tot het spoor en dat enige potentiële concurrentie in dit stadium nog louter hypothetisch is. In een
administratieve brief van 12 maart 1999 heeft het Directoraat-generaal Concurrentie de partijen derhalve be-
vestigd dat het geen reden ziet voor een toepassing van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag op de betrokken
overeenkomsten.

Eurotunnel (zaak nr. IV/D-2/32.490)

Op 22 oktober 1996 heeft het Gerecht van eerste aanleg de beschikking van de Commissie van
13 december 1994 (62) geannuleerd waarbij de gebruiksovereenkomst tussen Eurotunnel, British Rail en
Société nationale des chemins de fer français (SNCF) voor 30 jaar was vrijgesteld (63). Naast het feit dat,
zoals het Gerecht in zijn oordeel had vastgesteld, Eurotunnel in het kader van de overeenkomst de
mogelijkheid behield om een deel van haar eigen capaciteit af te staan aan nieuwe marktdeelnemers,
heeft de Commissie de gebruiksovereenkomst opnieuw onderzocht op basis van de ontwikkelingen die
zich op regelgevingsgebied hebben voorgedaan en de gewijzigde economische context van het verkeer
over het Kanaal sinds de opening van de tunnel in 1994. De partijen hebben overigens afgezien van de
toepassing van een clausule in de overeenkomst die aan de basis lag van de beschikking van de
Commissie in 1994.

De Commissie heeft ten eerste vastgesteld dat de tunnel niet verzadigd was. Aangezien nog dienstregelings-
paden beschikbaar waren en de overeenkomst tussen Eurotunnel en de spoorwegondernemingen geen ex-
clusieve overeenkomst is, was de Commissie van oordeel dat de gebruiksovereenkomst niet tot doel noch als
gevolg had dat de mededinging op de markt van het ter beschikking stellen van dienstregelingspaden werd
beperkt.

De gebruiksovereenkomst heeft evenmin tot gevolg dat de markt wordt verdeeld en leidt niet tot een
beperking van de mededinging, omdat de spoorwegondernemingen en Eurotunnel op verschillende
transportdienstenmarkten actief zijn. Zo ook was de Commissie niet van oordeel dat de overeenkomst
beperkende gevolgen had voor de verschillende relevante markten van transportdiensten waarop de
spoorwegondernemingen en Eurotunnel actief zijn.

Bij een administratieve brief van 21 mei 1999 heeft het Directoraat-generaal Concurrentie de partijen
derhalve bevestigd dat het geen redenen zag voor een toepassing van artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag op de gebruiksovereenkomst.

Zaken in de Britse biersector (64)

In 1999 heeft de Commissie vrijstelling verleend voor de standaardhuurcontracten van de drie grootste
brouwers in het Verenigd Koninkrijk. Dit gebeurde naar aanleiding van een diepgaand onderzoek door
de diensten van de Commissie naar de manier waarop de nationale brouwers Bass, Scottish en Newcastle
(«S&N») en Whitbread de contractuele bepalingen met hun cafépachters hebben toegepast.
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De standaardhuurcontracten van de nationale brouwerijen zijn voor het Verenigd Koninkrijk typische
eigendomsgebonden overeenkomsten. In andere woorden bezit een onderneming (in dit geval een
nationale brouwer) een detailverkooppunt dat hij niet zelf exploiteert, maar verhuurt aan een
onafhankelijke detailhandelaar in ruil voor een contractuele huurprijs en de verplichting om al het bier
(van een bepaald soort bier) bij de brouwer/eigenaar te betrekken.

Artikel 81, lid 1

Deze huurovereenkomsten vallen onder de toepassing van artikel 81, lid 1, indien zij voldoen aan de
twee voorwaarden die werden vastgesteld in het Delimitis-arrest (65): (a) indien de nationale markt voor
bierverkoop afgeschermd is en (b) indien de overeenkomsten van de betrokken brouwer een belangrijke
bijdrage leveren tot die afschermende werking.

De Commissie was van oordeel dat de Britse markt voor bierverkoop afgeschermd was omdat al het bier van
de Britse brouwers op de markt voor bierverkoop wordt geschonken door in eigen beheer geëxploiteerde
drankgelegenheden en met een afnameverplichting verhuurde drankgelegenheden, omdat pubketens die
zelf geen bier brouwen, verplicht zijn bier te betrekken bij lokale brouwers, en tevens wegens andere facto-
ren in verband met de mogelijkheden voor toegang tot de markt en de concurrentiekrachten op deze markt.

Volgens de Commissie dragen de gebonden netten van Bass, S&N en Whitbread (66) aanzienlijk bij tot
die afscherming.

Artikel 81, lid 3

De Commissie stelde vast dat de aan Bass, S&N en Whitbread gebonden cafépachters gemiddeld meer
moesten betalen voor het afgenomen bier dan de individuele exploitanten die hetzelfde bier betrokken
bij dezelfde brouwer (zogenaamde ongebonden exploitanten). De Commissie was evenwel van oordeel
dat een vrijstelling kon worden verleend omdat de aan Bass, S&N en Whitbread gebonden cafépachters
over het algemeen in staat zijn «op gelijke voet» te concurreren met de ongebonden exploitanten.

De Commissie besloot derhalve een in de tijd beperkte individuele vrijstelling te verlenen voor de
standaardhuurcontracten van deze brouwers. Aangezien Whitbread nog steeds een groot aantal verhuurde
drankgelegenheden bezat en met partners huurcontracten met looptijd van twintig jaar afsloot, werd een
lange vrijstellingsperiode noodzakelijk geacht en de Commissie besloot derhalve dat de vrijstelling tot
31 december 2008 moest gelden. Voor Bass en S&N, die hun verhuurde drankgelegenheden hetzij
hadden verkocht of deze wilden omzetten in drankgelegenheden met eigen beheer, meende de
Commissie dat een kortere vrijstellingsduur passend was, namelijk 31 december 2002, waardoor Bass
en S&N in staat zouden zijn hun commerciële beslissingen ten aanzien van de overblijvende verhuurde
drankgelegenheden met een redelijk niveau van rechtszekerheid te nemen.

Na de goedkeuring door de Commissie van deze drie beschikkingen ex artikel 81, lid 3, voor Whitbread (67),
Bass (68) en S&N (69), ontvingen een aantal klagers een afschrift van de beschikking, hetgeen een
officiële afwijzing van hun klacht inhield.
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2.3. Machtspositie

Elektriciteitstransmissietarieven in Nederland (zaak nr. IV/E3/37.770)

In Nederland worden de totale kosten voor de transmissie van elektriciteit via het netwerk verdeeld : 75%
voor verbruikers en 25% voor producenten. De overheersende Nederlandse transmissiesysteemexploitant
(TSE) was voornemens elektriciteitsaanbieders voor de invoer in Nederland alsook voor de transit van elek-
triciteit door Nederland hetzelfde tarief als de binnenlandse aanbieders aan te rekenen, d.w.z. 25%. De
Nederlandse regelgever op het gebied van elektriciteit die deze tarieven moet goedkeuren, raadpleegde de
Commissie met betrekking tot de verenigbaarheid van het voorgenomen prijsbeleid van de TSE met de con-
currentieregels van de Gemeenschap. Dit gebeurde overeenkomstig de jurisprudentie van de Gemeenschap
volgens welke nationale autoriteiten geen praktijken of overeenkomsten mogen goedkeuren die in strijd zijn
met het communautaire mededingingsrecht (70).

De Commissie antwoordde de Nederlandse elektriciteitsregelgever dat de invoer- en transittarieven
verenigbaar kunnen zijn met artikel 82 van het EG-Verdrag indien aan twee voorwaarden is voldaan.

De elektriciteitstransmissietarieven van een TSE die een machtspositie bekleedt, moeten steeds in
verhouding zijn met de werkelijke kosten om misbruik in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag te
vermijden. Volgens de informatie waarover de Commissie thans beschikt, ontstaan deze kosten normaal
gezien alleen wanneer de elektriciteit fysiek over de grenzen stroomt. De Nederlandse TSE mag dus,
onder toezicht van de regelgever, alleen invoer- en transitkosten aanrekenen voorzover deze extra kosten
met zich brengen op de lijnen die het Nederlandse net met de andere netten in de aangrenzende lidstaten
verbinden.

Binnen het nieuwe kader van de interne markt voor energie is het goed mogelijk dat elektriciteit
verschillende keren over nationale grenzen heen wordt verhandeld. Dit is vooral het geval in lidstaten
waar handelsverkeer in energie bestaat, zoals in Nederland. Teneinde dubbele betalingen aan de
overheersende TSE te vermijden, moet ervoor worden gezorgd dat buitenlandse handelaars alleen
invoertarieven betalen voor elektriciteit die werkelijk wordt ingevoerd uit een andere lidstaat. Het is
evenwel aan de invoerders om de oorsprong van de elektriciteit aan te tonen.

Ierse koppelleiding (zaak nr. IV/E-3/37.589)

In 1999 legde het Ierse Ministerie van openbare ondernemingen de Commissie de vraag voor hoe de
beperkte capaciteit in de gaskoppelleiding tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland moest worden
verdeeld. Deze vraag stelde zich omdat een aantal ondernemingen/gemeenschappelijke ondernemingen
voornemens zijn nieuwe elektrische centrales op basis van gas die bestemd zijn voor de Ierse markt te
bouwen. De capaciteit van de gaskoppelleiding tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt echter
onvoldoende geacht om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar stroomopwekking tussen 2001
en 2004.

In haar analyse van de zaak was de Commissie van mening dat het beginsel van niet-discriminatie niet
in gevaar zou worden gebracht indien elektriciteitscentrales ten aanzien van andere gasverbruikers
zouden worden bevoordeeld bij de verdeling, indien niet via andere middelen aan de grotere
elektriciteitsvraag kon worden voldaan. Bovendien stelden de diensten van de Commissie dat geen

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

MEDEDINGINGSBEPERKENDE AFSPRAKEN 187

(70) Zaak 66/86, Ahmed Saeed, Jurispr.1989, blz. 803.



bijkomende capaciteit mocht worden toegewezen aan ESB, de gevestigde Ierse elektriciteitsmonopolist.
Het is duidelijk dat de toewijzing van bijkomende capaciteit aan ESB het voor potentiële concurrenten
van ESB moeilijk om niet te zeggen onmogelijk zou maken om toe te treden tot de Ierse
elektriciteitsmarkt, omdat voor de bouw van een moderne elektriciteitscentrale gas nodig is. De
toewijzing van gascapaciteit aan ESB zou derhalve de machtspositie van deze onderneming op de Ierse
elektriciteitsmarkt versterken.

Het Ierse Ministerie ging tevens bij de Commissie te rade betreffende de passende toewijzingsmethode:
veiling, loterij, «die eerst komt, eerst maalt», enz. Hoewel in deze kwestie geen definitief standpunt werd
ingenomen, hebben de diensten van de Commissie duidelijk gemaakt dat het in principe aan het
ministerie is om de passende methode te kiezen, voor zover aan bepaalde voorwaarden, zoals
doorzichtigheid en het beginsel van niet-discriminatie, is voldaan. In deze zaak leek de toewijzing door
veiling een aanvaardbare methode te zijn.

3. Afwijzing van klachten

Lille/UEFA (het zogenaamde «Mouscron»-geval) (zaak COMP/E3/36.851)

Op 3 december 1999 heeft de Commissie een beschikking aangenomen waarin een klacht van de
Communauté Urbaine de Lille (hierna « C.U. de Lille ») tegen de Unie van Europese voetbalfederaties
(hierna « UEFA ») in de zaak « Mouscron » definitief wordt verworpen (71).

Deze beschikking draagt ertoe bij dat de toepassing van de mededingingsregels van het EG-Verdrag op
de sportsector worden afgebakend en derhalve de rechtszekerheid van de verschillende marktdeelnemers
wordt verbeterd. Daarmee worden drie belangrijke aspecten van het beleid van de Commissie in deze
sector in de verf gezet : (1) de Commissie erkent de regelgevingsbevoegdheid van de sportorganisaties
voor de niet-economische aspecten in verband met het specifieke karakter van de sport ; (2) de regels
van sportorganisaties die nodig zijn om de gelijke kansen van clubs en de onzekerheid van de resultaten
te garanderen, vallen in principe niet onder de mededingingsregels van het Verdrag ; (3) de Commissie
houdt zich alleen bezig met de gevallen die een communautaire dimensie en een merkbare invloed op
het handelsverkeer tussen de lidstaten hebben.

De Commissie is in deze beschikking de mening toegedaan dat het voorschrift van de UEFA-Cup
volgens welke iedere club zijn thuiswedstrijd in zijn eigen stadion (het zogenaamde «at home and away
from home »-voorschrift) moet spelen en de uitzonderingen daarop (die de mogelijkheid van de gastclub
om zijn thuiswedstrijd in het land van de tegenstander te spelen, niet uitsluiten) een noodzakelijk
voorschrift is om te zorgen voor gelijke kansen van de clubs. Om deze reden is artikel 81 van het EG-
Verdrag hierop niet van toepassing. Hieruit volgt dat de UEFA bij de goedkeuring van dit voorschrift en
de uitzonderingen daarop haar rechtmatig recht van zelfreglementering als sportorganisatie heeft
uitgeoefend op een manier die niet door de mededingingsregels van het Verdrag op losse schroeven kan
worden gezet.

De Commissie meent overigens dat de Gemeenschap er geen belang bij heeft de kwestie diepgaander te
bestuderen om na te gaan of de UEFA misbruik heeft gemaakt van haar eventuele machtspositie bij de
toepassing van de uitzonderingen op dit voorschrift, zonder rekening te houden met de bijzondere
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kenmerken van de integratie van bepaalde grensgebieden en in het bijzonder in onderhavig geval. De op
31 december 1997 ingediende klacht betrof immer het besluit van de UEFA om de voetbalwedstrijd voor
de UEFA-Cup tussen Excelsior Mouscron en FC Metz in het stadion van Lille te verbieden. De stad Lille
had derhalve niet meer de mogelijkheid om haar stadion aan Excelsior de Mouscron te verhuren.

De Commissie heeft het gebrek aan communautair belang ondermeer gemotiveerd door de geringe
waarschijnlijkheid dat een inbreuk op artikel 82 van het EG-Verdrag wordt vastgesteld, en dit wegens
twee redenen: (1) de zaak moet worden beoordeeld in het kader van de territoriale nationale organisatie
van voetbal in Europa, welke niet in vraag wordt gesteld door het communautair recht ; (2) dit is de
enige zaak die ter kennis van de Commissie werd gebracht en het gaat dus om een geïsoleerd geval
waaruit een conflict is ontstaan dat thans tot het verleden behoort. De noodzakelijke
onderzoeksmaatregelen zouden dus niet in verhouding staan tot de waarschijnlijkheid dat een inbreuk
wordt vastgesteld.

TF1 tegen France2 en France3 (zaak nr. IV/C-2/34.711)

TF1 heeft op 10 maart 1993 een klacht ingediend. Op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag stelde
de klager de samenwerking tussen France2 en France3 aan de kaak, die de concurrentie ten aanzien van
TF1 zou verstoren. Deze samenwerking had volgens TF1 een negatieve uitwerking op de mededinging
omdat deze een uitsluitend commercieel doel had, met name het verwerven van marktaandelen in de
reclamesector. TF1 stelde twee negatieve gevolgen voor de mededinging vast: de uitschakeling van
iedere vorm van mededinging tussen France2 en France3 en het feit dat de activiteiten van derde
ondernemingen zoals TF1 duurder worden.

Bij een beschikking van 3 februari werd deze klacht verworpen op grond van de «Intra-enterprise
doctrine», volgens welke artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag niet van toepassing is op onderling
afgestemde overeenkomsten of gedragingen tussen ondernemingen die tot dezelfde groep behoren,
indien deze ondernemingen een economische eenheid vormen.

Volgens de Commissie was dit het geval in onderhavige zaak wegens verschillende redenen:

— De doelstelling van de wet van 2 augustus 1989 bestaat erin een enkele groep te vormen door een
gezamenlijk voorzitterschap in te stellen. De toelichting bij het wetsontwerp en de parlementaire
debatten laten hierover geen twijfel bestaan.

— De rol van de gemeenschappelijke voorzitter bestaat erin de strategie van beide televisiezenders vast
te leggen en te zorgen voor hun coördinatie.

— De programma’s van de beide zenders zijn geharmoniseerd en complementair, en worden
gecoördineerd door de gemeenschappelijke voorzitter.

— De reclame wordt gefuseerd.

Op basis van artikel 82 van het EG-Verdrag heeft de Commissie de klacht eveneens verworpen omdat
op geen enkele van de betrokken markten kon worden vastgesteld dat de beide openbare zenders een
machtspositie bekleden. Op het gebied van de kijkcijfers nemen beide groepen een min of meer gelijke
plaats in, zij het op het moment van de klacht in 1992 (41% voor TF1, 38% voor beide openbare zenders)
of in 1997 (35% voor TF1 tegenover 40,1% voor France2 en France3). Wat reclame-inkomsten betreft,
overheerst TF1 duidelijk met 55% van het marktaandeel in 1992 en 50% in 1997.
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Bovendien werd ervan uitgegaan dat de vermeende onrechtmatige gedragingen in werkelijkheid normale
commerciële gedragingen zijn in een concurrerende omgeving; de in vraag gestelde strategie van
tegenprogrammatie is een normale en geoorloofde gedraging.

Klacht van M6 tegen de Europese Radio Unie (ERU) (zaak nr. IV/C2/36.826)

De ERU is een beroepsvereniging van nationale omroeporganisaties en heeft onder meer als opdracht de
exclusieve sportuitzendrechten voor haar leden te onderhandelen met de sportverenigingen of
wedstrijdorganisatoren. De leden leveren elkaar eveneens technische diensten voor de heruitzending van
sportevenementen.

Op 5 december 1997 heeft M6 een klacht ingediend tegen de ERU. Sinds 1987 heeft M6 reeds zesmaal
het lidmaatschap aangevraagd bij de ERU. Iedere keer werd haar kandidatuur afgewezen.

De ERU-regeling was het onderwerp van een vrijstellingsbeschikking op 11 juli 1993 (72). Het Gerecht
van Eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (GEA) heeft deze beschikking bij een arrest van
11 juli 1996 (73) geannuleerd. Het GEA sprak zich in het bijzonder uit tegen de toetredingscriteria van
de organisatie, die volgens de rechter te vaag, subjectief en mogelijkerwijs discriminerend waren. De
ERU heeft met steun van de Commissie beroep aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen.

Deze nieuwe context ligt aan de basis van de klacht van M6, die van oordeel is dat de ERU, door haar
lidmaatschap van de organisatie opnieuw af te wijzen, geen rekening houdt met het arrest van het GEA.
M6 meent immers dat de ERU nog steeds de toetredingscriteria hanteert die door het GEA werden
veroordeeld. Volgens M6 had de Commissie bovendien de ERU moeten gelasten haar rechtstreeks
toegang te verlenen tot de sportrechten die de ERU in naam van haar leden had verworven.

De Commissie heeft deze klacht bij Beschikking van 29 juni 1999 verworpen. De Commissie was
allereerst van mening dat zij niet over de nodige juridische bevoegdheden beschikt om de ERU te
verplichten aan M6 rechtstreeks toegang te verlenen tot de sportrechten. Vervolgens is de afwijzing van
de klacht gebaseerd op het feit dat de toetredingscriteria niet onder artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag
vallen en dat deze, zelfs indien zij mededingingsbeperkend waren, niet door de ERU werden toegepast.
Deze laatste heeft daarentegen de kandidatuur van M6 afhankelijk gesteld van nieuwe criteria bij de
afwijzing van deze kandidatuur na de bekendmaking van het arrest van het Gerecht van Eerste aanleg.
Deze nieuwe criteria waren objectief, kwantificeerbaar en niet-discriminerend. Zij voldeden derhalve aan
de eisen van het Gerecht.

CanalSatellite tegen TPS (zaak nr. IV/C-2/36.605)

Op 7 april 1999 heeft de Commissie de door CanalSatellite tegen TPS en de oprichters daarvan (TF1,
France Télévision, M6, France Télécom, Suez-Lyonnaise des Eaux) ingediende klacht verworpen.
CanalSatellite betwistte de exclusieve overeenkomst tussen de algemene zenders en het digitale platform
TPS.
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(72) PB L 179 van 22.7.1993.
(73) Gevoegde zaken T-528/93, T-542/93, T-543/93 en 546/93, Métropole Télévision SA, Reti Televisive Italiane SpA,

Gestevision Telecinco SA, Antena 3 de Television tegen Commissie, Jurispr. 1996, blz. II-0649.



Uitgaande van een definitie van de relevante markt van de ongecodeerde betaaltelevisiediensten was de
klager van mening dat exclusiviteit een bovenmatig voordeel aan TPS verstrekte. CanalSatellite was
bovendien van mening dat zelfs indien men een specifieke betaaltelevisiemarkt definieert, een
onderscheid moet worden gemaakt volgens het type abonnementaanbod en dat derhalve de markt van de
verkoop van «boeketten» digitale betaaltelevisie gescheiden moet worden van die van de verkoop van
één enkel betaaltelevisiekanaal zoals Canal+ ; onder deze voorwaarden was er geen sprake meer van een
machtspositie op de markt waarop TPS actief was.

De Commissie ging niet akkoord met deze definitie. Zij was van mening dat betaaltelevisie een
verschillende markt vormt dan die van de ongecodeerde televisie. Zij was daarentegen van oordeel dat
geen onderscheid tussen de submarkten moet worden gemaakt volgens de gebruikte technologie —
analoog of digitaal — noch volgens de transmissiewijze — kabel, satelliet of aards. De Commissie heeft
dus de analyse die werd gevolgd in de zaak Bertelsmann/Kirch/Premiere (74) bevestigd.

Rekening houdend met de machtspositie van de groep Canal+ op de betaaltelevisiemarkt, heeft de
Commissie vastgesteld dat TPS een duidelijk nadeel had bij de toegang tot de programma’s en dat deze
voor zijn start een differentiërende factor ten aanzien van Canal+ en CanalSatellite nodig had. Derhalve
kon deze klacht slechts worden verworpen.

Info-Lab/Ricoh (zaak nr. IV/E-2/36.431)

Op 7 januari 1999 verwierp de Commissie bij beschikking een klacht van Info-Lab, een producent van
inkt voor kopieerapparaten, tegen Ricoh, een fabrikant van kopieerapparaten. Info-Lab voerde aan dat
Ricoh misbruik had gemaakt van haar machtspositie op de markt van inktpatronen die compatibel zijn
met bepaalde Ricoh-fotokopieerapparaten en beschermd zijn door de intellectuele eigendomsrechten van
Ricoh, omdat zij weigerde Info-Lab lege patronen te leveren, waardoor Info-Lab met Ricoh zou kunnen
concurreren op het gebied van de verkoop van gevulde inktpatronen.

Info-Lab argumenteerde dat het niet mogelijk is een inktpatroon te ontwerpen dat zou passen in de
apparaten van Ricoh zonder tegelijk de intellectuele eigendomsrechten van Ricoh te schenden. De
onderneming zou derhalve lege inktpatronen van Ricoh willen kopen, deze vullen met de inkt die zij
reeds produceert en deze vervolgens in concurrentie met Ricoh verkopen. Ricoh echter, die tot nog toe
geen licentie heeft verleend voor haar ontwerprechten, of lege patronen aan wie dan ook heeft verkocht,
weigerde dit te doen.

Volgens Info-Lab zou de relevante productmarkt de markt zijn van lege inktpatronen die compatibel zijn
met de Ricoh-kopieerapparaten, welke gevuld worden met inkt en vervolgens worden verkocht aan de
eindgebruikers. Deze markt bestaat echter niet. Geen enkele producent of wederverkoper verkoopt met
Ricoh-apparaten compatibele lege inktpatronen. Behalve Ricoh kan geen enkele onderneming deze
patronen vervaardigen, aangezien deze beschermd zijn door de intellectuele eigendomsrechten van
Ricoh, welke tot nog toe geen afstand heeft gedaan van haar ontwerprechten. Ricoh verkoopt evenmin
lege inktpatronen aan andere ondernemingen of eindgebruikers. Op kleinhandelsniveau is er evenmin
vraag naar lege inktpatronen. Patronen en inkt worden verkocht als een enkel product. Andere
fabrikanten van kopieerapparaten en onafhankelijke producenten van inkt, zoals Info-Lab zelf, verkopen
gevulde inktpatronen aan eindgebruikers. Dit betekent dat aan een erkende behoefte van de consumenten
wordt voldaan, dat kosten worden bespaard en dat de onderdelen tezamen moeten worden gebruikt. Inkt
en patroon moeten derhalve worden beschouwd als een enkel product.
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Aangezien een markt van lege inktpatronen die compatibel zijn met Ricoh-apparaten niet bestaat, stelt
zich de vraag of Ricoh, die geen afstand heeft gedaan van haar ontwerprechten noch lege inktpatronen
heeft verkocht, gedwongen kan worden dit te doen om Info-Lab in staat te stellen toegang tot de markt
te krijgen. Aangezien er geen vraag van verbruikers bestaat naar lege inktpatronen, omdat zij patronen
en inkt tezamen gebruiken, zou de verkoop van lege inktpatronen uitsluitend ten doel hebben Info-Lab
in staat te stellen te concurreren met Ricoh op de markt van gevulde inktpatronen. De Commissie was
van mening dat een onderneming niet tot een dergelijke geforceerde samenwerking met ondernemingen
in een verkennende fase op de markt kan worden gedwongen en dat een gedwongen samenwerking
slechts onder uitzonderlijke omstandigheden kan worden overwogen, overeenkomstig de aanpak van het
Hof van Justitie in de doctrine van de «essentiële faciliteiten» (75).

De toepassing van artikel 82 in een dergelijk geval kan hooguit worden overwogen wanneer Ricoh een
overheersende positie zou hebben op de markt van de verbruiksgoederen, waardoor de onderneming
onafhankelijk van eventuele concurrenten zou kunnen handelen en in het bijzonder vrij zou zijn de
prijzen vast te stellen. Ricoh is de enige onderneming die gevulde inktpatronen verkoopt die compatibel
zijn met haar apparaten. Volgens het onderzoek van de Commissie heeft Ricoh echter geen machtspositie
op de markt van de kopieerapparaten. Daardoor rijst de vraag of een onderneming kan worden geacht
een machtspositie te bekleden op de markt van verbruiksgoederen wanneer er geen sprake is van een
machtspositie op de upstream-markt, dat wil zeggen de markt van kopieerapparaten. Van wezenlijk
belang hiervoor is het bestaan van een nauwe band tussen deze beide markten.

De Commissie heeft de criteria van de zaak Pelikan/Kyocera (76) toegepast en is tot de conclusie
gekomen dat de markt van kopieerapparaten en de markt van verbruiksgoederen onderling van elkaar
afhankelijk waren zodat door de mededinging op de kopieerapparatenmarkt daadwerkelijk druk wordt
uitgeoefend op de mededinging op de verbruiksgoederenmarkt. In het kader van de aanpak van de
Commissie in de zaak Pelikan/Kyocera, kon Ricoh derhalve niet worden geacht een machtspositie uit te
oefenen.

4. Schikking

PO/Lif (zaak nr. IV/F3/37.411)

Begin 1998 sloot het Deense Ministerie van Gezondheid met Lif, de Deense vereniging van
farmaceutische producenten, een overeenkomst om de overheidsuitgaven voor prijssubsidies voor
farmaceutische producten onder controle te houden. In het kader van de overeenkomst werden de prijzen
van op voorschrift verkrijgbare geneesmiddelen bevroren en werd een plafond vastgesteld voor de totale
overheidsuitgaven voor prijssubsidies.

Voorts werd voorzien in een quotaregeling waarbij elke leverancier een quotum van de totale uitgaven
werd toegewezen op basis van het aandeel van de openbare prijssubsidies dat hij het voorgaande jaar
had gekregen. Het quotum werd op maandbasis vastgesteld. Indien het totale uitgavenplafond werd
overschreden werden de Lif-leden die hun quotum te buiten waren gegaan, verplicht het meerbedrag te
elimineren door hun geneesmiddelenprijzen gedurende de volgende drie maanden te verlagen.
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(76) Zie XXVe Mededingingsverslag 1995, blz. 140.



De Commissie was van oordeel dat de quotaregeling in strijd was met artikel 81 van het EG-Verdrag
omdat daardoor de stimulans voor marktdeelnemers om hun verkoop uit te breiden, werd onderdrukt en
omdat minder beperkende manieren om de overheidsuitgaven onder controle te houden, mogelijk waren.
In het verleden heeft de Commissie bepaalde overeenkomsten die erop gericht waren de uitgaven in de
openbare gezondheidssector te beperken, als verenigbaar met artikel 81 van het EG-Verdrag aanvaard.
Deze overeenkomsten behelsden een bevriezing van de prijzen of een verbintenis van de bedrijfstak om
de prijzen met een bepaald percentage te verlagen.

Ten gevolge van het optreden van de Commissie hebben de partijen bij de overeenkomst een
gemeenschappelijke interpretatie aanvaard volgens welke een Lif-lid in het kader van de quotaregeling
niet zou worden verplicht zijn prijzen te verlagen onder een gemiddelde Europese prijs voor elk
afzonderlijk product. Bovendien kwamen de partijen overeen de quotaregeling niet te verlengen bij
afloop van de overeenkomst op 1 maart 2000 (77).

5. Sectoraal onderzoek

Telecommunicatie

Op 27 juli heeft de Commissie overeenkomstig artikel 12 van Verordening nr. 17/62 (78) besloten een
algemeen onderzoek in te leiden op drie gebieden van de telecommunicatiesector waar zij een starheid
van de prijzen had vastgesteld, wat op een beperking of verstoring van de concurrentie op de
gemeenschappelijke markt wees (79). Deze gebieden betroffen het aanbieden van huurlijnen, roaming-
diensten voor de mobiele telefonie en lokale infrastructuurdiensten.

In het kader van dit onderzoek zal informatie worden verzameld bij de gevestigde exploitanten van vaste
netwerken, de exploitanten van mobiele netwerken, een aantal nieuwe exploitanten van vaste
telecommunicatienetwerken waarvoor onlangs een vergunning werd gegeven, alsmede bij de belangrijke
professionele gebruikers en de autoriteiten van de lidstaten.

Wegens praktische redenen zal de Commissie deze drie gebieden onderzoeken in drie stadia, te beginnen
met het onderzoek naar de huurlijnen. Op basis van de in juli aangenomen beschikking is de Commissie
op 22 oktober 1999 gestart met het onderzoek betreffende het aanbieden en het vaststellen van prijzen
van huurlijnen. Er werden vragenlijsten gestuurd naar de nationale mededingingsautoriteiten, de
regelgevers op het gebied van communicatie, de gevestigde exploitanten, nieuwe marktdeelnemers die
huurlijnen aanbieden of gebruiken en belangrijke professionele gebruikers. Zij kregen zes weken de tijd
om te antwoorden.

De Commissie is zich ervan bewust dat de voor huurlijnen gehanteerde tarieven nog steeds hoog zijn
hoewel nieuwe marktdeelnemers concurrerende infrastructuur op de markt hebben gebracht. Het
onderzoek van de Commissie heeft tot doel vast te stellen of de bestaande commerciële praktijken en
thans gehanteerde prijzen in strijd zijn met de communautaire mededingingsregels, in het bijzonder met
het verbod op concurrentiebeperkende gedragingen en misbruik van een machtspositie (artikelen 81, 82
en/of 86 van het EG-Verdrag). Dit is slechts het derde sectoraal onderzoek dat de Commissie ooit heeft
ingesteld.
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6. Het niet-naleven van procedurevoorschriften

Anheuser-Busch — Scottish & Newcastle (zaak nr. IV/F3/34.237)

Op 14 december 1999 heeft de Commissie een formele beschikking gegeven waarin wordt gesteld dat
de brouwers Anheuser-Bush en Scottish & Newcastle de procedurevoorschriften voor
mededingingszaken van Verordening nr. 17/62 niet hebben nageleefd omdat zij de Commissie uit
onachtzaamheid onjuiste inlichtingen hebben verstrekt in antwoord op een officieel verzoek om
inlichtingen (80). Derhalve heeft de Commissie aan elk van de brouwerijen Anheuser-Busch en Scottish
& Newcastle een geldboete van 3.000 _ opgelegd. Anheuser-Busch (VS) is wereldwijd de grootste
brouwer en produceert het merk Budweiser. Scottish & Newcastle is de grootste Britse brouwerij.

De twee ondernemingen zijn partij bij overeenkomsten betreffende het brouwen, het distribueren en het
in de handel brengen van Budweiser-bier in het Verenigd Koninkrijk. Scottish & Newcastle werd partij
bij de overeenkomst nadat zij de brouwerijactiviteiten van een andere Britse brouwer had overgenomen
en was dus oorspronkelijk geen partij bij de aanmelding van de overeenkomsten bij de Commissie.

In de loop van het onderzoek van de Commissie werd de aanmeldende partijen formeel om inlichtingen ver-
zocht om na te gaan of de overeenkomsten gewijzigd werden nadat Scottish & Newcastle ze ondertekend had.

In hun gezamenlijk antwoord op het verzoek om inlichtingen van de Commissie, verzuimden de partijen
de zogenaamde Budweiser-verkooprichtsnoeren te vermelden die door Scottish & Newcastle waren
overeengekomen en aanvaard. De onachtzaamheid van de partijen heeft in dit geval het eigenlijke
onderzoek van deze zaak ernstig belemmerd. De Commissie achtte het derhalve passend om beide
partijen een geldboete op te leggen wegens het uit onachtzaamheid verstrekken van onjuiste inlichtingen.

B — Nieuwe regelgevende teksten en bekendmakingen die door de
Commissie zijn vastgesteld of ingediend
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(80) PB L 49 van 22.2.2000.

Titel Datum Bekendmaking

Verslag aan het Europees Parlement en aan de Raad over 12.5.1999 Http://www.europa.eu.int/
de werking van Verordening (EEG) nr. 3932/92 van de comm/competition/entente/
Commissie van 21.12.1992 betreffende de toepassing van other.htm#dgiv_pdf_ins_rep1999
artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen 
van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen in de verzekeringssector

Witboek betreffende de modernisering van de regels 12.5.1999 PB C 132, 12.5.1999, blz. 1
inzake de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het 
EG-Verdrag

Verordening (EG) nr. 1083/1999 van de Commissie tot 26.5.1999 PB L 131, 27.5.1999, blz.27
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1617/93 betreffende 
de toepassing van artikel 85, lid 3, van het EG-verdrag
op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen die 
betrekking hebben op de gezamenlijke planning en 
coördinatie over passagiers- en vrachtvervoertarieven 
bij geregelde luchtdiensten en op de toekenning 
van landings- en starttijden op luchthavens
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Mededeling overeenkomstig artikel 4 van Verordening 31.12.1999 PB C 379, 31.12.1999, blz.13
(EEG) nr. 479/92 van de Raad van 25.2.1992 houdende 
de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag 
op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen 
lijnvaartondernemingen (consortia)

Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie 22.12.1999 PB L 336, 29.12.1999, blz. 21
van 22.12.1999 betreffende de toepassing van artikel 81, 
lid 3, van het Verdrag op groepen verticale 
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen

Bekendgemaakte beschikkingen Datum beschikking Bekendgemaakt in

P&O Stena Line 26.1.1999 PB L 163, 29.6.1999, blz. 61

Portugese luchthavens 10.2.1999 PB L 69, 16.3.1999, blz. 31

Finse luchthavens 10.2.1999 PB L 69, 16.3.1999, blz. 24

TPS (Télévision par satellite) 3.3.1999 PB L 90, 2.4.1999, blz. 6

Whitbread 24.2.1999 PB L 88, 31.3.1999, blz. 26

IMA 7.4.1999 PB L 106, 23.4.1999, blz. 14

P&I Clubs 12.4.1999 PB L 125, 19.5.1999, blz. 12

EATA (Europe Asia Trades Agreement) 30.4.1999 PB L 193, 26.7.1999, blz. 23

Cégétel + 4 20.5.1999 PB L 218/14, 18.8.1999

Bass 16.6.1999 PB L 186, 19.7.1999, blz. 1

Scottish & Newcastle 16.6.1999 PB L 186, 19.7.1999, blz. 28

Virgin/British Airways 14.7.1999 PB L 30, 4.2.2000, blz. 1

WK Voetbal 1998 20.7.1999 PB L 5, 8.1.2000, blz. 55

SNCF/Cégétel 23.7.1999 IP/99/558

Nederlandse Vereniging van Banken 8.9.1999 PB L 271, 21.10.1999, blz. 28

Pratt & Whitney and General Electric 14.9.1999 PB L 58, 3.3.2000, blz. 16

Reims 15.9.1999 PB L 275/17, 26.10.1999

British Interactive Broadcasting 15.9.1999 PB L 312, 6.12.1999, blz. 1

FEG + TU 26.10.1999 PB L 39, 4.2.2000, blz. 1

Naadloze stalen buizen 8.12.1999 (Nog niet bekendgemaakt)

Beschikking van de Commissie van 14.12.1999 14.12.1999 PB L 49, 22.2.2000, blz. 37
in een procedure op grond van art. 15, lid 1, 
onder b), van Verordening nr. 17 van de Raad, 
Anheuser-Busch/Scottish & Newcastle

C — Formele beschikkingen op grond van de artikelen 81, 82 en 86 van
het EG-Verdrag

1. Bekendgemaakte beschikkingen
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(81) Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad

Zaak nr. IV/ Naam Datum beschikking

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/European producers of stainless steel bright bars 21.4.1999

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

37.007 McDonald/Scottish & Newcastle 5.7.1999

37.011 Wilson/Bass 5.7.1999

37.019 Duguid/Bass 5.7.1999

37.054 Meek & Meek/Bass 5.7.1999

36.302 Padden/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.349 Adams/Bass 5.7.1999

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 (Moeskroen) 3.12.1999

2. Andere formele besluiten (81)

2.1. Beschikkingen houdende afwijzing van klachten
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Zaak nr. IV/ Naam Datum beschikking

36.174 Telecinco/ERU 1.3.1999

2.2. Weigering voorlopige maatregelen toe te staan

Zaak nr. IV/ Naam Datum beschikking

37.522 Sectoraal onderzoek telecommunicatiesector 27.7.1999

2.3. Sectoraal onderzoek op grond van artikel 12 van Verordening nr. 17
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Zaak Naam Zaak Soort administra-
nr. IV/ afgesloten op tieve brief (82)

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

37.097 Linde+Mider 19.1.1999 1

37.220 Ffestiniog Investments+Robin Anthony Kyffin 19.1.1999 1
+Antur 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

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 e.a. 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 and SES 10.2.1999 1

34.991 PRS 17.2.1999 1

35.576 Sanyo UK+1 26.2.1999 1

D — Bij administratieve brief in 1999 afgesloten zaken

(82) 1 = Negatieve verklaring ex artikel 81, lid 1, of artikel 82.
2 = Individuele vrijstelling ex artikel 81, lid 3.
3 = Verenigbaar met bekendmaking/groepsvrijstelling.
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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

37.018 Tamrock+Caterpillar+1 15.3.1999 2

36.019 SES 17.3.1999 1

37.160 REVIPAP 18.3.1999 1

37.305 Compass Energy (ex-M.1315) 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

36.028 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

37.036 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

37.035 BP+Sterling 3.6.1999 1

37.463 DNES+Petri+1 4.6.1999 3

34.640 ABI contrats types 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

37.381 SweDane Crop Protection 9.6.1999 1

37.164 Anheuser-Busch+Guinness N.I. 10.6.1999 1

37.301 NVPI (Achtergrondmuziek) 10.6.1999 1

37.302 NVPI (Muziekvideogrammen) 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

37.053 FIT 21.6.1999 1

37.130 Farland Network+10 21.6.1999 1

36.836 Yoplait+Valio+4 25.6.1999 2

37.091 Carlsberg+Sol-Viking 29.6.1999 2

37.447 IVO/ELSAM+2 29.6.1999 1
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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 and 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/M.897) 11.8.1999 1

32.490 Eurotunnel 12.8.1999 1

34.303 Danish Bankers Association + 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

37.086 Bedrijfschap Frisdranken en Waters 31.8.1999 1

37.429 MSSA+Octel 31.8.1999 1

37.500 DeTeMobil Deutsche Telekom Mobilnet 
+ Viag Interkom 31.8.1999 1

37.587 SFA 2.9.1999 1

36.843 Heggenstaller+Presswood+1 8.9.1999 2

37.427 Tuborg+Feldschlösschen 8.9.1999 1

00.427 Handelsreglement 9.9.1999 1

37.486 ZSW+Würth Solar 14.9.1999 1

35.416 Skafor:security against burglary 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

36.092 Music Choice Europe+Interpark House+Sony Digital 
Radio Europ 21.9.1999 1
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37.615 MCE+Music Choice Europe+Time Warner
MCE+Sony Digital Radio Europe+British Sky 
Broadcasting+Sky Ventu 21.9.1999 1

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 Agricultural Machinery Luxembourg 11.10.1999 1

34.762 LAV + 2 (Erntemaschinen) 11.10.1999 1

35.544 JCB Landpower+partijen bij IV/M.32955 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

33.039 NVVA (Aansprakelijkheidsverzekeraar) 12.10.1999 3

37.182 Esat Telecom + Córas Iompair Éireann 
+ Iarnród Éireann 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 Corporation — 
Tele Danmark 13.10.1999 1

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

37.016 Neopost 15.11.1999 1

34.563 Ecomet+16 16.11.1999 1

36.059 Isabel+10 16.11.1999 1
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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

37.034 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 Motors Corporation 3.12.1999 1

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

36.237A TPS + 7 21.12.1999 2

37.544 BIAC+BSS 22.12.1999 2

Zaak nr. IV/ Naam Publicatie

36.160 Internationale Dentalschau PB C 6, 9.1.1999, blz. 2

37.289 Toegangsovereenkomsten Kanaaltunnellijn (CTRL) PB C 6, 9.1.1999, blz. 7

37.123 Metro Holdings Ltd PB C 19, 23.1.1999, blz. 18

36.448 Groupement pour un Système Interbancaire de 
Télécompensation (GSIT) PB C 64, 6.3.1999, blz. 5

37.130 Farland Network PB C 77, 20.3.1999, blz. 2

35.449 Allied Domecq PB C 82, 25.3.1999, blz. 5

37.182 Esat/Córas Iompair Éireann (CIE) PB C 181, 26.6.1999, blz. 19

30.566 A UIP Cinema PB C 205, 20.7.1999, blz. 6

37.459 Global One II PB C 220, 31.7.1999, blz. 23

E — Bekendmakingen op grond van de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag

1. Bekendmaking op grond van artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de Raad
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Zaak nr. IV/ Naam Publicatie

37.272 Coredeal PB C 56, 26.2.1999, blz. 6

37.396 Herziene TACA PB C 125, 6.5.1999, blz. 6

37.506 DVD PB C 242, 27.8.1999, blz. 4

2. Bekendmakingen met het verzoek aan belanghebbenden hun opmerkingen over de
voorgenomen operaties kenbaar te maken

Zaak nr. IV/ Naam Publicatie

37.214 DFB PB C 6, 9.1.1999, blz. 10

37.145 MTU/Volvo Aero PB C 23, 28.1.1999, blz. 7

37.359 Degussa-Norddeutsche Affinerie PB C 29, 4.2.1999, blz. 21

36.932 Eisai/Pfizer PB C 36, 10.2.1999, blz. 13

37.179 BBCW+Flextech PB C 38, 12.2.1999, blz. 3

37.400 Project Gandalf PB C 70 13.3.1999, blz. 5

37.398 UEFA PB C 99, 10.4.1999, blz. 23

37.450 Ecotop + 4 PB C 102, 13.4.1999, blz. 6

37.428 Ladbroke+PMU+2 PB C 112, 23.4.1999, blz. 34

37.462 GTO +8 PB C 119, 30.4.1999, blz. 14

37.500 Viag/T. Mobile PB C 144, 22.5.1999, blz. 9

37.406 NSAB — Teracom — Swedish Space Corporation — 
TeleDanmark PB C 168, 16.6.1999, blz. 9

37.536 Mobility Leaders PB C 193, 9.7.1999, blz. 5

37.590 Pfizer + HMR + Inhale PB C 237, 20.8.1999, blz. 2

37.532 Alstom + Fiat PB C 259, 11.9.1999, blz. 11

37.612 Techjet Aerofoils Ltd PB C 269, 23.9.1999, blz. 6

37.648 Scottish Telecom PB C 287, 8.10.1999, blz. 5

37.562 Eutelsat PB C 292, 13.10.1999, blz. 5

37.644 Recitel + Woodbridge PB C 298, 16.10.1999, blz. 11

37.650 Solvay — Elf Atochem PB C 308, 27.10.1999, blz. 6

37.669 Mecma PB C 311, 29.10.1999, blz. 4

37.652 Telefónica/Sogecable/AVS II PB C 330, 18.11.1999, blz. 7

37.659 Koninklijke Philips Electronics NV (Philips) en LG 
Electronics Inc. (LGE) PB C 331, 19.11.1999, blz. 3

3. «Carlsberg»-bekendmakingen (betreffende structurele coöperatieve
gemeenschappelijke ondernemingen)

32.150 ERU (Eurovisie) PB C 248, 1.9.1999, blz. 4

36.732 Solvay + Sisecam PB C 272, 25.9.1999, blz. 14

37.632 UEFA-regeling inzake integriteit van de UEFA- PB C 363, 17.12.1999, blz. 2
competities voor clubelftallen: de onafhankelijkheid 
van de clubs
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Referentie Datum Onderwerp

IP/99/56 28.1.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming 
P&O Stena Line

IP/99/60 1.2.1999 Automobielprijzen in EU per 1 november 1998

IP/99/65 2.2.1999 Symbian II (Motorola)

IP/99/101 10.2.1999 Commissie geeft twee beschikkingen inzake landingsrechten — voor 
Portugese en voor Finse luchthavens

IP/99/104 11.2.1999 Commissie keurt standaardhuurovereenkomsten voor Whitbread-pubs goed

IP/99/133 24.2.1999 Commissie onderzoekt toepassing van mededingingsvoorschriften op 
sportgebied

IP/99/152 3.3.1999 Commissie neemt ten aanzien van Griekenland verdere maatregelen wat 
betreft telecommunicatiediensten

IP/99/161 8.3.1999 Commissie verleent goedkeuring voor oprichting platform voor digitale 
satelliettelevisie TPS (Frankrijk)

IP/99/193 23.3.1999 Commissie geen bezwaar tegen Polfin-lijnvaartconference

IP/99/211 31.3.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
Energis, DT en FT (Metro Holdings +5) in Britse telecommunicatiesector

IP/99/228 14.4.1999 Commissie keurt EPI-gedragscode goed

IP/99/230 16.4.1999 Commissie besluit overeenkomsten binnen International Group of P&I 
Clubs goed te keuren

IP/99/279 29.4.1999 Onderzoek verrekenprijzen telecommunicatiesector

IP/99/291 3.5.1999 Gasdistributie in Frankrijk

IP/99/298 4.5.1999 Commissie heeft haar onderzoek naar de prijzen voor mobiele en vaste 
telefonie succesvol beëindigd na aanzienlijke prijsverminderingen in de 
gehele EU

IP/99/304 5.5.1999 Commissie onderzoekt regelingen voor verkoop kaartjes Europees 
Voetbalkampioenschap van volgend jaar

IP/99/308 6.5.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming die 
in Duitsland tegen betaling spelletjes aanbiedt via internet

IP/99/313 10.5.1999 EATA: Commissie geeft nog een belangrijke beschikking in lijnvaartsector

IP/99/317 10.5.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overeenkomst Microsoft met 
Europese Internet Service Providers (ISP’s)

IP/99/357 26.5.1999 Commissie verleent goedkeuring voor herstructurering Cégétel, een nieuwe 
onderneming die in Frankrijk een volledig assortiment telecommunicatiedien-
sten aanbiedt

IP/99/360 27.5.1999 Commissie dient haar verslag over de toepassing van de mededingingsregels 
op verzekeringsgebied bij het Europees Parlement en de Raad in

IP/99/362 31.5.1999 Verlenging groepsvrijstelling in luchtvaartsector

IP/99/413 23.6.1999 Commissie stelt kabelrichtlijn vast — een belangrijke stap in de richting 
van concurrentie op het aansluitnet

IP/99/420 23.6.1999 Commissie verleent goedkeuring voor Finse en Zweedse gemeenschappelijke 
onderneming van Yoplait and Valio in sector zuivelproducten

IP/99/434 30.6.1999 Commissie opent formeel onderzoek naar Formule 1 en andere internationale 
motorsportwedstrijden

IP/99/448 2.7.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overeenkomsten tussen ESAT
Telecom en Iarnród Éireann

IP/99/457 5.7.1999 Commissie verleent goedkeuring voor standaardhuurovereenkomsten pubs 
van Bass en Scottish & Newcastle

F — Persberichten
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IP/99/494 13.7.1999 Frankrijk/universele dienstverlening telecommunicatiesector

IP/99/504 14.7.1999 Virgin/BA: Commissie legt beleid vast inzake provisies die luchtvaartmaat-
schappijen aan reisbureaus betalen

IP/99/541 20.7.1999 Commissie neemt maatregelen tegen plaatselijk organisatiecomité WK Voet-
bal 1998 Frankrijk

IP/99/554 22.7.1999 Automobielprijzen in de EU per 1 mei — in een nieuwe vorm

IP/99/558 23.7.1999 Télécom Développement

IP/99/596 29.7.1999 NSI

IP/99/609 3.8.1999 Global One II

IP/99/620 5.8.1999 Commissie verleent Herziene TACAgoedkeuring voor aspecten inzake inland-
transport, maar blijft haar onderzoek naar aspecten inzake zeevervoer 
voortzetten

IP/99/633 17.8.1999 Commissie treedt op tegen quotaregeling om overheidsuitgaven voor genees-
middelen te beheersen

IP/99/668 9.9.1999 Commissie sluit dossier over stelsel vaste boekenprijzen in Nederland

IP/99/672 10.9.1999 Commissie maakt geen bezwaar tegen voorwaarden voor deelneming aan 
Internationale Dentalschau in Keulen (Duitsland)

IP/99/681 14.9.1999 Commissie verlengt goedkeuring voor UIP met vijf jaar

IP/99/683 15.9.1999 Commissie concludeert dat acceptgirosysteem van Nederlandse banken niet 
strijdig is met EU-mededingingsregels

IP/99/684 15.9.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Pratt & Whitney en 
General Electric Aircraft Engines goed

IP/99/685 16.9.1999 Reims II

IP/99/686 16.9.1999 Commissie verleent voor zeven jaar vrijstelling bij oprichting British 
Interactive Broadcasting (thans: Open)

IP/99/687 16.9.1999 Commissie daagt België voor Hof van Justitie in verband met telecommunica-
tiewetgeving

IP/99/690 20.9.1999 Commissie hecht goedkeuring aan nieuwe systeem voor informatie-
uitwisseling tussen producenten van trekkers en landbouwmachines — 
na aanpassingen

IP/99/691 20.9.1999 Commissie onderzoekt motorrijtuigendistributie in EU

IP/99/781 21.10.1999 Commissie verleent goedkeuring voor verkoop meteorologische producten 
door ECOMET

IP/99/782 21.10.1999 Commissie opent formeel onderzoek ten aanzien van FIFA-regels inzake 
voetbalmakelaars

IP/99/786 22.10.1999 Sectoraal onderzoek (huurlijnen)

IP/99/803 26.10.1999 Commissie beboet Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel 
op Elektrotechnisch Gebied (FEG)

IP/99/922 1.12.1999 Verbintenissen Japanse en Koreaanse automobielproducenten om CO2-uitstoot 
te verminderen in overeenstemming met communautaire mededingingsregels

IP/99/957 8.12.1999 Commissie legt kartel van producenten naadloze stalen buizen geldboeten op 
wegens verdeling van de markten

IP/99/965 9.12.1999 Beperkingen inzake toepassing mededingingsregels EG-Verdrag op de sport: 
Commissie geeft duidelijk signaal

IP/99/985 14.12.1999 Commissie legt Deutsche Post, KLM, Anheuser-Busch en Scottish & Newcast-
le een geldboete op wegens het verstrekken van onjuiste of verdraaide gege-
vens in concurrentieprocedures
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Zaak Partijen Datum Publicatie

T-185/96, Riviera Auto Service Etablissements Dalmasso SA, 21.1.1999 Jurispr., blz. II-93
T-189/96 en Garage des quatre vallées SA, Pierre Joseph Tosi, 
T-190/96 Palma SA (CIA- Groupe Palma), Christophe et 

Gerard Palma/Commissie 

T-134/94 NMH Stahlwerke GmbH/Commissie 11.3.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 12

T-136/94 Eurof’er/Commissie 11.3.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 12

T-137/94 ARBED SA/Commissie 11.3.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 13

T-138/94 Cockerill-Sambre SA/Commissie 11.3.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 13

T-141/94 Thyssen Stahl AG/Commissie 11.3.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 14

T-145/94 Unimetal/Commissie 11.3.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 14

T -147/94 Krupp Hoesch Stahl AG/Commissie 11.3.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 15

T-148/94 Preussag Stahl AG/Commissie 11.3.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 15

T-151/94 British Steel plc/Commissie 11.3.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 16

T-156/94 Siderurgica Aristrain Madrid SL/Commissie 11.3.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 16

T-157/94 Empresa Nacional Siderurgica SA(Ensidesa)/ 11.3.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 17
Commissie

T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem 20.4.1999 PB C 160, 5.6.1999, blz. 17
T-306/94, SA, BASF AG, Shell International Chemical
T-307/94, Company Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV,
T-313/94 tot Wecker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société
T-316/94, artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial
T-318/94, Chemical Industries plc, Huls AG et Enichem/
T-318/94, Commissie
T-325/94,
T-328/94,
T-329/94, en
T-335/94

T-175/95 BASF Lacke + Farben AG/Commissie 19.5.1999 PB C 246, 28.8.1999, blz. 23

T-176/95 Accinauto SA/Commissie 19.5.1999 PB C 246, 28.8.1999, blz. 23

T-17/96 Télévision française 1 SA(TF1) 3.6.1999 PB C 265, 18.9.1999, blz. 6

T-266/97 Vlaamse Televisie Maatschapij NV/Commissie 8.7.1999 PB C 281, 2.10.1999, blz. 13

T-127/98 UPS Europe SA/Commissie 9.9.1999 PB C 314, 30.10.1999, blz. 8

T-228/97 Irish Sugar plc/Commissie 7.10.1999 PB C 366, 18.12.1999, 
blz. 26

T-9/96 en Européenne automobile SARL/Commissie 13.12.1999
T-211/96

T-190/95 en Société de distribution de mécaniques et 13.12.1999
T-45/96 d’automobiles (Sodima)/Commissie

T-189/95, Service pour le groupement d’acquisition 13.12.1999
T-39/96 en (SGA)/Commissie
T-123/96

T-198/98 Micro Leader Business/Commissie 16.12.1999

G — Arresten en beschikkingen van de communautaire rechtscolleges

1. Gerecht van eerste aanleg
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C-215/96 en Carlo Bognasco e.a./Banca Popolare di Novara soc. 21.1.1999 Jurispr. I-0315
C-216/96 coop. arl (BPN) (C-215/96) en Cassa di Risparmio

di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96)

C-119/97 P Union française de l’express (Ufex), voorheen 4.3.1999 Jurispr. I-1341
Syndicat français de l’express international (SFEI),
DHL International en Service CRIE/Commissie en
May Courier

C-436/97 P Deutsche Bahn AG/Commissie 27.4.1999 Jurispr. 1999 blz. I-2387

C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd/Benetton International NV 1.6.1999 PB C 204, 17.7.1999, blz. 17

C-49/92 P Commissie/Anic Partecipazioni SpA 8.7.1999 PB C 333, 20.11.1999, blz. 3

C-51/92 P Hercules Chemical NV/Commissie 8.7.1999 PB C 333, 20.11.1999, blz. 4

C-199/92 P Hüls AG/Commissie 8.7.1999 PB C 333, 20.11.1999, blz. 4

C-200/92 P Imperial Chemical Industries plc (ICI)/Commissie 8.7.1999 PB C 333, 20.11.1999, blz. 5

C-227/92 P Hoechst AG/Commissie 8.7.1999 PB C 333, 20.11.1999, blz. 5

C-234/92 P Shell International Chemical Company 8.7.1999 PB C 333, 20.11.1999, blz. 6
Ltd/Commissie

C-235/92 Montecatini SpA/ Commissie 8.7.1999 PB C 352, 4.12.1999, blz. 1

C-245/92 Chemie Linz GmbH/Commissie 8.7.1999 PB C 333, 20.11.1999, blz. 6

C-5/93 DSM NV/Commissie 8.7.1999 PB C 333, 20.11.1999, blz. 7

C-310/97P AssiDomän Kraft Products AB e.a./Commissie 14.9.1999 PB C 366, 18.12.1999, blz. 2

C-22/98 Verzoek om een prejudiciële beslissing - Jean 16.9.1999 PB C 6, 8.1.2000, blz. 1
Claude Becu e.a.

C-115/97 tot Verzoek om een prejudiciële beslissing - Bretjens’ 21.9.1999 PB C 6, 8.1.2000, blz. 2
C-117/97 Handelsonderneming BV et Stichting 

Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in 
Bouwmaterialen

C-67/96 Verzoek om een prejudiciële beslissing - Albany 21.9.1999 PB C 6, 8.1.2000, blz. 1
International BV en Stichting Bedrijfspensioenfonds
Textielindustrie

2. Hof van Justitie



II — CONCENTRATIECONTROLE: VERORDENING (EEG) NR. 4064/89
VAN DE RAAD EN ARTIKEL 66 VAN HET EGKS-VERDRAG

A — Beknopt overzicht van beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1,
onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

1. Concentratiezaken waarin de betrokken ondernemingen verbintenissen hebben
aangegaan

Usinor/Cockerill

De Franse onderneming Usinor en de Belgische onderneming Cockerill Sambre zijn beide voornamelijk
werkzaam op het gebied van de productie, verwerking en distributie van staal, zowel op EGKS-markten
als op EEG-markten. Er vond in deze zaak dan ook een toetsing plaats aan zowel artikel 66 van het
EGKS-Verdrag als de concentratieverordening.

Wat de EEG-markten betreft, zou de operatie zoals oorspronkelijk aangemeld tot een versterking van de be-
staande machtspositie van de betrokken ondernemingen op de Franse markt voor koudgewalste stalen pro-
fielen voor de bouwindustrie hebben geleid; de betrokken ondernemingen zouden op die markt, waar hun
concurrenten marktaandelen van minder dan 10% hadden, een marktaandeel van meer dan 60% hebben ver-
worven. Om dit bezwaar uit het oogpunt van de mededinging weg te nemen, boden de partijen aan zich ertoe
te verbinden een aantal activiteiten op het gebied van productie en verkoop, goed voor een hoeveelheid van
70.000 ton, aan een andere, onafhankelijke onderneming te verkopen. Hierdoor zou het niet tot een samen-
voeging van marktaandelen komen en zou een nieuwkomer de kans krijgen de markt te betreden.

Op de markt voor de distributie in Frankrijk van platte koolstofstaalproducten, die onder het EGKS-Verdrag
vallen, zou de nieuwe groep een marktaandeel van meer dan 50% en onmiskenbaar een machtspositie heb-
ben verworven. Om dit bezwaar weg te nemen, stelde Usinor voor een deel van haar activiteiten af te stoten
dat betrekking had op meer dan 333.000 ton via voorraadhouders en staaldienstencentra op de Franse markt
afgezette platte staalproducten. De door Usinor voorgestelde afstoting omvatte alle activa, al het personeel
en alle contracten die voor de uitoefening van de betrokken activiteiten noodzakelijk waren.

Op alle andere markten waarvoor de operatie gevolgen had, ondervonden de partijen concurrentie van
andere grote staalproducenten. Op voorwaarde dat de hierboven beschreven verbintenissen volledig
zouden worden nagekomen, besloot de Commissie derhalve de operatie op grond van artikel 66 van het
EGKS-Verdrag goed te keuren en ze op grond van de concentratieverordening verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt te verklaren.

Astra/Zeneca

In deze zaak ging het om de overname van het Zweedse Astra door de Britse Zeneca Group. Beide
ondernemingen zijn werkzaam in de farmaceutische sector, en de operatie bleek gevolgen te hebben voor
een aantal markten.

De activiteiten van de partijen overlapten elkaar voornamelijk op het gebied van bloeddrukverlagende
middelen, anesthetica en middelen tegen astma. De Commissie kwam tot de bevinding dat de operatie
ernstige bezwaren deed rijzen met betrekking tot enkelvoudige en gecombineerde bètablokkers
(bloeddrukverlagende middelen) en lokale anesthetica, met betrekking tot welke de partijen marktaandelen
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van meer dan 50% zouden verwerven. Om deze ernstige bezwaren weg te nemen, verbonden de partijen zich
ertoe zowel de exclusieve rechten op de distributie van de enkelvoudige bètablokker van Zeneca in Zweden
en Noorwegen als alle activiteiten van Astra op het gebied van gecombineerde bètablokkers met twee
werkzame stoffen in de gehele EER aan een andere levensvatbare onderneming over te dragen. De partijen
verbonden zich er voorts toe de activiteiten van Zeneca op het gebied van lokale anesthetica af te stoten door
een bestaande licentieovereenkomst met een andere onderneming te beëindigen.

Op het gebied van middelen tegen astma werd Zeneca eerst werkzaam met de recente ontwikkeling van
een “leukotriene receptor antagonist” (LTRA); LTRA’s zijn nieuwsoortige producten die op het ogenblik
in Europa worden geïntroduceerd. Omdat de marktaandelen hier niet bijzonder hoog waren en er op deze
markt andere sterke concurrenten bestonden, kwam de Commissie tot de conclusie dat hier geen
bezwaren uit het oogpunt van de mededinging rezen.

FCC/Vivendi

De voorgenomen operatie in deze zaak bestond erin dat de Franse multinational Vivendi
medezeggenschap zou verkrijgen over de Spaanse groep Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Vivendi is werkzaam in de bouwindustrie, op het gebied van energie, waterbeheer en afvalbeheer, op het
gebied van het vervoer en in de telecommunicatie- en mediasectoren, terwijl FCC voornamelijk
werkzaam is in de bouwindustrie, op het gebied van de cementproductie, in de vastgoedsector, op het
gebied van waterlevering en waterbehandeling en op het gebied van afvalbehandeling en afvalbeheer.

De operatie zoals oorspronkelijk aangemeld deed bezwaren uit het oogpunt van de mededinging rijzen
met betrekking tot het in het leven roepen of versterken van een machtspositie op de markten voor de
ophaling van stedelijk afval, de afvalverwerking door storten en het schoonmaken van straten in Spanje.
Om aan de bezwaren van de Commissie tegemoet te komen, verbond Vivendi zich ertoe haar activiteiten
op deze markten aan een levensvatbare concurrent te verkopen.

Total/Petrofina

De overname door de Franse petroleummaatschappij Total van de Belgische petroleummaatschappij en
petrochemische onderneming Petrofina werd door de Commissie voorwaardelijk goedgekeurd. Voorts
werd de zaak ten dele naar de Franse mededingingsautoriteiten verwezen.

De operatie had gevolgen voor de sectoren olie en gas, met inbegrip van de upstream-markt, d.w.z.
exploratie, productie, raffinage, logistiek en distributie van de geraffineerde producten tot bij de
eindgebruikers en wederverkopers; beide partijen zijn op deze gebieden werkzaam. Er rezen naar aanleiding
van de operatie bezwaren uit het oogpunt van de mededinging op de markt voor “non-forecourt sales” (afzet
aan wederverkopers of grote eindgebruikers) van geraffineerde olieproducten (benzine, diesel, stookolie) in
vijf Noord-Franse departementen (Pas-de-Calais, Nord, Aisne, Ardennes, Somme). Om dit te verhelpen,
verbond de aanmeldende partij zich ertoe haar participaties in bepaalde olieopslagplaatsen in het betrokken
gebied van de hand te doen. Dit had tot gevolg dat het voor de afnemers gemakkelijker werd zich in dit gebied
bij andere leveranciers te bevoorraden.

AXA/GRE

De Franse groep AXA, die tot de grootste verzekeringsgroepen in Europa behoort, heeft zeggenschap
verkregen over de Britse verzekeringsmaatschappij Guardian Royal Exchange (GRE).
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De operatie betrof zowel de levensverzekeringsbranche als de schadeverzekeringsbranche; beide partijen
zijn in die twee branches werkzaam. De bezwaren van de Commissie hadden vooral betrekking op de
Luxemburgse markt, waar door de concentratie een belangrijke structurele band zal ontstaan tussen de
grootste en de derde grootste schadeverzekeringsmaatschappij. Het gecombineerde marktaandeel van de
twee betrokken ondernemingen bereikt een kritiek niveau op verschillende markten in de
schadeverzekeringssector, die in handen is van een klein aantal concurrenten met elk een belangrijk
marktaandeel (de belangrijkste zijn Le Foyer, La Luxembourgeoise en AXA). Zoals oorspronkelijk
aangemeld, kon niet worden uitgesloten dat de operatie tot het in het leven roepen of versterken van een
machtspositie in Luxemburg zou leiden.

Om dit risico uit te sluiten, verbonden de partijen zich ertoe de structurele banden tussen AXA en Le
Foyer te wijzigen of tot passende afstotingen over te gaan, zodat het aantal grote ondernemingen die
elkaar als onafhankelijke leveranciers op de schadeverzekeringsmarkt daadwerkelijk beconcurreren,
gelijk zou blijven.

Gelet op deze verbintenissen van de partijen, keurde de Commissie de operatie na de eerste onderzoeksfase
goed.

Rohm and Haas/Morton

Rohm and Haas Company (Rohm) meldde een operatie aan die erin bestond dat Rohm
alleenzeggenschap zou verkrijgen over de in de Verenigde Staten gevestigde onderneming Morton
International Inc. (Morton). Rohm is werkzaam op het gebied van hoogwaardige polymeren, speciale
chemicaliën en elektronisch materiaal. Morton produceert en verkoopt speciale chemicaliën en zout.

De relevante markt in deze zaak was die voor de productie en verkoop van drogefilm-fotolakken, die
worden gebruikt bij de productie van printplaten voor primaire beeldvorming.

Rohm is op deze markt werkzaam via de joint venture Elga Ronal, die een belangrijke participatie in
TOK Italia (afhankelijk van de Japanse onderneming TOK) heeft en de exclusieve distributeur van de
producten van TOK Italia in Europa is. De concentratiegraad op de betrokken markt is hoog: er zijn
slechts twee concurrenten met gelijke marktaandelen als die van de partijen (meer dan 30%), terwijl de
overige concurrenten aanzienlijk kleiner zijn. Bovendien hebben de partijen in verschillende lidstaten
een groot marktaandeel (meer dan 35%). Hierdoor rees er ernstige twijfel omtrent de verenigbaarheid
van de operatie met de gemeenschappelijke markt.

Om dit te verhelpen, verbond Rohm zich er in fase I toe haar belang in Elga Ronal op te geven of die
onderneming op te heffen. Voorts verbond zij zich ertoe zich gedurende een zekere tijd te onthouden van
de distributie op basis van exclusiviteit van drogefilm-fotolakken van andere producenten in de Europese
Gemeenschap. Door deze verbintenissen kwam zowel een einde aan de betrokkenheid van Rohm bij de
exclusieve distributie van drogefilm-fotolakken van TOK als aan haar indirecte participatie in TOK
Italia.

Imetal/English China Clays

Deze zaak betrof een openbaar overnamebod van Imetal SA op English China Clays plc (EEC). Imetal
is onder meer werkzaam op het gebied van bouwmaterialen, industriële mineralen en metaalverwerking.
De groep EEC legt zich voornamelijk toe op minerale producten, ruw kaolien (porseleinaarde) en
calciumcarbonaat.
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Het onderzoek bracht aan het licht dat de operatie in horizontaal opzicht gevolgen had voor een aantal
markten, waaronder die voor gesmolten silica, kaolien voor toepassingen in de papierindustrie
(inzonderheid gecoat kaolien), kaolien voor keramische toepassingen en hoogwaardige vuurvaste
kleisoorten. Er bleek op al deze markten sprake te zijn van belangrijke overlappingen, zodat de partijen
zich tot bepaalde afstotingen verbonden: Imetal bood aan de activiteiten van EEC op het gebied van
gesmolten silica van de hand te doen en een kaolienfabriek in de Verenigde Staten (er bestaat voor
kaolien een wereldmarkt) te verkopen.

Met name in het marktsegment van hoogwaardige vuurvaste klei voor twee toepassingen met
toegevoegde waarde (gietvormen voor precisiegieten en ovenbekleding), in welk segment Imetal als
producent een sterke positie op mundiaal niveau inneemt, zou de operatie duidelijk een negatieve impact
hebben gehad. Ook in verticaal opzicht deed de overname bezwaren rijzen: de Commissie stelde vast dat
Imetal door de overname een monopolie als leverancier van voor alle producenten van ovenbekleding
onmisbare grondstoffen zou verwerven en tegelijk in diezelfde sector als concurrent actief zou blijven.
Er werden structurele maatregelen voorgesteld en aanvaard om dit probleem uit de weg te ruimen.

Omdat vele van de betrokken markten wereldmarkten zijn en omdat Imetal over de gehele wereld
productievestigingen heeft, voerde de Commissie haar onderzoek in nauw overleg met het Amerikaanse
Department of Justice. Dit maakte het gemakkelijker met Imetal tot een gemeenschappelijk akkoord te
komen over maatregelen om de gerezen bezwaren weg te nemen.

Vodafone/Air Touch

De Britse onderneming Vodafone Group plc (Vodafone) en de Californische onderneming Air Touch
Communications Inc. (Air Touch) meldden hun voornemen aan om te fuseren. Beide partijen zijn over
de gehele wereld werkzaam als exploitant van mobiele telecommunicatienetten, als leverancier van
wereldwijde satellietverbindingen en als verrichter van oproep- en persoonlijke communicatiediensten
en andere aanverwante telecommunicatiediensten.

De Commissie moest beslissen of de belangrijkste activiteit van beide partijen, de exploitatie van
mobiele telecommunicatienetten, een nationale dimensie had. De Commissie leidde uit haar onderzoek
af dat dit het geval was, omdat permanente “roaming”, d.w.z. het nemen van een abonnement bij een
operator in een ander land, zoveel extra kosten voor de klanten meebracht dat die optie onaantrekkelijk
was. Wanneer van het bestaan van nationale markten werd uitgegaan, bleek de fusie grotendeels
betrekking te hebben op complementaire activiteiten. Slechts in twee lidstaten, Duitsland en Zweden,
overlapten de activiteiten van de partijen elkaar. In Zweden hadden de partijen belangen in het bedrijf
van dezelfde operator, en op de Duitse markt zouden zij gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over twee
van de vier aldaar werkzame operators, D-2 en E-plus, die tezamen een belangrijk marktaandeel hebben.

Vodafone verbond zich er bijgevolg tegenover de Commissie toe haar participatie in E-plus te verkopen.
Hierdoor kwam er een einde aan de overlapping van de activiteiten van Vodafone en Air Touch op de
Duitse markt voor mobiele telecommunicatie.

Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson

Deze zaak betrof de overname door de Franse onderneming Rhodia SA, een dochteronderneming van
Rhône-Poulenc, van de Britse onderneming Albright & Wilson plc (A & W). Beide partijen zijn
werkzaam in de chemische sector.
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De Commissie kwam tot de conclusie dat de relevante geografische markt voor verschillende kwaliteiten
fosfaten en oppervlakteactieve stoffen in wezen een Europese markt was. Wanneer van het bestaan van
Europese markten werd uitgegaan, deed de operatie bezwaren uit het oogpunt van de mededinging rijzen
op de markt voor ingrediënten (ammonium- en calciumfosfaat) voor poeders voor brandblusapparaten,
schuurmiddelen voor mondverzorging en gist- en rijsmiddelen. Rhodia ging ermee akkoord een einde te
maken aan de overlapping van de activiteiten van de twee ondernemingen door met een derde
onderneming een overeenkomst inzake productie onder licentie aan te gaan, gecombineerd met
merklicenties, de bekendmaking van klantenbestanden en niet-concurrentiebedingen. Hierdoor kon de
Commissie de operatie goedkeuren.

AT&T/mediaOne

In deze zaak ging het om de overname van MediaOne Group Inc. (MediaOne) door AT&T Corp.
(AT&T). AT&T is een in de Verenigde Staten gevestigde telecommunicatiecarrier die binnenlandse en
internationale spraak- en datacommunicatiediensten levert. Zij heeft ook belangen in een aantal Europese
ondernemingen die telecommunicatie-, kabel- en Internetdiensten aanbieden. MediaOne is een
Amerikaanse groep die werkzaam is in de sector van de breedbandcommunicatie en die eveneens
belangen heeft in ondernemingen in de Europese Unie die zich bezighouden met het verrichten van
diensten op het gebied van de kabel en de mobiele telefonie.

Het zwaartepunt van de operatie lag in de Verenigde Staten; in de EU had ze slechts marginale effecten
op de concurrentie. Ze leidde in beperkte mate tot overlapping en verticale integratie met betrekking tot
diensten op het gebied van de vaste telefonie in het Verenigd Koninkrijk en Internetdiensten in België.
De twee ondernemingen hadden echter gezamenlijk zeggenschap over Telewest Communications plc
(Telewest), die werkzaam is op het gebied van kabeltelevisie- en telecommunicatiediensten in het
Verenigd Koninkrijk, waardoor te vrezen viel dat het tot coördinatie tussen Telewest en BT zou komen
(iets waarop reeds in de beschikking BT/AT&T was gewezen). AT&T nam dit bezwaar weg door een
verbintenis aan te gaan die voor een grotere structurele scheiding tussen AT&T en Telewest zou zorgen.
AT&T verbond zich er voorts toe zich van het belang van MediaOne in Telewest te ontdoen.

Hoechst/Rhône-Poulenc

Hoechst AG en Rhône-Poulenc SA0 en hun respectieve dochterondernemingen zijn werkzaam op het
gebied van geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en plantenteelt, chemische producten en
diergeneesmiddelen. De twee partijen kwamen overeen te fuseren tot een nieuwe onderneming, Aventis,
die qua wereldomzet de nummer twee zou worden. Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat
bepaalde bezwaren uit het oogpunt van de mededinging rezen, met name in een aantal segmenten van
de markten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen.

Wat geneesmiddelen betreft, hadden de bezwaren betrekking op de markten voor een aantal werkzame
stoffen voor geneesmiddelen, namelijk de markt voor macroliden in Frankrijk, de markt voor twee
geavanceerde antitrombotica en de markt voor de werkzame stoffen die bekend staan als “cobalamines”.
Met betrekking tot macroliden en antitrombotica verbonden de partijen zich ertoe hetzij de licentie voor
elk van die producten aan de licentiegever terug te geven, hetzij een onafhankelijke, levensvatbare
concurrent te vinden die in staat zou zijn het product te ontwikkelen en op de markt te brengen. Met
betrekking tot cobalamines stelden de partijen voor een andere onderneming een licentie op een van hun
belangrijkste producten te verlenen. Op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen boden de partijen
aan hun IPU-bedrijfsonderdeel van de hand te doen en een andere onderneming een exclusieve licentie
op een van hun insecticiden tegen kakkerlakken te verlenen.
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Om mogelijke bezwaren uit het oogpunt van de mededinging op het gebied van chemische producten en
diergeneesmiddelen weg te nemen, stemden de betrokken ondernemingen er bovendien mee in het
grootste deel van hun respectieve activiteiten met betrekking tot chemische producten (Rhodia, Celanese
e.a.) en diergeneesmiddelen (Hoechst Roussel Veterinär GmbH) af te stoten.

Pakhoed/Van Ommeren

Koninklijke Pakhoed NV (Pakhoed) en Koninklijke Van Ommeren NV (Van Ommeren) zijn twee in
Nederland gevestigde multinationals die reeds in 1998 hun voornemen om te fuseren bij de Commissie
hadden aangemeld; de afstotingen die zij toen hadden voorgesteld, waren echter ontoereikend om de
gerezen bezwaren uit het oogpunt van de mededinging weg te nemen, zodat zij hun oorspronkelijk plan
hadden laten varen. Later meldden zij een nieuwe operatie aan: een volledige fusie tot een nieuwe
onderneming onder de werknaam VOPAK.

De betrokken ondernemingen zijn werkzaam op het gebied van de tankopslag van ruwe olie,
olieproducten, chemische producten en plantaardige oliën, de tankervaart (binnenvaart, kustvaart en
vaart op de volle zee) en andere aanverwante vervoersdiensten (agentschaps-, expediteurs- en
stuwadoorsdiensten en het vervoer van droge vracht per schip).

De Commissie onderzocht vier markten: de markt voor de opslag van voor menselijke consumptie
bestemde oliën en vetten, de markt voor de opslag van chemische producten, de markt voor de opslag
van olieproducten en de markt voor het vervoer van chemische producten per binnenschip in Noordwest-
Europa (Rijndelta, Duitsland en Zwitserland). De samenvoeging van de vloten van binnenschepen voor
het vervoer van chemische producten van de fuserende ondernemingen deed geen bezwaren uit het
oogpunt van de mededinging rijzen, maar door de combinatie van hun opslagactiviteiten zouden zij de
sterkste marktdeelnemer op het gebied van de opslag van olie, chemische producten en plantaardige oliën
in het ARA-gebied (Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam) zijn geworden.

Om dit bezwaar weg te nemen, boden de fuserende ondernemingen aan de Panktank Pernis- en Botlek-
terminals in Rotterdam en alle aandelen van Van Ommeren in Gamatex in Antwerpen te verkopen. Van
oordeel dat door deze afstotingen de vóór de fusie op de opslagmarkt in het ARA-gebied bestaande
concurrentiesituatie werd hersteld, keurde de Commissie de fusie goed.

EDF/Louis Dreyfus

Deze zaak betrof de oprichting van een gemeenschappelijke dochteronderneming door Electricité de Fran-
ce (EDF), een Franse onderneming die zich met de productie, het vervoer, de distributie en de levering van
elektriciteit bezighoudt, en Louis Dreyfus, die voornamelijk werkzaam is in de energiesector en de grond-
stoffenhandel.

De gemeenschappelijke dochteronderneming, EDF Trading, zou worden belast met de aankoop,
marketing en verkoop van energiedragers — elektriciteit, aardgas, kolen en olie — buiten Frankrijk.
Voorts zou zij EDF bijstaan bij het opstellen van gestructureerde offertes voor daarvoor in aanmerking
komende elektriciteitsafnemers in Frankrijk. Volgens de Commissie bestond er een ernstig risico dat de
voorgenomen operatie de machtspositie van EDF in Frankrijk zou versterken en de onderneming in staat
zou stellen de toetreding van concurrenten tot de Franse markt te vertragen of te beperken.

Het feit dat de Franse wet waarbij de elektriciteitsrichtlijn in nationaal recht moet worden omgezet, nog
niet was aangenomen, betekende een ernstig nadeel voor concurrenten, omdat noch vaststond onder
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welke voorwaarden toegang kon worden verkregen tot het vervoerssysteem voor elektriciteit, noch wie
de in aanmerking komende afnemers waren. Dit impliceerde dat gedurende de periode tussen de
oprichting van EDF Trading en de openstelling van de Franse markt EDF, die gebruik zou kunnen maken
van de kennis en ervaring van EDF Trading om zich tegen risico’s in te dekken, de enige leverancier zou
zijn die in staat zou zijn ingewikkelde gestructureerde contracten met in aanmerking komende Franse
afnemers te sluiten, wat haar de macht zou geven om de toetreding van concurrerende leveranciers te
vertragen of te beperken.

Om de door de Commissie geformuleerde bezwaren te verhelpen, verbonden de partijen zich ertoe
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke dochteronderneming EDF geen
bijstand zou verlenen met betrekking tot in aanmerking komende afnemers in Frankrijk. Voorts gingen
de partijen de verbintenis aan erop toe te zien dat gedurende de hierboven bedoelde periode geen
knowhow of relevante informatie van EDF Trading aan EDF zou worden overgedragen.

Wanneer de partijen van oordeel zijn dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan, zullen zij met een
gedetailleerd voorstel komen, op grond waarvan de Commissie kan uitmaken of het rechtens en feitelijk
mogelijk is dat in aanmerking komende afnemers in Frankrijk zich tot andere leveranciers dan EDF
wenden en dat andere elektriciteitsleveranciers aan die afnemers leveren.

New Holland/Case

De operatie in deze zaak bestond in de overname van de in de Verenigde Staten gevestigde Case
Corporation (Case) door New Holland, een dochteronderneming van Fiat. Beide ondernemingen zijn
werkzaam op het gebied van landbouwmachines en machines voor de bouwindustrie. De operatie bleek
in deze sectoren gevolgen te hebben voor een aantal markten.

In de sector van de landbouwmachines had de operatie effect op verschillende markten in een aantal
lidstaten, namelijk de markten voor gewone landbouwtrekkers, grote balenpersen voor vierkante balen
en maaidorsers. De hoge marktaandelen, de sterke merk- en dealergetrouwheid en de
toetredingsdrempels die het gevolg waren van het bestaan van een dicht distributie- en servicenet, zouden
tot het versterken van een machtspositie hebben geleid. In de sector van de machines voor de
bouwindustrie zou door de operatie een collectieve machtspositie op de markt voor lepelschopladers op
het niveau van de EER zijn ontstaan.

Om de door de operatie veroorzaakte problemen op het vlak van de mededinging uit de weg te ruimen,
boden de partijen aan bepaalde verbintenissen aan te gaan: zij zouden op alle betrokken productmarkten
verschillende gamma’s en merken afstoten en zij zouden het distributienet van Case of New Holland
voor de overnemers van de afgestoten bedrijfsonderdelen openstellen.

Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet

De overname van Hoechst Roussel Vet Group door Intervet International BV en Intervet GmbH, twee
dochterondernemingen van Akzo Nobel, had betrekking op de productie, distributie en verkoop van
gezondheidsproducten voor dieren. De activiteiten van de partijen in deze sector overlapten elkaar
slechts op het gebied van diergeneesmiddelen en biologische producten.

Op het gebied van diergeneesmiddelen houden beide partijen zich bezig met antimicrobiële stoffen en
middelen voor endocriene behandeling. De operatie deed ernstige bezwaren rijzen op de markt voor
middelen voor de behandeling van mastitis (uierontsteking), met name met betrekking tot droge
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producten voor koeien. Daarnaast deden zich ook problemen voor op de markt voor middelen voor
endocriene behandeling; hier dreigde door de operatie een collectieve machtspositie te ontstaan op de
markt voor synthetische prostaglandines in Portugal en een individuele machtspositie op de markt voor
gonadotrofines in Spanje. Ook in Frankrijk en Duitsland namen de partijen een sterke positie in met
betrekking tot verschillende middelen voor endocriene behandeling. Op het gebied van biologische
producten hielden beide partijen zich bezig met diervaccins; hier dreigde de operatie in verschillende
lidstaten tot het in het leven roepen of versterken van een machtspositie op verschillende markten voor
vaccins voor varkens, paarden en honden te leiden.

Op alle betrokken markten waar naar aanleiding van de operatie ernstige bezwaren uit het oogpunt van
de mededinging rezen, verbonden de partijen zich ertoe bepaalde producten af te stoten om die bezwaren
te verhelpen. Zij gingen voor elk van de betrokken producten de verbintenis aan de productie daarvan
op een bepaalde nationale markt aan een levensvatbare, onafhankelijke onderneming in licentie te geven.
Die verbintenis omvatte alle door Intervet verworven of ontwikkelde knowhow alsmede het handelsmerk
van het product; ook werden met elke licentienemer registratie- en leveringsovereenkomsten gesloten.

B — Beknopt overzicht van beschikkingen op grond van artikel 8 van
Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

1. Concentratiezaken waarin de betrokken ondernemingen overeenkomstig artikel 8,
lid 2, van de concentratieverordening verbintenissen hebben aangegaan

Rewe/Meinl

Rewe AG (Rewe) is de grootste detailhandelaar in levensmiddelen in Duitsland en is via haar
dochteronderneming BML (Billa) ook in Oostenrijk werkzaam. Julius Meinl AG (Meinl) is de vierde
grootste detaihandelsketen voor levensmiddelen in Oostenrijk. De operatie had betrekking op de
detailhandelsmarkt voor levensmiddelen en verschillende inkoopmarkten voor dagelijkse
consumptiegoederen in Oostenrijk.

Rewe/Billa was reeds de marktleider in Oostenrijk. Bovendien had Rewe/Billa op bepaalde punten een
voorsprong op haar concurrenten: zij nam een leidende marktpositie in in Oost-Oostenrijk, een zeer
belangrijk gebied; zij beschikte over de best uitgebouwde keten van grote, zeer productieve
verkooppunten; zij bekleedde een sterke positie in de stadscentra; en zij genoot het voordeel van een
gecentraliseerde organisatie. De Commissie kwam tot de conclusie dat de operatie tot het ontstaan van
een machtspositie op de detailhandelsmarkt voor levensmiddelen in Oostenrijk zou leiden. Uit het
onderzoek van de Commissie bleek ook dat de leveranciers gemiddeld ten belope van 29% van hun
omzet van de verkoop aan Rewe/Billa/Meinl afhankelijk zouden zijn; voor sommige productgroepen zou
de afhankelijkheidsgraad nog hoger zijn. Bovendien zou door de operatie ook op verschillende
inkoopmarkten een machtspositie ontstaan.

De partijen boden verbintenissen aan waardoor zowel met betrekking tot de detailhandelsmarkt als met
betrekking tot de inkoopmarkten aan de bezwaren van de Commissie tegemoet werd gekomen. Die
verbintenissen hielden in dat Rewe/Billa slechts 34% van de activiteiten van Meinl op het gebied van de
detailhandel in levensmiddelen zou overnemen en geen detailhandelsverkooppunten voor
levensmiddelen in Oost-Oostenrijk zou verwerven. Hierdoor zou het niet tot een versterking van de
bestaande marktpositie van Rewe/Meinl komen en zou Meinl als concurrent actief blijven. Bovendien
zouden, doordat het marktaandeel op de detailhandelsmarkt kleiner zou worden, de leveranciers
aanzienlijk minder afhankelijk worden op de inkoopmarkten.
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De Commissie kwam tot de slotsom dat de aangegane verbintenissen ervoor zouden zorgen dat geen
machtspositie op de Oostenrijkse detailhandelsmarkt voor levensmiddelen ontstaat en dat het niet tot het
in het leven roepen of versterken van een machtspositie op negen inkoopmarkten voor dagelijkse
consumptiegoederen in Oostenrijk komt. Op die grond keurde zij de operatie goed.

Danish Crown/Vestjyske Slagterier

Danish Crown is het grootste en Vestjyske Slagterier het tweede grootste coöperatieve slachthuis in
Denemarken. De fusie zal tot de oprichting van het grootste slachthuis voor varkens in Europa leiden.
De fusieonderneming controleert vier andere coöperaties in de vleessector in Denemarken. Volgens de
Commissie zou de operatie zoals aanvankelijk aangemeld hebben geleid tot het ontstaan van een
machtspositie op de markt voor de aankoop van levende varkens voor de slacht, een duopolide
machtspositie met een ander groot Deens coöperatief slachthuis op de afzetmarkt voor in supermarkten
verkocht vers varkensvlees en een machtspositie op de markt voor bijproducten van slachthuizen.

De partijen hebben zes verbintenissen aangegaan die, als pakket, voor de Commissie aanleiding zijn
geweest om al haar bezwaren uit het oogpunt van de mededinging te laten varen. Ten eerste zullen de
varkensfokkers die lid van Danish Crown/Vestjyske Slagterier zijn, in de toekomst na voorafgaande
kennisgeving tot 15% van hun wekelijkse productie aan andere slachthuizen dan de fusieonderneming
mogen leveren (op het ogenblik rust op de leden een exclusieve-leveringsverplichting). Ten tweede
wordt de wekelijkse prijsnotering van varkens door de Deense vereniging van coöperatieve slachthuizen
afgeschaft. Ten derde zullen de partijen een einde maken aan hun gezamenlijke eigendom van het
exportbedrijf ESS-Food, waarvan de twee overige nog bestaande coöperatieve slachthuizen in
Denemarken minderheidsaandeelhouder zijn. Ten vierde zullen de partijen ervoor zorgen dat de twee
overige nog bestaande coöperatieve slachthuizen in Denemarken de volle waarde ontvangen van hun
participatie in een onderneming die vlees en worstdarmen verhandelt en waarvan zij tezamen met de
partijen mede-eigenaar zijn, mochten zij beslissen zich uit die onderneming terug te trekken. Tenslotte
zullen de partijen een slachthuis aan een andere onderneming verkopen en een voldoende gedeelte van
de participatie van de productieonderneming in het slachthuis van de hand doen, zodat gewaarborgd is
dat zij geen zeggenschap over die onderneming verwerven.

Exxon/Mobil

Beide partijen zijn werkzaam in de gehele olie- en gasketen, vanaf de exploratie tot en met de detailverkoop
van motorbrandstoffen. Zoals oorspronkelijk aangemeld zou de operatie hebben geleid tot het in het leven
roepen of versterken van een machtspositie op acht markten voor aardgas, motorbrandstoffen en olie voor
vliegtuigen in verschillende landen. Om de ernstige concurrentieproblemen op alle betrokken markten te
verhelpen, boden de partijen verbintenissen aan die door de Commissie werden aanvaard.

Wat de markt voor de exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie en aardgas betreft, nam het
marktonderzoek de twijfel weg waaraan de Commissie aanvankelijk uiting had gegeven, omdat de zoge-
noemde “super majors” nog steeds zouden worden geconfronteerd met concurrentie van kleinere petro-
leummaatschappijen en met druk van lokale autoriteiten op het grondgebied waarvan olie en gas worden
gevonden en die er bijgevolg geen belang bij hebben de petroleummaatschappijen toe te staan de productie
te beperken. Ook wat de markt voor de “gas-to-liquid”-technologie betreft was de Commissie van oordeel
dat ondanks de sterke positie van Exxon en Mobil met betrekking tot octrooien op alternatieve GTL-tech-
nologieën de operatie niet tot het ontstaan van een machtspositie zou leiden. Wat de markt voor het vervoer
in het groot van aardgas in Nederland betreft, zou het feit dat Exxon een participatie van 25% in Gasunie,
de dominante Nederlandse groothandelsonderneming, had, tot gevolg hebben gehad dat Mobil na de fusie
niet langer met Gasunie zou concurreren. Om dit bezwaar te verhelpen, verbonden de partijen zich ertoe de
handelsonderneming van Mobil in Nederland tezamen met haar leverings- en vervoerscontracten van de
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hand te doen. Wat het langeafstandsvervoer in het groot van aardgas in Duitsland betreft, zou de operatie tot
het versterken van de bestaande oligopolide machtspositie of de bestaande individuele machtsposities heb-
ben geleid, omdat Exxon reeds BEB en Thyssengas controleerde en Exxon en Mobil beide aandeelhouders
van Ruhrgas zijn. Daarom stemden de partijen ermee in de participatie van Exxon in Thyssengas te ver-
kopen en afstand te doen van hun meerderheidsstemrechten in Erdgas Münster, de enige potentiële con-
current. Op de markt voor de opslag van aardgas in Zuid-Duitsland nam Ruhrgas een machtspositie in, die
sterker zou worden, omdat Mobil concessierechten bezat die in opslagfaciliteiten konden worden omgezet.
De partijen boden aan het belang van Mobil ten belope van een bepaald volume tegen de marktprijs te ver-
kopen. Wat de markt voor met groep-I-basisoliën in de EER betreft, waar de nieuwe onderneming een
machtspositie zou hebben verworven, boden de partijen aan bepaalde bedrijfsonderdelen af te stoten of
door middel van langlopende huurcontracten de controle daarover aan andere overnemingen over te dra-
gen. Ook op de markt voor de distributie van brandstoffen in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Luxemburg
en het Verenigd Koninkrijk en langs de Franse tolwegen zou de operatie vanwege de financiële en structu-
rele banden tussen de partijen in ARAL tot het in het leven roepen of versterken van een machtspositie heb-
ben geleid. De partijen gingen de verbintenis aan het bedrijfsonderdeel brandstoffen van de joint venture
BP/Mobil te ontbinden en zich uit ARAL terug te trekken. Wat de wereldmarkt voor smeermiddelen voor
vliegtuigen betreft, waar de twee partijen elk een marktaandeel van meer dan 40% hadden, boden zij aan
zich van de desbetreffende bedrijfstak van Exxon te ontdoen. Wat tenslotte de markt voor vliegtuigbrand-
stof op de luchthaven Gatwick betreft, zou de nieuwe onderneming een machtspositie als leverancier en
controle over een gedeelte van de essentiële infrastructuur hebben verworven. De partijen boden aan af-
stand te doen van hun belang in sommige van de betrokken pijpleidingen.

BP Amoco/Atlantic Richfield

Zoals oorspronkelijk aangemeld zou de operatie een machtspositie hebben doen ontstaan op twee
markten: ten eerste op de markt voor het vervoer van ruw aardgas via offshore-pijpleidingen van velden
in de “ZN”-sector (sector zuidelijke Noordzee) van het Britse continentaal plat naar het Britse vasteland,
en ten tweede op de markt voor de verwerking van aardgas in verwerkingsfaciliteiten op het Britse
vasteland die voor de “ZN”-sector instaan. De nieuwe onderneming zou op beide markten ten nadele van
de eigenaren van nieuwe gasvelden de toegang tot de noodzakelijke infrastructuur hebben gecontroleerd;
hierdoor zou zij hebben kunnen bepalen onder welke voorwaarden dit nieuwe gas op de markt zou
worden gebracht. Om dit bezwaar weg te nemen, ging BP Amoco ermee akkoord een einde te maken
aan haar aandeelhouderschap in bepaalde pijpleidingen en verwerkingsfaciliteiten. Door die afstoting
zou BP Amoco dezelfde positie innemen als vóór de operatie.

Telia/Telenor

Telia en Telenor zijn de vroegere nationale telefoonmaatschappijen van Zweden respectievelijk
Noorwegen, die beide het volledige gamma van telecommunicatiediensten aanbieden, zowel in hun
eigen land als elders, meer bepaald in het noordse gebied. Zij zijn beide werkzaam op het gebied van
het volledige gamma van telefonie- en aanverwante diensten alsmede op het gebied van de
kleinhandelsdistributie van televisiediensten en op aanverwante markten. Alle bedrijfsactiviteiten van de
twee partijen zouden onder de zeggenschap worden gebracht van een nieuwe onderneming waarin de
Zweedse en de Noorse overheid een participatie van 60% respectievelijk 40% zouden hebben.

De Commissie kwam tot de bevinding dat de operatie zoals oorspronkelijk aangemeld zou leiden tot het
versterken van een machtspositie:

— op een aantal markten voor telecommunicatie- en aanverwante diensten in Zweden en Noorwegen,
namelijk de markt voor vaste geschakelde telefoniediensten (lokaal, interzonaal en internationaal),
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de markt voor mobiele telefonie, de markt voor datacommunicatie voor bedrijven, de markt voor
toegang tot Internet, de markt voor PABX-distributie en de markt voor lokale telefoongidsen;

— op de markt voor mobiele telefonie in Ierland, waar de fusieonderneming zeggenschap zou
verkrijgen over de enige twee aldaar werkzame operators;

— op een aantal noordse, Zweedse en Noorse markten voor televisiediensten, namelijk de markt voor
de kleinhandelsdistributie van televisiediensten, de markt voor de aankoop van inhoud, de markt
voor de verkoop in het groot van rechten op inhoud, de markt voor satelliettranspondercapaciteit en
de markt voor het versleutelen en ontsleutelen van televisiesignalen.

Om deze bezwaren weg te nemen, gingen de partijen akkoord met een aantal afstotingen. Ten eerste
boden zij aan zich te ontdoen van al hun bestaande, elkaar overlappende activiteiten op het gebied van
telecommunicatiediensten (Telenor zou haar activiteiten in Zweden van de hand doen, en Telia haar
activiteiten in Noorwegen); dankzij deze maatregelen zou de nieuwe onderneming geen breder
klantendraagvlak hebben dan Telenor voordien alleen had gehad, en zouden de overnemers sterker staan
op de Zweedse en Noorse markt. Ten tweede zou een van de partijen haar participatie in een van de twee
bestaande mobiele-telefonieoperators in Ierland verkopen. Ten derde verbonden de partijen zich ertoe
hun respectieve belangen in kabeltelevisienetten in Zweden en Noorwegen van de hand te doen en een
reeks maatregelen te treffen om in beide landen de lokale aansluitingen te ontkoppelen, hetgeen zou
waarborgen dat de fusieonderneming niet als enige toegang zou hebben tot de eindgebruikers van
telecommunicatiediensten in het noordse gebied. Tenslotte zou de toekomstige overnemer van de
kabeltelevisienetten van Telia en Telenor in staat zijn via die netten zowel traditionele diensten als
diensten met toegevoegde waarde aan te bieden.

Uit procedureel oogpunt aanvaardde de Commissie dat de aanmeldende ondernemingen zich in een
bijzonder moeilijke positie bevonden om verbintenissen voor te stellen, onder meer omdat hun origineel
fusieplan door het Zweedse en het Noorse parlement was goedgekeurd. Daarom ging de Commissie er
bij wijze van uitzondering mee akkoord de voorgestelde verbintenissen in aanmerking te nemen, ook al
was het voorstel een week na het verstrijken van de wettelijke termijn aan haar voorgelegd.

Sanitec/Sphinx

Sanitec Ltd Oyj Abp (Sanitec), een Finse onderneming die over de gehele wereld werkzaam is op het
gebied van het ontwerpen, produceren en verkopen van badkamerproducten (keramisch en ander
sanitair), bracht in deze zaak een openbaar overnamebod uit op NV Koninklijke Sphinx Gustavsberg
(Sphinx), een Nederlandse onderneming die eveneens werkzaam is op het gebied van sanitair.

De markten waar de operatie een ernstige impact op de daadwerkelijke concurrentie bleek te hebben,
waren de markten voor keramisch sanitair, badkuipen en douchewanden in de noordse landen, namelijk
Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken en IJsland. De operatie had ook gevolgen in andere lidstaten,
waaronder de Benelux-landen, Duitsland en Frankrijk.

De Commissie kwam tot de bevinding dat de operatie zou leiden tot het versterken van een machtspositie
van de partijen op de markt voor keramisch sanitair of, indien dit niet het geval was, op de markten voor
toiletten, toiletreservoirs en wastafels. Bovendien zou door de operatie een machtspositie ontstaan op de
markt voor badkuipen in de noordse landen, zowel op nationaal als op regionaal niveau. Wat
douchewanden betreft, zou de operatie volgens de Commissie leiden tot het versterken van een
machtspositie in Noorwegen of, indien dit niet het geval was, tot het in het leven roepen van een
machtspositie in de noordse landen. De nieuwe onderneming zou een marktaandeel tot 90% hebben.
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Bovendien bestond er geen daadwerkelijke tegenmacht aan de vraagzijde, waren andere concurrenten
slechts marginaal aanwezig in de noordse landen en bleek er een sterke merkgetrouwheid te bestaan.

Om tegemoet te komen aan de ernstige bezwaren uit het oogpunt van de mededinging die de Commissie
tijdens haar onderzoek naar voren had gebracht, bood Sanitec aan alle bedrijfsactiviteiten van
Gustavsberg mét het merk te verkopen; hierdoor zou de concurrentiesituatie in de noordse landen worden
hersteld. Opmerkelijk aan de voorgestelde verbintenis was dat, hoewel er volgens de Commissie op het
gebied van kranen en mengkranen als zodanig geen bezwaren uit het oogpunt van de mededinging rezen,
de mogelijkheid voor de eventuele koper om ook die producten over te nemen, als belangrijk voor de
levensvatbaarheid van het afgestoten bedrijfsonderdeel werd beschouwd. De optie om ook de productie
van kranen en mengkranen over te nemen, zorgde ervoor dat de koper een volledig gamma van producten
zou kunnen aanbieden en een volwaardige concurrent van Sanitec op de noordse markt zou worden.

Allied Signal/Honeywell

De fusie van deze twee grote in de Verenigde Staten gevestigde ondernemingen zou hebben geleid tot
het in het leven roepen of versterken van een machtspositie op verschillende markten in de sector van
de luchtvaartelektronica (uitrusting die meestal vanuit de cockpit van het vliegtuig wordt bediend, zoals
communicatie- en navigatieapparatuur). De Commissie spitste haar onderzoek toe op de wereldmarkt
voor luchtvaartelektronica voor commerciële toepassingen, omdat, wat luchtvaartelektronica voor de
ruimtevaart- en de defensie-industrie betreft, de operatie, anders dan in de Verenigde Staten het geval
was, in de EER geen noemenswaardige impact zou hebben.

Omdat de activiteiten van de betrokken ondernemingen elkaar overlapten, bestond het risico dat in de EER
een machtspositie zou ontstaan op de markt voor ACAS (Airborne Collision Avoidance Systems) en op de
markt voor radarsystemen voor civiele helicopters. Bovendien zou de nieuwe onderneming in staat zijn haar
bestaande machtspositie op de markt voor TAWS (Terrain Awareness Warning Systems) te versterken. Wat
de volgende generaties van IHAS (Integrated Hazard Surveillance Systems) betreft, bleek bovendien dat, in-
dien het ingenieurskorps van Honeywell met de TAWS-technologie van Allied Signal zou worden gecombi-
neerd, de nieuwe onderneming bij machte zou zijn concurrenten uit de IHAS-markt te drukken, wanneer de
TAWS-technologie niet langer voor anderen beschikbaar zou zijn. Een ander punt dat door de Commissie
werd onderzocht, betrof de mogelijke gevolgen van de operatie voor gamma’s van producten, meer bepaald
de mogelijkheid om aan luchtvaartelektronica andere producten te koppelen.

De partijen boden aan zich te ontdoen van hun activiteiten die elkaar overlapten, namelijk het
bedrijfsonderdeel ACAS van Honeywell en het bedrijfsonderdeel radarsystemen voor civiele helicopters
van Allied Signal. Met betrekking tot TAWS verbonden de partijen zich ertoe andere ondernemingen van
open interface-standaarden van andere elektronische luchtvaartapparatuur te voorzien, zodat nieuwe
leveranciers van TAWS hun producten zouden kunnen installeren in met andere apparatuur van de
partijen uitgeruste vliegtuigen. Met betrekking tot IHAS gingen de partijen de verbintenis aan zowel de
betrokken technologie als de interface-gegevens ter beschikking van andere ondernemingen te stellen,
zodat die in de toekomst aan productontwikkeling zouden kunnen blijven doen met behulp van de
cruciale technologie van Allied Signal. De partijen verbonden zich er tenslotte toe geen actief beleid van
koppeling van luchtvaartelektronica en andere producten te voeren.

De Commissie voerde haar onderzoek in nauwe samenwerking met het Amerikaanse Department of Justice.
Het Department of Justice gelastte nog andere afstotingen met betrekking tot bepaalde elektronische lucht-
vaartapparatuur voor militaire toepassingen en toepassingen in de ruimtevaart, hetgeen buiten het bestek van
het onderzoek van de Commissie viel.
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2. Op grond van artikel 8, lid 3, van de concentratieverordening onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt verklaard concentratievoornemen

Airtours/First Choice (83)

Het ging in deze zaak om een vijandig overnamebod van Airtours plc op First Choice plc. Beide zijn Britse
ondernemingen die voornamelijk werkzaam zijn als touroperator (met name als leverancier van
pakketreizen naar het buitenland), als exploitant van chartervluchten en als reisagent. De Commissie leidde
uit een eerste onderzoek af dat, wat de activiteit als touroperator betrof, de operatie zou leiden tot het ontstaan
van een collectieve machtspositieve van de nieuwe onderneming en de twee andere grote, verticaal
geïntegreerde ondernemingen die zouden overblijven (Thomson en Thomas Cook). De relevante markt was
de markt voor de levering aan Britse consumenten van pakketreizen naar nabije bestemmingen (grosso
modo reizen met een vluchttijd van ten hoogste ongeveer vier uur vanuit het Verenigd Koninkrijk).

Airtours en First Choice zijn de tweede respectievelijk vierde grootste leverancier van dergelijke vakanties
aan Britse consumenten. De Commissie stelde vast dat de concentratiegraad op de relevante markt reeds
hoog was: de vier grootste marktdeelnemers leverden tezamen ongeveer 80% van de betrokken vakanties en
hadden ook aanzienlijke belangen in de distributie (zij bezaten alle vier ketens van reisagentschappen) en in
de exploitatie van chartervluchten. Bovendien moesten de leveranciers hun capaciteit (het aantal vluchten,
het aantal hotelkamers, enz.) lang — tot een jaar — vóór de verkoop vaststellen en brachten latere aanpas-
singen aan een veranderde vraag heel wat kosten met zich. Voorts was de markt transparant: de leveranciers
(die elkaars vakanties verkochten en tot op zekere hoogte onderling vluchtcapaciteit uitwisselden) konden
gemakkelijk informatie verkrijgen over de beslissingen van hun concurrenten inzake capaciteit, prijzen, enz.
Dit impliceerde reeds een verzwakking van de concurrentie en de vele kleinere marktdeelnemers konden
niet daadwerkelijk met de grote leveranciers concurreren, omdat zij, wanneer zij naar expansie streefden, op
belangrijke toetredingsdrempels stuitten; de belangrijkste belemmering is dat een touroperator vanaf een be-
paalde omvang tot integratie gedwongen is en zich zowel op de downstream-markt van de reisagentschap-
pen als op de upstream-markt van de chartervluchten moet begeven. De Commissie was van oordeel dat de
vermindering van het aantal grote marktdeelnemers van vier tot drie, waartoe de overname zou leiden, die
marktdeelnemers meer ruimte zou geven om hun activiteiten te coördineren, inzonderheid op het gebied van
de capaciteit; hierdoor zouden zij overcapaciteit op de markt kunnen voorkomen en aldus kunnen vermijden
dat zij hun prijzen sterk zouden moeten verlagen om geen verlies te leiden.

Tegen het einde van de daartoe vastgestelde wettelijke termijn van drie maanden stelde Airtours een
aantal verbintenissen voor om aan de bezwaren van de Commissie tegemoet te komen; het uitgangspunt
was de afstoting van bepaalde activiteiten als touroperator. Na dit voorstel te hebben onderzocht en het
met belanghebbende derden te hebben besproken, kwam de Commissie echter tot de conclusie dat het
ontoereikend was om het risico van een machtspositie uit te sluiten. Het voorstel verhielp het met name
niet het probleem dat, om een daadwerlijke concurrentie in stand te houden, de onderneming die het
afgestoten bedrijfsonderdeel zou overnemen, over een adequaat distributiekanaal voor haar vakanties zou
moeten beschikken, waarvoor zij niet van de partijen afhankelijk zou zijn. Later, na het verstrijken van
de wettelijke termijn, legde Airtours een herzien pakket van verbintenissen aan de Commissie voor. De
Commissie achtte echter geen bijzondere omstandigheden aanwezig die het konden rechtvaardigen die
verbintenissen na het verstrijken van de termijn te aanvaarden. Bovendien was niet duidelijk of ze aan
alle bezwaren van de Commissie tegemoet zouden zijn gekomen, met name wat de distributie betreft.
De Commissie besloot derhalve de overname te verbieden.
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(83) Beschikking van 22 september 1999. Airtours heeft bij het Gerecht van eerste aanleg beroep tegen deze
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C — Beschikkingen op grond van artikel 2, lid 4, van de concentratiever-
ordening (gemeenschappelijke ondernemingen) (84)

BT/AT&T (zaak JV.15)

Op 30 maart 1999 keurde de Commissie de oprichting door BT (de vijfde grootste telecomexploitant ter
wereld qua omzet) en AT&T (de tweede grootste) van een gemeenschappelijke onderneming waarin zij
elk een participatie van 50% zouden hebben, voorwaardelijk goed (85). De gemeenschappelijke
onderneming zou een breed gamma van geavanceerde mundiale telecommunicatiediensten aan
multinationale zakelijke klanten en internationale carrierdiensten aan andere carriers aanbieden.

De Commissie onderzocht de operaties op vier verschillende markten: mundiale telecommunicatiediensten,
internationale carrierdiensten, internationale spraaktelefoniediensten op de route tussen het Verenigd Ko-
ninkrijk en de Verenigde Staten en bepaalde diensten in het Verenigd Koninkrijk.

— Mundiale telecommunicatiediensten

De Commissie onderzocht of er knelpunten bestonden die de markt moeilijk toegankelijk zouden maken voor
nieuwkomers, en of de gemeenschappelijke onderneming voordelen zou genieten waar andere ondernemin-
gen niet tegenop zouden kunnen. Zij onderzocht meer bepaald of de sterke positie van BT in het lokale net (de
laatste verbinding tussen de lokale telefooncentrale en de consument) in het Verenigd Koninkrijk en/of de mo-
gelijkheid voor de gemeenschappelijke onderneming om door middel van API-faciliteiten (toepassingspro-
grammaverbindingen) klanten aan zich te binden, zouden kunnen leiden tot het in het leven roepen of verster-
ken van een machtspositie waardoor de daadwerkelijke mededinging op de gemeenschappelijke markt op sig-
nificante wijze zou worden belemmerd. Het bleek dat de gemeenschappelijke onderneming niet in staat zou
zijn zich onafhankelijk van haar concurrenten en klanten te gedragen. De belangrijkste reden hiervoor was dat
zij zou opereren op een door concurrentie beheerste, snel evoluerende markt, waar zij met machtige multina-
tionale zakelijke klanten te maken zou krijgen: zowel concurrenten als klanten zouden op prijsverhogingen
reageren, zodat die verhogingen niet rendabel voor de gemeenschappelijke onderneming zouden zijn.

— Internationale carrierdiensten

De Commissie kwam na haar onderzoek tot de conclusie dat de operatie niet tot het in het leven roepen of ver-
sterken van een machtspositie op het gebied van internationale carrierdiensten zou leiden. Dit vond hierin zijn
verklaring dat talrijke nieuwe concurrenten tot de markt toetraden, dat de volumes van het enerzijds door de
partijen en anderzijds door de belangrijkste concurrenten van de gemeenschappelijke onderneming als carrier
verzorgde verkeer vergelijkbaar waren en dat er noch in de EU noch op de transatlantische routes een gebrek
aan capaciteit was; dit laatste was toe te schrijven aan het bestaan van alternatieve paneuropese netwerken en
aan het feit dat er plannen bestonden voor de aanleg van nieuwe onderzeese transatlantische kabels met hoge
capaciteit. Er konden, behalve op de transatlantische routes, geen noemenswaardige overlappingen op het ge-
bied van de eigendom van capaciteit worden vastgesteld. Bovendien werd capaciteit snel goedkoper.
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(84) Zaken waarin het om de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming gaat, en die onder toepassing van arti-
kel 2, lid 4, van de concentratieverordening vallen, moeten ook aan de criteria van artikel 81 van het EG-Verdrag wor-
den getoetst en worden bijgevolg meestal door de operationele eenheden van het DG Concurrentie en niet door de
Merger Task Force behandeld.

(85) Persmededeling IP/99/209 van 30.3.1999.



— Internationale spraaktelefoniediensten op de route tussen het verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten

Hoewel de capaciteit van de gemeenschappelijke onderneming op alle transatlantische kabels in het
jaar 2000 minder dan 20% zou bedragen, bleek dat de gemeenschappelijke onderneming ongeveer de
helft van het tweerichtingsverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voor haar
rekening zou nemen. Daarom stelde de Commissie een nader onderzoek in naar de situatie op de route
tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Na dit onderzoek kwam de Commissie tot de conclusie dat, wat deze route betrof, de gemeenschappelijke
onderneming niet in staat zou zijn de kosten van haar concurrenten te doen stijgen, noch zich onafhankelijk
van haar concurrenten en klanten te gedragen. De redenen hiervoor waren dat talrijke exploitanten met eigen
faciliteiten over een vergunning beschikten om op deze route werkzaam te zijn, dat verschillende exploitan-
ten reeds eigenaar van «end-to-end»-capaciteit waren en dat extra capaciteit beschikbaar was tegen snel da-
lende prijzen.

— Bepaalde diensten in het Verenigd Koninkrijk

De Commissie onderzocht of door de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming de machtspositie
van BT op verschillende markten voor telecommunicatiediensten in het Verenigd Koninkrijk sterker zou
kunnen worden. Zij stelde vast dat de bestaande en toekomstige regelgeving die door OFTEL, de daartoe be-
voegde instantie in het Verenigd Koninkrijk, zou worden toegepast, BT zou beletten zich op die wijze te ge-
dragen.

De Commissie bracht in deze zaak voor de eerste keer tijdens een fase-II-onderzoek bezwaren naar voren die
tot ernstige twijfel uit het oogpunt van artikel 2, lid 4, van de concentratieverordening leidden. Er bestond na-
melijk een risico van coördinatie van het concurrentiegedrag tussen ACC (een volle dochteronderneming
van AT&T), BT en Telewest, waarin AT&T via TCE een participatie van 22% heeft, en dit met betrekking tot
diensten van AT&T/Unisource in het Verenigd Koninkrijk. De Commissie vreesde dat de oprichting van de
gemeenschappelijke dochteronderneming tot coördinatie van het concurrentiegedrag van de partijen zou
kunnen leiden. Om dit bezwaar weg te nemen, bood AT&T aan ACC UK te verkopen. AT&T verbond zich
ook tot een meer structurele scheiding tussen AT&T en Telewest. Voorts ging AT&T, nu AT&T UK zou wor-
den ontbonden, de verplichting aan een andere onderneming de mogelijkheid te bieden AUCS-diensten
(mundiale telecommunicatiediensten, aangeboden door AUCS, een gemeenschappelijke dochteronderne-
ming van AT&Ten Unisource) in het Verenigd Koninkrijk te distribueren. De Commissie verklaarde de ope-
ratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt op voorwaarde dat al deze verbintenissen zouden wor-
den nagekomen.

Mannesmann/Bell Atlantic/OPI (zaak JV.17)

Op 21 mei 1999 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de verkrijging door Mannesmann en
Bell Atlantic van gezamenlijke zeggenschap over Omnitel Pronto Italia (OPI) (86). Als voorwaarde geldt
dat Olivetti zich van haar participatie in OPI ontdoet, indien het overnamebod dat zij op Telecom Italia
heeft uitgebracht, succesvol is. De Commissie kwam na onderzoek van de aanmelding tot de conclusie
dat er geen ernstige twijfel bestond omtrent de verenigbaarheid van de operatie met de werking van de
gemeenschappelijke markt en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
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Mannesmann is werkzaam in een aantal industrietakken en in alle segmenten van de telecommunicatiesec-
tor. Bell Atlantic is werkzaam in de telecommunicatie- en informatiesectoren in de Verenigde Staten en in be-
paalde regio’s in Europa. OPI is een van de drie operators in Italië die op het ogenblik een vergunning voor
het leveren van mobiele-telefoniediensten bezitten. Haar net bestrijkt 96% van het Italiaanse grondgebied
telt 6,5 miljoen abonnees.

De operatie zal op geen enkele markt tot marktaandelen van meer dan 15% leiden. Op nationaal niveau
— OPI is uitsluitend bedrijvig in Italië, waar zij een marktaandeel van ongeveer 30% heeft — is er geen
sprake van enige overlapping tussen de activiteiten van de partijen. De Commissie acht bijgevolg de
coördinatie tussen de oprichtende ondernemingen waartoe de operatie zou kunnen leiden,
verwaarloosbaar.

Chronopost/Correos (zaak JV.18)

Op 1 juni 1999 heeft de Commissie na een procedure overeenkomstig artikel 2, lid 4, van de concentratie-
verordening het Spaanse openbare postbedrijf, Correos y Telégrafos (Correos) toegestaan een participatie
van 50% te nemen in Jet Worldwide España, een dochteronderneming van het Franse bedrijf La Poste (87).

De gemeenschappelijke onderneming, die tot “Chronopost España SA” zal worden herdoopt, zal zich
bezighouden met het expresvervoer van documenten en pakjes in Spanje. De aangemelde operatie
bestaat in de sluiting van een overeenkomst waarbij de moedermaatschappijen gezamenlijk zeggenschap
over de gemeenschappelijke onderneming verkrijgen. De Commissie heeft besloten zich niet tegen de
operatie te verzetten en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren, omdat ze noch
tot het in het leven roepen of versterken van een machtspositie, noch tot concurrentieverstorende
samenwerking tussen de moedermaatschappijen leidt.

KLM/Alitalia (zaak JV.19)

Op 11 augustus 1999 heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de voorgenomen
concentratie van KLM en Alitalia (88). De twee luchtvaartmaatschappijen waren voornemens zowel hun
activiteiten op het gebied van het geregeld luchtvervoer van reizigers als hun activiteiten op het gebied
van het luchtvervoer van vracht geleidelijk te integreren. Volgens hun alliantieovereenkomst zouden
KLM en Alitalia vanaf 1 november 1999 als één economische entiteit handelen.

Bij haar goedkeuring van de operatie ging de Commissie ervan uit dat de activiteiten van KLM en
Alitalia in zeer ruime mate complementair zijn, zodat geen ernstige bezwaren uit het oogpunt van de
mededinging rijzen. Er deden zich echter ten gevolge van de alliantie tussen KLM en Alitalia
concurrentieproblemen voor op de twee routes die de “hubs” van de twee maatschappijen met elkaar
verbinden: Amsterdam-Milaan en Amsterdam-Rome.

KLM en Alitalia zijn op het ogenblik de enige luchtvaartmaatschappijen die op deze twee routes
werkzaam zijn. Door de operatie zou bijgevolg een monopolie op deze routes zijn ontstaan. Om deze
concurrentieverstorende situatie te verhelpen, hebben KLM en Alitalia voorgesteld een reeks
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(88) PB C 96 van 5.4.2000; persmededeling IP/99/628 van 11.8.1999.



maatregelen te treffen om de toetreding van potentiële concurrenten te vergemakkelijken. Hun
verbintenissen houden het volgende in:

— KLM en Alitalia zullen tot 224 slots per week beschikbaar stellen voor nieuwkomers die op een van de
twee betrokken routes werkzaam willen worden. Dit zal concurrerende luchtvaartmaatschappijen in staat
stellen op elke route tot vier retourvluchten per dag uit te voeren, waaronder twee vluchten op piekuren;

— KLM en Alitalia zullen tot 112 extra slots per week beschikbaar stellen, zodat luchtvaarmaatschap-
pijen die op het ogenblik geen van de luchthavens van Amsterdam, Milaan of Rome aandoen, een tus-
senstop op een van deze luchthavens kunnen inlassen en vandaar naar een van de twee andere lucht-
havens vliegen. Hierdoor zullen aanzienlijk meer luchtvaartmaatschappijen op de routes Amsterdam-
Milaan en Amsterdam-Rome kunnen vliegen door deze routes op hun bestaand netwerk aan te sluiten;

— KLM en Alitalia zullen hun aantal vluchten op de route Amsterdam-Milaan en/of de route
Amsterdam-Rome verminderen, wanneer een nieuwe luchtvaartmaatschappij op die route(s)
werkzaam wordt. Deze vermindering zal gelijk zijn aan het aantal vluchten van de nieuwe
maatschappij, tot een maximum van 40 % van het aantal door KLM en Alitalia uitgevoerde vluchten;

— KLM en Alitalia zullen met de nieuwe luchtvaartmaatschappij “interlining”-overeenkomsten sluiten;

— KLM en Alitalia zullen de nieuwe luchtvaartmaatschappij de gelegenheid bieden deel te nemen aan
hun “Frequent Flyer Programme”;

— KLM en Alitalia zullen zich ervan onthouden door middel van stelsels van getrouwheids- of andere
kortingen reisagentschappen en zakelijke klanten in Nederland en Italië aan zich te binden;

— KLM en Alitalia zullen ervoor zorgen dat, zodra een concurrerende luchtvaartmaatschappij op de
betrokken route(s) werkzaam is geworden, het eerste scherm van het geautomatiseerd
boekingssysteem (CRS) niet volledig met de vluchten van de alliantie wordt gevuld (bv. door voor
de vluchten van de alliantie slechts één lijn te gebruiken). De consumenten zullen over de precieze
“code-share”-regelingen worden geïnformeerd.

Skandia/Storebrand/Pohjola (zaak JV.21)

De Commissie heeft op 17 augustus 1999 haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van een gemeen-
schappelijke onderneming door de Zweedse verzekeringsgroep Skandia, de Noorse verzekeringsgroep Sto-
rebrand en de Finse verzekeringsgroep Pohjola; de nieuwe onderneming zal in geheel Noord-Europa werk-
zaam zijn als schadeverzekeraar.

Skandia, Storebrand en Pohjola hebben elk hun schadeverzekeringsactiviteiten en -portefeuilles
ingebracht in de gemeenschappelijke onderneming, die in Zweden is gevestigd en bijkantoren in
Noorwegen en Finland heeft.

De operatie heeft voornamelijk gevolgen op de verschillende markten voor schadeverzekeringsproducten in
Zweden, Noorwegen en Finland. Op één uitzondering na was echter op elke markt de toename van het markt-
aandeel beperkt en waren op elke markt andere grote maatschappijen aanwezig die voor daadwerkelijke con-
currentie zorgden. De uitzondering was Noorwegen, waar Skandia via haar volle dochteronderneming Vesta
een sterke marktpositie innam.
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Het gecombineerde marktaandeel van Storebrand en Vesta in Noorwegen was van dien aard dat de
Commissie in dit opzicht ernstige bezwaren tegen de operatie had. De partijen verbonden zich er echter
toe Vesta af te stoten, hetgeen de Commissie toereikend achtte om aan haar bezwaren tegemoet te komen.

De Commissie onderzocht ook of er een ernstig risico bestond dat de oprichting van de gemeenschappelijke
onderneming tot coördinatie van het concurrentiegedrag van de moedermaatschappijen op het gebied van le-
vensverzekeringen in Zweden, Noorwegen en Finland zou leiden. Zij kwam tot de conclusie dat dit niet wa-
rschijnlijk was.

De Commissie kwam bijgevolg tot de slotsom dat de operatie noch op de gemeenschappelijke markt,
noch in de EER bezwaren uit het oogpunt van de mededinging deed rijzen, en zij besloot derhalve zich
niet tegen de operatie te verzetten en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en met de
werking van de EER te verklaren.

Fujitsu/Siemens (zaak JV.22)

De Commissie heeft op 30 september 1999 besloten goedkeuring te verlenen voor de oprichting van een
gemeenschappelijke onderneming door Fujitsu en Siemens (89). De operatie heeft tot doel de activiteiten
van de twee ondernemingen in Europa samen te voegen met het oog op de ontwikkeling, productie en
verkoop van informaticamateriaal en aanverwante producten, waaronder desktop-pc’s, draagbare pc’s,
werkstations, servers en opslagsystemen. De Commissie toetste de operatie aan de
concentratieverordening (90) en met name aan aartikel 2, lid 4, van de verordening, dat bepaalt dat, indien
de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming een coördinatie van het concurrentiegedrag van
de moedermaatschappijen tot doel of tot gevolg heeft, de operatie ook moet worden beoordeeld aan de
hand van de criteria van artikel 81 van het EG-Verdrag.

De Commissie onderzocht of de operatie zou leiden tot het in het leven roepen of versterken van een
machtspositie op de markten waar de gemeenschappelijke onderneming werkzaam zou zijn. Gezien de
marktaandelen van de moedermaatschappijen en de aanwezigheid van sterke concurrenten op al die
markten, kwam de Commissie tot de conclusie dat dit risico uitgesloten was. Slechts op de markt voor
financiële werkstations stelde de Commissie een zekere coördinatie vast. Deze werkstations worden in
de banksector gebruikt. Het gaat om automatische loketten en geldautomaten die met een centrale
computer verbonden zijn. Om de bezwaren uit het oogpunt van de mededinging op deze bijzondere
markt weg te nemen, verbond Siemens zich ertoe Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH,
een op dit gebied werkzame dochteronderneming, op de in overleg met de Commissie vastgestelde
voorwaarden van de hand te doen. Dit is de eerste keer dat een van de aanmeldende partijen in een
concentratiezaak tijdens de eerste fase van het onderzoek de verbintenis heeft aangegaan tot afstoting
van een dochteronderneming op een markt waar er een risico van coördinatie van het concurrentiegedrag
bestond (91).

Uit deze verbintenis blijkt hoeveel belang de Commissie hecht aan de toetsing van de oprichting van de
gemeenschappelijke ondernemingen aan artikel 2, lid 4, van de concentratieverordening. De Commissie
laat zich bij haar onderzoek naar een mogelijke coördinatie van het concurrentiegedrag van de
moedermaatschappijen op markten waar er een risico van coördinatie in de zin van artikel 2, lid 4,
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(89) PB C 318 van 5.11.1999, blz. 15; persmededeling IP/99/719 van 1.1.1999.
(90) Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad, zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/97.
(91) De in zaak IV/M.1327 – NC/Canal+/CDPQ/Bank America tijdens fase I aangegane verbintenis had geen

betrekking op een afstoting van activiteiten.



bestaat, leiden door de criteria van artikel 2, lid 1; zij houdt dus rekening met de structuur van de
relevante markten en met de positie van de partijen op die markten. In casu heeft de Commissie derhalve
de operatie goedgekeurd, op voorwaarde dat de betrokken onderneming de door haar aangegane
verbintenis ten volle nakomt.

Telefonica/Portugal Telecom/Médi Télécom (zaak JV.23)

Op 17 december 1999 heeft de Commissie Telefónica Intercontinental en Portugal Telecom International
toegestaan gezamenlijk zeggenschap te verkrijgen over Médi Télécom, de tweede GSM-operator met een
vergunning in Marokko (92). De operatie houdt in dat Telefónica Intercontinental en Portugal Telecom
International 69 % van de aandelen van Médi Télécom verwerven. De overige aandeelhouders zijn lokale
investerings- en industriële groepen.

Telefónica en Portugal Telecom zijn de gevestigde operators in Spanje respectievelijk Portugal. Zij
bieden zakelijke klanten en particulieren een volledig gamma van telefoniediensten aan. Médi Télécom
is in het leven geroepen om in Marokko een bedrijf op te richten en te exploiteren dat mobiele-
telecommunicatiediensten aanbiedt. Het zal de tweede operator zijn die dergelijke diensten aanbiedt, en
het zal direct concurreren met de gevestigde operator, tot dusver de enige met een vergunning op de
betrokken markt. Médi Télécom zal uitsluitend op het Marokkaanse grondgebied als leverancier van
mobiele-telecommunicatiediensten werkzaam zijn. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de
operatie niet zal leiden tot het in het leven roepen of versterken van een machtspositie op de
Marokkaanse markt (met betrekking tot welke de Commissie niet tot toetsing aan de communautaire
mededingingsregels bevoegd is), noch op enige ruimer omschreven markt. De operatie zal evenmin tot
concurrentieverstorende samenwerking tussen de moedermaatschappijen leiden; de samenwerking zal
niet verder reiken dan is vastgelegd in een algemene, reeds in 1997 bij de Commissie aangemelde
samenwerkingsovereenkomst.

Bertelsmann/Planeta/BOL Spain (zaak JV.24)

Op 3 december 1999 heeft de Commissie de concentratie tussen Bertelsmann AG en Planeta Corporación
SRL goedgekeurd (93) De operatie bestaat erin dat de partijen gezamenlijk zeggenschap verwerven over
Books On-Line Ibérica SA (BOL Spain). De operatie leidt niet tot het in het leven roepen of versterken
van een machtspositie.

De partijen zullen hun on-line-verkoop van boeken in het Spaans en in de andere in Spanje officieel
erkende talen in BOL Spain onderbrengen. Hiertoe neemt Planeta een participatie van 50 % in BOL
Spain, die vóór de operatie een volle dochteronderneming van Bertelsmann was.

De partijen zijn werkzaam op de markten voor de verkoop op afstand en de verkoop via Internet van
boeken in Spanje, maar zij zijn niet dominant op die markten. Niets wees op coördinatie van het
concurrentiegedrag op deze of andere markten.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat, gelet op de marktpositie van de partijen, niet valt
te verwachten dat er op de markt voor het uitgeven van boeken in Spanje enige prikkel tot coördinatie
zal bestaan. De positie van Bertelsmann op deze markt is verwaarloosbaar en Planeta is niet dominant.
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(92) PB C 22 van 26.1.2000.
(93) PB C 323 van 11.11.1999; persmededeling IP/99/948 van 7.12.1999.



Bovendien zijn de markten voor de verkoop op afstand en de verkoop via Internet van boeken nieuwe
markten, die in Spanje nog maar een zeer klein deel uitmaken van de boekenmarkt in haar geheel. Spanje
is voor de moedermaatschappijen, wat hun upstream-activiteiten betreft, van zeer gering commercieel
belang. Tenslotte is er geen sprake van een regeling die BOL Spain verbiedt boeken van andere uitgevers
te verkopen. De operatie creëert bijgevolg geen prikkel tot coördinatie van het concurrentiegedrag van
de moedermaatschappijen.

Sony/Time Warner/CDNow (zaak JV.25)

Op 21 december 1999 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de overname van CDNow, een
on-line-detailverkoper van muziek, home-video en andere producten van de amusementsindustrie, door
Time Warner en Sony. CDNow is een dochteronderneming geworden van een nieuwe vennootschap,
Holdco, die gezamenlijk wordt gecontroleerd door Time Warner en Sony (94). Het marktaandeel van
CDNow op de markt waar zij werkzaam is, is klein, net zoals die van Time Warner en Sony. In
horizontaal opzicht zal de operatie bijgevolg niet tot het in het leven roepen of versterken van een
machtspositie leiden. In verticaal opzicht zal de operatie evenmin iets aan de bestaande
concurrentiesituatie veranderen, omdat Time Warner en Sony hun muziek- en home-videoproducten via
andere distributeurs en detailhandelaren in de EER en op de wereldmarkt zullen moeten blijven
verkopen. De operatie zal ook geen coördinatie van het concurrentiegedrag van Time Warner en Sony
tot gevolg hebben.

Freecom/Dangaard (zaak JV.26)

De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming
door de Duitse ondernemingen BHS Holding GmbH & Co KG/Debitel AG en de Deense ondernemingen
Fleggaard Holding AS/Fleggaard Partner AS (95). De moedermaatschappijen hebben hun groothandelsbe-
drijven (FreeCom GmbH en Dangaard Holding AS) voor mobiele-telecommunicatieapparatuur, met name
draagbare telefoons, en aanverwante diensten met toegevoegde waarde (zoals «hot-line»- en hersteldien-
sten, promotiecampagnes voor detailhandelaren, samenstelling van paketten voor detailhandelaren) in de
gemeenschappelijke onderneming ondergebracht. Door de operatie kan de gemeenschappelijke onderne-
ming haar klanten als een bedrijf met een paneuropese structuur tegemoet treden en kan zij de toenemende
concurrentie van netwerkoperators en dienstverrichters bij het in de handel brengen van draagbare telefo-
ns beter het hoofd bieden.

Hoewel zij het niet strikt noodzakelijk achtte de relevante productmarkt in bijzonderheden te omschrijven,
was de Commissie geneigd de groothandel enerzijds en het verrichten van aanverwante diensten met toege-
voegde waarde anderzijds als twee afzonderlijke markten te beschouwen. De vraag of de geografische markt
een communautaire markt was of uit nationale markten bestond, kon worden opengelaten. FreeCom nam een
stevige positie in op de Duitse markt, terwijl Dangaard sterk stond op de Scandinavische markten en in Zwit-
serland. In geografisch opzicht waren de activiteiten van de twee ondernemingen bijgevolg grotendeels
complementair. In Duitsland, waar de activiteiten van de partijen elkaar overlapten, zou het marktaandeel
van de gemeenschappelijke onderneming op de groothandelsmarkt niet meer dan 15 % bedragen.

De Commissie kwam tot de conclusie dat de operatie noch tot het ontstaan van een machtspositie, noch
tot concurrentieverstorende samenwerking tussen de moedermaatschappijen van de gemeenschappelijke
onderneming zou leiden.
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(94) PB C 339 van 26.11.1999, blz. 9; persmededeling IP/99/1022 van 22.12.1999.
(95) PB C 365 van 18.12.1999; persmededeling IP/99/931 van 2.12.1999.



D — Beschikkingen van de Commissie

1. Beschikkingen op grond van de artikelen 6 en 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89
van de Raad

1.1. Beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad
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Zaak nr. Naam Datum PB Datum
beschik- publicatie
king

IV/M.1358 Philips/Lucent Technologies (deconcentratie) 6.1.1999 C 39/13 13.2.1999

IV/M.1387 Lufthansa/Menzies/Sigma At Manchester 13.1.1999 C 25/18 30.1.1999

IV/M.1380 Siebe/BTR 13.1.1999 C 68/10 11.3.1999

IV/M.1360 Akzo Nobel/Glaverfin/Eijkelkamp 13.1.1999 C 73/9 17.3.1999

IV/M.1355 Newell/Rubbermaid 13.1.1999 C 109/3 20.4.1999

IV/M.1402 Gaz de France/Bewag/Gasag 20.1.1999 C 32/6 6.2.1999

IV/M.1388 Total/Petrofina 22.1.1999

IV/M.1394 Alba/Otto 26.1.1999 C 41/4 16.2.1999

IV/M.1330 Pechiney/Samancor 26.1.1999 C 41/4 16.2.1999

IV/M.1346 EDF/London Electricity 27.1.1999 C 92/10 1.4.1999

IV/M.1328 KLM/Martinair (II) 1.2.1999 C 42/9 17.2.1999

IV/M.1401 Recoletos/Unedisa 1.2.1999 C 73/8 17.3.1999

IV/M.1400 Rexam/PLM 1.2.1999 C 69/15 12.3.1999

IV/M.1375 Volkswagen/Ford/Autoeuropa 2.2.1999 C 67/5 10.3.1999

IV/M.1382 Tyco/AMP 3.2.1999 C 60/10 2.3.1999

IV/M.1411 Deutsche Bank/Coral 3.2.1999 C 60/10 2.3.1999

IV/M.1398 Deutsche Bank/Credit Lyonnais Belgium 3.2.1999 C 90/5 31.3.1999

IV/M.1376 Cargill/Continental Grain 3.2.1999 C 52/8 23.2.1999

IV/M.1329 Usinor/Cockerill 4.2.1999 C 69/17 12.3.1999

IV/M.1357 Nordic Capital/Hilding Anders 4.2.1999 C 62/8 4.3.1999

IV/M.1363 Dupont/Hoechst/Herberts 5.2.1999 C 64/2 6.3.1999

IV/M.1391 International Paper/Union Camp 5.2.1999 C 63/4 5.3.1999

IV/M.1379 Valmet/Rauma 8.2.1999 C 56/15 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 Springer 15.2.1999 C 122/19 4.5.1999

IV/M.1405 TNT Post Group/JET Services 15.2.1999 C 67/5 10.3.1999

IV/M.1410 Deutsche Post/Danzas 17.2.1999 C 102/9 13.4.1999

IV/M.1419 Groupe Cofinoga/BNP 19.2.1999 C 80/7 23.3.1999

IV/M.1347 Deutsche Post/Securicor 23.2.1999 C 72/6 16.3.1999

IV/M.1435 Ford/Jardine 23.2.1999 C 73/9 17.3.1999

IV/M.1408 Halifax/Cetelem 26.2.1999 C 69/15 12.3.1999

IV/M.1437 CVC/WMO — Wavin 26.2.1999 C 109/5 20.4.1999

IV/M.1403 Astra/Zeneca 26.2.1999 C 335/3 23.11.1999

IV/M.1371 La Poste/Denkhaus 26.2.1999 C 208/4 22.7.1999
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IV/M.1423 CRH/Ibstock 1.3.1999 C 107/4 16.4.1999

IV/M.1442 MMP/AFP 3.3.1999 C 76/13 19.3.1999

IV/M.1420 BASF/Svalöf Weibull 3.3.1999 C 74/6 18.3.1999

IV/M.1460 Lafarge/Titan 3.3.1999

IV/M.1447 Deutsche Post/trans-o-flex 4.3.1999 C 69/16 12.3.1999

IV/M.1365 FCC/Vivendi 4.3.1999 C 120/20 1.5.1999

IV/M.1349 CVC Capital Partners/Dynoplast 8.3.1999 C 94/16 7.4.1999

IV/M.1341 Westdeutsche Landesbank/Carlson/Thomas Cook 8.3.1999 C 102/9 13.4.1999

IV/M.1456 Dura/Adwest 11.3.1999 C 130/7 11.5.1999

IV/M.1462 TRW/Lucas Varity 11.3.1999 C 88/8 30.3.1999

IV/M.1413 Thomson-CSF/Racal Electronics 15.3.1999 C 94/16 7.4.1999

IV/M.1446 Daimler Chrysler/Adtranz-ABB Daimler Benz
Transportation 15.3.1999 C 97/7 9.4.1999

IV/M.1397 Sanofi/Synthélabo 15.3.1999 C 117/4 29.4.1999

IV/M.1338 Teksid/Renault 15.3.1999 C 139/3 19.5.1999

IV/M.1406 Hyundai/KIA 17.3.1999

IV/M.1415 BAT/Rothmans 17.3.1999 C 120/21 1.5.1999

IV/M.1475 Dexia/Crediop 24.3.1999

IV/M.1433 Carrier Corporation/Toshiba 25.3.1999 C 109/2 20.4.1999

IV/M.1488 William Hill/Cinven/CVC 26.3.1999 C 109/5 20.4.1999

IV/M.1464 Total/Petrofina (II) 26.3.1999

IV/M.1452 Ford/Volvo 26.3.1999 C 304/4 21.10.1999

IV/M.1476 Adecco/Delphi 26.3.1999 C 176/9 22.6.1999

IV/M.1386 VIAG/Algroup 30.3.1999

IV/M.1466 Eaton Corporation/Aeroquip-Vickers 31.3.1999 C 130/8 11.5.1999

IV/M.1461 Rabobank — Beeck/Homann 6.4.1999

IV/M.1440 Lucent Technologies/Ascend Communications 6.4.1999 C 139/4 19.5.1999

IV/M.1477 Metallgesellschaft/GEA 7.4.1999 C 139/5 19.5.1999

IV/M.1369 Thyssen Handel/Mannesmann Handel 
(zie IV/EGKS.1292) 7.4.1999 C 208/3 22.7.1999

IV/M.1450 SMS/Mannesmann Demag 8.4.1999 C 176/10 22.6.1999

IV/M.1453 AXA/GRE 8.4.1999

IV/M.1482 Kingfisher/Grosslabor 12.4.1999 C 176/12 22.6.1999

IV/M.1412 Hutchison Whampoa/RMPM/ECT 14.4.1999 C 127/3 7.5.1999

IV/M.1432 Agfa-Gevaert/Sterling 15.4.1999 C 228/11 11.8.1999

IV/M.1467 Rohm and Haas/Morton 19.4.1999 C 157/7 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 137/7 18.5.1999

IV/M.1396 AT&T/IBM Global Network 22.4.1999 C 287/4 8.10.1999

IV/M.1465 Deutsche Telekom/Max Mobil 22.4.1999 C 143/6 21.5.1999

IV/M.1496 Olivetti/Telecom Italia 22.4.1999 C 216/9 29.7.1999

IV/M.1407 Bertelsmann/Mondadori 22.4.1999 C 145/4 26.5.1999

IV/M.1384 Deutsche Bank/Bankers Trust 22.4.1999 C 143/7 21.5.1999

IV/M.1481 Denso/Magneti Marelli 26.4.1999 C 139/5 19.5.1999

IV/M.1381 Imetal/English China Clays 26.4.1999

IV/M.1409 Fyffes/Capespan 27.4.1999 C 193/6 9.7.1999
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IV/M.1485 Carlyle/Honsel 28.4.1999 C 203/10 17.7.1999

IV/M.1309 Matra/Aérospatiale 28.4.1999 C 133/5 13.5.1999

IV/M.1518 Lear/United Technologies 29.4.1999 C 181/18 26.6.1999

IV/M.1449 Sabena/Snecma 29.4.1999 C 216/9 29.7.1999

IV/M.1514 Vivendi/US Filters 29.4.1999 C 152/3 1.6.1999

IV/M.1431 Ahlstrom/Kvaerner 3.5.1999

IV/M.1448 Man Roland/Omnigraph (II) 5.5.1999 C 178/14 23.6.1999

IV/M.1447 Deutsche Post/trans-o-flex 5.5.1999 C 130/9 11.5.1999

IV/M.1479 Thomson/Banco Zaragozano/Caja Madrid/Indra 5.5.1999 C 148/4 28.5.1999

IV/M.1487 Johnson & Son/Melitta/Cofresco 6.5.1999 C 157/7 4.6.1999

IV/M.1459 Bertelsmann/Havas/BOL 6.5.1999

IV/M.1502 Kuoni/First Choice 6.5.1999 C 139/3 19.5.1999

IV/M.1489 YIT/Valmet/Rauma 6.5.1999 C 263/6 17.9.1999

IV/M.1474 Maersk/Safmarine 7.5.1999 C 176/9 22.6.1999

IV/M.1506 Singapore Airlines/Rolls-Royce 10.5.1999 C 176/11 22.6.1999

IV/M.1500 TPG/Technologistica 11.5.1999 C 176/10 22.6.1999

IV/M.1519 Renault/Nissan 12.5.1999 C 178/14 23.6.1999

IV/M.1521 UBS/Groupe Valfond 19.5.1999 C 155/6 2.6.1999

IV/M.1430 Vodafone/Airtouch 21.5.1999 C 295/2 15.10.1999

IV/M.1255 Flughafen Berlin 21.5.1999 C 186/8 2.7.1999

IV/M.1491 Robert Bosch/Magneti Marelli 25.5.1999 C 183/3 29.6.1999

IV/M.1493 United Technologies/Sundstrand 25.5.1999 C 206/19 21.7.1999

IV/M.1328 KLM/Martinair (II) 25.5.1999 C 162/7 9.6.1999

IV/M.1526 Ford/Kwik-Fit 31.5.1999 C 298/10 16.10.1999

IV/M.1404 General Electric/Alstom 1.6.1999 C 205/3 20.7.1999

IV/M.1469 Solvay/BASF 2.6.1999 C 197/2 14.7.1999

IV/M.1484 Alstom/ABB 2.6.1999

IV/M.1434 Schneider/Lexel 3.6.1999 C 176/12 22.6.1999

IV/M.1362 Baywa AG/RWA 3.6.1999 C 191/7 8.7.1999

IV/M.1498 Aegon/Transamerica 7.6.1999 C 237/4 20.8.1999

IV/M.1516 Thomson-CSF/Eurocopter 10.6.1999 C 216/10 29.7.1999

IV/M.1529 Havas Advertising/Media Planning 10.6.1999 C 190/5 7.7.1999

IV/M.1560 TI Group/Walbro 11.6.1999 C 189/6 6.7.1999

IV/M.1522 CSME/MSCA/Rock 11.6.1999

IV/M.1561 Getronics/Wang 15.6.1999 C 189/6 6.7.1999

IV/M.1541 Kingfisher/ASDA 15.6.1999 C 137/4 18.5.1999

IV/M.1527 Otto Versand/Freemans 16.6.1999 C 211/15 23.7.1999

IV/M.1512 Dupont/Pioneer Hi-Bred International 21.6.1999 C 208/3 22.7.1999

IV/M.1567 Lucchini/Ascometal (zie ook IV/EGKS.1309) 21.6.1999 C 236/5 19.8.1999

IV/M.1533 Artemis/Sanofi Beauté 21.6.1999

IV/M.1509 Ispat/Unimetal 22.6.1999 C 193/6 9.7.1999

IV/M.1492 Hyundai Electronics/LG Semicon 23.6.1999

IV/M.1438 British Aerospace/GEC Marconi 25.6.1999 C 241/8 26.8.1999

IV/M.1564 Astrolink 25.6.1999

IV/M.1609 Elf/Saga 25.6.1999 C 197/2 14.7.1999
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IV/M.1558 Cinven/Investcorp/Zeneca Chemicals 25.6.1999 C 228/12 11.8.1999

IV/M.1580 CAI/Platinum 28.6.1999 C 227/19 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 208/4 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 216/10 29.7.1999

IV/M.1573 Norsk Hydro/SAGA 5.7.1999 C 162/5 9.6.1999

IV/M.1572 ISS/Abilis 5.7.1999 C 248/10 1.9.1999

IV/M.1539 CVC/Danone/Gerresheimer 5.7.1999 C 214/7 27.7.1999

IV/M.1549 Deutsche Post/ASG 8.7.1999 C 227/18 10.8.1999

IV/M.1581 AT&T/Unisource/AUCS 8.7.1999 C 328/7 17.11.1999

IV/M.1562 Heidelberger Zement/Scancem 12.7.1999

IV/M.1517 Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson 13.7.1999 C 248/10 1.9.1999

IV/M.1471 Statoil/ICA 14.7.1999

IV/M.1585 DFDS/FLS Industries/DAN Transport 14.7.1999 C 228/11 11.8.1999

IV/M.1595 British Steel/Hoogovens (zie IV/EGKS.1310) 15.7.1999 C 277/5 30.9.1999

IV/M.1606 EDF/South Western Electricity 19.7.1999 C 248/9 1.9.1999

IV/M.1510 BT/AT&T/Japan Telecom 19.7.1999

IV/M.1588 TYCO/Raychem 20.7.1999 C 342/12 30.11.1999

IV/M.1603 General Motors Acceptance Corporation/AAS 22.7.1999 C 228/12 11.8.1999

IV/M.1534 Pinault-Printemps-Redoute/Gucci 22.7.1999 C 290/2 12.10.1999

IV/M.1592 Toyota Motor/Toyota Denmark 23.7.1999 C 248/9 1.9.1999

IV/M.1470 Goodyear/Sumitomo 23.7.1999 C 227/19 10.8.1999

IV/M.1551 AT&T/Mediaone 23.7.1999 C 277/5 30.9.1999

IV/M.1612 Wal-Mart/ASDA 23.7.1999 C 225/12 7.8.1999

IV/M.1556 Mo Och Domsjö/SCA 23.7.1999 C 264/18 18.9.1999

IV/M.1598 Hicks, Muse, Tate & Furst Investment Partners/
Hillsdown Holdings 30.7.1999 C 278/4 1.10.1999

IV/M.1553 France Télécom/Editel/Lince 30.7.1999 C 11/5 14.1.2000

IV/M.1589 Meritor/ZF Friedrichshafen 2.8.1999 C 262/6 16.9.1999

IV/M.1504 NSR/VSN/CMI/IGO Plus 2.8.1999 C 287/3 8.10.1999

IV/M.1412 Hutchison Whampoa/RMPM/ECT 2.8.1999 C 256/5 9.9.1999

IV/M.1547 Lufthansa/Amadeus/Start 2.8.1999 C 241/8 26.8.1999

IV/M.1616 Antonio De Sommer Champalimaud/Banco Santander 
Central Hispanoamericano 3.8.1999 C 306/37 23.10.1999

IV/M.1574 Kirch/Mediaset 3.8.1999 C 255/3 8.9.1999

IV/M.1494 Sair Group/AOM 3.8.1999 C 245/29 28.8.1999

IV/M.1593 STS/Teerbau 9.8.1999 C 275/7 29.9.1999

IV/M.1615 HSBC/Lindengruppen/CIH 9.8.1999

IV/M.1378 Hoechst/Rhône-Poulenc 9.8.1999 C 254/5 7.9.1999

IV/M.1637 DB Investments/SPP/Öhman 11.8.1999 C 11/3 14.1.2000

IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo 17.8.1999

IV/M.1594 Preussag/Babcock Borsig 17.8.1999 C 292/3 13.10.1999



MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

CONCENTRATIECONTROLE 231

IV/M.1631 Suez Lyonnaise/NALCO 20.8.1999 C 287/4 8.10.1999

IV/M.1629 Knorr Bremse/Mannesmann 20.8.1999

IV/M.1618 Bank of New York/Royal Bank of Scotland Trust Bank 25.8.1999

IV/M.1661 Crédit Lyonnais/Allianz-Euler/JV 26.8.1999 C 285/6 7.10.1999

IV/M.1617 Royal & Sun Alliance/Trygg-Hansa 26.8.1999

IV/M.1640 Aceralia/UCIN (Zie ook IV/EGKS.1313) 26.8.1999 C 5/9 8.1.2000

IV/M.1660 Bank of New York/Royal Bank of Scotland/RBSI 
Security Services 26.8.1999

IV/M.1632 Reckitt + Colman/Benckiser 3.9.1999 C 332/14 20.11.1999

IV/M.1431 Ahlstrom/Kvaerner 7.9.1999 C 263/3 17.9.1999

IV/M.1559 STN Atlas Marine Electronics/Sait Radio Holland 8.9.1999 C 278/5 1.10.1999

IV/M.1596 Accor/Blackstone/Colony/Vivendi 8.9.1999 C 347/7 3.12.1999

IV/M.1653 Buhrmann/Corporate Express 8.9.1999 C 278/4 1.10.1999

IV/M.1670 Geril/Fcc Construccion/Engil 10.9.1999 C 278/6 1.10.1999

IV/M.1621 Pakhoed/Van Ommeren (II) 10.9.1999 C 282/3 5.10.1999

IV/M.1627 CU Italia/Banca delle Marche/JV 13.9.1999 C 278/5 1.10.1999

IV/M.1633 RWE Umwelt/Vivendi/Berliner Wasserbetriebe 13.9.1999

IV/M.1630 Air Liquide/BOC 16.9.1999 C 266/4 21.9.1999

IV/M.1642 Elf Aquitaine/Totalfina 17.9.1999

IV/M.1644 Wienerberger/DSCB/Steinzeug 17.9.1999 C 4/9 7.1.2000

IV/M.1623 Allied Signal/MTU 20.9.1999 C 11/3 14.1.2000

IV/M.1524 Airtours/First Choice 22.9.1999

IV/M.1656 Huhtamäki OYJ/Packaging Industries Van Leer 23.9.1999 C 287/3 8.10.1999

IV/M.1643 IBM/Sequent 23.9.1999 C 342/12 30.11.1999

IV/M.1682 Ashland/Superfos 23.9.1999 C 309/3 28.10.1999

IV/M.1669 Deutsche Telekom/One2One 27.9.1999 C 309/3 28.10.1999

IV/M.1674 Maersk/ECT 27.9.1999

IV/M.1557 EDF/Louis Dreyfus 28.9.1999 C 323/11 11.11.1999

IV/M.1691 Aegon/Guardian Life 28.9.1999 C 313/7 30.10.1999

IV/M.1532 BP Amoco/Atlantic Richfield 29.9.1999

IV/M.1383 Exxon/Mobil 29.9.1999

IV/M.1649 GEFCO/KN Elan 30.9.1999 C 319/6 6.11.1999

IV/M.1659 Preussen Elektra/EZH 30.9.1999

IV/M.1654 Telexis/EDS 30.9.1999 C 313/6 30.10.1999

IV/M.1699 TPG Bacchus/Bally 30.9.1999 C 295/2 15.10.1999

IV/M.1641 Linde/AGA 1.10.1999 C 285/4 7.10.1999

IV/M.1628 Totalfina/Elf Aquitaine 5.10.1999 C 322/5 10.11.1999

IV/M.1651 Maersk/Sea-Land 6.10.1999 C 313/6 30.10.1999

IV/M.1689 Nestlé/Pillsbury/Häagen-Dazs US 6.10.1999 C 316/9 4.11.1999

IV/M.1694 EMC/Data General 6.10.1999 C 347/6 3.12.1999

IV/M.1439 Telia/Telenor 13.10.1999

IV/M.1597 Castrol/Carless/JV 14.10.1999 C 16/5 20.1.2000

IV/M.1696 Onex/Air Canada/Canadian Airlines 15.10.1999

IV/M.1686 Daimler Chrysler Services/MB-
Automobilvertriebsgesellschaft 15.10.1999

IV/M.1702 Vedior/Select Appointments 18.10.1999 C 357/5 9.12.1999
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IV/M.1698 RWA/Nordsee/Cerny 20.10.1999

IV/M.1707 Gilde Buy-Out Fund/Synbra 20.10.1999 C 351/37 4.12.1999

IV/M.1679 France Télécom/STI/SRD 21.10.1999 C 335/3 23.11.1999

IV/M.1708 Tapis Saint-Maclou/Allied Carpets Group 21.10.1999 C 326/11 13.11.1999

IV/M.1714 Föreningssparbanken/FI-Holding/FIH 21.10.1999 C 353/5 7.12.1999

IV/M.1575 Thyssen Krupp/VDM Evidal/KME Schmöle 22.10.1999

IV/M.1672 Volvo/Scania 25.10.1999 C 324/10 12.11.1999

IV/M.1697 TPG Partners II/Piaggio 25.10.1999

IV/M.1703 Phelps Dodge/Asarco 27.10.1999 C 313/7 30.10.1999

IV/M.1571 New Holland/Case 28.10.1999 C 9/12 13.1.2000

IV/M.1687 Adecco/Olsten 29.10.1999

IV/M.1587 Dana/GKN 4.11.1999 C 9/10 13.1.2000

IV/M.1732 Sydkraft/HEW/Hansa Energy Trading 4.11.1999

IV/M.1677 BT/LGT Telecom 8.11.1999 C 4/9 7.1.2000

IV/M.1348 Archer Daniels Midland/Alfred C. Toepfer 
International/Intrade 9.11.1999 C 5/7 8.1.2000

IV/M.1663 Alcan/Alusuisse 10.11.1999 C 5/8 8.1.2000

IV/M.1719 Delta Lloyd Verzekeringsgroep/Nuts Ohra 10.11.1999 C 357/5 9.12.1999

IV/M.1715 Alcan/Pechiney 10.11.1999 C 5/8 8.1.2000

IV/M.1626 Sair Group/SAA 15.11.1999

IV/M.1711 Tyco/Siemens 16.11.1999 C 11/4 14.1.2000

IV/M.1652 D’Ieteren/PGSI 17.11.1999 C 357/4 9.12.1999

IV/M.1723 Illinois Tool Works/Premark 17.11.1999

IV/M.1667 BBL/BT/ISP-Belgium 17.11.1999

IV/M.1736 UIAG/Carlyle/Andritz 17.11.1999 C 14/7 19.1.2000

IV/M.1696 Onex/Air Canada/Canadian Airlines 18.11.1999

IV/M.1681 Akzo Nobel/Hoechst Roussel VET 22.11.1999 C 11/5 14.1.2000

IV/M.1599 Dupont/Teijin 24.11.1999 C 4/10 7.1.2000

IV/M.1538 Dupont/Sabanci 24.11.1999 C 16/4 20.1.2000

IV/M.1701 Gruner + Jahr/Dekra/Faircar 24.11.1999 C 9/8 13.1.2000

IV/M.1748 Industri Kapital Ltd/Superfos 24.11.1999 C 357/4 9.12.1999

IV/M.1710 Industri Kapital 1997 Ltd (Marmorandum)/Neste 
Chemicals 29.11.1999 C 7/2 11.2.2000

IV/M.1761 Toyota Motor/Toyota France 30.11.1999 C 358/7 10.12.1999

IV/M.1650 Acea/Telefónica 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 358/7 10.12.1999

IV/M.1728 CVC/Torraspapel 3.12.1999 C 7/2 11.2.2000

IV/M.1744 UPM-Kymmene/Stora Enso/Metsäliitto/JV 3.12.1999

IV/M.1740 Heinz/United Biscuits Frozen And Chilled Foods 6.12.1999 C 4/10 7.1.2000

IV/M.1764 Skandinaviska Enskilda Banken/BFG Bank 10.12.1999
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IV/M.1768 Schoyen/Goldman Sachs/Swebus 10.12.1999 C 11/6 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 21/26 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 13/4 18.1.2000

IV/M.1771 Sedgwick Noble Lowndes/Woolwich 17.12.1999 C 16/4 20.1.2000

IV/M.1765 KKR Associates/Siemens Nixdorf Retail and 
Banking Systems 17.12.1999 C 21/26 25.1.2000

IV/M.1755 CVC/Acordis 20.12.1999

IV/M.1790 Deutsche Bank/BHS/Pago 20.12.1999 C 16/5 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 14/7 19.1.2000

IV/M.1775 Ingersoll-Rand/Dresser-Rand/Ingersoll-Dresser Pump 22.12.1999

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 5/7 8.1.2000

Zaak nr. Naam Datum PB Datum
beschik- publicatie
king

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 C 357 9.12.1999*

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 Telefónica/Port. Telecom/Medi Telecom 17.12.1999 C 22 26.1.2000

JV 25 Sony/Time Warner/CDNow 21.12.1999

JV 29 Lafarge/Readymix 20.12.1999 C 21 25.1.2000

* Verklaring van geen bezwaar
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Zaak nr. Naam Datum PB Datum 
beschik- publicatie
king

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 162/7 9.6.1999

IV/M.1383 Exxon/Mobil 9.6.1999 C 170/4 17.6.1999

IV/M.1532 BP Amoco/Atlantic Richfield 10.6.1999 C 167/5 15.6.1999

IV/M.1439 Telia/Telenor 15.6.1999 C 181/18 26.6.1999

IV/M.1578 Sanitec/Sphinx 3.8.1999 C 227/22 10.8.1999

IV/M.1601 Allied Signal/Honeywell 30.8.1999 C 259/9 11.9.1999

JV 15 BT/AT&T 30.3.1999 (Nog niet bekendge-
maakt)

1.2. Beschikkingen op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89

Zaak nr. Naam Datum beschikking

EGKS.1268 Usinor/Cockerill — 4.2.1999 4.2.1999

EGKS.1293 Thyssen Handel/Mannesmann Handel 7.4.1999

EGKS.1309 Lucchini/Ascometal 21.6.1999

EGKS.1310 British Steel/Hoogovens 15.7.1999

EGKS.1311 British Steel/Sogerail 2.8.1999

EGKS.1306 Shell/Carbones del Zulia/Ruhrkohle 16.8.1999

EGKS.1313 Aceralia/Ucin 26.8.1999

EGKS.1295 Thyssen/Usinor Grain Orientes 8.10.1999

EGKS.1316 RAG/Burton 17.11.1999

2. Beschikkingen op grond van artikel 66 van het EGKS-Verdrag

E — Persberichten

1. Beschikkingen op grond van de artikelen 6 en 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89

1.1. Beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

Referentie Datum Onderwerp

IP/99/8 7.1.1999 Commissie keurt operatie goed waarbij Philips haar aandeel in Philips Consumer 
Communications — een vroegere gemeenschappelijke onderneming van Philips 
en Lucent Technologies — terug krijgt

IP/99/19 13.1.1999 Commissie geeft groen licht voor fusie Siebe en BTR

IP/99/20 13.1.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
Menzies en Lufthansa op luchthaven Manchester

IP/99/21 14.1.1999 Commissie keurt Newelll/Rubbermaid-fusie goed

IP/99/22 13.1.1999 Commissie keurt overname Eijkelkamp door Akzo Nobel en Glaverbel goed



MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

CONCENTRATIECONTROLE 235

IP/99/42 21.1.1999 Commissie verleent goedkeurring voor operatie waarbij Gaz de France Deutsch-
land en Bewag gezamenlijke zeggenschap verwerven over GasAG

IP/99/49 27.1.1999 Commissie keurt overname London Electricity door Electricité de France goed

IP/99/50 27.1.1999 Commissie maakt geen bezwaar tegen verwerving aandelen Elsa Elbe-Saale 
Recycling GmbH — een volle dochteronderneming van Otto — door Alba 
AG & Commissie KG

IP/99/51 27.1.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
Pechiney en Samancor in de sector siliciummetalen

IP/99/62 2.2.1999 Commissie stelt grondig onderzoek in naar concentratie KLM/Martinair

IP/99/63 2.2.1999 Commissie keurt overname PLM door Rexam goed

IP/99/64 2.2.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij Recoletos gezamenlijke 
zeggenschap verwerft over uitgever El Mundo

IP/99/86 4.2.1999 Commissie keurt overname Autoeuropa door Volkswagen AG goed

IP/99/87 4.2.1999 Commissie keurt overname AMP door Tyco International goed

IP/99/88 4.2.1999 Commissie keurt overname Coral-groep (VK) door Deutsche Bank AG 
(Duitsland) goed

IP/99/89 4.2.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Commodity Marketing 
Group-divisie van Continental Grain door Cargill

IP/99/92 4.2.1999 Commissie verleent voorwaardelijke goedkeuring voor overname Cockerill 
Sambre (België) door Usinor (Frankrijk)

IP/99/93 5.2.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij Nordic Capital 
gezamenlijke zeggenschap verwerft over Zweedse meubelonderneming 
Hilding Anders

IP/99/96 8.2.1999 Commissie keurt overname Herberts AG (Duitsland) door DuPont (VSA) goed

IP/99/97 8.2.1999 Commissie keurt overname Union Camp Corporation door International 
Paper Company (beiden VSA) goed

IP/99/99 9.2.1999 Commissie keurt fusie goed van Valmet en Rauma, twee Finse ondernemingen

IP/99/100 10.2.1999 Commissie legt boetes op aan AP Møller voor laattijdige aanmelding en 
onrechtmatige tenuitvoerlegging van drie concentraties

IP/99/106 12.2.1999 Commissie keurt oprichting goed van Autofin, een gemeenschappelijke 
onderneming in de Griekse banksector

IP/99/107 12.2.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname divisie industriële 
verpakkingen van Rexam door Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

IP/99/115 16.2.1999 Commissie keurt overname Springer-Verlagsgruppe (Oostenrijk/Duitsland) 
door Bertelsmann (Duitsland) goed

IP/99/116 16.2.1999 Commissie keurt overname Jet Services door TPG goed

IP/99/124 17.2.1999 Commissie keurt overname Danzas (Zwitserland) door Deutsche Post goed

IP/99/129 23.2.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming op 
gebied van «store cards»

IP/99/134 25.2.1999 Commissie keurt oprichting gemeenschappelijke onderneming door Deutsche 
Post en Securicor goed

IP/99/135 25.2.1999 Commissie keurt overname Dagenham Motors Group PLC door Polar Motors 
Group Ltd goed

IP/99/138 1.3.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij Halifax Plc (VK) en 
Cetelem SA (Frankrijk) zeggenschap verwerven over Harry Dawn Ltd (VK)

IP/99/139 1.3.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij CVC gezamenlijke 
zeggenschap verwerft over Wavin

IP/99/140 1.3.1999 Commissie keurt overname Denkhaus (Duitsland) door La Poste (Frankrijk) 
goed

IP/99/151 3.3.1999 Commissie verleent CRH (Ierland) toestemming uitsluitende zeggenschap te 
verwerven over Ibstock (VK)
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IP/99/153 4.3.1999 Commissie keurt operatie goed waarbij AFP (Europe) Ltd de divisie golfkarton 
van Mondi Minorco Paper overneemt

IP/99/154 5.3.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij Vivendi zeggenschap 
verwerft over FCC

IP/99/155 4.3.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij BASF en Svenska 
Lantmännen Riksförbund ek för gezamenlijke zeggenschap verwerven over 
Svalöf Weibull AB

IP/99/156 4.3.1999 Commissie stemt ermee in dat Lafarge SA (Frankrijk) en Titan Cement 
Company SA (Griekenland) gezamenlijke zeggenschap verwerven over Beni 
Suef Cement Co (Egypte)

IP/99/157 5.3.1999 Commissie zal nader onderzoek instellen naar de fusie-Deutsche Post/trans-
o-flex

IP/99/162 9.3.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
Thomas Cook en Carlson in de Britse toeristische sector

IP/99/163 9.3.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij CVC Capital Partners 
gezamenlijke zeggenschap verwerft over Dynoplast Group of Companies

IP/99/167 12.3.1999 Commissie keurt overname LucasVarity door TRW goed

IP/99/175 16.3.1999 Commissie keurt fusie Sanofi-Synthélabo (Frankrijk) goed

IP/99/176 16.3.1999 Commissie keurt overname gieterijdivisie van Renault door Teksid goed

IP/99/177 16.3.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Thomson-CSF en 
Racal Electronics goed

IP/99/178 16.3.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij ABB Daimler Benz 
Transportation (Adtranz) uitsluitende zeggenschap verwerft over Daimler 
Chrysler AG

IP/99/188 18.3.1999 Commissie keurt overname Kia door Hyundai goed

IP/99/189 18.3.1999 Commissie keurt fusie-BAT/Rothmans goed in sector tabaksproducten

IP/99/196 26.3.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Carrier/Toshiba goed

IP/99/197 29.3.1999 Commissie keurt fusie Total en PetroFina goed, na toezeggingen — een deel 
van de operatie wordt verwezen naar de Franse mededingingsautoriteiten

IP/99/199 29.3.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Britse bookmaker William 
Hill door Cinven en CVC

IP/99/201 29.3.1999 Commissie keurt overname van Volvo Cars (Zweden) door Ford (USA) goed

IP/99/209 30.3.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming BT/AT & T goed — 
onder voorwaarden voor de Britse markt

IP/99/214 7.4.1999 Commissie keurt overname Aeroquip-Vickers Inc door Eaton Corporation goed

IP/99/215 7.4.1999 Commissie keurt overname GEA door Metallgesellschaft goed

IP/99/218 9.4.1999 Commissie keurt overname Guardian Royal Exchange door AXA goed — 
na toezeggingen

IP/99/219 9.4.1999 Commissie keurt overname Mannesmann Handel AG door Thyssen Handels-
union AG goed

IP/99/220 9.4.1999 Commissie verwijst fusie-Rabobank-Beeck/Homann door naar Duitse 
Bundeskartellamt

IP/99/221 9.4.1999 Commissie keurt overname Ascend Communications door Lucent Technologies 
goed

IP/99/222 9.4.1999 Commissie keurt concentratie-Sms/Mannesmann Demag goed

IP/99/226 13.4.1999 Commissie keurt overname Duitse fotolaboratorium Wegert-Großlabor door 
Kingfisher goed

IP/99/229 15.4.1999 Commissie stelt nader onderzoek in naar overname van ECT door Hutchison 
en Rotterdamse havenautoriteit

IP/99/231 16.4.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname bepaalde activiteiten van 
Sterling (VSA) door Agfa-Gevaert (België)
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IP/99/233 20.4.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Morton International door 
Rohm en Haas (beiden VSA) — onder voorwaarden

IP/99/249 22.4.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Financial Times (VK) 
en Gruner+Jahr (Duitsland) goed

IP/99/251 22.4.1999 Commissie keurt overname Lloyd Continental (Frankrijk) door Swiss Life 
(Zwitserland) goed

IP/99/252 23.4.1999 Commissie keurt overname Max Mobil (Oostenrijk) door Deutsche Telekom 
goed

IP/99/253 22.4.1999 Commissie keurt overname Telecom Italia door Olivetti (beiden Italië) goed

IP/99/255 22.4.1999 Commissie herroept oorspronkelijke beschikking inzake goedkeuring fusie-
Sanofi/Synthélabo, maar zegt dat tijdsschema geldig blijft

IP/99/256 23.4.1999 Commissie keurt overname Bankers Trust door Deutsche Bank goed

IP/99/259 23.4.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname door AT&T Corp van IBM 
Global Network business

IP/99/260 26.4.1999 Commissie keurt fusie goed van de Italiaanse boekenclubs van Mondadori en 
Bertelsmann

IP/99/262 27.4.1999 Commissie keurt overname van Magneti Marelli Manufacturing (Italië) door 
Denso Corporation (Japan) goed

IP/99/263 27.4.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname English China Clays door 
Imetal — onder voorwaarden

IP/99/276 28.4.1999 Commissie verleent Fyffes en Capespan Group toestemming voor verwerving 
gezamenlijke zeggenschap over Capespan International

IP/99/278 29.4.1999 Commissie keurt niet-militaire gedeelte van fusie Lagardère en Aérospatiale 
goed

IP/99/283 30.4.1999 Commissie keurt overname US Filter (VSA) door Vivendi (Frankrijk) goed

IP/99/284 30.4.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Snecma en Sabena goed

IP/99/285 30.4.1999 Commissie keurt overname Honsel door Carlyle goed

IP/99/289 3.5.1999 Commissie keurt overname United Technologies Automotive Inc door Lear 
Corporation goed

IP/99/297 6.5.1999 Commissie keurt overname Omnigraph (Duitsland) door MAN Roland 
(Duitsland) goed

IP/99/301 4.5.1999 Commissie maakt geen bezwaar tegen verwerving activa van het in liquidatie 
verkerende Breda Fucine Meridionale door Finmeccanica

IP/99/306 5.5.1999 Commissie opent diepgaand onderzoek naar gemeenschappelijke onderneming 
van Kvaerner en Ahlström in sector chemische cellulose

IP/99/309 7.5.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
Bertelsmann (Duitsland) en Havas (Frankrijk) voor internetverkoop Franse 
boeken

IP/99/310 7.5.1999 Commissie keurt operatie goed waarbij Johnson & Son (USA) van Dow 
Chemicals (USA) een belang van 35% overneemt in gemeenschappelijke 
onderneming Cofresco

IP/99/311 7.5.1999 Commissie keurt fusie goed van Kuoni (Zwitserland) en First Choice (VK) in 
de reissector

IP/99/312 7.5.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij Thomson-CSF (Frank-
rijk), Caja Madrid en Banco Zaragozano (Spanje) gezamenlijke zeggenschap 
verwerven over Indra (Spanje)

IP/99/315 10.5.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Safmarine Container Lines 
NV (Zuid-Afrika) door Maersk A/S (Denemarken) in lijnvaartsector

IP/99/316 10.5.1999 Commissie verleent goedkeuring voor Scandinavian Mill Service, een 
gemeenschappelijke onderneming voor algemene onderhoudsdiensten voor de 
pulp- en papiersector
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IP/99/318 11.5.1999 Deutsche Post heeft aanmelding ingetrokken van geplande concentratie met 
trans-o-flex

IP/99/320 17.5.1999 Commissie keurt verwerving van Tecnologistica (Italië) door TNT Post Group 
(Nederland) goed

IP/99/325 11.5.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Rolls-Royce, SIA en 
HAESL goed

IP/99/331 17.5.1999 Commissie geef goedkeuring voor operatie tussen Renault (Frankrijk) en 
Nissan (Japan)

IP/99/335 19.5.1999 Commissie keurt fusie-Sanofi-Synthélabo (Frankrijk) goed, op één voorwaarde

IP/99/336 19.5.1999 Commissie geeft groen licht voor overname Groupe Valfond (Frankrijk) door 
UBS (Zwitserland)

IP/99/342 25.5.1999 Commissie keurt fusie-Vodafone/AirTouch goed

IP/99/343 25.5.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Berlin Brandenburg Flughafen 
Holding door consortium van Hochtief en luchthaven van Frankfurt

IP/99/344 25.5.1999 Commissaris Van Miert verwelkomt besluit Coca-Cola om overname 
Schweppes in West-Europa op te geven

IP/99/355 26.5.1999 Commissie verleent Bosch (Duitsland) en Magneti Marelli (Italië) toestemming 
voor gemeenschappelijke onderneming

IP/99/356 26.5.1999 Commissie keurt overname Sundstrand door United Technologies (beiden 
VSA) goed

IP/99/363 1.6.1999 Commissie keurt overname Britse onderneming Kwik-Fit plc door Ford goed

IP/99/367 3.6.1999 Commissie verleent ABB en Alstom toestemming een gemeenschappelijke 
onderneming op te richten op het gebied van installaties voor stroomopwekking

IP/99/369 3.6.1999 Commissie verleent General Electric (VSA) toestemming divisie zware 
gasturbines van Alstom (Frankrijk) over te nemen

IP/99/370 3.6.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname PVC- en PVDC-activiteiten 
van BASF (Duitsland) door Solvay (België)

IP/99/374 4.6.1999 Commissie keurt overname Lexel (Denemarken) door Schneider (Frankrijk) 
goed

IP/99/375 4.6.1999 Commissie keurt operatie goed waarbij BayWa (Duitsland) en RWAGenossen-
schaft (Oostenrijk) gezamenlijke zeggenschap verwerven over RWAAG 
(Oostenrijk)

IP/99/384 9.6.1999 Commissie keurt operatie goed waarbij Aegon NV (Nederland) zeggenschap 
verwerft over Transamerica Corporation (VSA)

IP/99/388 11.6.1999 Commisie opent grondig onderzoek naar BP Amoco /Arco-concentratie

IP/99/390 11.6.1999 Commissie keurt concentratie-Media Planning/Havas Advertising goed

IP/99/391 14.6.1999 Commissie verwijst plannen voor gemeenschappelijke onderneming CSME/
MSCA/ROCK naar bevoegde Franse autoriteiten

IP/99/392 14.6.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Thomson-CSF en 
Eurocopter goed

IP/99/393 14.6.1999 Commissie keurt overname Walbro Corporation door TI Group plc goed

IP/99/397 16.6.1999 Commissie keurt fusie Kingfisher en ASDA goed

IP/99/402 17.6.1999 Commissie keurt overname Freemans (VK) door Otto Versand (Duitsland) goed

IP/99/403 18.6.1999 Commissie keurt overname Wang (VSA) door Getronics (Nederland) goed

IP/99/408 22.6.1999 Commissie verleent Artémis SA (Frankrijk) toestemming voor overname 
Sanofi Beauté (Frankrijk)

IP/99/409 22.6.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Pioneer Hi-Bred International 
Inc door DuPont de Nemours & Co (beiden VSA)

P/99/410 22.6.1999 Commissie keurt overname Ascométal (Frankrijk) door Lucchini Group (Italië) 
goed
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IP/99/421 24.6.1999 KLM heeft aanmelding van haar voorgenomen fusie met Martinair ingetrokken

IP/99/422 24.6.1999 Commissie keurt overname Franse Unimétal door Ispat (Nederland) goed

IP/99/424 25.6.1999 Commissie keurt overname LG Semicon door Hyundai Electronics Industries 
(beiden Zuid-Korea) goed

IP/99/426 28.6.1999 Commissie verleent goedkeuring voor niet-militaire gedeelte van fusie-British 
Aerospace/Marconi (VK)

IP/99/427 28.6.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij Cinven en Investcorp 
samen de divisie speciale chemie van Zeneca (allen VK) overnemen

IP/99/428 28.6.1999 Commissie verleent goedkeuring voor Astrolink, een gemeenschappelijke 
onderneming van Lockheed Martin, TRW (beiden VSA) en Telespazio (Italië)

IP/99/430 29.6.1999 Commissie keurt overname Platinum door Computer Associates (beiden VSA) 
goed

IP/99/431 29.6.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname door Ford van divisie plastic 
interieuronderdelen voor automobielen van Compagnie Plastic Omnium

IP/99/445 6.7.1999 Commissie verleent goedkeuring voor oprichting gemeenschappelijke 
onderneming door het Zweedse Gränges en het Noorse Hydro Aluminium, 
een dochteronderneming van Norsk Hydro

IP/99/451 2.7.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname door Wind van het interne 
telecommunicatienetwerk van Enel, Enel STC (beiden Italië)

IP/99/452 2.7.1999 Commissie keurt overname AE Energietechnik door Babcock Borsig goed

IP/99/453 2.7.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming voor maïs- en 
zonnebloemzaad goed

IP/99/454 2.7.1999 Commissie verleent goedkeuring voor twee overnames door HSBC in de 
financiële sector

IP/99/456 5.7.1999 Commissie maakt geen bezwaar tegen overname door Deutsche Post van 
divisie landtransport van Nedlloyd — andere mededingingsaspecten moeten 
nog verder onderzocht

IP/99/458 6.7.1999 Commissie keurt overname Saga Petroleum door Norsk Hydro goed

IP/99/459 6.7.1999 Commissie keurt overname Abilis door ISS goed

IP/99/460 6.7.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname door CVC van de divisies 
glasverpakking van levensmiddelen en dranken van Danone en Gerresheimer

IP/99/481 9.7.1999 Commissie keurt operatie goed waarbij Unisource uitsluitende zeggenschap 
verwerft over AUCS

IP/99/485 9.7.1999 Commissie maakt geen bezwaar tegen overname ASG door Deutsche Post

IP/99/524 19.7.1999 Commissie keurt fusie van British Steel en Hoogovens goed

IP/99/533 20.7.1999 Commissie schort maatregelen op die Portugal nam tegen verwerving door 
BSCH van gezamenlijke zeggenschap over groep van de heer Champalimaud

IP/99/544 20.7.1999 Commissie keurt overname SWEB (Verenigd Koninkrijk) door EdF (Frankrijk) 
goed

IP/99/552 22.7.1999 Commissie keurt overname Japan Telecom (Japan) door BT (VK) en AT&T
(VSA) goed

IP/99/553 22.7.1999 Commissie keurt overname Arriva Automotive Solutions (VK) door General 
Motors (VSA) goed

IP/99/557 23.7.1999 Commissie keurt overname Gucci (Italië) door PPR (Frankrijk) goed

IP/99/561 26.7.1999 Commissie keurt fusie Wal-Mart (VSA) en ASDA (VK) goed

IP/99/563 26.7.1999 Commissie verleent Tyco (Bermuda) toestemming voor overname Raychem 
(VSA)

IP/99/567 27.7.1999 Commissie keurt fusie in bandensector goed

IP/99/568 27.7.1999 Commissie keurt fusie AT&T en MediaOne (beiden VSA) goed

IP/99/590 28.7.1999 Commissie keurt operatie goed waarbij Toyota haar Deense motorrijtuigendistri-
buteur overneemt
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IP/99/591 28.7.1999 Commissie legt boetes op aan Sanofi en Synthélabo (Frankrijk) wegens 
verstrekken onjuiste informatie over hun fusie

IP/99/605 30.7.1999 Commissie keurt oprichting goed van gemeenschappelijke onderneming door 
Swedish Mo och Domsjö en Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAin de sector 
in de sector fijn papier

IP/99/606 2.8.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van France Télécom en 
Editel goed

IP/99/607 2.8.1999 Commissie keurt overname Hillsdown (VK) door Hicks, Muse (VSA) goed

IP/99/608 3.8.1999 Commissie verleent Amadeus toestemming voor verwerving gezamenlijke 
zeggenschap in Start

IP/99/610 3.8.1999 Commissie verleent BCSH (Spanje) toestemming voor verwerving 
gezamenlijke zeggenschap over Champalimaud-groep (Portugal)

IP/99/611 3.8.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
Kirch (Duitsland) en Mediaset (Italië) in televisiesector

IP/99/615 4.8.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Meritor (VSA) en ZF 
Friedrichshafen (Duitsland) goed

IP/99/616 4.8.1999 Commissie geeft groen licht voor oprichting gemeenschappelijke onderneming 
IGO Plus in Nederlands streekvervoer

IP/99/617 4.8.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname luchtvaartmaatschappij 
AOM Minerve (Frankrijk) door SAirGroup en Marine-Wendel

IP/99/618 5.8.1999 Hutchison en de Rotterdamse havenautoriteiten zien af van gezamenlijke 
overname van ECT

IP/99/625 10.8.1999 Commissie keurt overname Teerbau (Duitsland) door Vivendi (Frankrijk) goed

IP/99/626 10.8.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij Hoechst (Duitsland) 
en Rhône-Poulenc (Frankrijk) fuseren tot Aventis — onder voorwaarden

IP/99/627 10.8.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming goed in sector benodigdhe-
den voor kunstenaars

IP/99/628 11.8.1999 Commissie geeft groen licht voor alliantie tussen Alitalia (Italië) en KLM 
(Nederland) aangezien aan de nodige voorwaarden wordt voldaan

IP/99/629 13.8.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
DB Investments (VK), SPP en Öhman (beiden Zweden) in sector vastgoed

IP/99/632 18.8.1999 Commissie verwijst voorgenomen overname Cruzcampo (Spanje) door 
Heineken (Nederland) naar Spaanse autoriteiten

IP/99/635 18.8.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming 
Skandia (Zweden), Storebrand (Noorwegen) en Pohjola (Finland) in 
verzekeringssector — onder voorwaarden

IP/99/636 20.8.1999 Commissie keurt overname Babcock Borsig (Duitsland) door Preussag 
(Duitsland) goed

IP/99/637 23.8.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Knorr-Bremse en Rexroth 
(beiden Duitsland) goed

IP/99/638 23.8.1999 Commissie geeft groen licht voor overname Nalco (VSA) door Suez-
Lyonnaise des Eaux (Frankrijk)

IP/99/642 27.8.1999 Commissie keurt overname staaldivisie Ucín (Spanje) door Arbed-groep 
(Luxemburg) goed

IP/99/644 30.8.1999 Commissie keurt overname Trygg Hansa (Zweden) door Royal & Sun 
Alliance (VK) goed

IP/99/649 31.8.1999 Commissie keurt overname RBS Trust Bank (VK) door Bank of New York 
(VSA) goed

IP/99/650 31.8.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij Bank of New York 
(VSA) gezamenlijke zeggenschap verwerft over RBSI Security Services 
(Holdings) Ltd (VK)
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IP/99/651 31.8.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
Crédit Lyonnais (Frankrijk) en Allianz (Duitsland) op het gebied van factoring

IP/99/655 6.9.1999 Commissie keurt fusie Reckitt en Benckiser (VK/Nederland) goed

IP/99/665 8.9.1999 Intrekking van het voorstel van Kvaerner (VK/Noorwegen) en Ahlström 
(Finland) om een gemeenschappelijke onderneming op te richten wordt door 
Commissaris Van Miert gunstig onthaald

IP/99/669 9.9.1999 Commissie opent inbreukprocedure tegen Portugal wegens niet-nakoming van 
de opschortende beschikking in de zaak-BSCH/Champalimaud

IP/99/670 9.9.1999 Commissie keurt fusie hotelgroepen goed

IP/99/673 13.9.1999 Commissie geeft groen licht voor fusie Pakhoed/Van Ommeren na afsplitsing 
van opslagterminals

IP/99/674 13.9.1999 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming tussen 
STN ATLAS (Duitsland) en SAIT Radio Holland (België)

IP/99/677 14.9.1999 Commissie keurt overname CorpExpress (VS) door Buhrmann (Nederland) 
goed

IP/99/678 14.9.1999 Commissie verleent goedkeuring voor participatie van RWE (Duitsland) en 
Vivendi’s (Frankrijk) in Berlijnse waterbedrijf

IP/99/679 14.9.1999 Commissie verleent FCC (Spanje) toestemming voor verwerving gezamenlijke 
zeggenschap over Engil (Portugal)

IP/99/680 14.9.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke ondernemingen van CU Italia en BDM 
(beiden Italië) goed

IP/99/688 17.9.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar overname delen BOC (VK) door 
L’Air Liquide (Frankrijk)

IP/99/689 20.9.1999 Commissie verleent Wienerberger en Cremer & Breuer toestemming voor 
verwerving gezamenlijke zeggenschap over Steinzeug GmbH

IP/99/693 21.9.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming 
AlliedSignal (VSA) en MTU (Duitsland) in sector kleine gasturbines

IP/99/696 24.9.1999 Commissie verleent goedkeuring voor openbaar bod Ashland (VSA) op 
Superfos (Denemarken)

IP/99/697 24.9.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Sequent door IBM (beiden 
VSA)

IP/99/698 24.9.1999 Commissie zet licht op groen voor overname Van Leer (Nederland) door 
Huhtamäki (Finland) in de verpakkingssector

IP/99/701 27.9.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming 
Maersk (Denemarken) en ECT (Nederland) voor containerterminalexploitatie

IP/99/702 28.9.1999 Commissie keurt overname One2One (VK) door Deutsche Telekom (Duitsland) 
goed

IP/99/707 29.9.1999 Commissie keurt overname Guardian Life Business (VK) door Aegon VK Plc 
(Nederland) goed

IP/99/711 29.9.1999 Commissie keurt fusie Exxon en Mobil (beiden VSA) goed — onder 
voorwaarden

IP/99/715 1.10.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Telexis en EDS goed in 
sector callcenterdiensten

IP/99/716 1.10.1999 Commissie keurt overname EZH (Nederland) door PreussenElektra (Duitsland) 
goed

IP/99/717 1.10.1999 Commissie verleent Gefco toestemming om zeggenschap te verwerven over 
KN ELAN (Duitsland)

IP/99/719 1.10.1999 Commissie geeft voorwaardelijk groen licht voor gemeenschappelijke onderne-
ming Siemens (Duitsland) en Fujitsu (Japan) voor productie computerhardware

IP/99/720 1.10.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar overname AGA (Sweden) door 
Linde (Duitsland) in sector industriële gassen
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IP/99/723 4.10.1999 Commissie keurt overname Bally (Zwitserland) door TPG (VSA) goed

IP/99/730 7.10.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar fusievoornemen TotalFina en Elf 
Aquitaine (Frankrijk)

IP/99/732 7.10.1999 Commissie verleent goedkeuring voor Amerikaanse gemeenschappelijke 
onderneming van Nestlé USA en Pillsbury

IP/99/733 7.10.1999 Commissie verleent Maersk (Denemarken) toestemming voor overname 
containerlijnvaartdivisie van Sea-Land (VSA)

IP/99/734 7.10.1999 Commissie keurt overname Data General door EMC (beiden VSA) goed

IP/99/749 13.10.1999 Commissie gaat door met inbreukprocedure tegen Portugal wegens niet-
naleving van schorsingsbeschikking in de zaak-BSCH/Champalimaud

IP/99/757 15.10.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Castrol en Carless 
Refining and Marketing Ltd goed

IP/99/762 18.10.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
DaimlerChrysler en Pappas Group voor autoverhuur in Oostenrijk

IP/99763 18.10.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar fusie Canadese 
luchtvaartmaatschappijen

IP/99/770 19.10.1999 Commissie keurt concentratie in uitzendsector goed

IP/99/773 20.10.1999 Financiële diensten: Commissie besluit met redenen omkleed advies uit te 
brengen ten aanzien van veto van Portugal tegen participatie van BSCH in 
Champalimaud-groep

IP/99/774 20.10.1999 Commissie schuift Portugese maatregelen tegen de BSCH/Champalimaud-
transactie terzijde

IP/99/779 21.10.1999 Commissie stemt in met overname belang Shell in Synbra BV door Gilde 
Buy-Out Fund

IP/99/780 21.10.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming 
RWA Raiffaisen Ware Austria AG en Nordsee GmbH (Oostenrijk)

IP/99/785 22.10.1999 Commissie keurt Portugese gemeenschappelijke onderneming van France 
Télécom en Sonae-groep goed

IP/99/791 25.10.1999 Commissie keurt overname Allied Carpets door Tapis Saint-Maclou goed

IP/99/792 25.10.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Thyssen Krupp (Duitsland) 
en SMI (Italië) goed

IP/99/793 26.10.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar Volvo/Scania-fusie

IP/99/797 26.10.1999 Commissie keurt overname FIH door Föreningssparbanken goed

IP/99/811 28.10.1999 Commissie keurt verwerving Case Corporation (VS) door New Holland 
(Nederland) goed op belangrijke voorwaarden

IP/99/815 29.10.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Amerikaanse uitzendbureau 
Olsten door het Zwitserse Adecco

IP/99/818 3.11.1999 Commissie brengt BSCH/Champalimaud-zaak voor het Hof van Justitie

IP/99/820 5.11.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming 
Dana Corporation (VK) en GKN plc (VK) in de sector lichte schroefassen

IP/99/835 11.11.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar fusies tussen aluminiumproducenten 
Alcan, Alusuisse en Pechiney

IP/99/839 10.11.1999 Commissie keurt operatie goed waarbij British Telecom aandelen verwerft in 
LGT Telecom (Korea)

IP/99/840 10.11.1999 Commissie verleent Archer Daniels Midland Company toestemming 
gezamenlijke zeggenschap te verwerven over Alfred C. Toepfer International 
en InTrade NV

IP/99/842 11.11.1999 Commissie keurt fusie in de verzekeringssector in Nederland en België goed

IP/99/845 16.11.1999 Commissie verleent SairGroup toestemming voor verwerving belang in South 
African Airways
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IP/99/852 17.11.1999 Commissie verleent Tyco toestemming voor overname divisie elektromechani-
sche componenten van Siemens

IP/99/855 18.11.1999 Commissie keurt Belgische gemeenschappelijke onderneming tussen BT en 
BBL goed

IP/99/857 18.11.1999 Commissie keurt overname Premark International door Illinois Tool Works 
goed

IP/99/858 18.11.1999 Commissie verleent D’Ieteren toestemming voor verwerving uitsluitende 
zeggenschap over Plate Glass & Shatterprufe Industries

IP/99/859 18.11.1999 Commissie keurt overname Andritz door Carlyle en UIAG goed

IP/99/869 23.11.1999 Commissie keurt overname Hoechst Roussel Vet GmbH door Akzo Nobel — 
onder voorwaarden

IP/99/891 25.11.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Gruner+Jahr en DEKRA
goed

IP/99/892 25.11.1999 Commissie keurt overname Superfos A/S door Industri Kapital goed

IP/99/893 25.11.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming 
Dupot en Sabanci voor polyesterproducten

IP/99/894 25.11.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming 
Dupont en Teijin voor polyesterfilm

IP/99/912 30.11.1999 Commissie keurt overname Neste Chemicals door Industri Kapital 
(Marmorandum) goed

IP/99/931 2.12.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming BHS/Debitel en Fleggaard 
Holding/Fleggaard Partner goed

IP/99/932 2.12.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Acea en Telefónica goed

IP/99/933 2.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Piaggio & C SpA door 
Morgan Grenfell Development Capital Syndications Ltd

IP/99/934 2.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname door Toyota Motor 
Corporation van haar Franse distributeur Toyota France SA

IP/99/942 6.12.1999 Commissie keurt overname Fraikin Group door Iveco Group goed

IP/99/943 6.12.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar oprichting Astrium, een gemeen-
schappelijke onderneming van Matra Marconi Space en DASAin de ruimte-
vaartindustrie

IP/99/945 6.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij Seita (Frankrijk) en 
Tabacalera (Spanje) fuseren tot Altadis — in de tabakssector

IP/99/946 7.12.1999 Commissie geeft groen licht voor verkrijging uitsluitende zeggenschap door 
het Amerikaanse Avnet Inc over activiteiten van Sonepar Electronique Interna-
tional SA(«Sonepar») onder de merknaam SEI in de groothandelsdistributie van 
elektronische componenten

IP/99/947 7.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming 
UPM-Kymmene, Stora Enso en Metsäliitto

IP/99/948 7.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor oprichting gemeenschappelijke 
onderneming BOL España door Bertelsmann AG en Planeta Corporación Srl

IP/99/949 7.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname door Heinz Company (VSA) 
van de divisie diepgevroren en gekoelde levensmiddelen van United Biscuits 
(VK)

IP/99/969 10.12.1999 Commissie verleent CVC Group toestemming voor verwerving uitsluitende 
zeggenschap over Torraspapel Group

IP/99/971 13.12.1999 Commissie keurt overname BfG Bank door Skandinaviska Enskilda Banken 
goed

IP/99/972 13.12.1999 Commissie keurt overname Swebus door Schoyen en Goldman Sachs goed

IP/99/983 14.12.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Ducros en Hero France 
goed
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IP/99/989 16.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor oprichting gemeenschappelijke 
onderneming Hearst Mondadori Editoriale Srl

IP/99/990 16.12.1999 Commissie hecht goedkeuring aan oprichting gemeenschappelijke onderneming 
VNU Hearst Romania SRL

IP/99/991 16.12.1999 Commissie keurt overname Rugby Group door RMC Group goed

IP/99/992 16.12.1999 Comission keurt opsplitsing Italtel tussen Siemens en Telecom Italia goed

IP/99/1001 20.12.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Sedgwick Noble Lowndes 
(VK) en Woolwich (VK) goed

IP/99/1003 20.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Siemens Nixdorf Retail en 
Banking Systems door KKR Associates

IP/99/1004 20.12.1999 Commissie keurt overname Viking Resins Group door Solutia goed

IP/99/1005 20.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor operatie waarbij Telefónica España en 
Portugal Telecom gezamenlijke zeggenschap verwerven over Marokkaanse 
mobiele telefonie-uitbater

IP/99/1006 20.12.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Deutsche Bahn en NS 
Groep goed

IP/99/1010 20.12.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar fusie tussen aluminiumproducenten 
Alcoa en Reynolds

IP/99/1012 21.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming 
Deutsche Bank en BHS Holding, een lid van het Metro-concern

IP/99/1013 21.12.1999 Commissie keurt overname NT Holding door Nordic Capital en Trelleborg 
goed

IP/99/1014 21.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname divisie netwerkverbindingen 
van Intesa door AT&T

IP/99/1017 21.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Acordis-vezelactiviteiten van 
Akzo Nobel door investeringsmaatschappij CVC Group

IP/99/1018 21.12.1999 Commissie keurt overname Orange door Mannesmann goed

IP/99/1020 21.12.1999 Commissie geeft groen licht voor geplande gemeenschappelijke onderneming 
Lafarge en Readymix

IP/99/1022 22.12.1999 Commissie keurt overname CDNow door Time Warner en Sony goed

IP/99/1019 21.12.1999 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming Electrolux en Ericsson goed

IP/99/1023 22.12.1999 Commissie geeft groen licht voor overname Stiga door UBS Capital (Nederland) 
en VENCAP (Zweden)

IP/99/1046 22.12.1999 Commissie keurt overname van de divisie drukinkten van Coates door Sun 
Chemical goed

IP/99/1047 22.12.1999 Commissie verleent goedkeuring voor overname Dresser-Rand en Ingersoll-
Dresser Pump door Ingersoll-Rand

IP/99/1048 22.12.1999 Commissie keurt overname Duitse leverancier auto-onderdelen LuK door 
INA goed

IP/99/1049 22.12.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar overname Union Carbide chemicals 
door Dow Chemical
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Referentie Datum Onderwerp

IP/99/83 3.2.1999 Commissie keurt Rewe/Meinl-fusie (Oostenrijk) goed

IP/99/165 10.3.1999 Commissie keurt fusie Danish Crown en Vestjyske Slagterier goed — onder 
voorwaarden

IP/99/373 4.6.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar fusie Airtours/First Choice (beiden 
VK) in de reissector

IP/99/387 10.6.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar Exxon/Mobil-fusie

IP/99/396 16.6.1999 Commissie besluit grondig onderzoek in te stellen naar gemeenschappelijke 
onderneming Telia (Zweden) en Telenor (Noorwegen)

IP/99/613 4.8.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar overname Sphinx (Nederland) door 
Sanitec (Finland)

IP/99/645 30.8.1999 Commissie opent grondig onderzoek naar AlliedSignal/Honeywell-fusie

IP/99/695 22.9.1999 Commissie verbiedt overname First Choice door Airtours in Britse sector 
vakantiereizen

IP/99/708 29.9.1999 Commissie keurt fusie Exxon en Mobil (beiden VSA) goed — onder bepaalde 
voorwaarden

IP/99/712 29.9.1999 Commissie keurt overname Arco (VSA) door BP Amoco (VK) goed — onder 
bepaalde voorwaarden

IP/99/746 13.10.1999 Commissie keurt fusie Telia (Sweden) en Telenor (Norway) goed — onder 
belangrijke voorwaarden

IP/99/921 1.12.1999 Commissie keurt AlliedSignal/Honeywell-fusie goed — onder belangrijke 
voorwaarden

IP/99/923 1.12.1999 Commissie keurt overname Sphinx door Sanitec goed mits een wezenlijk deel 
van de activiteiten in de sector sanitair wordt afgestoten

1.2. Beschikkingen op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

Zaak Datum Partijen Sector

T-102/96 Arrest 25.3.1999 Gencor/Commissie Mededinging

F — Arresten van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap

Gerecht van eerste aanleg





III — STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN

A — Samenvatting van zaken

1. Regionale steun

België

Regionale-steunkaart 2000-2006 (96)

De Commissie heeft de door België voorgestelde regionale-steunkaart voor de periode 2000-2006 in het
licht van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag en de richtsnoeren inzake regionale steunmaatrege-
len (97) onderzocht en op 20 juli besloten de procedure van artikel 88, lid 2 in te leiden.

De Commissie heeft haar twijfels geuit over de door België toegepaste methodologie voor de selectie
van de gebieden waarop de regionale-steunkaart betrekking heeft (keuze van geografische
basiseenheden, de indicatoren die gebruikt worden om regionale verschillen te meten en de wijze waarop
de verschillen worden gemeten). Voorts omvatte de voorgestelde regionale-steunkaart 35,2% van de
Belgische bevolking, hetgeen meer is dan het bevolkingsplafond van 30,9% dat is vastgesteld in de
beschikking van de Commissie inzake de nationale plafonds voor regionale steun krachtens artikel 87,
lid 3, onder a) en c), van het EG-Verdrag in de periode 2000-2006 (98). Tenslotte was het door België
aangemelde voorstel niet volledig (lijst met voorgestelde gebieden en de steunplafonds die in elk gebied
van toepassing zijn).

Denemarken

Regionale-steunkaart 2000-2006 (99)

De Commissie heeft de door Denemarken voorgestelde regionale-steunkaart voor de periode 2000-2006
in het licht van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag en de richtsnoeren inzake regionale
steunmaatregelen onderzocht en op 26 oktober besloten deze goed te keuren.

De kaart behelst 17,1% van de Deense bevolking, overeenkomstig het bevolkingsplafond voor
Denemarken zoals vastgesteld in de beschikking van de Commissie (100). De geografische basiseenheid
die Denemarken gebruikt voor de definitie van de regio’s ex artikel 87, lid 3, onder c) is de
kommunergruppe (groepen gemeenten die woonwerkgebieden vormen). Elk van de ‘kommunegrupper’
op de kaart is geselecteerd op basis van een methodologie die volledig in overeenstemming is met de
bepalingen van de richtsnoeren. Voorts staan er 14 kleine eilanden op de kaart op grond van alinea 3.10.5
van de richtsnoeren (101), waarin wordt bepaald dat regio’s die krachtens de structuurfondsen voor steun
in aanmerking komen, op de regionale-steunkaart mogen worden geplaatst. Elk van deze eilanden
bevindt zich op de Deense doelstelling-2-kaart voor 2000-2006.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN 247

(96) Zaak C 58/99 (ex N 289/99) (PB C 351 van 4.12.1999).
(97) PB C 74 van 10.3.1998.
(98) PB C 16 van 21.1.1999.
(99) Zaak N 229/99.
(100) PB C 16 van 21.1.1999.
(101) PB C 74 van 10.3.1998.



Het steunplafond dat voor de meeste Deense regio’s ex artikel 87, lid 3, onder c) geldt, blijft beperkt tot 10%
NSE. Een hoger plafond van 20% NSE wordt slechts voor twee provincies voorgesteld. In deze gevallen is
de toepassing van de maximale steunintensiteit om twee redenen gerechtvaardigd: ten eerste worden de bei-
de provincies gevormd door meerdere eilanden die van nature door toegankelijkheidsproblemen voor bij-
zonder lastige uitdagingen op het gebied van ontwikkeling staan, en ten tweede omvat de gezamenlijke be-
volking van de twee provincies slechts 3,2% van het landelijke totaal.

Duitsland

Regionale-steunkaart 2000-2003 (102)

De Commissie heeft de door Duitsland voorgestelde regionale-steunkaart voor de periode 2000-2006 in
het licht van artikel 87, lid 3, onder a) en c), van het EG-Verdrag en de richtsnoeren inzake regionale
steunmaatregelen onderzocht en op 7 juli besloten geen bezwaar te maken tegen het deel van de kaart
dat betrekking had op de regio’s ex artikel 87, lid 3, onder a) van het EG-Verdrag. Tevens besloot zij de
procedure van artikel 88, lid 2 in te leiden tegen de regio’s die onder artikel 87, lid 3, onder c), van het
EG-Verdrag waren gerangschikt.

De Commissie was van oordeel dat de aangemelde regio’s en de bijbehorende steunintensiteiten
verenigbaar waren met de gemeenschappelijke markt voor zover het de vijf nieuwe deelstaten
Brandenburg, Saksen, Saksen-Anhalt, Thüringen en Mecklenburg-Vorpommern betreft. De Commissie
heeft haar twijfels uitgesproken ten aanzien van de regio’s in West-Duitsland die onder artikel 87, lid 3,
onder c), van het EG-Verdrag waren gerangschikt, en de stad Berlijn. De twijfels betreffen de door
Duitsland gebruikte methodologie bij de selectie van de regio’s en de gemeenten die niet behoren tot
arbeidsmarktregio’s (de geografische gebieden die vallen onder de definitie die Duitsland van de
steungebieden heeft gegeven), maar niettemin aan de Commissie zijn voorgesteld. Voorts is het
bevolkingsplafond van 23,4% hoger dan het plafond van 17,6% dat de Commissie heeft vastgesteld in
haar beschikking inzake de nationale plafonds voor regionale steun krachtens artikel 87, lid 3, onder a)
en c), van het EG-Verdrag in de periode 2000-2006 (103). Sommige regionale steunintenstiteiten en het
aanpassingsprincipe voldoen niet aan de beginselen van de richtsnoeren. Tenslotte moet de
doorzichtigheid van de cumulatieregels worden verbeterd.

Griekenland

Regionale-steunkaart 2000-2006 (104)

De Commissie heeft de door Griekenland voorgestelde regionale-steunkaart voor de periode 2000-2006 in
het licht van artikel 87, lid 3, onder a) en c), van het EG-Verdrag en de richtsnoeren inzake regionale steun-
maatregelen onderzocht en op 22 december besloten deze goed te keuren. Alle NUTS-II-regio’s van Grie-
kenland hebben per hoofd van de bevolking een bruto binnenlands product (gemeten in termen van koop-
kracht) van minder dan 75% dan het communautaire gemiddelde. Het gehele grondgebied van Griekenland
voldoet derhalve aan de geschiktheidscriteria van de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder a),
van het EG-Verdrag. Griekenland is verdeeld in vier categorieën steungebieden teneinde in de verschillende
regio’s een aanpassing van de steunplafonds te bewerkstelligen. De maximale steunintensiteiten eerbiedigen
in alle gevallen de maximale plafonds die in de regionale richtsnoeren worden vermeld.

248 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

(102) Zaak C 47/99 (ex N 195/99) (PB C 340 van 27.11.1999).
(103) PB C 16 van 21.1.1999.
(104) Zaak N 469/99.



Spanje

a) Regionale steun voor Rockwool Penisular SA (105)

Op 21 april heeft de Commissie haar eerste beschikking (om geen bezwaar te maken) gegeven krachtens de
multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten (106). De multi-
sectorale kaderregeling beoogt een ‘bonus’te verstrekken ter ondersteuning van financieringsinvesteringen
waarmee direct en indirect arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Ook heeft de regeling als doel de hoeveelheid
steun te verminderen wanneer de investering leidt tot een capaciteitstoename in een krimpende sector of in
een sector waar sprake is van overcapaciteit, of in gevallen waarin de begunstigde onderneming over een
marktaandeel van ten minste 40% beschikt alvorens de steuninvestering wordt verricht. Op grond van de ka-
derregeling is de Commissie verplicht de steun binnen twee maanden na aanmelding goed te keuren of, wan-
neer er twijfels bestaan, een onderzoeksprocedure in te stellen en na ten hoogste vier maanden een eindbe-
schikking te geven.

De zaak betrof een investering van 64,7 miljoen euro door Rockwool Penisular S.A ten behoeve van een
nieuwe faciliteit bestemd voor de productie van steenwol in Caparosso (Navarra), een steungebied in de
zin van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag. Het is de bedoeling dat de regionale steun een
intensiteit van 13,2% NSE (15,3 miljoen euro) bereikt, terwijl het toepasselijke regionale plafond 15%
bedraagt. Het aantal direct en indirect te creëren arbeidsplaatsen is respectievelijk 107 en 76 (in een
steungebied), waarbij de steun per gecreëerde of behouden arbeidsplaats 143.000 euro beloopt; de
verhouding nieuw kapitaal/arbeidsplaatsen is 605.000 euro. Derhalve is voldaan aan de drie cumulatieve
aanmeldingsvoorwaarden, te weten:

— de projectkosten bedragen in totaal meer dan 50 miljoen euro;

— de steunintensiteit ligt 50% boven het regionale plafond;

— de steun per gecreëerde of behouden arbeidsplaats is meer dan 40.000 euro.

Na bestudering van het project kwam de Commissie tot de conclusie dat de factor kapitaal/arbeid (I) 0,8
bedroeg en de factor regionale gevolgen (M) 1,1. Het marktaandeel van de begunstigde lag beneden de
40%, dus deze factor had geen invloed. Wat de factor mededinging (T) betreft, moest de Commissie
bekijken of de investering plaatsvond op een krimpende markt, omdat voldoende gegevens over het
capaciteitsgebruik ontbraken. Hiertoe diende de Commissie de ontwikkeling in het schijnbare verbruik
van het desbetreffende product te vergelijken met het groeicijfer van de nijverheidssector in de EER als
geheel. Als een dergelijke ontwikkeling significant (meer dan 10%) lager uitvalt dan het jaarlijkse
gemiddelde van de nijverheidssector in de EER als geheel, gaat men ervan uit dat men te maken heeft
met een krimpende markt. Gebleken is dat het jaarlijkse groeicijfer van steenwol in de periode 1992-
1997 3,475% bedroeg, terwijl het jaarlijkse groeicijfer van de totale nijverheidssector 3,235% beliep. De
steenwolmarkt kan derhalve niet als een krimpende markt worden aangemerkt en dus moet een factor
mededinging met een waarde van 1 worden toegepast. De toegestane maxiumumintensiteit (R x T x I x
M) (107) moet als volgt worden berekend: 15% x 1 x 0,8 x 1,1 = 13,2% NSE. Dientengevolge heeft de
Commissie besloten geen bezwaar te maken.
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(105) Zaak N 94/99 (PB C 288 van 9.10.1999).
(106) PB C 107 van 7.4.1998.
(107) R = regionaal steunplafond; T = factor mededinging; I = factor kapitaal/arbeid; M = factor regionale gevolgen.



b) Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (108)

Op 24 februari heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te beëin-
digen door een gedeeltelijk negatieve eindbeschikking te geven ten aanzien van de regionale steun die aan de
onderneming Demesa is toegekend in de vorm van investeringssubsidies en belastingverlagingen die het
plafond voor regionale steun aan Baskenland hebben overschreden. De fiscale voordelen voor Demesa wor-
den gezien hun selectieve karakter als staatssteun beschouwd. De provinciale overheid geniet namelijk de
discretionaire bevoegdheid om belastingkredieten te verstrekken.

Gezien de moeilijke situatie waarin de koelkastenmarkt (waarop Demesa opereert) zich bevindt, kwam
de Commissie tot de slotsom dat uitsluitend de investeringssteun ten belope van 20% van de in
aanmerking komende kosten, die overeenkomstig de regeling voor regionale steun Ekimen is verleend,
met de gemeenschappelijke markt verenigbaar is. De overige steunmaatregelen zijn onverenigbaar, met
name het bedrag dat het plafond van 20% van de in aanmerking komende kosten in het kader van de
Ekimen-regeling met 5% overschrijdt, de toekenning door de provinciale overheid van Álava van een
belastingkrediet ten behoeve van Demesa ter hoogte van 45% van de investeringkosten, en een
substantiële verlaging van de belastinggrondslag in Álava gedurende de vier jaren na het jaar waarin
Demesa winst begint te maken.

c) Ramondín Cápsulas SA en Ramondín SA (109)

Op 22 december heeft de Commissie ter beëindiging van een in maart 1999 ingeleide procedure besloten
dat een verlaging van de belastinggrondslag en het deel van een in 1997 verstrekt belastingkrediet dat
het plafond voor regionale steun in Baskenland overschrijdt, staatssteun vormt die onverenigbaar is met
de gemeenschappelijke markt. Daarentegen heeft zij haar goedkeuring gehecht aan steun die beneden
het toepasselijke regionale plafond bleef.

Ramondín SA, een onderneming die werkzaam is op de wereldmarkt van wijnfleskurken, heeft zijn
installaties overgeplaatst van Logroño (La Rioja) naar Laguardia (Álava), op 5 km van de huidige
locatie. Het besluit van de onderneming zou zijn ingegeven door de fiscale voordelen en de
investeringssteun waarvan Ramondín in Álava kon profiteren. Ramondín SA heeft voor onbepaalde tijd
een belastingkrediet ontvangen ter hoogte van 45% van een investering van 23,2 miljoen euro in de
Baskische provincie Álava. Bovendien is een ad-hocdochteronderneming, Ramondín Cápsulas SA,
opgericht. Deze onderneming zal gedurende vier achtereenvolgende jaren in aanmerking komen voor
een verlaging van de belastinggrondslag met respectievelijk 99%, 75%, 50% en 25%, vanaf het eerste
jaar waarin het nieuwe bedrijf een positief resultaat na belastingen heeft.

Om dezelfde redenen als in de Demesa-zaak (punt b)) was de Commissie met name van mening dat het
belastingkrediet en de verlaging van de belastinggrondslag gezien hun selectieve karakter als staatssteun
moeten worden beschouwd.

Wat het belastingkrediet voor Ramondín SA betreft, was de Commissie van oordeel dat het met
investeringssteun kan worden gelijkgesteld. Derhalve moet het deel van het belastingkrediet dat het
toepasselijke regionale plafond van 25% NSE niet overschrijdt, beschouwd worden als verenigbaar met
de gemeenschappelijke markt; hierbij dient men wel te hebben gehandeld in overeenstemming met de
regels voor cumulatieve steun.
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(108) Zaak C 76/97 (ex NN 115/97) (PB L 292 van 13.11.1999).
(109) Zaak C 22/99 (ex NN 117/98) (nog niet in het PB gepubliceerd).



d) Fiscale steun in de provincies Álava, Guipuzcoa en Vizcaya (Baskenland) en de autonome regio
Navarra (110)

Op 14 juli heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van verscheidene regelingen voor fiscale steun, enerzijds in de vorm van een
belastingkrediet van 45% in de Baskische provincies Álava, Guipuzcoa en Vizcaya, en anderzijds in de
vorm van een verlaging van de belastinggrondslag in deze drie provincies en een vermindering met 50%
van de belasting in de autonome regio Navarra ten behoeve van de nieuw opgerichte bedrijven. Deze
maatregelen lijken exploitatiesteun te vormen die niet valt onder de uitzonderingsbepalingen van artikel
87, lid 2 en 3, van het EG-Verdrag.

Ierland

a) Regionale-steunkaart 2000-2006 (111)

De Commissie heeft de door Ierland voorgestelde regionale-steunkaart voor de periode 2000-2006 in het
licht van artikel 87, lid 3, onder a) en c), van het EG-Verdrag en de richtsnoeren inzake regionale
steunmaatregelen onderzocht en op 26 oktober besloten deze goed te keuren. Tot 31 december 1999
kwam geheel Ierland in aanmerking voor regionale steun krachtens artikel 87, lid 3, onder a), van het
EG-Verdrag. Dankzij de economische ontwikkeling die Ierland de afgelopen jaren heeft gekend, zien de
zaken er nu beter uit. Hoewel nog steeds geheel Ierland op grond van artikel 87, lid 3, onder a) of c) een
steungebied vormt, moeten de steunintensiteiten aanzienlijk worden teruggebracht.

De NUTS-II-regio “Border, Midlands, West” heeft een BBP per hoofd van de bevolking van 72 en valt
derhalve onder de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag. De in deze
regio toegestane steunintensiteit is 40% NSE. Dit is de maximale steunintenstiteit voor dit type regio.
De Commissie oordeelde dat dit steunpeil gerechtvaardigd was omdat deze regio grenst aan Noord-
Ierland, dat een aanmerkelijk hoger BBP heeft maar tevens krachtens de richtsnoeren een speciale status
geniet en steun ten belope van 40% NSE mag ontvangen. De resterende delen van Ierland vallen onder
de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag. De steunintensiteiten voor
deze gebieden worden de komende jaren gefaseerd teruggebracht tot respectievelijk 18% netto en 20%
netto per 1 januari 2000.

b) Belastingprikkels voor eigenaren van gebouwen in het Customs House Docks Area (CHDA) (112)

Op 20 januari heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen belastingverlaging in de vorm
van een versnelde afschrijving ten gunste van eigenaren van nieuwe en pas opgeknapte gebouwen in het
Customs House Docks Area in Dublin. Deze steun werd als regionale-investeringssteun goedgekeurd,
gezien de status van de regio uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag, omdat
daarmee initiële investeringen worden gefinancierd en ook omdat marktwerking alleen niet toereikend
is voor de ontwikkeling van dit achtergebleven gebied. Het feit dat bedrijven bereid zijn langlopende
huurovereenkomsten aan te gaan, maakte het mogelijk conclusies te trekken ten aanzien van het
duurzame karakter van de regionale ontwikkeling die via deze maatregel wordt bewerkstelligd.
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(110) Zaken C 48 t/m 54/99 (ex NN 129/98, NN 29 t/m 33/99 en NN 60/99) (gedeeltelijk gepubliceerd in PB C 340
van 27.11.1999 en PB C 351 van 4.12.1999).

(111) Zaak N 523/99 (nog niet gepubliceerd).
(112) PB C 99 van 10.4.1999.



Voorts heeft de Commissie op 22 december de formele onderzoeksprocedure met betrekking tot de
regeling op grond waarvan staatssteun werd toegekend aan huurders van niet voor bewoning gebruikte
gebouwen in het CHDA, beëindigd (113). De procedure was ingeleid tegen belastingprikkels voor
huurders van gebouwen in het Customs House Docks Area sinds 1993. De Commissie was bezorgd over
het langetermijneffect van het belastingvoordeel, dat naar verwachting tot ver na 31 december 1999 (de
vervaldatum voor de huidige, gunstiger kaart van de steungebieden) zou voortduren, mogelijk tot 2010.
Die zorg werd nog versterkt doordat de zaak fiscale steun en exploitatiesteun behelst. Wat betreft deze
beide vormen van steun getroost de Commissie zich bijzondere inspanningen om rechtvaardige
concurrentievoorwaarden te garanderen. Omdat de Ierse autoriteiten de maximale duur van de
belastingverlagingen die op grond van de regeling werden toegekend, hebben beperkt tot 2003, kwam
de Commissie tot de slotsom dat de regeling verenigbaar was met artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-
Verdrag.

Italië

Steun voor een jachthavenontwikkelingsproject (114)

Op 8 december heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan steun voor “Marina di Stabia SpA”
ten behoeve van een investeringsproject in de omgeving van Castellammare di Stabia (Golf van Napels).
De investering bestaat uit de bouw van een zeejachthaven, een hotel, een droogdok en een gebied
bestemd voor dienstverlening, commerciële activiteiten en vrijetijdsbezigheden. De voorgestelde steun
omvat investeringssteun met een intensiteit van 47,36% netto-subsidie-equivalent (NSE), terwijl het
toepasselijke regionale plafond 49,94% NSE bedraagt. De Commissie heeft de multisectorale
kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten (115) toegepast, met als gevolg
dat de berekeningsgrondslag wordt gevormd door de regionale maximumintensiteit die krachtens de
regionale steunregeling op de aanmeldingsdatum voor KMO’s is toegestaan. KMO’s met grote projecten,
zoals jachthavenontwikkeling, moeten onder de bepalingen van de kaderregeling vallen, vanwege de
mogelijke effecten van de voorgestelde investering. De Commissie was van oordeel dat de verwachte
intensiteit van 47,36% NSE blijft binnen de maximaal toelaatbare steunintensiteit berekend op basis van
de multisectorale kaderregeling (49,94% NSE, gelijk aan het regionale plafond voor het MKB, dat onder
geen enkele omstandigheid mag worden overschreden).

Nederland

Regionale-steunkaart 2000-2006 (116)

De Commissie heeft de door Nederland voorgestelde regionale-steunkaart voor de periode 2000-2006 in
het licht van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag en de richtsnoeren inzake regionale
steunmaatregelen onderzocht en op 28 juli besloten de procedure van artikel 88, lid 2 in te leiden.

De Nederlandse autoriteiten stelden voor NUTS-V-gebieden (gemeenten) te gebruiken als de homogene
geografische eenheid voor de definitie van de kaart, zonder dit specifiek te motiveren, hetgeen niet in
overeenstemming is met de bovengenoemde richtsnoeren. Bovendien twijfelt de Commissie of drie van
de vier aangrenzende NUTS-V-gebieden die in het Nederlandse voorstel betreffende de lijst met regio’s
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(113) Zaak C 1/99 (ex NN 133/99) (nog niet gepubliceerd).
(114) Zaak N 582/99 (nog niet gepubliceerd).
(115) PB C 107 van 7.4.1998.
(116) Zaak C 66/99 (ex N 245/99) (PB C 326 van 13.11.1999).



ex artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag worden genoemd, compacte zones vormen zoals door
de richtsnoeren wordt vereist. De Nederlandse autoriteiten stelden voor 71 gemeenten in de lijst met
regio’s ex artikel 87, lid 3, onder c) op te nemen. Wat een van de aangemelde NUTS-V-gebieden betreft,
bleek er geen objectieve reden te bestaan om het als steungebied te selecteren. Voorts bevatte de
overgelegde steunkaart geen precies voorstel als het gaat om de steunplafonds voor elk van de regio’s
ex artikel 87, lid 3, onder c). Tenslotte opperden de Nederlandse autoriteiten een maximale
steunintensiteit van meer dan 10% NSE toe te passen in een gebied dat niet voldeed aan de criteria
waaraan men zich moet houden om van een dergelijke hoge steunintensiteit te kunnen profiteren.

Portugal

a) Regionale steunkaart 2000-2006 (117)

De Commissie heeft de door Portugal voorgestelde regionale-steunkaart voor de periode 2000-2006 in
het licht van artikel 87, lid 3, onder a) en c), van het EG-Verdrag en de richtsnoeren inzake regionale
steunmaatregelen onderzocht en op 8 december besloten geen bezwaar te maken tegen het deel van de
kaart dat betrekking had op de regio’s die vallen onder de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3,
onder a), van het EG-Verdrag. Tevens besloot zij de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag
in te leiden ten aanzien van het deel van de kaart dat betrekking had op de regio’s die vallen onder de
uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag.

Portugal blijft in zijn geheel tot 2006 onder de regionale uitzonderingsbepalingen vallen. Sommige
regio’s die voorheen krachtens artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag werden ondersteund, zullen
tussen 2000 en 2006 evenwel slechts in aanmerking komen voor de uitzonderingsbepaling van artikel
87, lid 3, onder c). Wat de regio’s ex artikel 87, lid 3, onder a) betreft, heeft de Commissie vastgesteld
dat de Portugese aanmelding in overeenstemming is met de richtsnoeren, met name gezien het feit dat
de voorgestelde maximale intensiteiten binnen bepaalde NUTS-II-regio’s zullen worden aangepast,
vooral naargelang de sociaal-economische situatie van de verschillende NUTS-III-gebieden waaruit deze
bestaan.

Daarentegen kon het voorstel met betrekking tot de NUTS-II-regio “Lisboa e Vale do Tejo”, die als
“voormalige regio ex artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag” nu onder artikel 87, lid 3, onder
c) valt, in dit stadium niet verenigbaar worden beschouwd met de bepalingen van de richtsnoeren.
Portugal is namelijk van mening dat deze regio, die 33,4% van de nationale bevolking vertegenwoordigt,
in haar geheel in aanmerking komt voor de in de richtsnoeren vermelde overgangsperiode van 4 jaar om
de huidige steunintensiteiten aan te passen. Gezien de overgangsbepalingen in de richtsnoeren kan echter
slechts 10,2% van de Portugese bevolking van deze maatregel profiteren.

b) Fiscale steun voor investeringen (118)

Op 8 september 1999 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een fiscale-steunregeling voor
investeringen. Deze regeling is geldig tot eind 2010 en voorziet in steun in de vorm van
belastingvrijstellingen (inkomstenbelastingkrediet) voor een periode van ten hoogste 10 jaar, ten behoeve
van investeringsprojecten waarmee minimaal een bedrag van 5 miljoen euro is gemoeid. Deze steun
wordt hoofdzakelijk toegekend met het oog op productieve investeringen en is afhankelijk van de vraag
of de investering in stand wordt gehouden, en in voorkomend geval van de werkgelegenheid die wordt
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geschapen tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst op grond waarvan belastingvrijstelling wordt
verleend, en wordt op zijn minst gedurende vijf jaar gegeven.

De Commissie was van oordeel dat deze steun wordt toegekend om ondernemingen aan te sporen
projecten uit te voeren waarmee precieze investeringen gemoeid zijn, dat de steunintensiteit beperkt is
in verhouding tot de kosten van de verwezenlijking van deze projecten en dat de regeling in kwestie
doorzichtige regels bevat waarmee het voordeel voor iedere onderneming kan worden gekwantificeerd.
Dergelijke steunmaatregelen verschillen derhalve niet van een subsidie en vallen onder de regionale
uitzonderingsbepalingen van artikel 87, lid 3, onder a) en c), van het EG-Verdrag, in overeenstemming
met punt 31 van de Mededeling van de Commissie over de toepassing van de regels betreffende
steunmaatregelen van de staten op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen (119).

Finland

Regionale-steunkaart 2000-2006 (120)

De Commissie heeft de door de Finse autoriteiten voorgestelde regionale-steunkaart voor de periode
2000-2006 in het licht van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag en de richtsnoeren inzake
regionale steunmaatregelen onderzocht en op 26 oktober besloten daartegen geen bezwaar te maken. Het
deel van de Finse bevolking dat in de steunregio’s woont, zal zeer licht toenemen van 41,7% thans tot
42,2% op 1 januari 2000. De steunintensiteiten dalen aanzienlijk. De regio Itä-Suomi, in het oosten van
het land, komt in aanmerking voor de hoogste maximale intensiteiten (24%). Met een BBP per inwoner
dat lager is dan 75% van het communautaire gemiddelde blijft deze regio behoren tot de minst
ontwikkelde gebieden van de Unie. Wat de overige regio’s betreft, zal Finland de steun voor grote
ondernemingen beperken tot 8, 10 of 12%, afhankelijk van het specifieke geval.

Verenigd Koninkrijk

English Partnerships/Partnership Investment Programme (EP/PIP) (121)

Op 22 december heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten
aanzien van de financiering van grond- en bouwontwikkelingsprojecten van English Partnerships te
beëindigen door een gedeeltelijk positieve beschikking te geven. In 1995 meldden de autoriteiten van het
Verenigd Koninkrijk het bijstandsprogramma dat krachtens het “Single Regeneration Budget” (SRB) werd
aangeboden, bij de Commissie aan (122). Deze aanmelding omvatte een aantal regelingen, waaronder de
EP/PIP-regeling en een regionale-ontwikkelingsregeling, die betrekking hebben op de financiering door de
overheid van verbeteringsprojecten in Engeland. De Commissie heeft het SRB goedgekeurd op grond van
artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag. In haar beschikking stelde de Commissie dat een aantal SRB-
maatregelen niet onder artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag viel. Als een van deze maatregelen werd
“stadsvernieuwing (EP-activiteiten)” genoemd. Nadat het SRB was goedgekeurd, werd de aandacht van de
Commissie getrokken door enkele gevallen waarin tot de begunstigden van EP-bijstand ook ondernemingen
behoorden die in de intracommunautaire handel actief waren. In juli 1998 stelde de Commissie dienstige
maatregelen (123) voor om de mogelijke staatssteun die met de uitvoering van de regeling gepaard gaat, op
één lijn te brengen.
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De procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag werd in mei 1999 ingeleid (124), maar vervolgens
werden de voorgestelde dienstige maatregelen niet volledig door de autoriteiten van het Verenigd
Koninkrijk geaccepteerd. Ten aanzien van in opdracht uitgevoerde bouwprojecten (de eindgebruiker is
bekend) merkte de Commissie in haar eindbeschikking op dat de autoriteiten van het Verenigd
Koninkrijk toegezegd hadden de regeling aan de regionale en andere relevante regels op het gebied van
staatssteun te toetsen. Vervolgens kwam de Commissie tot de slotsom dat steun voor in opdracht
uitgevoerde bouwprojecten krachtens de EP/PIP-regeling verenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt. Wat speculatiebouw (onbekende eindgebruiker) betreft, besloot de Commissie dat de regeling,
zoals gewijzigd op basis van de slechts gedeeltelijke aanvaarding van de dienstige maatregelen,
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt mits deze ook aan de relevante regels inzake staatssteun
wordt onderworpen. Voorts moeten de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel
88, lid 3, van het EG-Verdrag alle gevallen aanmelden waarin een van de betrokken deelnemers
(eindgebruiker, grondeigenaar, projectontwikkelaar) werkzaam is in de sectoren die onder de speciale
regels inzake staatssteun vallen. Door de beschikking werd de uitvoering van de EP/PIP-regeling
stopgezet zoals deze aanvankelijk in zaak N 31/95 was goedgekeurd (Single Regeneration Budget).

2. Sectorsteun

2.1. Staalindustrie

Duitsland

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (125)

Op 21 april heeft de Commissie besloten de niet-nakomingsprocedure die zij ingevolge artikel 88 van
het EGKS-Verdrag, tegen de Duitse regering had ingeleid, te beëindigen, door het geven van een
negatieve beschikking. Laatstgenoemde had namelijk in strijd met artikel 86 van het EGKS-Verdrag niet
voldaan aan haar verplichting alle nodige maatregelen te treffen om de onrechtmatige steun voor de
staalonderneming Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH ten belope van in totaal 37,8 miljoen euro terug te
vorderen, zoals haar in de negatieve beschikkingen van de Commissie was opgedragen. Vervolgens werd
de onderneming op 31 december 1998 failliet verklaard, waardoor het onzeker is geworden of de
verschuldigde bedragen nog kunnen worden teruggevorderd. Niettemin heeft de Commissie besloten een
eindbeschikking te geven waarin het verzuim van de Duitse regering haar plicht in dezen te vervullen,
wordt veroordeeld. Zij was namelijk van oordeel dat een dergelijke beschikking noodzakelijk is om de
rechtsgrondslag te verzekeren van de eisen tot schadevergoeding die mogelijkerwijs door de overige
lidstaten, de Gemeenschap of andere belanghebbenden zullen worden ingediend.

b) Gröditzer Stahlwerke (126)

Op 8 juli heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
beëindigen door een negatieve beschikking te geven ten aanzien van de steun die over de periode 1992-
1999 werd verleend. Vóór het geven van haar eindbeschikking had de Commissie vernomen dat
onderdelen van de activa van Gröditzer Stahlwerke waren overgedragen aan andere ondernemingen die
onder toezicht van de BvS stonden. Deze maatregelen zouden als doel of als gevolg kunnen hebben dat
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men zou trachten de activa-onderdelen in kwestie buiten de werkingssfeer van de beschikking te houden
en de niet-levensvatbare activiteit van de onderneming voort te zetten, hetgeen in strijd is met de plicht
van de lidstaten toe te zien op de naleving van de verplichtingen die uit de beschikkingen van de
Commissie voortvloeien. Zo heeft de Commissie geëist dat de terugvorderingsprocedure niet uitsluitend
betrekking heeft op de oorspronkelijke begunstigde van de steun, maar ook op de onderneming die met
behulp van de overgedragen productiemiddelen de activiteit van de oorspronkelijke begunstigde
voortzet, als uit bepaalde aspecten van de overdracht tussen de beide ondernemingen (doelstelling, prijs,
datum, de identiteit van de verschillende aandeelhouders, de rentabiliteit van de transactie…) blijkt dat
de economische activiteit wordt gecontinueerd.

2.2. Scheepsbouw

Duitsland

a) Duitse ontwikkelingssteun voor Indonesië (127)

Op 3 maart heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van ontwikkelingssteun
voor Indonesië. In 1994 had de Commissie ingevolge artikel 4, lid 7, van Richtlijn 90/684/EEG inzake steun-
verlening aan de scheepsbouw (128) haar goedkeuring gehecht aan ontwikkelingssteun in verband met de
verkoop aan een Indonesische onderneming van door Volkswerft Stralsund gebouwde baggerschepen. In de
brief aan Duitsland waarin de Commissie haar goedkeuring uitsprak, stond vermeld dat de schepen uitslui-
tend in Indonesië mochten worden gebruikt. Na een klacht bevestigde Duitsland dat twee baggerschepen in
Maleisië en Taiwan waren ingezet. Duitsland voerde aan dat het gebruik buiten Indonesië had plaatsgevon-
den omdat de uitvoering van de projecten waarvoor de schepen oorspronkelijk bedoeld waren, vertraging
had opgelopen. De Commissie meende evenwel dat zij de steun niet zou hebben goedgekeurd, als zij ten tij-
de van haar beschikking had geweten dat de schepen niet voor exclusief gebruik in Indonesië bestemd waren
en dat deze in belangrijke mate voor commerciële doeleinden in Maleisië en Taiwan zouden worden ingezet.
De Commissie was met name van oordeel dat het ontwikkelingskarakter van het project niet langer kon wor-
den geverifieerd. Derhalve gelastte de Commissie Duitsland de steun terug te vorderen.

b) Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH (129)

Op 17 maart heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te beëindi-
gen door een positieve beschikking te geven ten aanzien van de investeringssteun voor de modernisering van
een dok dat van de voormalige scheepswerf Bremer Vulkan was gekocht. Door de deelstaat Bremen waren
aanvullende financiële maatregelen getroffen in verband met de overname van Bremer Vulkan Marine-
schiffbau GmbH door Lürssen Maritime Beteiligung GmbH & Co.KG. Deze maatregelen werden geacht te
zijn genomen ten gunste van de bouw van marineschepen en aldus een onderdeel te vormen van de bescher-
ming van de wezenlijke Duitse veiligheidsbelangen in de zin van artikel 296 van het EG-Verdrag.

c) Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW)  (130)

Op 8 juli heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van KWW, een scheeps-
werf in Mecklenburg-Vorpommern, omdat deze in 1998 zijn capaciteitsplafond had overschreden.
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In 1993-1995 verleende de Commissie goedkeuring aan steun ten bedrage van in totaal 638 miljoen euro
(1.247 miljoen DM) voor de herstructurering van KWW. De steun werd goedgekeurd in
overeenstemming met de Richtlijnen 90/684/EEG en 92/68/EEG inzake steunverlening aan de
scheepsbouw, waarin een daadwerkelijke en onomkeerbare vermindering van de scheepsbouwcapaciteit
in Oost-Duitsland werd verlangd. De maximumcapaciteit voor KWW werd vastgesteld op 85.000 cgt
over een periode van 10 jaar, oftewel tot eind 2005, om het mededingingsvervalsende effect van de steun
in de sector te compenseren. Tijdens het toezicht op de beschikkingen ontdekte de Commissie dat de
productie van de werf in 1998 en mogelijk ook in 1999 hoger uitkwam dan was toegestaan.

De Commissie heeft besloten dat KWW 83 miljoen DM aan herstructureringssteun moet terugbetalen
wegens de overschrijding van de jaarlijkse capaciteitsbeperking in 1998. De Commissie heeft eveneens
besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van de
overschrijding van de jaarlijkse capaciteitsbeperking in 1997.

Spanje

Staatssteun voor publieke koopvaardijscheepswerven (131)

Op 26 oktober heeft de Commissie besloten dat de staatssteun ten belope van 110,9 miljoen euro, die in
1998 aan de publieke koopvaardijscheepswerven was betaald, niet verenigbaar is met de voorwaarden
van een beschikking van de Commissie in 1997 waarin een pakket herstructureringssteun voor de werven
werd goedgekeurd, en derhalve met rente dient te worden teruggevorderd.

Het pakket omvatte een maximaal steunbedrag in de vorm van speciale belastingkredieten ten belope van
349 miljoen euro voor de periode 1995-1999, teneinde de scheepswerven te compenseren voor de onmoge-
lijkheid te profiteren van belastingkredieten krachtens het algemene belastingconsolidatiesysteem in Span-
je. Later werden de scheepswerven evenwel opgenomen in de publieke holding Sociedad Estatal de Partici-
paciones, die krachtens het algemene belastingconsolidatiesysteem wel belastingkredieten kon verkrijgen
door verliezen in een bepaald deel van het concern met winsten elders te compenseren. Door de gewijzigde
omstandigheden ontvingen de scheepswerven in 1998 een algemeen belastingkrediet overeenkomstig het
recht dat zij op basis van hun resultaten in 1997 op dergelijke kredieten hadden. Niettemin ontvingen de
scheepswerven in juli 1998 ook een speciaal belastingkrediet van 110,9 miljoen euro. Ondanks dat het in
1997 goedgekeurde maximumbedrag voor speciale belastingkredieten niet werd overschreden, kwam de
Commissie tot de conclusie dat deze betaling niet gerechtvaardigd was en derhalve onverenigbaar met de ge-
meenschappelijke markt.

Frankrijk

a) Ontwikkelingssteun voor Frans Polynesië (132)

Op 30 maart heeft de Commissie besloten door het geven van een positieve beschikking de procedure
van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te beëindigen, die zij in juli 1998 had ingeleid ten aanzien van
ontwikkelingssteun in de vorm van een belastingverlaging voor investeerders in twee cruiseschepen die
door Chantiers de l’Atlantique waren gebouwd en bedoeld waren voor gebruik in Frans Polynesië.
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De Commissie had twijfels omdat zij niet kon nagaan in welke mate de steun de economische
ontwikkeling in Frans Polynesië zou bevorderen en of de steun noodzakelijk was. Voorts was de
onderneming, die de schepen moest exploiteren, niet in Frans Polynesië geregistreerd. Dit laatste was in
strijd met artikel 4, lid 7, van de Richtlijn voor de scheepsbouw waarin melding wordt gemaakt van
bepaalde OESO-criteria op grond waarvan de eigenaar van de schepen in het begunstigde land
woonachtig dient te zijn. Bij de beëindiging van de procedure besloot de Commissie dat haar
aanvankelijke twijfels zouden verdwijnen op voorwaarde dat de exploiterende onderneming in Frans
Polynesië zou worden geregistreerd en dat de schepen gedurende ten minste 5 jaar uitsluitend in Frans
Polynesië zouden worden ingezet.

b) Stardust Marine (Frankrijk) (133)

Op 8 september heeft de Europese Commissie steun voor een nominaal bedrag van ongeveer 76 miljoen
euro ten behoeve van Stardust Marine onverenigbaar verklaard.

In 1997 had de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid tegen
financiële steunmaatregelen van overheidswege ten gunste van de pleziervaartonderneming Stardust
Marine en tegen de privatiseringsomstandigheden die hadden geresulteerd in de overdracht aan FG
Marine. Deze steunmaatregelen, met name in de vorm van leningen en bankgaranties die van 1992 tot
1995 door de Crédit Lyonnais Groep werden verstrekt, werden gevolgd door niet-terugvorderbare
financieringen in de vorm van een herkapitalisatie door de Crédit Lyonnais Groep eind 1994 en
vervolgens in de vorm van een voorschot in rekening-courant en van herkapitalisaties middels de
kwijtschelding van schuldvorderingen door de aandeelhouder die de Groep heeft opgevolgd na de
opname van Stardust Marine in de afsplitsingsstructuur van Crédit Lyonnais in 1995, te weten het
Consortium de Réalisations. De onrechtmatige steun in kwestie bedraagt 496 miljoen FF.

Het betreft geen herstructureringssteun maar steun die oorspronkelijk was toegekend om de snelle groei
van de onderneming te begeleiden en mogelijk te maken. Voor zover Stardust dankzij deze steun tevens
in Europa een van de marktleiders op het gebied van de pleziervaart is geworden en voor zover een
aanzienlijk deel van zijn klantenkring zich in het Europa buiten Frankrijk bevindt, heeft de steun invloed
op het intracommunautaire handelsverkeer. De Commissie kwam tot de conclusie dat de steun in kwestie
een vervalsend effect had dat niet met de regels van de EU verenigbaar was, en dat deze van Stardust
Marine moet worden teruggevorderd.

2.3. Automobielsector

Spanje

Mercedes Vitoria (134)

Op 29 september heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de regionale steun die Spanje van
plan is toe te kennen aan een investering bestemd voor de productie van een nieuw bedrijfsvoertuig in
de Daimler-Chrysler-fabriek in Vitoria (Baskenland). Op basis van een zeer volledige locatiestudie van
de hand van de investeerder was de Commissie eerst tot het oordeel gekomen dat de investeerder
verscheidene vestigingsplaatsen had beoordeeld en uiteindelijk twee mogelijke locaties had gevonden
om zijn project uit te voeren : Vitoria of de bestaande fabriek in Jelcz (Polen). Vervolgens verrichtte de
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Commissie een kosten-batenanalyse om de toegestane omvang van de regionale steun vast te stellen,
door de kosten van het project in Vitoria te vergelijken met die van een soortgelijk project in Jelcz, zoals
door Daimler-Chrysler was onderzocht. De effecten van de vertraging van de activiteit of van de sluiting
van de fabriek in Vitoria, als gevolg van de situering van het project in Jelcz, werden in de kosten-
batenanalyse opgenomen, met name de kosten van het ontslag van het personeel in Vitoria, die werden
berekend volgens de geldende regels van het Spaanse sociale recht, maar ook afhankelijk waren van de
onderhandelingen met de vakbonden. Het resultaat van de liquidatieverkoop van de fabriek werd
eveneens in de kosten-batenanalyse verwerkt. Tenslotte stelde de Commissie vast dat de beoogde
regionale steun, met een intensiteit van 6,7%, voldeed aan de voorschriften van de kaderregeling inzake
staatssteun aan de automobielindustrie (135).

Italië

Fiat Mirafiori Meccanica (136)

Op 22 december heeft de Commissie regionale steun met een intensiteit van 4,6% ten behoeve van een
investeringsproject van Fiat verboden. De Commissie stelde vast dat de steun in kwestie niet
noodzakelijk was voor de uitvoering van het project bij Mirafiori Meccanica.

Eind 1997 meldde Italië overeenkomstig wet 488/92 zes dossiers aan betreffende regionale steun voor
Fiat Auto, waartoe ook Mirafiori Meccanica behoort. Na een eerste analyse van deze gevallen bleek dat
op grond van de door Italië verstrekte informatie niet kon worden aangetoond dat de beoogde regionale
steun overeenkomstig de beginselen van de kaderregeling voor de automobielindustrie was. Dus besloot
de Commissie op 3 februari 1999 de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag (137) tegen de
6 steunvoornemens in te leiden. Op 26 mei werd voor drie gevallen (waaronder Mirafiori Meccanica)
tot een procedure-uitbreiding besloten (138), waarbij de noodzaak van de beoogde steun centraal stond.

De kaderregeling voor de automobielindustrie bepaalt dat regionale steun slechts verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt is, als de steun noodzakelijk is voor de uitvoering van het investeringsproject
in de betrokken steunregio. De locatiestudie op basis waarvan Fiat voor zijn investering de keuze op
Mirafiori heeft laten vallen, vond plaats in 1993-1994. Tot maart 1995, de datum waarop het
geclassificeerd werd als steunregio in de zin van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag, maakte
Mirafiori geen deel uit van een steungebied. Derhalve kon Fiat geen regionale steun verkrijgen voor de
financiering van zijn project in Mirafiori. Bovendien werd de mobiliteit van het project onvoldoende
door de Italiaanse autoriteiten aangetoond. Mirafiori blijkt de enige plaats te zijn waar Fiat ooit van plan
is geweest zijn project te realiseren.

De steun ten behoeve van Fiat Mirafiori Meccanica die Italië heeft aangemeld, is derhalve niet nodig om
de in artikel, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag genoemde doelen te verwezenlijken, in dit geval de
vergemakkelijking van de ontwikkeling van bepaalde economische regio’s. Daarom heeft de Commissie
besloten dat de steun in kwestie onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt en niet mag worden
toegekend.
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Verenigd Koninkrijk

Rover Longbridge (139)

Op 22 december heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in
te leiden ten aanzien van de regionale steun die de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk van zins zijn
toe te kennen voor de investering van BMW in de Longbridge-fabriek van Rover in Birmingham. De
beoogde investering bedraagt in totaal £702 miljoen waarvan £141 miljoen via regionale steun zou
worden gefinancierd. Het besluit is gebaseerd op twijfels over de mobiliteit van het project en over
enkele onderdelen van de kosten-batenanalyse die voor de beoordeling van de steun nodig zijn.

Het Verenigd Koninkrijk meldde ook een opleidingspakket van £38 miljoen aan waarvan £11 miljoen
door middel van steun zou worden gedekt. Deze steun werd door de Commissie goedgekeurd omdat hij
in overeenstemming was met de communautaire kaderregeling inzake opleidingssteun.

2.4. Synthetische vezels

Duitsland

Saxonylon Textil GmbH (140)

Op 20 juli heeft de Commissie besloten een negatieve eindbeschikking te geven ten aanzien van steun
die de Duitse autoriteiten beoogden te verlenen aan Saxonylon Textil GmbH, een dochteronderneming
van de Singaporese Tolaram Group. De voorgestelde steun bedroeg 42,3 miljoen DM ter ondersteuning
van een investering in Meerane, Saksen (Duitsland). Het project zou hebben geresulteerd in een
aanzienlijke toename van de productiecapaciteit voor polyamidegaren, een product waaraan geen
structureel tekort bestaat. Bovendien merkte de Commissie op dat de voorgestelde steunintensiteit 35%
(bruto) beliep, wat het toepasselijke regionale steunplafond voor grotere bedrijven in de deelstaat Saksen
vormt en het dubbele is van het toegestane maximum voor grotere bedrijven krachtens de kaderregeling
voor steunmaatregelen in de sector synthetische vezels (141). Om deze redenen vond de Commissie dat
de voorgestelde steun niet kon worden goedgekeurd, omdat hij niet strookte met de bepalingen van de
kaderregeling en derhalve onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt was.

Portugal

Cerfil SA (142)

Op 4 mei heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de niet-aangemelde steun die de
Portugese autoriteiten hadden toegekend aan de fabrikant van synthetische vezels Cerfil SA, die
gevestigd was in een regio ex artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag. De steun werd grotendeels
geboden ter ondersteuning van de productie van synthetische vezels die binnen het controlebereik van
de kaderregeling vielen. De intensiteit van de voorgestelde steun en andere aspecten waren in
overeenstemming met het specifieke IMIT (143) -programma dat de Commissie in 1995 in het kader van
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het PEDIP-II (144)-programma had goedgekeurd. De Commissie was van oordeel dat de vermindering
met 16,8% van de reële productiecapaciteit, die uit het investeringsproject voortvloeide, in de zin van de
kaderregeling significant was en besloot derhalve geen bezwaar te maken.

2.5. Financiële sector

Duitsland

Westdeutsche Landesbank Girozentrale (145)

Op 8 juli heeft de Commissie besloten door het geven van een negatieve beschikking de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te beëindigen, die zij had ingeleid ten aanzien van de steun die de
deelstaat Noordrijn-Westfalen via een kapitaalinjectie aan Westdeutsche Landesbank Girozentrale
(“WestLB”) had toegekend.

In 1994 werd bij de Commissie een klacht tegen deze kapitaalinjectie ingediend. Na een vooronderzoek
startte de Commissie in oktober 1997 de formele onderzoeksprocedure. Tijdens deze procedure stelde de
Commissie vast dat het door de deelstaat Noordrijn-Westfalen ingebrachte kapitaal onder gunstige
voorwaarden was verstrekt. De Wohnungsbauförderungsanstalt (“Wfa”), die eigendom was van de
deelstaat en zich bezighield met steun aan woningbouw, werd eind 1991 aan WestLB overgedragen om
de bank de gelegenheid te bieden te voldoen aan de strengere solvabiliteitscriteria, die in 1993 van kracht
zouden worden. Wfa bleef zich met steun aan woningbouw bezighouden, maar dankzij de transactie kon
WestLB, met het oog op het banktoezicht, een deel van het Wfa-kapitaal gebruiken ter ondersteuning
van zijn eigen zakelijke activiteiten. De te betalen vergoeding werd bijna twee jaar na de overdracht
vastgesteld en bedroeg jaarlijks slechts 0,6% van het bruikbare gedeelte van het kapitaal.

De Commissie kwam tot de conclusie dat een kapitaalverschaffer die onder marktomstandigheden
opereert, voor een dergelijk kapitaal nooit een vergoeding van 0,6% zou hebben gevraagd. De deelstaat
koos ervoor niet de gebruikelijke vergoeding in rekening te brengen, hetgeen in de zin van het Verdrag
staatssteun vormt. Het steunelement bedroeg voor de periode 1992-1998 808 miljoen euro. Omdat deze
steun onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, moet hij met rente (vanaf het moment van de
overdracht) van WestLB worden teruggevorderd.

Frankrijk

Crédit Foncier de France (146)

Op 23 juni heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen herstructureringssteun ten belope
van circa 16 miljard FF die in 1996 aan Crédit Foncier de France (CFF) werd toegekend. De
overheidsmaatregel was noodzakelijk geworden toen begin jaren negentig de liquide middelen van deze
gespecialiseerde bank belangrijk verminderden door wijzigingen in de wetgeving en wijzigingen van
economische aard op de markt van leningen voor huurwoningen.

De herstructureringssteun ten behoeve van CFF omvatte i) een staatsgarantie om ervoor te zorgen dat de
schuld in de vorm van een waardepapier binnen de gestelde termijnen werd afbetaald en ii) de toezegging
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van de staat al het nodige te doen om CFF de mogelijkheid te bieden zijn activiteiten overeenkomstig
de geldende regels voor bedrijfseconomisch toezicht te blijven verrichten, hetgeen zich heeft vertaald in
een toename van het kapitaal van de bank met 1,85 miljard FF. De Commissie heeft deze steun
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaard gezien de zeer sterke daling van het balanstotaal
van de bank sinds de steunverlening door de staat, op voorwaarde dat CFF zijn herstructurering volgens
het aangemelde bedrijfsplan zou voortzetten. In juli 1999 was CFF weer levensvatbaar en kon de bank
worden geprivatiseerd.

2.6. Vervoer

Luchtvervoer

Aerelba — de luchthaven van het eiland Elba

Op 30 maart 1999 heeft de Commissie besloten dat de subsidie welke door de regio Toscane werd
toegekend aan Aerelba ter financiering van de moderninsering van de luchthaven van het eiland Elba
(Marina di Campo) geen staatssteun behelsde voor zover de subsidie gericht was op de verwezenlijking
van een infrastructuurproject van collectief belang en voor zover die infrastructuur zonder enige
discriminatie toegankelijk was voor alle communautaire transporteurs.

Alitalia

In het kader van het toezicht waarin is voorzien in artikel 1, punt 10 van de Beschikking van 15 juli 1997
(147) betreffende de herkapitalisatie van Alitalia, heeft de Commissie op 20 juli 1999 geoordeeld dat is
voldaan aan de voorwaarden die in deze beschikking zijn gesteld. In haar analyse heeft de Commissie
inzonderheid rekening gehouden met de nieuwe verbintenissen die de Italiaanse autoriteiten op 13 en 16
juli 1999 zijn aangegaan betreffende de ontstentenis van discriminatie ten gunste van Alitalia, hetgeen
een wijziging inhoudt van de voorwaarde van de overeenkomst tussen Alitalia en de Italiaanse
autoriteiten. Tevens heeft zij rekening gehouden met bijkomende capaciteitsverminderingen die door de
vervoerder zijn aangeboden op de Italiaanse markt in 1999 en 2000.

Iberia

Ingevolge een voorgenomen kapitaalsverhoging van Iberia ten belope van 20 miljard ESP
(120 miljoen euro) die door Spanje is aangemeld, heeft de Commissie de resultaten van deze
onderneming uitvoerig onderzocht, meer bepaald in het licht van de rendabiliteitcriteria welke zijn
genoemd in de beschikking van 31januari 1996 (148) alsook van de toekomstperspectieven. De
kapitaalsverhoging behelst de laatste fase van de financiële herstructurering waarin is voorzien in het
herstructureringsplan. Zij biedt de openbare holding SEPI de mogelijkheid om de onderneming in de
best mogelijke positie te plaatsen met het oog op de nakende privatisering ervan. Bovendien zou SEPI
de investeringen recupereren en er op korte termijn een interessante opbrengst aan overhouden in het
kader van het privatiseringsproces. In die omstandigheden heeft de Commissie op 26 augustus 1999 per
beschikking geconcludeerd dat de kapitaalsverhoging in overeenstemming is met het gedrag van een
rationeel investeerder en derhalve niet als steun in de zin van artikel 87 van het Verdrag kan worden
aangemerkt.
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Sociale maatregelen ten behoeve van de inwoners van Sicilië

De Commissie heeft eveneens een compensatieregeling inzake luchtvervoer onderzocht welke wordt
aangeboden aan de inwoners van de kleine eilanden van Sicilië en aan de personen die aldaar hun
beroepsactiviteiten uitoefenen. In het kader van de toepasselijke sectorale richtsnoeren heeft zij op 3
september 1999 geoordeeld dat de regeling een sociale steunmaatregel behelst die zonder enige
discriminatie wordt toegekend en verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt op grond van artikel
87, lid 2, onder a) van het Verdrag.

Zeevervoer

Taxe professionnelle portuaire — Frankrijk

OP 22 December 1999 besloot de Commissie om de procedure van artikel 88, lid 2 te beëindigen welke
eerder op het jaar was ingeleid ten aanzien van een aangemelde steunregeling inzake de Franse “taxe
professionnelle”. Teneinde de overdracht van de eigendom en het beheer van bestaande
vrachtbehandelingsinstallaties van de openbare sector naar de particuliere sector in 23 Franse havens te
vergemakkelijken werd een vermindering van de “taxe professionnelle” in overweging genomen. Voorts
werd een vergelijkbare belastingvermindering voorgesteld voor de verwerving van nieuwe bijkomende
installaties in de havens van Le Havre en Duinkerke teneinde de capaciteit ervan te verhogen. In de
beschikking keurde de Commissie de steun voor de overdracht en de vervanging van bestaande
installaties aan de particuliere vrachtbehandelingsbedrijven goed, terwijl de steun voor de verwerving
van nieuwe bijkomende installaties in de havens van Le Havre en Duinkerke niet verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt werd geacht.

Funiviaria Alto Tirreno SpA — Italië

In haar beschikking van 22 december 1999 oordeelde de Commissie dat de steun welke werd verleend
aan de in de haven van Savona gevestigde onderneming, Funiviaria Alto Tirreno s.p.a., in de huidige
vorm en omvang onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt, en stelde aan Italië dienstige
maatregelen voor. De Italiaanse regering heeft op grond van de Italiaanse wet nr. 1221 van 1952 steun
verleend aan Funiviaria Alto Tirreno, onder meer, ter dekking van bedrijfsverliezen welke voortvloeien
uit de vrachtbehandelingsactiviteiten van het bedrijf in de haven.

Spoorwegvervoer

Milieusteun ten behoeve van het goederenvervoer per trein(Denemarken)

Op 21 april 1999 heeft de Commissie besloten dat de steunregeling ter compensatie van de marginale externe
kosten welke niet door het wegvervoer worden gedekt, verenigbaar is met de Verdragsbepalingen. Het
maximumbedrag van de steun bedraagt 50% van de omzet die wordt gegenereerd door elke
spoorvervoeroperatie. De steunregeling wordt in overweging genomen in de context van de invoering van
infrastructuurvergoedingen die de spoorwegmaatschappijen verschuldigd zijn voor het gebruik dat zij
maken van het Deense spoorwegnet. De Commissie heeft een gunstige beschikking gegeven op grond van
artikel 77 dat rechtstreeks wordt toegepast: (i) het bedrag van de subsidie is veel lager dan het geraamde
bedrag van de kosten welke niet worden betaald door het wegvervoer; (ii) de regeling wordt zonder enige
discriminatie toegepast op elk goederenvervoerbedrijf en (iii) heeft geen gevolgen die de ontwikkeling van
het handelsverkeer kunnen beïnvloeden op een wijze die strijdig is met het belang van de Gemeenschap
(uitsluiting van transit om de negatieve gevolgen voor het zeevervoer uit te sluiten).
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Wegvervoer

Tijdelijke belastingvrijstelling voor lokaal vervoer (Nederland)

De Commissie heeft op 10 november 1999 besloten geen bezwaar te maken tegen een tijdelijke
vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor gemeentelijke vervoerbedrijven die openbaar vervoer
aanbieden in acht Nederlandse steden. De Commissie beschouwde de steun als verenigbaar met artikel
87, lid 3, onder c) van het EG-Verdrag in het licht van de voorgenomen liberalisering van de Nederlandse
markt voor lokaal vervoer en als overgangsmaatregel om de noodzakelijke herstructurering van die
bedrijven op gang te brengen.

Wegvervoerregeling (Italië)

Bij twee beschikkingen welke respectievelijk in mei en december 1999 zijn vastgesteld heeft de Commissie
zich uitgesproken voor de Italiaanse maatregelen ter herstructurering van de wegvervoersector en voor de
ontwikkeling van het intermodale vervoer zoals voorzien bij wet nr. 454/97 en de uitvoeringsbepalingen
ervan. De Commissie verwijst naar het gecombineerd vervoer en op grond daarvan achtte zij de door Italië
voorgenomen maatregelen verenigbaar met de gemeenschappelijke markt voor zover de maatregelen
gericht zijn op de bevordering van op middellange termijn economisch levensvatbare activiteiten en geen
mededingingsverstoringen teweeg brengen tussen de verschillende operatoren of terminals. Voorts heeft de
Commissie haar praktijk terzake bevestigd door te oordelen dat de kosten voor de aanschaf van laad- en
overslaginstallaties en van elektronische en telematische programma’s en uitrusting voor 30% als
subsidiabel te beschouwen omdat zij de ontwikkeling van de sector kunnen vergemakkelijken
overeenkomstig het bepaalde in artikel 87, lid 3, onder c) van het Verdrag. Aangezien het om wegvervoer
gaat heeft de Commissie geoordeeld dat de premies voor de vrijwillige stopzetting van de activiteiten van
onafhankelijke transporteurs geen steun behelzen. Voorts heeft zij de maatregelen die erop gericht zijn om
het voertuigenpark aan te passen aan de meest stringente milieunormen alsook de maatregelen ter
ondersteuning van opleiding voor transporteurs goedgekeurd. Evenzo heeft de Commissie de maatregel
goedgekeurd die erop gericht is de hergroepering van wegvervoerbedrijven te bevorderen. Daarbij heeft zij
rekening gehouden met de zwakke structuur van de sector die meer dan 100.000 (vooral kleine en zeer
kleine) bedrijven telt.

Gecombineerd vervoer

Gecombineerd vervoer (Oostenrijk)

De Commissie heeft op 8 juli 1999 besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen een Oostenrijkse
steunregeling die investeringssteun voor de bouw van terminalinfrastructuur ten behoeve van
gecombineerd vervoer toelaat. De Commissie betoogde dat dergelijke steun dient te worden beschouwd
als steun in de zin van artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag wanneer de exploitatie van de terminal niet
bij openbare aanbesteding is gegund en een economische activiteit behelst. De Europese Commissie
besloot dat dergelijke steun kan worden toegestaan op grond van artikel 73 van het EG-Verdrag indien
de steunverlening (1) noodzakelijk is voor de bouw van de terminal; (2) de mededinging op de
terminalmarkt niet verstoort op een wijze die strijdig is met het gemeenschappelijk belang en (3) op een
doorzichtige en niet-discriminerende wijze toegang tot de steunregeling wordt verstrekt.

Gecombineerd vervoer (België)

In haar beschikking van 26 oktober 1999 oordeelde de Commissie dat de steunverlening voor de bouw
van terminals niet steeds het handelsverkeer tussen lidstaten beïnvloedt in de zin van artikel 87, lid 1 van
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het EG-Verdrag. Er is slechts sprake van beïnvloeding van de handel wanneer de steun de mededinging
tussen de gesubsidieerde terminal en een terminal in een andere lidstaat verstoort. Zelfs wanneer er geen
sprake is van verstoring van de mededinging tussen terminals kan de handel tussen lidstaten worden
beïnvloed wanneer de terminalexploitant actief is in deze sector in verschillende lidstaten of ingeval een
dergelijke activiteit redelijkerwijze in het vooruitzicht kan worden gesteld.

2.7. Landbouwsector

België

a) Steun met het oog op de dioxinecrisis

In het licht van artikel 87, lid 2, onder b), van het EG-Verdrag, waar gesproken wordt over staatssteun
voor “buitengewone gebeurtenissen”, heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een pakket
steunmaatregelen van de Belgische regering ten behoeve van producenten en ondernemingen die door
de dioxinebesmetting van diervoeders in een crisissituatie zijn terechtgekomen. Hoewel de chemische
besmetting van levensmiddelen niet beschouwd kan worden als een buitengewone gebeurtenis in de zin
van artikel 87, lid 2, onder b), van het Verdrag, was de Commissie van mening dat wegens de
bekendmaking door de Belgische autoriteiten van genoemde besmetting en door de noodmaatregelen die
vervolgens werden getroffen, de exploitanten hun producten niet langer konden verhandelen en tevens
in een crisissituatie geraakten die in haar wezen en haar gevolgen duidelijk afwijkt van gangbare
omstandigheden en waarin geen sprake kan zijn van een normale marktwerking. Toch oordeelde de
Commissie dat de notie buitengewone gebeurtenis slechts kan worden toegepast op producenten die op
geen enkele manier voor het gebeurde aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Als het gaat om de landbouwbedrijven werd de nationale steun in eerste instantie verleend in de vorm van
schadevergoedingen en terugvorderbare voorschotten (149). De eerstgenoemde steunmaatregel zou gelden
voor producenten van gevogelte, de tweede voor producenten van varkensvlees, rundvlees en eieren. Ver-
volgens gaf de Commissie toestemming voor de omzetting van de terugvorderbare voorschotten in defini-
tieve schadevergoedingen, die werden vastgesteld op 80% van de kostprijs van de dieren en in ieder geval
niet boven de marktprijs mochten uitkomen als deze lager dan 80% van de kostprijs was (150). De door de Bel-
gische regering genomen maatregelen hadden ten doel de landbouwproducenten te compenseren of hun ver-
lichting te bieden in verband met de slachting en vernietiging van dieren en eieren, omdat deze met dioxine
waren besmet of omdat zij niet langer in de optimale staat verkeerden om te kunnen worden verhandeld en
uit het oogpunt van dierenwelzijn en volksgezondheid moesten worden vernietigd. Laatstgenoemde maat-
regelen betroffen voornamelijk bedrijven die onder conservatoir beslag waren geplaatst en derhalve hun pro-
ducten niet mochten verhandelen.

Ook de steun voor ondernemingen die producten van dierlijke oorsprong bezitten, werd verleend in de
vorm van terugvorderbare voorschotten en had ten doel te voorkomen dat exploitanten van wie de
besmette producten waren vernietigd, failliet zouden gaan, hetgeen eveneens geldt voor exploitanten
voor wie de uiterste gebruiksdatum was verlopen door de conservatoire maatregelen die de Belgische
regering had getroffen (151). In hetzelfde kader stemde de Commissie in met een andere maatregel die
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ten doel had de eigenaren van vers vlees en vleesproducten afkomstig van varkens, runderen en
gevogelte die met dioxine zouden kunnen zijn besmet, schadeloos te stellen voor de vernietiging die
daarvan was gelast (152). Deze producten waren onder conservatoir beslag geplaatst en eventueel
vernietigd, omdat zij niet voor de handel konden worden vrijgegeven en besmetting niet volledig kon
worden uitgesloten. In dit geval werd de maatregel, waarmee beoogd werd de gezondheid van de
consumenten te beschermen, als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt beschouwd in de zin van
artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag, omdat hij steun betrof die bedoeld was om de
ontwikkeling van de betrokken sectoren te vergemakkelijken. De Commissie keurde tevens goed dat de
Belgische staat de kosten van de analyses en van de vernietiging van de dieren en producten in kwestie,
die uit alle voorgaande maatregelen voortvloeiden, voor zijn rekening nam (153). Volgens haar vaste
praktijk stemde de Commissie ermee in dat de staat alle kosten voor zijn rekening nam, aangezien de
controles op de kwaliteit van de desbetreffende producten en de vernietiging ervan op grond van
communautaire en/of nationale bepalingen verplicht waren.

In het kader van de Belgische dioxinecrisis werden tevens de maatregelen vermeld in een overeenkomst
tussen de Belgische staat en de Belgische vereniging van banken, als staatssteun goedgekeurd (154). De
overeenkomst omvatte een leenregeling om te voorkomen dat in beginsel gezonde landbouwbedrijven
failliet zouden gaan door inkomstenvermindering als gevolg van de destabilisering van de markt die
werd veroorzaakt door de besmetting met dioxine van bepaalde diervoeders en door de maatregelen die
daartegen werden genomen. De regeling was gebaseerd op gelijke inspanningen van de openbare en
particuliere sector, waarbij de openbare sector borg stond voor 50% van het geleende bedrag en het
bankwezen het risico van de resterende 50% droeg en afzag van zijn normale rentemarge, die ten hoogste
de waarde had van de Belgische basisrente minus 30 basispunten (kostprijs voor de banken). In
aanmerking kwamen slechts bedrijven die in beginsel gezond en levensvatbaar zijn, maar tussen juni en
september 1999 een grote omzetdaling hebben gekend (25% in twee maanden of 40% in één maand).
De aanmelding bevatte twee steunelementen in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Het
belangrijkste steunelement was het verstrekken van een staatsgarantie. Daarnaast moesten de honoraria
van de accountants die de verliezen bevestigden, door de staat worden betaald. De staatsgarantie werd
krachtens artikel 87, lid 2, onder b), van het EG-Verdrag als verenigbaar beschouwd, aangezien de
Commissie in eerdere gevallen had geconcludeerd dat de beperkingen welke in verband met de
dioxinecrisis die in België geproduceerde levensmiddelen en diervoeders trof, nodig waren om de
volksgezondheid te beschermen, door hun aard en omvang een buitengewone gebeurtenis vormden in de
zin van artikel 87, lid 2, onder b), van het EG-Verdrag. De staatsgarantie behelsde een subsidie van
minder dan 6,05% van de totale lening. Bovendien beloofden de Belgische autoriteiten ervoor te zorgen
dat afzonderlijke begunstigden voor hun verliezen niet zouden worden overgecompenseerd. Betaling
door de staat van de honoraria van de accountants werd als zachte steun beschouwd en wat dit punt
betreft, accepteert de Commissie standaard steunpercentages tot 100%.

Een tweede protocol, ditmaal tussen de regio’s en de Belgische vereniging van banken (155), werd
eveneens goedgekeurd. Anders dan vroegere steun doelt dit protocol op ondernemingen die zich
bezighouden met de productie, de verwerking, het vervoer en de verhandeling van levensmiddelen of
diervoeders. Het bankwezen mag kredieten verstrekken aan gezonde ondernemingen die door de crisis
met financiële problemen kampen. Voor deze kredieten gelden dezelfde voorwaarden als voor de
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hierboven vermelde steun, maar alleen ondernemingen die een vestiging hebben in de regio waar de
kredietgarantie wordt aangevraagd, komen hiervoor in aanmerking. Net als in het vorige geval en
volgens dezelfde redenering is de regeling voor het verstrekken van staatsgaranties verenigbaar met
artikel 87, lid 2, onder b), van het Verdrag. Het subsidie-equivalent van de staatsgarantie is 4% lager dan
het totale kredietbedrag. Net als in het vorige geval hebben de Belgische autoriteiten toegezegd
afzonderlijke begunstigden geen overcompensatie te bieden voor door hen geleden schade.

De Commissie heeft kennis genomen van een nationaal wetsontwerp dat het horizontale wetgevende kader
vormt dat de noodzakelijke bepalingen bevat die aangeven wie bevoegd is concrete steunmaatregelen te
nemen ten behoeve van landbouwondernemingen die door de crisis zijn getroffen (156). Hoewel het
wetsontwerp niet voorziet in steun in strikte zin, beoogt het goedkeuring te verlenen voor federale steun
aan landbouwondernemingen die bedoeld is om de schade die niet reeds door andere federale en/of
regionale steunmaatregelen is gedekt, geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Tevens wordt een
schadeloosstellingsfonds in het leven geroepen, met als doel een deel van de uitgaven te financieren die
de staat heeft gedaan om de getroffen ondernemingen te ondersteunen. Voorts wordt voorzien in een reeks
controlemaatregelen om na te gaan of er door het totaal van de federale en regionale steun geen
overcompensatie van de daadwerkelijk geleden schade plaatsvindt en of, in voorkomend geval, de
eventuele overtollige steun aan het fonds wordt gerestitueerd.

b) Steun ten behoeve van het milieu en mogelijke schending van de nitratenrichtlijn

De Commissie heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden tegen een
door de Belgische autoriteiten aangemelde maatregel (157) op grond waarvan aan boeren steun wordt toe-
gekend als compensatie voor het feit dat zij niet langer meer dan een bepaalde hoeveelheid mest op hun
land mogen strooien (de maximumhoeveelheden veranderen ieder jaar). Deze maatregel zou kunnen val-
len onder punt 3.4 van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu
(158) waarin staat dat exploitatiesteun in uitzonderlijke gevallen mag worden toegestaan als: i) de steun
slechts de extra kosten ten opzichte van de traditionele kosten vergoedt; ii) de steun tijdelijk en in begin-
sel degressief is, en iii) de steun noodzakelijk is om een verlies van concurrentievermogen, met name op
internationaal niveau, goed te maken. Voorts kijkt de Commissie gewoonlijk naar hetgeen de betrokken
bedrijven als tegenprestatie moeten doen om de vervuiling terug te dringen. In dit geval heeft de Com-
missie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid, omdat zij eraan twijfelde of aan
deze voorwaarden was voldaan. De steun leek niet tijdelijk of degressief, de steun scheen niet noodzake-
lijk te zijn om een verlies van concurrentievermogen goed te maken en tenslotte bleek dat de boeren geen
actie hoefden te ondernemen om de vervuiling terug te dringen. Voorts bleek dat de nitratenrichtlijn
(Richtlijn 91/676 van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van wateren tegen vervui-
ling door nitraten van agrarische herkomst) werd overtreden doordat de maatregel een hoeveelheid mest
per hectare toestond die daarmee in strijd was. Derhalve bestond er geen reden om steun te geven.

Denemarken

a) Grondbelasting op landbouwgrond

In een Deense zaak (159) heeft de Commissie voor de eerste maal in de landbouwsector haar Mededeling
over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het
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gebied van de directe belastingen op ondernemingen (160) gehanteerd. De zaak betrof de herinvoering
van een plafond voor de Deense lokale grondbelasting die door de gemeenten wordt geheven over grond
die voor primaire-productiedoeleinden wordt gebruikt. Deze maatregel, in de vorm van een wijziging
van de lokale grondbelastingwet van 1990, was bedoeld voor de belastingjaren 1999 en 2000. Het door
Denemarken voorgestelde plafond (0,008%) was lager dan het plafond (0,015%) dat de Commissie had
goedgekeurd in haar twee vorige beschikkingen inzake de grondbelasting in de belastingjaren 1994-1996
respectievelijk 1997. Deze beschikkingen hadden betrekking op grond gebruikt voor landbouw,
tuinbouw en zaadbedrijven/kwekerijen. De onderhavige maatregel omvatte tevens de uitbreiding van het
belastingplafond tot de bosbouw. Het plafond is voornamelijk ingesteld om verhoging van de
grondprijzen tegen te gaan en daardoor ook van grondbelastingen, die veroorzaakt wordt door factoren
welke niet aan de primaire productie zijn toe te schrijven. Ook zouden op deze manier de schommelingen
in het belastingtarief aanzienlijk worden beperkt (van 0,006-0,024% tot 0,006-0,008%). In haar vroegere
beschikkingen inzake de grondbelasting was de Commissie van oordeel dat het grondbelastingsplafond
geen steun vormde. De Deense autoriteiten gaven de verzekering dat de factoren waarop de Commissie
haar vroegere beschikkingen had gebaseerd, niet waren veranderd. In haar beschikking herhaalde de
Commissie het standpunt dat zij in de beide vorige zaken had ingenomen, namelijk dat de maatregel
weliswaar een selectief karakter had, maar toch geen staatssteun vormde in de zin van artikel 87, lid 1,
van het EG-Verdrag. Als extra argument om deze conclusie kracht bij te zetten, hield de Commissie in
haar beschikking rekening met het feit dat de maatregel op de gehele primaire productie van toepassing
was, en tevens met het specifieke karakter van de grond die voor de primaire productie wordt gebruikt.

b) Steun met het oog op dierziekten

De Commissie heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden tegen
een door Denemarken aangemelde steunmaatregel die een wijziging betrof van het Deense parafiscale
Pluimveeheffingenfonds, een parafiscale steunregeling (161). De aangemelde maatregel was specifiek
bedoeld om de kosten van de preventieve vaccinatie van slachtkuikens tegen gumboro gedeeltelijk te
financieren; gumboro is een pluimveeziekte die leidt tot een hoger sterftecijfer onder slachtpluimvee.
Het was de bedoeling de steun met terugwerkende kracht terug te betalen aan eigenaren van wie de niet-
besmette vogels als onderdeel van een inentingscampagne waren gevaccineerd. Omdat de desbetreffende
ziekte niet onder Deense of communautaire wetgeving inzake dierziekten viel, voldeed de steun niet aan
alle van de cumulatieve voorwaarden die volgens de vaste praktijk van de Commissie moeten worden
geëerbiedigd om staatssteun voor de strijd tegen epidemische dierziekten en plantenziekten als
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren in de zin van artikel 87, lid 3, onder c), van
het EG-Verdrag (verplichte communautaire of nationale bepalingen, besmettingen die op
overheidsniveau worden bestreden, het preventieve en/of compenserende karakter van de steun, geen
overcompensatie van afzonderlijke ondernemingen, naleving van communautaire wetgeving op het
gebied van de diergeneeskunde). Daarnaast twijfelde de Commissie of was voldaan aan de eis dat de
steun uitsluitend betrekking mag hebben op besmettingen die van overheidswege worden bestreden, en
niet mag worden toegekend om kosten in verband met normale ondernemingsrisico’s te dekken. Zij
doelde hierbij in het bijzonder op een vorige gumboro-epidemie in de jaren negentig en het bestaan van
een vrijwillig gumborobedrijfsfonds. Na de inleiding van de procedure hebben de Deense autoriteiten
hun aanmelding ingetrokken.
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Duitsland

a) Steun voor grondaankoop

In 1999 heeft de Commissie aan Duitsland meegedeeld dat zij een negatieve eindbeschikking had
gegeven ten aanzien van de steun die door de Duitse regering krachtens de “Entschädigings- und
Ausgleichsleistungsgesetz” (EALG) was toegekend (162). De wet behelst een regeling voor de aankoop
van grond in het voormalige Oost-Duitsland tegen een gereduceerde prijs, die in sommige gevallen
staatssteun inhield. De Commissie betoogde dat het voordeel van de aankoop tegen een gereduceerde
prijs voor de categorie “Wiedereinrichter” (boeren die zich opnieuw in de regio vestigen) en “juristische
Personen” (rechtspersonen) die ten minste één “Wiedereinrichter” omvatten, wel kan worden gezien als
compensatie voor een geleden verlies (de onteigening van grond en/of de mogelijke verslechtering van
de installaties van de boerderij), maar dat dit niet geldt voor de “Neueinrichter” (boeren die zich voor het
eerst in de regio vestigen), andere rechtspersonen en eventuele andere begunstigden die in de
desbetreffende wet niet worden genoemd. Voor deze laatste categorie kan de steun staatssteun behelzen
in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, aangezien deze begunstigden geen schade hebben
geleden in de vorm van onteigening of iets dergelijks. Bovendien leek de steunintensiteit te hoog
vergeleken met de percentages die de Commissie normaliter aanvaardbaar acht voor de aankoop van
landbouwgrond in normale (dat wil zeggen niet als probleemgebieden aangemerkte) gebieden. Voorts
leek de steunmaatregel discriminatoir en derhalve in strijd met artikel 12, artikel 34, lid 3 en artikel 43
van het EG-Verdrag, gelet op de voorwaarde dat bepaalde begunstigden op 3 oktober 1990 in het
voormalige Oost-Duitsland woonachtig moesten zijn, iets waaraan in de praktijk alleen (Oost-) Duitsers
voldoen.

In de loop van 1999 werd een gewijzigde versie van het grondaankoopprogramma aangemeld bij de
Commissie, die de nieuwe versie goedkeurde (163). De problemen die tot de gedeeltelijk negatieve
beschikking hadden geleid, zijn opgelost:

— In haar gedeeltelijk negatieve beschikking van 20.1.1999 ten aanzien van de oude EALG vond de
Commissie dat de bepaling dat men op een gegeven datum in het voormalige Oost-Duitsland moest
wonen om ingevolge het programma voor steun in aanmerking te komen, discriminerend was, omdat
in de praktijk alleen (Oost-)Duitsers daaraan konden voldoen. Dergelijke data zijn alle uit het nieuwe
programma geschrapt.

— De Commissie maakte bezwaar tegen de vastgestelde steunintensiteit voor de aankoop van
landbouwgrond buiten de probleemgebieden. Het steunpercentage is volkomen gelijkgetrokken met
de percentages die de Commissie gewoonlijk aanvaardbaar vindt. Overtollige steun die uit hoofde
van de oude EALG is verleend, zal in alle gevallen met rente worden teruggevorderd,
overeenkomstig de beschikking van de Commissie van 20.1.1999.

In het licht van de garanties die de Duitse autoriteiten hebben geboden, heeft de Commissie duidelijk
vastgesteld dat er voldoende landbouwgrond aanwezig is, zodat mogelijke discriminatie kan worden
tegengegaan zonder de contracten die krachtens de oude EALG zijn gesloten, te herroepen. Voor zover
er in de nieuwe regeling nog bepalingen voorkomen op grond waarvan aan Oost-Duitsers voorrang wordt
verleend wanneer in gelijke mate aan de overige criteria wordt voldaan, is het doel daarvan de landbouw
in de nieuwe deelstaten te helpen herstructureren. Tegelijkertijd kunnen hierdoor mogelijke kopers
deelnemen die zelf of van wie de familie gedurende enkele tientallen jaren in de DDR hebben gewoond,
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hetgeen in de beschikking van de Commissie van 20.1.1999 legitiem wordt geacht en waartegen geen
bezwaren zijn ingediend.

Derhalve is de Commissie van oordeel dat de door de Duitse regering voorgestelde nieuwe regeling de
ontwikkeling van economische activiteiten in de sector zal vergemakkelijken. De maatregel valt derhalve
binnen de werkingssfeer van artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag.

b) Steun voor de bevordering van de verkoop van landbouwproducten

De Commissie heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden tegen
steun die Duitsland met het oog op de verkoopbevordering in Mecklenburg-Vorpommern heeft toegekend.
De steun bestaat uit verscheidene maatregelen die kunnen worden onderverdeeld in ‘zachte steun’ en
promotionele steun. De Commissie staat normaliter een steunintensiteit van 100% toe voor zachte steun,
zoals steun voor de deelname aan jaarbeurzen en studiebijeenkomsten, steun voor marktonderzoek, enz.
De promotionele steun moet in overeenstemming zijn met de Mededeling van de Commissie betreffende
de betrokkenheid van de lidstaten bij acties ter bevordering van de verkoop van landbouw- en
visserijproducten (164) en, als de verkoopbevordering plaatsvindt in de vorm van reclame, met de
Kadervoorschriften voor nationale steunmaatregelen voor reclame voor landbouwproducten en bepaalde
producten die niet onder Bijlage II van het EEG-Verdrag vallen, met uitzondering van visserijproducten
(165). Een van de belangrijkste voorwaarden voor promotionele steun is dat deze strookt met artikel 28
van het Verdrag. In een eerdere beschikking meende de Commissie dat aan deze voorwaarde was voldaan
(166). Alvorens de onderhavige beschikking te geven, heeft de Commissie evenwel het materiaal dat de
Duitse autoriteiten als voorbeeld hadden toegestuurd, opnieuw onderzocht. Op het eerste gezicht scheen
dit promotiemateriaal geen andere boodschap te bevatten dan dat de producten afkomstig zijn uit
Mecklenburg-Vorpommern. Derhalve leek het twijfelachtig dat er een redelijk evenwicht bestond tussen
verwijzingen naar de eigenschappen en variëteiten van het product en de nationale herkomst ervan (een
voorwaarde die in bovengenoemde mededeling wordt gesteld) en dat de maatregel in overeenstemming
was met artikel 28 van het Verdrag. Voorts voorzag de maatregel alleen in steun voor ondernemingen met
een wettelijke zetel in Mecklenburg-Vorpommern, hetgeen een schending leek van artikel 43 van het EG-
Verdrag. Als reactie op de inleiding van de procedure gaven de Duitse autoriteiten aan dat zij de maatregel
zouden wijzigen: het materiaal dat als voorbeeld van de verkoopbevordering was getoond, zou niet
worden gebruikt en voorts verzekerden de nationale autoriteiten dat toekomstig promotiemateriaal in
overeenstemming zou zijn met artikel 28 van het EG-Verdrag en beloofden zij de Commissie jaarlijks een
verslag toe te zenden met daarin voorbeelden van het gebruikte promotiemateriaal. Tenslotte zou de
voorwaarde worden geschrapt dat ondernemingen een wettelijke zetel in Mecklenburg-Vorpommern
moeten hebben om voor steun in aanmerking te komen. Na deze wijzigingen heeft de Commissie de
procedure beëindigd en een positieve beschikking gegeven (167).

c) Vrijstelling van de belasting op elektriciteit en olie

In een Duitse zaak was de Commissie van oordeel dat een vrijstelling van de belasting op elektriciteit
en olie, die deels ook voor de landbouw gold (168), strookte met punt 3.4 van de kaderregeling ten
behoeve van het milieu (169). De Duitse autoriteiten hadden een drie jaar durende vrijstelling aangemeld.
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De steun was derhalve tijdelijk, maar niet degressief. Omdat de Commissie de kaderregeling volgens
haar vaste praktijk interpreteerde, liet zij echter in dit geval de eis van degressiviteit vallen. Hoewel het
enkele feit dat de meeste andere landen nog geen energiebelastingen hanteren, in de landbouw geen
acceptabele rechtvaardiging voor de betaling van de steun vormt, vond de Commissie in deze zaak dat
de beperkte tijdelijke verlichting die door de steunmaatregel werd geboden, noodzakelijk was om boeren
te helpen zich aan de nieuwe concurrentievoorwaarden aan te passen. Hoewel de Commissie opmerkte
dat de landbouwsector wettelijk niet verplicht was een tegenprestatie te leveren, werd er uiteindelijk mee
ingestemd dat de boeren investeringen zouden doen om hun energieverbruik te verminderen. Gezien het
beperkte karakter van de belastingvrijstelling in de landbouw (de producenten betalen nog steeds 20%
van de belasting) en de grote aanvullende nettobelastingdruk die uit de maatregel voortvloeide, bleek de
primaire agrarische productie een belangrijke aanzet tot energiebesparing te geven.

d) Reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden

De Commissie heeft tevens de procedure ingeleid in de zaak van 3 steunprojecten voor reddings- of
herstructureringssteun aan ondernemingen in de nieuwe Duitse deelstaten (170). Na de inleiding van de
procedure werd een van de aanmeldingen ingetrokken. De overige aanmeldingen worden nog steeds
onderzocht.

Griekenland

De Griekse Katoenraad: steun gefinancierd door parafiscale heffingen

In 1999 heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van het functioneren
van de Griekse Katoenraad, voor zover dit orgaan werd gefinancierd via een parafiscale heffing van 1%
op de totale waarde van de geïmporteerde katoen (171). De Katoenraad is een overheidsinstantie die in-
stitutionele taken in de katoenindustrie verricht en staatssteun aan de sector verleent (technische bij-
stand, kwaliteitscontroles, onderzoek). De steun in strikte zin achtte de Commissie verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt. Deze steun wordt echter gefinancierd via een parafiscale heffing op binnen-
landse producten én op geïmporteerde katoen. Voorts bleken de maatregelen niet alleen onverenigbaar te
zijn met het beleid van de Commissie inzake parafiscale heffingen, maar ook met het Verdrag betreffen-
de de toetreding van Griekenland. Op grond van de beschikking moet Griekenland de regeling wijzigen,
de wijzigingen bij de Commissie aanmelden en de onrechtmatig uitgekeerde bedragen terugvorderen.

Spanje

Steun voor de landbouw en de levensmiddelensector

De Commissie heeft twee negatieve eindbeschikkingen gegeven ten aanzien van twee steunmaatregelen
ten behoeve van de regio Extremadura in Spanje en terugvordering van de steun gelast. Steun C 37/99
(172) strookt met besluit 35/1993 waarin financieringsmethoden worden vastgesteld die zijn afgestemd
op de kapitaalbehoeften voor de ontwikkeling van de landbouw en de levensmiddelenindustrie
gedurende een verkoopseizoen. De begunstigden zijn de eigenaren van landbouwbedrijven,
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landbouwcoöperaties en andere organisaties en de landbouwindustrie in Extremadura, die voor de
aankoop van grondstoffen voor industriële verwerking contracten sluiten met landbouw- en
veeteeltbedrijven in Extremadura. De steun wordt toegekend in de vorm van subsidiëring van de
rentetarieven van leningen die in het verkoopseizoen worden verstrekt. Steun C 38/99 (173) strookt met
het besluit van 8 juli 1998 waarin de steunmaatregelen ten behoeve van de landbouwproducten die voor
industriële verwerking bestemd zijn, voor het verkoopseizoen 1997/1998 worden vastgesteld. De
begunstigden van deze steun zijn de producenten in Extremadura van tuinbouwproducten bestemd voor
industriële verwerking, die tijdens het verkoopseizoen 1997-1998 contracten sluiten met ondernemingen
in Extremadura die de tuinbouwproducten kopen. De geplande steun ligt tussen de 1,5 en 5 peseta per
kilo paprika, augurk, kool, ui, broccoli, bloemkool, spinazie, bonen en aardappels. Aangezien deze twee
steunregelingen uitsluitend betrekking hebben op producenten of ondernemingen in Extremadura die
voor de aankoop van grondstoffen voor industriële verwerking contracten sluiten met ondernemingen of
landbouw- en veeteeltbedrijven in Extremadura, wordt het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten
belemmerd en is er sprake van overtreding van artikel 28 en 29 van het Verdrag. Bovendien is de steun
bedoeld om de productie te bevorderen van producten die onder de regels van een gemeenschappelijke
marktordening vallen (Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit). Deze regelgeving moet als een
volledig en allesomvattend systeem worden beschouwd dat de lidstaten alle macht ontneemt om
maatregelen te treffen die daarvan afwijken of daarmee in strijd zijn. Wat steun C 38/99 betreft, geldt
dat iedere steunmaatregel waarvan de omvang afhankelijk is van de geproduceerde hoeveelheden,
aangemerkt moet worden als exploitatiesteun die onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.
Voorts voldoet steun C 37/99 niet aan de criteria van de Mededeling van de Commissie inzake
steunmaatregelen van de staten in de vorm van kortlopend krediet met rentesubsidie in de landbouw (174).

Frankrijk

Steun voor de wijnbouw

De Commissie heeft besloten de onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het Verdrag in te leiden
ten aanzien van een maatregel van Frankrijk, die ten doel heeft de productie te bevorderen van wijnen
waar in de regio Charente veel vraag naar is (175). De steun beoogt de wijngaard kwalitatief te verbeteren
en de cognacproducenten aan te sporen op de productie van “landwijnen” om te schakelen, door het
gebruik van bepaalde druivenrassen te stimuleren. De Commissie heeft rekening gehouden met het feit
dat de nieuwe Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB L 179 van 14 juli 1999, in werking getreden op 21
juli 1999 en toepasselijk vanaf 1 augustus 2000) bepalingen bevat inzake de stopzetting van de wijnbouw
en de herstructurering en omschakeling in deze sector. Omdat het door de Franse autoriteiten
gepresenteerde programma een langetermijnoplossing voor het probleem in kwestie zoekt, was zij van
oordeel dat bij het treffen van de beoogde maatregelen de nieuwe beleidslijnen van deze
gemeenschappelijke marktordening in ogenschouw genomen moeten worden. Dan gaat deze verordening
een regeling vormen voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden, met als doel de
productie op de marktvraag af te stemmen. Volgens artikel 15, punt c) dienen er in de
uitvoeringsbepalingen die door de Commissie moeten worden goedgekeurd, voorschriften te worden
opgenomen die voorkomen dat na de omschakeling het productiepotentieel toeneemt. Uit de ontvangen
informatie blijkt dat men omschakelt op de productie van nieuwe “landwijnen” en dat deze in totaal dus
groeit. Bovendien bepaalt artikel 2, lid 1, van dezelfde verordening dat de aanplant van wijnstokken die
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als wijndruivenrassen zijn ingedeeld, tot 31 juli 2010 is verboden. Daaruit trekt de Commissie de
conclusie dat de nieuwe gemeenschappelijke marktordening onder andere als doel heeft een toename van
de wijnproductie te voorkomen. Hoewel de Commissie erkent dat de omschakeling van de wijngaarden
in Charente op andere rassen als voordeel heeft dat de productie van wijn zonder afzetmarkt wordt
teruggedrongen, is zij van mening dat de toename van de productie van “landwijnen” in Frankrijk, die
daaruit voortvloeit, strijdig is met de beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke marktordening en
leidt tot mededingingsvervalsingen op een wijnmarkt die momenteel geen teken van groei vertoont. Er
is namelijk reden om aan te nemen dat de wijnen die na de omschakeling worden geproduceerd, op de
normale wijnmarkt terecht zullen komen, terwijl deze nu per definitie andere bestemmingen buiten deze
markt hebben. Daarom dreigt door deze algemene omschakeling het probleem naar andere markten te
worden verplaatst, omdat zij zal resulteren in een duidelijke stijging van de productie van voor de
verkoop bestemde wijnen, hetgeen niet strookt met de doelstellingen van de nieuwe gemeenschappelijke
marktordening.

Ierland

Steun voor schapenvleesproducenten en bijstand met het oog op het verlies van wintervoeders

De Commissie heeft de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid tegen twee door
Ierland aangemelde steunmaatregelen (176). De eerste maatregel (177) is een submaatregel (ooipremie)
van de Ewe Supplementary Measure die inhoudt dat er slachtfaciliteiten worden gecreëerd om ongeveer
100.000 improductieve bergooien in zes westelijke provincies van Ierland te verwijderen; het betreft hier
dieren die last hadden van de weersomstandigheden en niet op de moeilijke bodemtypen konden aarden.
De Commissie was van oordeel dat deze maatregel steun aan de schapenvleesproducent leek te behelzen
en uitte haar twijfels over de toepasselijkheid van artikel 87, lid 2, onder b), van het EG-Verdrag. De
maatregel leek namelijk bedoeld om problemen het hoofd te bieden die uit een verslechtering van de
economische situatie in de sector voortvloeiden, en kon derhalve niet worden beschouwd als
schadevergoeding in het kader van een buitengewone gebeurtenis. Door toe te staan dat het vlees van de
“zwakke ooien” voor menselijke consumptie werd verkocht en derhalve op de markt concurrentie
vormde voor ander vlees, waarvan de slachtkosten niet zijn gesubsidieerd, bleek voorts dat de Ierse
autoriteiten verzuimd hadden de noodzakelijke stappen te nemen om de effecten van de maatregel op de
mededinging zo veel mogelijk te beperken.

De tweede maatregel waartegen de procedure werd ingeleid, is de regeling voor bijstand met het oog op
het verlies van wintervoeders (178). De regeling bevat 3 submaatregelen die ten doel hebben boeren die
met het verlies van wintervoeders zijn geconfronteerd, te ondersteunen. De Commissie had met name
twijfels over de compensatie die op grond van het Special Fodder Hardship Fund (SFHF) werd verleend
aan boeren die krachtens de andere maatregel niet voor steun in aanmerking kwamen. Zij was er niet
van overtuigd dat deze compensatie uitsluitend en naar verhouding werd toegekend in geval van verlies
van wintervoeders door natte weersomstandigheden. Het bleek namelijk dat de bijstand werd gegeven
aan elke boer die kon bewijzen dat zijn vee (waarschijnlijk) door een tekort aan voer aan ondervoeding
leed, ongeacht de reden van dit tekort. Daarom oordeelde de Commissie dat de maatregel een zuivere
vorm van exploitatiesteun kon vormen.
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Italië

a) Kapitaaldeelneming

In 1998 en 1999 zijn door Italië enkele ingewikkelde typen steunmaatregelen aangemeld die betrekking
hadden op de financiering van ondernemingen. In 1999 heeft de Commissie aan Italië meegedeeld dat
zij haar goedkeuring hechtte aan een steunregeling bedoeld om investeringen in de levensmiddelensector
te ondersteunen via de publieke holding RIBS (179). De regeling voorziet in de deelneming door RIBS
in kapitaal van de begunstigde ondernemingen en in het verstrekken van leningen tegen gesubsidieerde
rente met een duur van maximaal 15 jaar. Dankzij de goedkeuring van deze steunregeling hoeven
investeringsprojecten beneden een bepaalde drempel niet langer afzonderlijk bij de Commissie te worden
aangemeld, zodat alleen nog op nationaal niveau het groene licht voor de projecten moet worden gegeven
waardoor de procedure minder tijd in beslag neemt. De nationale autoriteiten hebben toegezegd jaarlijks
een verslag over de uitvoering van de regeling aan de Commissie te overleggen. Op basis van dit verslag
kan de Commissie mogelijke wijzigingen in de steunregeling voorstellen. Investeringsprojecten in de
suikersector en projecten waarin RIBS voor meer dan 25 miljoen euro (50 miljard ITL) deelneemt,
werden echter uitdrukkelijk van de steunregeling uitgesloten en moeten afzonderlijk bij de Commissie
worden aangemeld. In het afgelopen jaar heeft de Italiaanse staat als voorzorgsmaatregel ook een reeks
steunmaatregelen door publieke holdings aangemeld, die geacht werden “tegen marktvoorwaarden”
plaats te vinden. Ter voortzetting van een lange traditie van ondersteuning van de
voedingsmiddelenindustrie heeft de Commissie, met name in relatie tot de transacties van RIBS, de
lidstaat gelast een dergelijke maatregel ingevolge artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag aan te melden,
behalve als het zeer voor de hand liggende gevallen betreft. Deze steunmaatregelen, normaliter
deelnemingen in het kapitaal van andere ondernemingen, worden vaak gekoppeld aan
ontwikkelingsprojecten waartoe onder meer investeringen, verkoopbevordering, marketing en
organisatorische veranderingen behoren. In deze gevallen wordt van de publieke holding verwacht dat
zij niet alleen haar kapitaal terugkrijgt, maar ook een acceptabele winst behaalt over het geïnvesteerde
kapitaal. Tot op heden heeft de Commissie voor een van deze steunmaatregelen toestemming gegeven
(180). In 1999 werden nog andere gevallen aangemeld die momenteel worden onderzocht.

b) Steun voor de suikerindustrie

In 1999 heeft de Commissie ook een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van verscheidene
staatssteunmaatregelen in de suikersector die tussen 1988 en 1992 via de publieke holding RIBS zijn
ingesteld (181). Deze steun, die verband hield met de exploitatie van twee suikerfabrieken in Midden-Italië
(Abruzzo en Toscane), verschilde wat betreft aard en omvang. De steun omvatte handelsgaranties,
kapitaaldeelnemingen om verliezen te dekken, kapitaaldeelnemingen ten behoeve van investeringen,
uitbreiding van kapitaaldeelnemingen, kwijtschelding van preferente kredieten, gunstige voorwaarden voor
de verkoop van overheidseigendom en leningen tegen gesubsidieerde rente. De Commissie verklaarde het
merendeel van bovengenoemde steun onverenigbaar met het Verdrag en gelastte Italië de onterecht
uitgekeerde bedragen binnen twee maanden na de bekendmaking van de beschikking terug te vorderen en
binnen dezelfde termijn de Commissie op de hoogte te brengen van de maatregelen die genomen zijn om
de bepalingen van de beschikking na te leven. Italië besloot de negatieve eindbeschikking van de
Commissie voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Nadat deze beschikking was gegeven, werden
er nog 5 andere gevallen bij de Commissie aangemeld waarin tussen 1989 en 1992 via de publieke holding
RIBS steun was toegekend aan ondernemingen die in de suikersector opereerden.
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c) Steun voor kleine en middelgrote ondernemingen in de vorm van garanties en gesubsidieerde
leningen

De Commissie heeft ook een negatieve eindbeschikking (182) gegeven ten aanzien van de steun die Italië
aan kleine en middelgrote ondernemingen in het zuiden wilde verlenen in de vorm van garanties en
gesubsidieerde leningen, met het oog op de consolidatie van schulden krachtens artikel 2 van wet nr. 341
van 8 augustus 1995. Aangezien deze leningen en garanties geen betrekking hadden op investeringen en
niet verleend werden ten behoeve van de redding en herstructurering van ondernemingen in
moeilijkheden, kwam de Commissie tot de slotsom dat zij als exploitatiesteun moesten worden
beschouwd, een vorm van steun die in de landbouw verboden is.

d) Reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden

In 1999 heeft de Commissie Italië haar beslissing meegedeeld de procedure van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van een aangemeld voornemen om steun te verlenen aan
ondernemingen die werkzaam zijn in de sector beschermde landbouwproducten (bloemen en
tuinbouwproducten) in de regio Sardinië in Italië (183). De Commissie nam dit besluit omdat de
aangemelde maatregel, die financiële maatregelen (schuldaflossing en -herziening), structurele
maatregelen (investeringen) en technische bijstand behelsde, niet de voorwaarden leek te eerbiedigen
waaraan een steunregeling voor de herstructurering van holdings in moeilijkheden moet voldoen om
krachtens de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen
in moeilijkheden (184) te worden goedgekeurd. Herstructureringssteun kan de concurrentie met andere
producenten die geen steun ontvangen, en met andere lidstaten beïnvloeden. Derhalve kan
herstructureringssteun alleen worden toegestaan als kan worden aangetoond dat het belang van de
Gemeenschap daarmee is gediend. Dit is slechts mogelijk wanneer aan strenge criteria wordt voldaan en
de mogelijke vervalsende effecten van de steun serieus worden genomen. In de onderhavige zaak had
de Commissie twijfels, vooral met betrekking tot de volgende aspecten: 1) de financiële moeilijkheden
van de potentiële begunstigden ; 2) het herstel van de levensvatbaarheid van de betrokken holdings via
de maatregelen die in de aangemelde regeling worden genoemd; 3) het voorkomen van
ongerechtvaardigde mededingingsvervalsing; 4) de evenredigheid van de steun naargelang de
herstructureringskosten en voordelen; en 5) het mogelijke feit dat niet alle begunstigden voldoen aan alle
voorwaarden waaronder een bedrijf valt binnen de definitie van KMO’s zoals vermeld in punt 3.2.4 van
de richtsnoeren. Nog een reden om de procedure in te leiden, was dat de nationale autoriteiten bij de
Commissie niet het vermoeden konden wegnemen dat de steun voor schuldaflossing tweemaal werd
toegekend; het betrof hier namelijk steun ten behoeve van dezelfde begunstigden die wellicht nog niet
de steun hadden terugbetaald die de Commissie in een vorige beschikking onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt had verklaard en die derhalve moest worden teruggevorderd. Volgens het Hof
van Justitie vormt onder deze omstandigheden de niet-terugbetaling van de onrechtmatige steun een
basiselement, waarmee bij het onderzoek van de verenigbaarheid van de nieuwe steun terecht rekening
is gehouden (Zaak C-355/95 P. Arrest van het Hof van 15 mei 1997. Textilwerke Deggendorf GmbH
(TWD) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen en Bondsrepubliek Duitsland.
Jurisprudentie 1997, bladzijde I-2549). De geplande begroting voor de steunmaatregel bedroeg 60
miljoen lire (± 30 miljoen euro).
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e) Steun voor het aanhouden van vrouwelijke fokdieren van het Chianina-ras

In 1999 heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van de steun die Italië
wilde verlenen voor het aanhouden van vrouwelijke fokdieren van het Chianina-ras (185). De
desbetreffende steun maakte deel uit van een pakket van drie maatregelen en was volgens de Italiaanse
autoriteiten bedoeld om de negatieve ontwikkelingen met betrekking tot dit lokale Toscaanse ras
gedurende de afgelopen tien jaar een halt toe te roepen. Van de drie maatregelen werd alleen deze steun
door de Commissie als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt beschouwd. De steun werd
toegekend in de vorm van een premie die men kreeg wanneer men de volwassen vrouwelijke dieren van
het Chianina-ras aanhield tot de eerste kalving. De steun was bedoeld om veehouders ertoe aan te sporen
de wijfjes als fokdieren te gebruiken in plaats van ze te verkopen of voor de slacht vet te mesten, wat
als winstgevender en minder riskant wordt beschouwd. De Commissie oordeelde dat alle steun voor het
aanhouden van de mannelijke fokdieren verenigbaar was met de gemeenschappelijke markt, wegens de
rol die deze dieren spelen in de genetische en kwalitatieve verbeteringen binnen de veeteelt en de hoge
kosten die met het houden ervan gepaard gaan en die de veehouders in het algemeen niet vergoed krijgen.
Dit geldt niet voor de vrouwelijke dieren die veehouders kunnen gebruiken voor het kalven, de
melkproductie en de verbetering van de rundvleesproductie zonder dat dit tot een vermindering van hun
marktwaarde leidt. De Commissie is van mening dat steun voor het aanhouden van vrouwelijke dieren
niets anders is dan exploitatiesteun bedoeld om de boeren compensatie te bieden voor de kosten die zij
gewoonlijk maken. De Commissie keurt steun voor het aanhouden van vrouwelijke en mannelijke dieren
alleen dan consequent goed wanneer de betrokken fokdieren overeenkomstig communautaire criteria met
uitsterven worden bedreigd. In dit geval werd de steun geacht in het kader van Verordening 2078/92 de
genetische verscheidenheid te bevorderen. Uit de door de Italiaanse autoriteiten overgelegde gegevens
bleek evenwel duidelijk dat de Chianina absoluut niet met uitsterven wordt bedreigd en derhalve kon er
voor de betrokken steunmaatregel geen uitzondering worden gemaakt op artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag.

Nederland

a) Steun voor natuurrampen

Met betrekking tot ingevolge artikel 87, lid 2, onder b), van het EG-Verdrag verleende steunmaatregelen
tot herstel van door natuurrampen veroorzaakte schade hebben de Nederlandse autoriteiten een
steunregeling aangemeld voor schadevergoeding in de getroffen gebieden voor alle betrokken sectoren,
hoewel het merendeel van de potentiële begunstigden landbouwbedrijven waren (186). Wat betreft de
landbouw hanteert de Commissie in de regel het standpunt dat weersomstandigheden als vorst, hagel,
ijs, regen of droogte niet als een natuurramp in de zin van het Verdrag kunnen worden beschouwd, tenzij
de schade die de individuele steunontvanger heeft geleden een bepaalde minimumdrempel bereikt,
normaliter 30% of meer (20% of meer in minder begunstigde gebieden) van de productie in vergelijking
met een normale periode. Aangezien de productie in de landbouw sterk kan variëren afhankelijk van het
seizoen, is het noodzakelijk een dergelijke drempel te hanteren om te voorkomen dat ongunstige
klimatologische omstandigheden als voorwendsel voor de verkrijging van exploitatiesteun worden
aangevoerd. In dit specifieke geval hebben de Nederlandse autoriteiten aangegeven dat de zware
regenval in bepaalde regio’s tot overstromingen heeft geleid. Daar overstromingen worden beschouwd
als een natuurramp in de zin van artikel 87, lid 2, onder b), van het EG-Verdrag, was vergoeding van de
schade aan de landbouwproductie in die regio’s in overeenstemming met het beleid van de Commissie.
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Wat de rest van de beschadigde gebieden betreft hadden slechts beperkte overstromingen in de
traditionele zin (d.w.z. de rivier was buiten haar oevers getreden) plaatsgevonden. In dit specifieke geval
was de Commissie echter van mening dat zich een zeer ongebruikelijke combinatie van geografische en
klimatologische omstandigheden heeft voorgedaan, die als een natuurramp in de zin van artikel 87, lid
2, onder b), van het EG-Verdrag kan worden beschouwd, zodat het gebruikelijke vereiste van 30%
productieverlies voor de vergoeding van de schade niet gesteld hoefde te worden. De
weersomstandigheden in de beschadigde gebieden waren extreem slecht geweest: in twee dagen was er
minstens 100 mm regen gevallen, iets wat volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
slechts eens in de 125 jaar voorkomt. Volgens de door de Nederlandse autoriteiten verstrekte informatie
ontstonden de problemen in een beneden de zeespiegel gelegen poldergebied met zware kleigrond,
waardoor de natuurlijke afwatering wordt bemoeilijkt. Ten gevolge van een sterke zeewind was het
onmogelijk het water naar zee af te voeren — het water werd juist landinwaarts gestuwd. De
waterbeheerssystemen in de regio werkten niet meer, met als gevolg dat het waterpeil steeg en het land
van onderaf verzadigd raakte. De gevolgen van deze keten van gebeurtenissen waren daarom in hoge
mate vergelijkbaar met de gevolgen die zich na een overstroming van het land in de traditionele zin
zouden hebben voorgedaan. Bij het trekken van deze conclusie heeft de Commissie tevens rekening
gehouden met het feit dat het Nederlandse regeling voor schadevergoeding een algemene werking had.
De steun was beschikbaar voor individuele personen, publiekrechtelijke organisaties en niet-
commerciële instanties (scholen, gemeenten, kerkgenootschappen, enz.), commerciële bedrijven in alle
sectoren en landbouwproducenten. De Nederlandse autoriteiten hadden bevestigd dat de berekening van
de verliezen individueel voor elke begunstigde zou geschieden, waarbij de begunstigden geacht werden
een deel van het verlies zelf te dragen. In de landbouwsector zou worden uitgegaan van de geleden
verliezen ten opzichte van de gemiddelde opbrengst in de laatste drie jaar geleden verliezen, hetgeen in
overeenstemming is met de gebruikelijke praktijk van de Commissie voor de berekening van verliezen.
Daarom bestond er geen gevaar van overcompensatie op grond van de regeling. In deze omstandigheden
leek elk gevaar van misbruik van de regeling om exploitatiesteun te verkrijgen, waarvoor de hantering
van de drempel van 30% in geval van slechte weersomstandigheden normaal gesproken een garantie
vormt, uitgesloten.

b) Steunmaatregelen voor promotie, gefinancierd via parafiscale belastingheffing

In 1999 heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven inzake het voorstel voor een
wijziging van een bestaande steunregeling betreffende bloembollen in Nederland (187). De bestaande
regeling inzake steunmaatregelen voor de promotie van sierplanten en -bloemen, gefinancierd door
parafiscale heffingen, is verenigbaar met de communautaire regels, zowel wat betreft de
promotieactiviteiten als wat betreft het huidige financieringssysteem, dat belastingheffing op uit andere
lidstaten geïmporteerde producten expliciet uitsluit. De Nederlandse autoriteiten hebben echter een
wijziging van de regeling aangemeld op grond waarvan uit andere lidstaten geïmporteerde producten ook
aan de heffing onderworpen zouden worden. De opbrengst van de heffing zou worden terugbetaald aan
een in elke lidstaat van herkomst gevestigde vertegenwoordigende organisatie, om in het desbetreffende
land voor promotieactiviteiten te worden gebruikt. Een negatieve eindbeschikking inzake de
voorgestelde wijziging is door de Commissie om de volgende redenen gegeven. Zelfs in het geval van
generieke promotieactiviteiten, die niet naar de herkomst van het product verwijzen en daarom formeel
een gelijke behandeling waarborgen, bestond het vermoeden dat dergelijke promotie- en
reclameactiviteiten in de praktijk nationale specialisaties, behoeften en tekortkomingen zouden
begunstigen. In het bijzonder is het waarschijnlijk dat de timing van de promotieactiviteiten en de keuze
van de variëteiten waarop in de promotiecampagnes de nadruk gelegd zou worden, op de nationale
karakteristieken gebaseerd zouden worden, ten nadele van de geïmporteerde producten. Verder leek het
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Nederlandse voorstel om de opbrengst van belastingen op uit andere lidstaten geïmporteerde producten
over te maken aan representatieve organisaties in die lidstaten om voor promotieactiviteiten in de
desbetreffende lidstaten te worden gebruikt, die beoordeling niet te wijzigen. In eerste instantie konden
de Nederlandse autoriteiten niet adequaat reageren op de bezorgdheid van de andere lidstaten met
betrekking tot de representativiteit van de organisaties waaraan het geld zou worden overgemaakt. In de
tweede plaats betalen producenten in andere lidstaten in een aantal gevallen wellicht verplichte heffingen
om promotieactiviteiten in hun eigen land te financieren. Dit zou tot het probleem van mogelijke dubbele
belasting in het land van productie en Nederland leiden. De Nederlandse autoriteiten hebben aangeboden
de door hen ontvangen belasting terug te betalen wanneer de importeur kan aantonen dat hij een
gelijkwaardige belasting in de lidstaat van productie heeft betaald. Dit soort regelingen zou echter
aanvullende administratieve formaliteiten vergen uitsluitend voor het intracommunautaire
goederenverkeer, hetgeen in strijd lijkt met artikel 28 van het EG-Verdrag. In de derde plaats gaven de
Nederlandse autoriteiten geen overtuigende uitleg over de wijze waarop de administratieve kosten van
zo’n systeem gedekt zouden worden, en waarop in dit systeem verdere administratieve formaliteiten
vermeden zouden worden voor producten in het intracommunautaire handelsverkeer, die in strijd met het
Verdrag zou kunnen zijn. Gezien het voorgaande heeft de Commissie besloten dat het door de
Nederlandse autoriteiten voorgestelde systeem een nadelig effect heeft op de handelsvoorwaarden,
hetgeen in strijd is met het gemeenschappelijk belang. Daarom werd het algemene beginsel toegepast
dat gebaseerd is op het arrest van het Hof in zaak 47/69: in beginsel is steun die gefinancierd wordt door
parafiscale heffingen op uit andere lidstaten geïmporteerde producten, onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt.

c) Steun voor bloembollen en mogelijke inbreuk op de gemeenschappelijke marktordening

Ook in een ander geval hebben de Nederlandse autoriteiten een wijziging aangemeld van de parafiscale
belasting waarmee bestaande staatssteun voor marktinterventie in de bloembollensector in Nederland
(188) wordt gefinancierd. Volgens de bestaande steunregeling kan het Productschap Tuinbouw in geval
van een overschot in het aanbod besluiten gebruik te maken van zijn interventiesysteem en (minimum)
interventieprijzen vaststellen. In dat geval koopt de interventie-instantie, de Stichting
Bloembollensurplusfonds, bloembollen waarvoor de minimumprijs niet wordt gehaald, door de
interventieprijs aan de desbetreffende producenten te betalen. Naar aanleiding van de aanmelding van de
wijziging heeft de Commissie van de gelegenheid gebruik gemaakt de totale steunregeling opnieuw te
onderzoeken. Aangezien de steun betrekking heeft op een nationaal marktinterventiesysteem voor
landbouwproducten (bloembollen) die onderworpen zijn aan een gemeenschappelijke marktordening,
overeenkomstig de gevestigde jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, belet het bestaan van
een gemeenschappelijke marktordening het nemen van nationale maatregelen op de bestreken gebieden,
tenzij de communautaire wetgeving anders bepaalt, en daarom moeten de lidstaten ervan afzien
maatregelen te nemen die deze ordening zouden kunnen schaden of benadelen (zie bijvoorbeeld zaak
111/76 Officier van Justitie tegen Van den Hazel (1977) Jurispr. 901; zaak 177/78 Pigs and bacon
commission tegen Maccarren (1979) Jurispr. 2161, zie ook zaak 190-73, Van Haaster, 30.10.1974,
Jurispr. 1974, p. 1123). Het basiscriterium voor het toetsen van de rechtmatigheid van nationale
maatregelen is derhalve of de uitoefening van de resterende bevoegdheden van de lidstaten de goede
werking van de gemeenschappelijke marktordening aantast of kan aantasten. Niet alleen de rantsoenering
van de productie kan aangemerkt worden als een maatregel die een gelijkwaardige werking heeft als
kwantitatieve beperkingen, maar ook een interventiesysteem zou als zodanig kunnen worden
gekwalificeerd, daar het de handel tussen de lidstaten kan aantasten. Dergelijke kwantitatieve
beperkingen of maatregelen die een gelijkwaardige werking hebben in de interne handel van de
Gemeenschap zijn expliciet verboden bij artikel 10 van de GMO. De aard van het nationale
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interventiesysteem is zodanig dat producten uit de markt worden gehaald; het is duidelijk dat dit een
effect heeft op de prijzen en op de handelsstromen (producten die uit de markt worden gehaald kunnen
niet worden verkocht; de interventieprijs wordt in feite de minimumprijs). Wanneer er geen
interventiesysteem is, zou de normale vrijheid van handelstransacties onder echte
concurrentievoorwaarden gelden. Het Hof heeft aanvaard dat een open markt en effectieve mededinging
ten grondslag liggen aan de markt voor bloembollen (zie zaak 94/79, Vriend, 26.2.1980, Jurispr. 1980).
Tegelijk haalt het nationale interventiesysteem producten uit de markt die van voldoende kwaliteit zijn.
Los van deze principekwestie is de Nederlandse steunregeling voor de nationale markt waarschijnlijk
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, daar uitsluitend Nederlandse producten en geen
producten uit andere lidstaten daarvan kunnen profiteren. Het argument dat geïmporteerde producten
indirect profiteren als gevolg van de vermindering van de output op de markt lijkt moeilijk te aanvaarden.
Nadat de diensten van de Commissie hun voorlopige standpunt dat de regeling onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt is aan de Nederlandse autoriteiten kenbaar hadden gemaakt, hebben de
Nederlandse autoriteiten aangegeven dat de regeling zou worden ingetrokken.

d) Steun voor sanering van de slachtrunderensector

De Commissie heeft ook besloten de procedure van artikel 88, lid 2, in te leiden met betrekking tot een
Nederlandse maatregel inzake de sanering van de slachtrunderensector (189). De oorspronkelijke
maatregel beoogde de bestaande overcapaciteit in de slachtrunderensector te verminderen. Daartoe koopt
de Stichting Sanering Runderslachterijen, die is opgericht door het Productschap voor Vee en Vlees,
slachterijcapaciteit op. Er ontstond nieuwe overcapaciteit. Daarom wil de Stichting extra capaciteit
opkopen die op de markt komt na faillissement of na sluiting van runderslachterijen. Wat dat betreft
hebben de Nederlandse autoriteiten een verhoging van een parafiscale heffing aangemeld, waarvan de
opbrengst zal worden gebruikt voor het opkopen van een capaciteit van 120.000 slachtingen per jaar
(d.w.z. de capaciteit van een bedrijf dat failliet is gegaan), waardoor de capaciteit wordt verminderd tot
1,26 miljoen dieren. Daartoe moet de parafiscale heffing verder worden verhoogd. De Nederlandse
autoriteiten zijn van mening dat de maatregel kan worden goedgekeurd op basis van het beleid van de
Commissie inzake het staken van productie. De Commissie heeft echter haar twijfels geuit aan de door
de Nederlandse autoriteiten gegeven rechtvaardiging, hoofdzakelijk om de volgende redenen: het bedrag
dat betaald werd voor de belofte de slachtvoorzieningen niet te gebruiken leek hoog met het oog op de
heersende marktsituatie, daar ook niet mag worden uitgesloten dat de verlaten capaciteit zelf helemaal
geen waarde heeft en niet zou kunnen worden uitgesloten dat er geen overcompensatie zou zijn. Verder
was er geen bewijs geleverd waaruit een mogelijk belang bij de verwerving van het failliete bedrijf bleek.
Een dergelijk belang zou de noodzaak van de steun hebben aangetoond en een maatstaf hebben verschaft
voor het vaststellen van het bedrag van de steun voor de opkoop van capaciteit.

e) Vrijstelling van CO2-belasting voor de glastuinbouwsector

In 1999 heeft de Commissie een gedeeltelijke verlichting van CO2-belasting goedgekeurd die aan de
glastuinbouwsector was verleend. (190) De oorspronkelijke versie van de Wet belastingen op milieugrond-
slag werd door de Commissie op 3.12.1992 goedgekeurd. Deze wet is verschillende keren gewijzigd, onder
andere door de invoering van regulerende energiebelasting. Het doel van de regulerende energiebelasting is
bij te dragen aan de reductie van CO2-emissies en het bevorderen van energiebesparing. De Nederlandse re-
gering heeft de tarieven van de energiebelasting met ingang van 1.1.1999 gewijzigd. De tarieven worden ver-
hoogd en de categorieën aangepast. De uit die verhoging verkregen inkomsten worden teruggesluisd naar de
huishoudens en de ondernemingen in de vorm van een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. De

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN 279

(189) Zaak C 55/99 ( ex N 534/97), Beschikking van de Commissie van 20.7.1999 (PB C 280 van 2.10.1999).
(190) Zaak N 589/B/98, Beschikking van de Commissie van 8.12.1999 (nog niet gepubliceerd).



Nederlandse regering verwacht dat deze zwaardere belasting op energieverbruik een positief effect op de
CO2-emissies heeft.

De regulerende energiebelasting heeft ook een nihiltarief toegepast op aardgas dat in de glastuinbouw
wordt gebruikt. De Nederlandse autoriteiten hebben gevraagd dat het nihiltarief op aardgas in de glastuin-
bouwsector met ten minste nog een jaar zou worden verlengd. Indien geen aansluiting aanwezig is voor
aardgas, is het nihiltarief van toepassing op halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas.

Na contacten met de diensten van de Commissie hebben de Nederlandse autoriteiten de maatregel
gewijzigd: het nihiltarief zou alleen in 1999 worden toegepast. In 2000 en 2001 zou de sector op dezelfde
(progressieve) basis als andere energie-intensieve sectoren worden belast. De Nederlandse autoriteiten
hebben zich ertoe verbonden de regeling in 2002 opnieuw aan te melden.

De maatregel valt binnen het toepassingsgebied van de richtsnoeren van de Gemeenschap inzake
staatssteun ten behoeve van het milieu, want het doel van de wet is milieubescherming. Beoogd wordt
het energieverbruik door verhoging van de energiebelasting te verminderen. De belastingvrijstelling zou
exploitatiesteun blijken te zijn. De richtsnoeren van de Gemeenschap geven strikte voorwaarden voor
exploitatiesteun die in verband met milieuproblemen wordt verleend:

— De steun moet tijdelijk en in beginsel degressief zijn: de Nederlandse autoriteiten hebben een
duidelijke einddatum vastgesteld waarop het nihiltarief zal verstrijken en geleidelijk binnen het
algemene kader zal worden gebracht. De maatregel is degressief aangezien het nihiltarief in 1999
van toepassing blijft, waarna een geleidelijk toenemende heffing zal plaatsvinden.

— De steun moet nodig zijn om een mededingingsnadeel te compenseren: de Commissie heeft rekening
gehouden met het feit dat de relatieve arbeidskosten in de glastuinbouwsector onder het gemiddelde
liggen, wardoor de desbetreffende bedrijven slechts zeer weinig zullen profiteren van de
compenserende verlaging van de belasting op inkomen uit arbeid. Aan het vroegere systeem van
gunstiger aardgasprijzen voor de glastuinbouwsector is eind 1998 een einde gekomen.

— De begunstigde moet een tegenprestatie leveren: er werd een convenant gesloten met de sector dat
ook doelen stelt voor hernieuwbaar energieverbruik: in 2010 moet 4% van het energieverbruik uit
hernieuwbare energie bestaan. De energie-efficiëntie moet met 65% verbeteren ten opzichte van
1980. Een andere tegenprestatie kan worden gevonden in de verhoging van de totale fiscale belasting.
De nieuwe maatregel, die voorziet in een geleidelijke verhoging van de belasting op gas (en volledi-
ge belasting op het gebruik van elektriciteit), vormt inderdaad een sterke prikkel voor de glastuin-
bouwsector om een rationeel gebruik van energie te bevorderen en CO2-emissies te verminderen.

Daarom heeft de Commissie geconcludeerd dat de maatregel aan de eisen van de milieurichtsnoeren
voldoet.

Oostenrijk

Steun voor het houden van geiten

De Commissie heeft de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid met betrekking tot
een steunregeling die door de Oostenrijkse autoriteiten werd aangemeld voor de verlening van
exploitatiesteun om boeren in Neder-Oostenrijk aan te moedigen tot het houden van geiten. De
Oostenrijkse autoriteiten hadden verklaard dat de steun het fokken van geiten en daardoor de betrokken
sector zou helpen ontwikkelen, en dat geiten in Oostenrijk dreigden uit te sterven, waardoor zij in
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aanmerking zouden komen voor steun uit hoofde van artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) 2078/92.
De Commissie heeft echter besloten een negatieve eindbeschikking met betrekking tot de maatregel te
geven, aangezien het effect en het doel ervan slechts vermindering van de productiekosten van de
begunstigden was voor de duur van de steun, zonder langdurige voordelen voor de betrokken sector, en
er voorts geen aanwijzingen bestonden dat geiten in Neder-Oostenrijk dreigden uit te sterven (191).

Portugal

a) Steun voor varkensproducenten die met marktproblemen geconfronteerd worden

De Commissie heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden tegen
Portugal in verband met een steunregeling om varkensproducenten te helpen die eind 1998 met
marktproblemen werden geconfronteerd (192). De regeling omvat twee maatregelen. De eerste is een
uitstel van betaling van één jaar voor alle bestaande kortlopende leningen, alsmede een vermindering
van de rentetarieven voor die leningen (tot 100%). De tweede maatregel is een gesubsidieerde
kortlopende lening (1 jaar), waarbij de subsidie 100% kan bedragen. De Commissie was van mening dat
die steun exploitatiesteun voor varkensboeren leek te zijn en het maximumbedrag overschreed dat op
grond van het beleid van de Commissie in termen van gesubsidieerde kortlopende leningen in de
landbouwsector werd toegestaan. De maatregel kan ook een inbreuk op de gemeenschappelijke
marktordening voor varkensvlees zijn.

b) EPAC en Silopor: herstructurering en privatisering

In 1998 heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid in verband
met de herstructurerings- en privatiseringsplannen van zowel het staatsbedrijf voor de graanhandel EPAC
als het havenoverslagbedrijf Silopor (193). Hoewel Portugal te kennen heeft gegeven dat het samen met
de diensten van de Commissie de mogelijkheden wil verkennen om de herstructuringsplannen
verenigbaar te maken met de regels van de Gemeenschap voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden, is er nog geen resultaat geboekt. Intussen zijn de diverse EPAC-zaken
in verband met het feit dat Portugal niet voldoet aan de beschikking van de Commissie van 1997, waarin
werd verklaard dat de overheidsgarantie voor EPAC onrechtmatige en onverenigbare staatssteun was,
door het Europese Hof van Justitie in behandeling genomen. De beschikkingen van het Hof met
betrekking tot die zaken worden begin 2000 verwacht.

Zweden

Voorkeurstarieven voor de huur van bedrijfspanden en voor de huurbedragen in verband met de
verkoop en huur van goederen

Met toepassing van het algemene beginsel dat de lidstaten verbiedt zuivere exploitatiesteun te verlenen,
heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden met
betrekking tot door Zweden aan een vleesverwerkingsbedrijf verleende, niet-aangemelde steun (194). Op
basis van een klacht, een aantal krantenartikelen en door de Zweedse autoriteiten verstrekte informatie
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heeft de Commissie in haar besluit om de procedure in te leiden geconcludeerd dat bij de volgende
maatregelen, die tussen 1995-1997 door een gemeentebedrijf in Skellefteå in Zweden zijn verleend,
mogelijk sprake was van staatssteun aan Nya Holmlunds Livs AB (hierna te noemen ‘Holmlunds’), een
vleesverwerkingsbedrijf in Skellefteå: 1) huurbedragen ingevolge een overeenkomst tussen een
onroerendgoedbedrijf van de gemeente en Holmlunds met betrekking tot de vleesverwerkingsfabrieken
waar Holmlunds haar bedrijf exploiteerde; 2) een sale/leaseback-operatie die een dubbele overeenkomst
inhield, waarbij het gemeentebedrijf de materiële en immateriële activa van Holmlunds kocht en weer
aan Holmlunds verhuurde; 3) Holmlunds’ terugkoop van de activa van het gemeentebedrijf ingevolge
een overeenkomst in 1997 in verband met de overdracht van aandelen Holmlunds aan een nieuwe
eigenaar. De verdenking van de Commissie dat het hier om staatssteun ging, was gebaseerd op een
beoordeling van de maatregelen van het vastgoedbedrijf van de gemeente aan de hand van de criteria die
gelden voor gewone investeerders in een markteconomie. De mogelijke steun in de bovengenoemde
situaties had volgens de Commissie het karakter van exploitatiesteun: gunstiger huurbedragen voor de
oude en nieuwe fabrieken die eigendom waren van het vastgoedbedrijf van de gemeente en gunstiger
leasebedragen in verband met de verkoop en leaseback van de activa. In de periode dat de maatregelen
door het vastgoedbedrijf van de gemeente werden genomen (1995-1997), was Holmlunds duidelijk een
onderneming in moeilijkheden. Maar volgens de Commissie was het duidelijk dat de maatregelen niet
voldeden aan de relevante regels op het gebied van landbouwbedrijven in financiële moeilijkheden.
Voorzover de maatregelen exploitatiesteun behelzen, zouden zij onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt zijn en een inbreuk vormen op de betrokken gemeenschappelijke
marktordeningen (varkensvlees, rundvlees en kalfsvlees).

Verenigd Koninkrijk

Het ‘Pig Welfare Slaughter Compensation Scheme’

Nadat de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, had ingeleid, heeft zij een positieve beschikking
met betrekking tot de steunregeling ‘Pig Welfare Slaughter Compensation Scheme’ van het Verenigd
Koninkrijk gegeven, die in september 1998 (195) van toepassing was in Noord-Ierland. Ten gevolge van
brand op 20 juni 1998 werd de grootste slachtinrichting voor varkens in Ballymoney, Noord-Ierland,
vernield, hetgeen tot het verlies van naar schatting 40% van de slachtcapaciteit voor varkens in de regio
leidde. Veel producenten konden hun dieren nergens meer laten slachten, zodat halverwege augustus
1998 20.000 — 30.000 varkens wachtten om te worden geslacht, en de situatie verslechterde met de dag.
Er is toen overwogen om de dieren naar slachthuizen in Groot-Brittannië of de Ierse Republiek te
vervoeren, maar de algemeen ongunstige marktsituatie en de beperkingen uit hoofde van
ziektebestrijding pleitten hiertegen. Daardoor kregen de varkenshouders te maken met een toenemend
aantal in wezen onverkoopbare dieren. Doordat de varkens te lang moesten worden aangehouden op de
landbouwbedrijven waren voorts ernstige dierenwelzijnsproblemen ontstaan door overbezetting en
voederproblemen. Er werden te veel dieren gehouden voor de beschikbare ruimte, de dieren leden aan
stress ten gevolge van warmte en gingen staartbijten, waardoor ze onnodig leden. Het ‘Pig Welfare
Slaughter Compensation Scheme’ voorzag* in steunbedragen voor de slacht- en destructiekosten en
compensatiebedragen voor de producenten van te zware “clean pigs” (dat wil zeggen varkens met een
levend gewicht van ten minste 110 kg, exclusief drachtige zeugen en fokzeugen en beren) tot GBP 30
per persoon.

In haar eindbeschikking heeft de Commissie het argument van het Verenigd Koninkrijk dat de brand als
een buitengewone gebeurtenis in de zin van artikel 87, lid 2, onder b), van het EG-Verdrag zou moeten
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worden aangemerkt, niet aanvaard. Als uitzondering op het in artikel 87, lid 1, bedoelde algemene
beginsel van onverenigbaarheid van staatssteun, moeten de bepalingen van artikel 87, lid 2, onder b),
strikt worden geïnterpreteerd. In dit geval merkte de Commissie op dat, wat de geleden materiële schade
betreft, de belangrijkste slachtoffers van de brand, namelijk de eigenaren van het verwerkingsbedrijf
“Ballymoney”, geen steun ontvangen en deze schade door een gewone commerciële brandverzekering
gedekt bleek te worden. Wat betreft de kant van de varkenshouders geldt dat de gevolgen van de brand
economisch gesproken dezelfde zijn als wanneer het bedrijf om andere redenen was gesloten,
bijvoorbeeld omdat het niet rendabel was, of omdat de eigenaren niet solvabel waren. Aangezien normale
handelstransacties altijd het risico inhouden, hoe klein ook, dat een van de partijen haar handelsactiviteit
stopzet om redenen waarop de andere partijen geen vat hebben, zijn dergelijke voorvallen geen
buitengewone gebeurtenissen in de zin van artikel 87, lid 2, onder b), van het EG-Verdrag.

Niettemin heeft de Commissie, in het licht van de zeer specifieke situatie van de varkensmarkt in Noord-
Ierland in die periode en van de verschillende stappen die de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk
hebben genomen om te trachten het probleem op te lossen, geconcludeerd dat de maatregel beschouwd
zou kunnen worden als een maatregel die bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of bepaalde
regionale economieën te vergemakkelijken in de zin van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag.

Agromonetaire steun

Wat betreft de agromonetaire steun werd het jaar 1999 gekenmerkt door de overgang naar de euro en het
vervallen van de bevroren groene koersen. Slechts één zaak betrof de revaluatie van de Zweedse kroon
voor akkerbouwgewassen, die op 1 juli 1998 (196) plaatsvond. De totale steun aan deze sector was 2,215
miljoen euro tegen een bedrag van 1,4 euro/ha, met inachtneming van het Zweedse basisbedrag per areaal.
Alle andere steundossiers betroffen de toepassing van verordening van de Raad (EG) nr. 2799/98 tot
vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro (PB 1998/L 349/1) en Verordening van de Raad
(EG) nr. 2800/98 houdende overgangsmaatregelen voor de invoering van de euro in het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (PB 1998/L 349/8). Volgens artikel 3 van laatstgenoemde verordening wordt, wanneer de
op de dag van het ontstaansfeit in 1999 geldende omrekeningskoers of wisselkoers voor de euro die van
toepassing is op per hectare of grootvee-eenheid (inclusief compensatiepremies voor ooien) vastgestelde
forfaitaire steun en een bedrag in verband met structuur- of milieumaatregelen lager is dan de tevoren
toegepaste koers, compenserende steun toegekend. In dit verband zij tevens opgemerkt dat de regels voor
het verlenen van agromonetaire overgangssteun afwijken van de regels in het verleden. Het verlenen van
het communautaire deel van de agromonetaire overgangssteun is namelijk niet alleen maar een
mogelijkheid voor de lidstaat zoals vroeger, maar een verplichting. De lidstaten mogen echter nog steeds
beslissen of zij de voor de tweede en derde tranche vereiste nationale financiering willen verlenen. Wat
betreft de GLB-maatregelen die een ontstaansfeit hebben op 1 of 3 januari 1999 of 1 juli 1999, zijn de
betrokken lidstaten: België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Finland, Zweden (alleen
1 juli 1999), Spanje (1 augustus 1999 en 1 september 1999) en het Verenigd Koninkrijk. Alle lidstaten
hebben hun voorstellen tijdig ingediend. Wat betreft de meeste rechtstreekse GLB-steunmaatregelen werd
de agromonetaire overgangssteun via aanvullingen op de desbetreffende marktpremies verleend. Er traden
echter enige praktische problemen aan de dag in het geval van de structuurmaatregelen (verordening (EG)
nr. 950/97) en de maatregelen die de hervorming van het GLB begeleiden (verordening (EEG) nr. 2078/92
— milieumaatregelen in de landbouw; verordening (EEG) nr. 2079/92 — vervroegde uittreding in de
landbouwsector en verordening (EEG) nr. 2080/92 — steunregeling voor bosbouwmaatregelen). De
moeilijkheden waren voornamelijk te wijten aan het feit dat deze maatregelen ten uitvoer worden gelegd
door meerjarenprogramma’s die door de Commissie zijn goedgekeurd; die programma’s bevatten een
aanzienlijk aantal maatregelen waarvan de voorwaarden voor implementatie in hoge mate verschillen. Tot

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN 283

(196) Zaak C 76/98, Beschikking van de Commissie van 9.6.1999 (PB L 227 van 28.8.1999).



nu toe heeft de Commissie vijf regelingen goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk (schapenpremies (197),
runderpremies (198), landbouwmilieu en bebossing (199), bouwland/hoppremies (200) en
vlas/hennepregeling (201)), twee regelingen in Denemarken (de ene met betrekking tot de maatregelen die
een ontstaansfeit hebben op 1 en 4 januari (202) en de andere met betrekking tot de maatregelen met een
ontstaansfeit op 1 juli (203)), één regeling voor Frankrijk (204) en Luxemburg (205) die alle getroffen sectoren
strijkt, twee regelingen in België (de ene heeft uitsluitend betrekking op de dierlijke producten met een
ontstaansfeit op 1 of 4 januari 1999 (206) en de andere op tot die welke een ontstaansfeit hebben op 1 juli
(207), drie regelingen voor Finland (dierlijke producten (208), akkerbouwgewassen (209) en vlas en hennep
(210)) en drie regelingen voor Ierland (dierenpremies (211), milieu in de landbouw en vervroegde uittreding
(212), en akkerbouwgewassen (213)). Wat betreft Italië (214) heeft de Commissie gedetailleerdere informatie
gevraagd over de wijze waarop de beschikbare fondsen zouden worden gebruikt, als gevolg waarvan het
onderzoek van het aangemelde plan nog hangende is.

2.8. Visserijsector

Spanje

De Commissie heeft een Spaanse regeling goedgekeurd die voorzag in steunmaatregelen voor de
financiering van experimentele visserijprojecten om de rentabiliteit van een dergelijke exploitatie op
regelmatige en duurzame basis te bekijken. De projecten worden geselecteerd met inachtneming van de
volgende criteria: het innovatieve karakter van de proefactie; het gebruik van nieuw of selectief vistuig;
het belang van de te vangen soorten; de activiteit in andere viszones dan die waar de communautaire
vloot opereert en bevestiging van het wetenschappelijk belang door het Spaanse oceanografische
instituut of door een andere wetenschappelijke instelling.

Deze maatregel is in overeenstemming verklaard met de richtsnoeren voor het onderzoek van nationale
steunmaatregelen in de sector visserij en aquacultuur, volgens welke dit soort maatregelen als
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt werden aangemerkt als daarin het communautaire kader
inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling wordt gerespecteerd. Dit voorziet erin dat steun voor
onderzoek verenigbaar met het EG-Verdrag is als die, in de woorden van dat verdrag, beoogt de
ontwikkeling van bepaalde vormen van een economische bedrijvigheid te vergemakkelijken en als die
met name de toegang tot de resultaten verzekert. Dit aspect wordt gewaarborgd door het feit dat de
eindverslagen van alle projecten door het Spaanse oceanografische instituut zullen worden gepubliceerd.
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Frankrijk

In het kader van de uitvoering van het communautaire programma Pesca heeft de Commissie een
maatregel goedgekeurd waarbij een nationaal waarborgfonds wordt opgericht met als doel het
rationaliseren van de organisatie en de efficiency van de verhandeling van visproducten en, met name,
het ondersteunen van de verschillende economische subjecten (vissers, groothandelaren in vis,
winkeliers en de desbetreffende verenigingen) van de distributieketen. De steun bestaat uit een
staatsgarantie, die wordt verleend in de vorm van een borgstelling voor de kredietinstelling, waardoor
de financiering van de beheerder van de transacties bij opbod wordt verzekerd. De door het fonds
verschafte garantie wordt pas gebruikt in geval van faillissement van groothandels in vis, nadat de
verplichte waarborgsom van de kopers bij opbod volledig gebruikt is.

Met deze maatregel wordt beoogd de efficiency van de marktmechanismen te verbeteren door de starheid
en de structurele onvolkomenheden te verminderen die veelal de distributieketen van visproducten
hinderen. Het fonds zorgt voor een betere en vlottere verhandeling van die producten en meer zekerheid
wat betreft de financiële transacties. Het maakt het mogelijk dat nieuwe activiteiten worden ontwikkeld,
doordat voor de groothandelaren in vis de toegang tot de producten van de verschillende havens wordt
vergemakkelijkt, en doordat de onderdelen van de distributieketen die zich boven en beneden de
groothandelaren in vis bevinden, stabieler worden. Deze maatregel past in de programmatie-
instrumenten die in de communautaire regelgeving worden voorzien. Het EG-initiatiefprogramma inzake
de herstructurering van de sector «visserij», met betrekking tot Frankrijk, draagt namelijk bij aan
versterking van de sector handel in vis en, met name, van acties ten bate van de eerste kopers, de
groothandelaren. Om het hoofd te kunnen bieden aan de ontwikkeling van de detailhandel (smaak van
de consumenten en eisen van de kopers, van de verwerkings- en handelsbedrijven) en aan de kwetsbare
financiële situatie van de groothandelsbedrijven in vis, is overwogen dit soort maatregelen te treffen.
Bovendien zij vermeld dat deze maatregel onder de in artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag
bedoelde uitzondering kan vallen, aangezien daardoor de ontwikkeling van bepaalde vormen van
economische bedrijvigheid wordt vergemakkelijkt zonder dat de voorwaarden waaronder het
handelsverkeer plaatsvindt, zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt
geschaad.

Italië

De Commissie heeft een regeling goedgekeurd die voorziet in de valorisatie van kwaliteit en in de promotie
van visserij- en aquacultuurproducten die zijn verkregen door methoden van biologische productie in de re-
gio Ligurië. Het gaat om een project dat voorziet in de valorisatie van productiemethoden die verenigbaar
zijn met de bescherming van het milieu en de gezondheid van producenten en consumenten. De regeling is
uitsluitend van toepassing op exploitaties waarvan de producten met inachtneming van de bepalingen van de
communautaire regelgeving op het gebied van de biologische productiewijze zijn verkregen. De regeling is
in overeenstemming met de regelgeving waarin de criteria en de voorwaarden voor communautaire inter-
ventie met een structureel doel in de sector visserij en aquacultuur worden vastgelegd. De lidstaten kunnen
volgens die regelgeving namelijk maatregelen nemen om het opzetten en toepassen van systemen ter verbe-
tering van de kwaliteit en van milieueffecten.

Daarnaast heeft de Commissie een Italiaanse regeling goedgekeurd die beoogt de tonijnvangst in
tonnaren te ondersteunen. Deze regeling maakt investeringen (aankoop en onderhoud) inzake de boten
en het onderhoud van de uitrusting en netten mogelijk. De maatregel past enerzijds in de context van
instandhouding van activiteiten op het gebied van de visserij door middel van deze speciale methode en
heeft anderzijds instandhouding van een historische en culturele getuigenis ten doel, waardoor een
toeristische en culturele opwaardering van de regio mogelijk wordt.
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Portugal

De Portugese regering heeft een steunregeling aangemeld waarbij een fonds wordt opgericht voor
financiële ondersteuning van de beroepsvissers die tijdelijk kun werkzaamheden niet kunnen uitoefenen
vanwege algemene rampen die ertoe hebben geleid dat de havens in belangrijke perioden gesloten
werden en dat er onmogelijk gevist kon worden als gevolg van het buitengewone en eenmalige karakter
van de gebeurtenis. Het fonds wordt gevoed door ontvangsten afkomstig van boeten die op grond van
overtredingen van de algemene regeling inzake visserij zijn opgelegd. Het gaat om ondersteuning van
beroepsbeoefenaren van de sector bij langdurige stillegging vanwege rampen of vanwege een
buitengewone behoefte aan bescherming van de hulpbronnen, om redenen van volksgezondheid of
milieubescherming. Er is namelijk geen verzekering in de sector die dit soort situaties dekt. De
beoefening van de visserij hangt immers in hoge mate af hetzij van het klimaat, hetzij van de toestand
van de hulpbronnen. De regeling houdt in dat bedrag wordt uitgekeerd aan de betrokken zeelieden, die
als gevolg van de onderbreking van hun activiteiten in de visserij niet meer over een minimuminkomen
zouden beschikken, en functioneert derhalve als het equivalent van een stelsel van sociale zekerheid.

2.9. Televisie

Duitsland

Kinderkanal en Phoenix (215)

Op 24 februari heeft de Commissie besloten dat twee maatregelen met betrekking tot gespecialiseerde
tv-kanalen respectievelijk geen staatssteun zijn of verenigbaar zijn met het Verdrag. In 1997 werd een
klacht ingediend tegen de oprichting in Duitsland van twee publieke thematische zenders: «Kinderkanal»
en «Ereignis- und Dokumentationskanal Phoenix». De klagers voerden aan dat de financiering van die
twee nieuwe zenders door licentierechten en het verlenen van preferentiële toegang tot het kabelnet aan
beide staatssteun behelzen.

Wat betreft de licentierechten heeft de Commissie besloten dat die fondsen staatssteun zijn ingevolge artikel
87, lid 1, van het EG-Verdrag. Dergelijke steun zou verenigbaar kunnen zijn uit hoofde van artikel 86, lid 2,
EG-Verdrag, indien die is verleend als compensatie voor het verlenen van «diensten van algemeen econo-
misch belang». De Commissie heeft geconcludeerd dat Duitsland op rechtmatige wijze hetgeen volgt als
onderdeel van de taak van een publieke omroep heeft gedefiniëerd: i) een kindernet, zonder reclame en ge-
weld en met veel informatie die geschikt is voor kinderen, en ii) een zender voor actualiteiten en documen-
taires, die van belang is voor de politieke discussie door het leveren van achtergrondinformatie over politiek
en samenleving, uit Duitsland en het buitenland, die gericht is op het doorgeven van gebeurtenissen (bijv.
parlementsvergaderingen), documentaires en discussieprogramma’s en die vrijgesteld is van het uitzenden
van reclame. De Commissie heeft geconcludeerd dat de financiële middelen die aan de twee zenders zijn ver-
leend, de werkelijke kosten ervan niet overschrijden en daarom evenredig zijn met de taak van een publieke
omroep. Tenslotte lijkt het handelsverkeer binnen de EU door de oprichting en financiering van deze twee
thematische zenders niet beïnvloed te worden in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap.
Daarom heeft de Commissie besloten dat de fondsen uit de licentierechten die aan Kinderkanal en Phoenix
worden toegewezen verenigbaar zijn met de regels van het Verdrag.

Verder heeft de Commissie geconcludeerd dat de regels inzake de toegang tot het kabelnetwerk in
Duitsland geen staatssteun behelzen, omdat daarbij geen overheidsmiddelen zijn betrokken.
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Spanje — Frankrijk — Italië

Bevelen tot informatieverstrekking tegen Frankrijk, Italië en Spanje inzake de publieke omroepen (216)

Op 3 februari heeft de Commissie drie bevelen tot informatieverstrekking gegeven om voldoende informatie
te verkrijgen om te kunnen beoordelen of de financieringsregeling van de publieke omroepen als vóór de
ondertekening van het EG-Verdrag gedateerd moest worden beschouwd (in het geval van Frankrijk en Italië),
of als vóór de toetreding tot de Gemeenschap gedateerd (wat betreft Spanje). Hoewel de basiswetten van de
regelingen vóór de inwerkingtreding van de regels met betrekking tot staatssteun voor de drie lidstaten wer-
den ingevoerd, vergt het onderzoek van de bestaande aard van de steunregeling een ingewikkelde analyse van
de juridische en economische voorwaarden waaronder de steun wordt verleend. De lidstaten kregen vanaf de
dag van ontvangst van de officiële brief van de Commissie één maand de tijd om hun standpunten over de aard
van de steun kenbaar te maken en de nodige informatie te verstrekken om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

Frankrijk

France 2 — France 3 (217)

Op basis van het antwoord van de Franse autoriteiten op het bevel tot informatieverstrekking van 3 februari
heeft de Commissie op 20 juli besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden met
betrekking tot door Frankrijk verleende steun aan de twee publieke omroepen France 2 en France 3 in de
vorm van tussen 1988 en 1994 verstrekte kapitaalvermeerderingen en contante subsidies. De Commissie
was van mening dat die maatregelen niet als bestaande steun kunnen worden aangemerkt en gaf uiting aan
haar twijfels over de verenigbaarheid van de steun met de gemeenschappelijke markt.

Italië

RAI (218)

Op 20 juli heeft de Commissie, na het antwoord van de Italiaanse regering op het bevel tot
informatieverstrekking van 3 februari bestudeerd te hebben, besloten de procedure ingevolge artikel 88,
lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden inzake door Italië aan RAI verleende steun in de vorm van een
door IRI in 1992 verstrekte kapitaalvermeerdering, een belastingvrijstelling en een door een
overheidsinstantie verstrekte bevoorrechte lening.

De Commissie begon met haar onderzoek, in de context van de beoordeling van het totale
financieringssysteem van RAI, op basis van een klacht die in 1996 door de belangrijkste concurrent van
RAI werd ingediend. De Commissie was van mening dat die maatregelen niet als bestaande steun kunnen
worden aangemerkt en heeft uiting gegeven aan haar twijfels over de verenigbaarheid van die steun met
de gemeenschappelijke markt.

Tevens heeft de Commissie besloten dat de verlaging van de concessierechten en twee door een
overheidsinstantie verstrekte leningen geen staatssteun vormden, aangezien zij RAI geen economisch
voordeel leverden.
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Verenigd Koninkrijk

Commissie keurt steun aan «BBC News 24» (219) goed

Op 28 september heeft de Commissie beslist geen bezwaar te maken tegen de staatsfinanciering van een
thematische zender, bestemd voor nieuwsuitzendingen, BBC News 24. BBC News 24 is een zender die
vrijgesteld is van het uitzenden van reclame en geen kosten hoeft te betalen aan exploitatiediensten
(kabel- of satellietexploitanten). De dienst werd oorspronkelijk ontwikkeld voor het digitale
satellietplatform, maar is ook via het netwerk in de vrije lucht ‘s nachts en op de analoge kabel te
ontvangen. De Commissie beschouwde de fondsen die uit licentierechten voortvloeiden als staatsteun,
maar achtte die steun verenigbaar krachtens artikel 86, lid 2, van het Verdrag, daar deze een vergoeding
vormt voor het leveren van een openbare dienst zoals gedefinieerd en opgedragen door de regering van
het VK. Tenslotte was de Commissie van mening dat de maatregel weliswaar gevolgen heeft voor het
handelsverkeer tussen de lidstaten, maar dat de ontwikkeling van dat handelsverkeer erdoor niet werd
beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap.

2.10. Andere sectoren

Postsector

Duitsland

Deutsche Post (220)

Op 20 juli heeft de Commissie besloten een officiële procedure in te leiden met betrekking tot mogelijk
aan de Deutsche Post AG verleende staatssteun. Het staatsbedrijf Deutsche Post is wettelijk verplicht in
heel Duitsland een universele postdienst te verlenen en heeft een monopolie voor bepaalde
brievenpostdiensten. Deutsche Post levert ook andere diensten, speciaal voor het bedrijfsleven, op zuiver
commerciële basis en zonder verplichtingen van staatswege. Particuliere concurrenten hebben zich bij
de Commissie beklaagd dat Deutsche Post winsten van haar postmonopolie gebruikt om haar
concurrerende diensten te subsidiëren en een aantal overnames in de afgelopen jaren te financieren.
Volgens EG-verordeningen moeten de inkomsten uit een voorbehouden activiteitengebied opwegen
tegen de specifieke kosten van de verplichting van de openbare dienst om in aanmerking te kunnen
komen voor toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag. Wanneer de inkomsten uit dit
voorbehouden gebied hoger zijn dan de kosten, is dit wellicht staatssteun als een investeerder op de
markt het overschot aan kapitaal niet in de onderneming zou hebben gelaten.

Frankrijk

Sécuripost (221)

De Commissie heeft op 20 juli besloten de procedure van artikel 88, lid 2, die zij had ingeleid met
betrekking tot diverse tussen 1988 en 1993 door de Franse Post («La Poste») ten bate van Sécuripost
genomen maatregelen, met een positieve eindbeschikking af te sluiten. De Commissie had diverse
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maatregelen onderzocht die tussen 1988 en 1993 door La Poste ten bate van Sécuripost waren genomen,
die in die tijd haar in waardetransport gespecialiseerde dochteronderneming was, om vast te stellen of
het hierbij om staatsteun ging in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag. Na dit eerste onderzoek
had de Commissie op 31 december 1993 besloten dat de bedoelde maatregelen geen staatsteun
behelsden. Het Gerecht van eerste aanleg heeft die beschikking echter wegens onvoldoende motivering
op een aantal punten nietig verklaard bij arrest van 28 september 1995. Dit arrest is door het Hof van
Justitie op 2 april 1998 in hoofdzaak bevestigd.

Dientengevolge heeft de Commissie in 1996 de formele procedure ingeleid met betrekking tot de in het
arrest van het Gerecht bedoelde maatregelen, namelijk de detachering van ambtenaren van La Poste bij
Sécuripost, het feit dat Sécuripost geen premies voor de werkloosheidsverzekering betaalt, de
terbeschikkingstelling van ruimtes van La Poste aan Sécuripost, het onderhoud van voertuigen van
Sécuripost door de «Service National des Ateliers et Garages des PTT», de verstrekking van een
voorschot van FF 15 miljoen door Sofipost (holding van La Poste) aan Sécuripost voor 1989 en de
tarieven die door Sécuripost voor La Poste worden gehanteerd. Na gedetailleerd onderzoek van die
uiteenlopende maatregelen en vergelijking van de voorwaarden die Sécuripost genoot met
marktreferenties, heeft de Commissie geconstateerd dat de bedoelde maatregelen daadwerkelijk geen
element van staatssteun behelsden.

Cementindustrie

Griekenland

Staatssteun aan Heracles General Cement Company (222)

Op 17 maart heeft de Commissie een gedeeltelijk negatieve eindbeschikking gegeven tegen staatssteun
aan Heracles General Cement Company, de grootste cementfabrikant in Griekenland. In 1986 heeft
Griekenland schulden van Heracles in nieuwe staatsaandelen omgezet. De Commissie heeft in 1988 een
procedure ingeleid, omdat zij twijfelde of de steun aan het bedrijf aan alle voorwaarden voldeed die de
Commissie in 1987 had gesteld bij haar goedkeuring van Wet 1386/83, die een ernstige verstoring van
de Griekse economie moest oplossen. In 1991 concludeerde de Commissie dat de steun voldeed aan de
in haar beschikking van 1987 gestelde voorwaarden en sloot zij daarom de procedure. Die beschikking
werd door concurrenten betwist voor het Gerecht van eerste aanleg. In juli 1995 stelde het Gerecht van
eerste aanleg vast dat de Commissie de gevolgen van de steun voor het handelsverkeer en de
mededinging niet volledig had onderzocht en verklaarde de beschikking van de Commissie nietig. De
Commissie besloot in november 1995 de in 1988 ingeleide procedure van artikel 88, lid 2, uit te breiden.

In haar eindbeschikking heeft de Commissie geconcludeerd dat de omzetting van de schuld van Heracles
in kapitaal steun was en dat hierdoor de mededinging werd vervalst en het handelsverkeer tussen de
lidstaten ongunstig werd beïnvloed. Een deel van de steun werd als verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt beschouwd ingevolge artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag,
aangezien daarmee beoogd werd een ernstige verstoring in de Griekse economie op te heffen. Het
resterende deel van de steun was niet tot het minimaal noodzakelijke beperkt en plaatste het bedrijf
onterecht in een gunstigere positie ten opzichte van zijn concurrenten. Daarom moest dat deel
teruggevorderd worden om de status quo ante te herstellen. Over het terug te vorderen bedrag is rente
verschuldigd vanaf de datum waarop Heracles erover kon beschikken tot de daadwerkelijke
terugvordering ervan.
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Diversen

Nederland

a) Technolease Philips/Rabobank (223)

Op 21 april heeft de Commissie besloten het onderzoek naar de fiscale behandeling van de technolease-
overeenkomst tussen Philips en de Rabobank te sluiten, omdat zij daarin geen element van staatssteun
had gevonden. De Commissie had in 1997 de procedure van artikel 88, lid 2, ingeleid, na
krantenartikelen waarin werd gesuggereerd dat de Nederlandse belastingautoriteiten een niet nader
omschreven steunbedrag aan Philips en/of de Rabobank hadden toegekend in de vorm van een
belastingvoordeel in het kader van technolease. Hierbij ging het om een dubbele operatie waarbij Philips
knowhow aan de Rabobank verkoopt en de Rabobank dezelfde knowhow weer aan Philips verhuurt.

In haar beschikking voerde de Commissie aan dat de exploitatie van immateriële activa in beginsel niet
verschilt van het gebruik van andere activa. Aangezien de Nederlandse belastingwetgeving geen
specifieke bepalingen bevat inzake verkoop en huur of huurcontracten in het algemeen moet de
behandeling van technolease door de belastingautoriteiten op basis van het algemene beginsel van een
gezonde bedrijfsvoering worden onderzocht. Een gedegen onderzoek van de Nederlandse wetgeving en
jurisprudentie heeft de Commissie doen concluderen dat de Nederlandse belastingautoriteiten geen
discretionaire bevoegdheden hadden uitgeoefend bij de toepassing van hun algemene belastingwet op de
technolease-overeenkomst. Daarom behelsde de operatie geen steun.

b) Nederlandse tankstations (224)

Op 20 juli heeft de Commissie besloten een negatieve eindbeschikking te geven in de procedure van artikel
88, lid 2, die zij had ingeleid met betrekking tot een Nederlandse steunregeling waarmee werd beoogd tank-
stations compensatie te bieden voor hogere belastingen dan die welke aan de Duitse kant van de grens op de
concurrenten worden geheven. De Commissie kwam tot de conclusie dat steunmaatregelen ten bate van 450
in de grensstreek met Duitsland gelegen tankstations op een totaal van 633 stations die van de regeling pro-
fiteren, onverenigbaar waren met de gemeenschappelijke markt. De subsidies boven de de minimis-drempel
van 100.000 euro per ontvanger die de lidstaten over een periode van drie jaar mogen verlenen zonder dat
sprake is van inbreuk op artikel 87, lid 1, EG-Verdrag, moeten worden teruggevorderd.

3. Horizontale steun

3.1. Staatssteun ten behoeve van het milieu

Duitsland

a) Hervorming van de milieuheffingen (“Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform”) (225)

Op 21 april 1999 heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen verscheidene
belastingbepalingen in de wet die een hervorming van de milieuheffingen invoert (“Ecotaxwet”). De
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regeling bevat een aantal belastingvrijstellingen, met name lagere belastingtarieven voor de industrie-,
landbouw- en bosbouwsector en voor de railvervoersdiensten. De speciale bepalingen verlagen het volle
belastingtarief voor elektriciteit en aardolie tot maar 20%, waardoor de begunstigde bedrijven vrijgesteld
werden van een deel van de belasting, terwijl alle (andere) bedrijven hogere belasting moeten betalen
dan vroeger. Volgens de Commissie dienen de vrijstellingen van dit soort algemene belasting in de vorm
van lagere belastingtarieven of restituties als staatssteun aangemerkt te worden, aangezien zij bepaalde
ondernemingen of industriële sectoren bevoordelen.

De Commissie was echter van mening dat de aangemelde maatregelen voor een periode van drie jaar
onder de uitzonderingsbepaling ingevolge artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag zouden kunnen
vallen. In de richtsnoeren van de Gemeenschap inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (226) wordt
erkend dat de invoering van milieubelastingen en -heffingen onder bepaalde voorwaarden staatssteun in
de vorm van vrijstelling van milieubelastingen kunnen rechtvaardigen. Dit kan het geval zijn als
bepaalde sectoren niet onmiddellijk de extra financiële lasten zouden kunnen dragen en om tijdelijke
vrijstelling zouden vragen. De Commissie heeft in aanmerking genomen dat momenteel niet alle
lidstaten van de Gemeenschap of derde landen dergelijke energiebelastingen heffen en dat de invoering
van milieubelastingen daarom de concurrentiepositie van de betrokken ondernemingen nadelig
beïnvloedt. Voorts heeft de Commissie in aanmerking genomen dat de Duitse regering zich ertoe heeft
verplicht de maatregelen na uiterlijk drie jaar voor goedkeuring aan te melden. Verder heeft de
Commissie ervan kennis genomen dat de Duitse regering heeft aangenomen dat de Duitse industrie de
vroeger vrijwillig gesloten overeenkomsten zou blijven nakomen en zich zou blijven inspannen voor
vermindering van het energieverbruik en verhoging van de energie-efficiëntie.

b) Wet houdende hervorming van de milieubelasting (227)

Op 26 mei heeft de Commissie besloten de toepassing goed te keuren van speciale belastingregimes, in
de vorm van een verlaging van milieuheffingen op elektriciteit en aardolie, ook ten gunste van de in de
wet op de ecologische belastinghervorming bedoelde economische sectoren die in de werkingssfeer van
het EGKS-Verdrag vallen. De Commissie was van mening dat de steun onder het bepaalde in artikel 3
van de staalsteuncode (228) kon vallen en onder de uitzondering die is voorzien voor de verlaging van de
ecologische belastingen in punt 3.4 van de kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu.

Italië

a) Steun voor milieumaatregelen ten gunste van verscheidene staalfabrieken (229)

Op 30 maart heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen steun ten behoeve van het milieu
voor verscheidene staatsondernemingen. Het project voorziet in de verlening van steun ten bedrage van
7 miljoen euro ten behoeve van milieubescherming aan de volgende staalbedrijven: ILVA Laminati Piani,
Acciaierie di Cornigliano, ICMI, Acciai Speciali Terni. De steun is geheel gerelateerd aan de aanpassing
van de bestaande milieu-uitrusting en voldoet aan de in de staalsteuncode vastgestelde voorwaarden. (230)
In een aantal gevallen resulteren de initiatieven in besparingen in termen van productiekosten, namelijk
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(226) PB C 72 van 10.3.1994.
(227) Zaak NN 50/99 (ex NN 61/99) (PB C 245 van 28.8.1999).
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(230) Beschikking van de Commissie 2496/96/EGKS van 18 december 1996, waarbij communautaire regels voor

staatssteun aan de staalindustrie worden opgesteld (PB L 338 van 28.12.1996).



de kosten die verband houden met de recycling van bepaalde zuren. Dit voordeel is daarom afgetrokken
van het oorspronkelijke bedrag van de in aanmerking komende kosten.

b) Ferriere Nord SpA (231)

De Commissie heeft op 11 juni besloten de procedure van artikel 6.5 van de staalsteuncode (232) in te
leiden tegen steun voor het milieu aan de staalonderneming Ferriere Nord SpA. De Italiaanse autoriteiten
willen 15% van de investering van 7,33 miljoen euro (ITL 14,2 miljard) als steun verlenen voor
milieubescherming. De projectinvesteringen zijn gericht op de vermindering van lawaai en stof in relatie
met de opzet van een nieuwe walsstraat en op de vermindering van lawaai en galm en trillingen in de
continue staalgieterij. De investeringen lijken een minimaal effect te hebben op de beweerde
milieubescherming. Er bestaat aanleiding te betwijfelen of milieubescherming het hoofddoel van de
vermeende susidiabele investeringen is. Verder lijken de aangevoerde voordelen voor het milieu die
verband houden met de gezondheid en veiligheid van de werknemers niet in de werkingssfeer van artikel
3 van de staalsteuncode of de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het
milieu te vallen.

Nederland

Raffinaderij Nerefco (233)

Op 30 maart heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
sluiten, dit zij had ingeleid inzake een steunmaatregel van 6,7 miljoen euro (NLG 15 miljoen) ten bate
van Nerefco voor de aankoop van een geïntegreerde gasturbine. De Commissie heeft steun ten bedrage
van 5,1 miljoen euro (HFL 11,3 miljoen) goedgekeurd, na te hebben geconstateerd dat het project in
aanzienlijke mate zou bijdragen aan de vermindering van de CO2-emissies van het bedrijf en te hebben
geconcludeerd dat het goedgekeurde bedrag, dat 30% van de in aanmerking komende kosten behelst, in
overeenstemming was met de bepalingen van de kaderregeling inzake steun ten behoeve van het milieu.
De Commissie heeft verboden het saldobedrag van de geplande steun uit te keren, daar zij dat
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt achtte.

Finland

Steun voor de productie van hernieuwbare energie (234)

Op 9 en 23 juni heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toepassing van een
steunregeling in de vorm van een belastingaftrek ten bate van de productie van hernieuwbare energie.
Zij heeft geconcludeerd dat die steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt zowel in de
werkingssfeer van het EG-Verdrag als van het EGKS-Verdrag, na te hebben geconstateerd dat de
bepalingen van de kaderregeling inzake steun ten behoeve van het milieu en van artikel 3 van de
staalsteuncode zijn nageleefd.
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Zweden

a) Steun ten behoeve van de uitbreiding van het distributienet van de publieke verwarming (235)

Op 3 februari heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de verlening van steun voor
de investeringen ten behoeve van de bouw en uitbreiding van installaties voor het distributienetwerk van
de publieke verwarming, een minder vervuilende verwarmingsmethode die serieuze energiebesparing
mogelijk maakt, nadat zij had geconcludeerd dat die steun verenigbaar is met de kaderregeling inzake
steun ten behoeve van het milieu. De steunmaatregelen, ten bedrage van in totaal 56 miljoen euro (SEK
515 miljoen), zullen gedurende een periode van vijf jaar van toepassing zijn

b) Vrijstelling van belasting op afvalstoffen ten behoeve van een aantal specifieke afvalstoffen (236)

Op 3 maart heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toepassing van een vrijstelling
van de nieuwe algemene belasting op het storten van afvalstoffen. De belasting bedraagt SEK 250 per
ton (27 euro). Een vrijstelling van deze belasting geldt voor een aantal specifieke afvalstoffen waarvoor
geen mogelijkheid tot hergebruik of effectieve recycling bestaat en ten aanzien waarvan uit
milieuoogpunt het enige alternatief en de beste oplossing storting is, ter voorkoming van de vervuiling
waartoe de ongecontroleerde opslag van die afvalstoffen zou leiden. Het aantal begunstigden zou
ongeveer 300 bedragen en het met de totale vrijstelling gemoeide bedrag zou jaarlijks neerkomen op
tussen de SEK 318,8 en 328,55 miljoen, terwijl de belastinginkomsten, los van deze vrijstelling, SEK
1.305 miljoen (145 miljoen euro) zouden moeten bedragen. Wat betreft die afvalstoffen moet een betere
methode gevonden worden om tot de nagestreefde milieubescherming te komen.

Op 21 april heeft de Commissie besloten de toepassing van deze vrijstelling ook voor de ondernemingen
in de EGKS-sector goed te keuren (237).

3.2. Steun voor onderzoek en ontwikkeling

Duitsland

Ontwikkeling van een regionaal transportvliegtuig door Dornier Luftfahrt GmbH (238)

Op 8 december heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de verlening van steun aan
de onderneming Dornier Luftfahrt GmbH. De steun zal verleend worden in de vorm van een
staatsgarantie die 80% dekt van een krediet van ongeveer 348 miljoen euro ter dekking van de kosten
van de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van een project voor de bouw van een
vliegtuig voor regionaal transport. De totale ontwikkelingskosten overschrijden ruim de kosten van het
onderzoek- en ontwikkelingsproject en van de ontwikkeling in kwestie. De Commissie heeft
geconcludeerd dat de steun voldoet aan de in de kaderregeling inzake steun voor O&O genoemde
voorwaarden. (239)
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(239) Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (PB C 45 van 17.2.1996).



Spanje

a) Luchtvaartkundig technologisch plan II (240)

Op 21 april heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toepassing van een
steunregeling voor het onderzoek- en ontwikkelingsproject genoemd “Luchtvaartkundig Technologisch
Plan II”, dat de voortzetting is van een door de Commissie in 1994 goedgekeurde steunregeling. Het
betreft renteloze leningen waarvan het steunelement in overeenstemming is met de kaderregeling inzake
steun voor O&O. De duur van het plan is vijf jaar en het totale budget dat daarvoor bestemd zal worden
bedraagt 180,305 miljoen euro (ESP 30.000 miljoen) voor de periode 1999-2003. Het onderzoek- en
ontwikkelingsprogramma heeft betrekking op het gebied van de lucht- en ruimtevaarttechnologie. De
begunstigden zijn zowel ondernemingen als onderzoekscentra en universiteiten. De intensiteit van de
steun is 75% voor de studies over technische haalbaarheid die vooraf gaan aan de industriële
onderzoeksactiviteiten, 50% voor de studies over technische haalbaarheid die voorafgaan aan de pre-
concurrentiële activiteiten, 50% voor de industriële onderzoeksprojecten en 25% voor de pre-
concurrentiële ontwikkelingsactiviteiten, met een bonus van 10% voor het MKB, van 10% voor de
regio’s die gesteund worden ingevolge artikel 87, lid 3, onder a), en van 5% voor de regio’s die gesteund
worden op basis van artikel 87, lid 3, onder c).

b) Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van het milieu (241)

Op 20 juli heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen het steunprogramma voor
onderzoek en ontwikkeling op het gebied van het milieu. Het bedrag van de steun bedraagt 240,4 miljoen
euro (ESP 40.000 miljoen) voor de periode 1999-2002. De begunstigden zijn ondernemingen met een
industriële productie en openbare of particuliere organisaties, non-profitorganisaties en verenigingen van
ondernemingen die als doelstelling hebben ondernemingen diensten te verlenen met een technisch
karakter die verbonden zijn met de industriële activiteit. De steun bestaat uit renteloze leningen. De
intensiteit van de steun is in overeenstemming met de kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek
en ontwikkeling met een bonus van 10% voor het MKB, van 10% voor de regio’s die gesteund worden
ingevolge artikel 87, lid 3, onder a), en van 5% voor de regio’s die gesteund worden ingevolge artikel
87, lid 3, onder c).

Frankrijk

Onderzoeksprogramma PIDEA-Eureka 1888 (242)

Op 11 mei heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de verlening van steun ten bedrage
van in totaal 50 miljoen euro ten behoeve van ondernemingen en onderzoekscentra die aan het
programma PIDEA deelnemen. Dit is een Eureka-programma waaraan tien Europese landen meedoen,
waarvan acht van de Europese Unie, en dat bestaat uit individuele O&O-projecten op het gebied van de
koppeling en assemblage van elektronische elementen. De Commissie heeft geconstateerd dat de
gesteunde acties en de wijze waarop de steun werd verleend in overeenstemming waren met de
voorschriften van de kaderregeling inzake steun voor O&O.

294 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

(240) Zaak N 135/99 (PB C 166 van 12.6.1999).
(241) Zaak N 299/99 (PB C 298 van 16.10.1999).
(242) Zaak N 67/99 (PB C 203 van 17.7.1999).



Nederland

a) Gedeeltelijk versnelde afschrijving ten behoeve van O&O-laboratoria (243)

Op 11 mei heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een ontwerp van een systeem
inzake een gedeeltelijk versnelde afschrijving ter stimulering van investeringen inzake de bouw of
uitbreiding van O&O-laboratoria. Na dit systeem te hebben getoetst aan de bepalingen over de
toepassing van de regels inzake staatssteun op maatregelen met betrekking tot directe belastingen op
ondernemingen (244), heeft de Commissie geconcludeerd dat het systeem geen element van staatssteun
bevatte dat onder de toepassing van artikel 87 van het EG-Verdrag viel. Zij heeft met name geconstateerd
dat het voordeel automatisch op basis van objectieve criteria was toegekend en ten goede kwam aan alle
ondernemingen, ongeacht de regio of de sector.

b) Shell Chemicals BV (245)

Op 20 juli heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een steunmaatregel van maximaal
11,34 miljoen euro (NLG 25 miljoen) ter stimulering van een langetermijnonderzoeksprogramma bij
Shell Chemicals BV. De onderzoekskosten van het programma worden geschat op een bedrag van
maximaal 30,13 miljoen euro (NLG 66,4 miljoen), de intensiteit van de steun is 37,6%. Het programma
is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse regering en Shell Chemicals. Het is gericht op drie
thema’s: katalyse, “pervasive analytical methods” en moleculaire toxicologie. Het ‘katalyse’-onderzoek
heeft als doelstelling het onderzoeken van katalytische activiteiten van nieuwe homogene
organometaalcomplexen en andere heterogene of homogene katalytische materialen. Het onderzoek zou
in nieuwe materialen kunnen resulteren. Het “pervasive analytical methods”-onderzoek is gericht op
technieken die bijdragen aan een beter begrip van de aard en/of samenstelling van materialen en
processtromen mogelijk maken. Het hoofddoel van het onderzoek op het gebied van de moleculaire
toxicologie is het verkrijgen van een beter begrip van de wijze waarop bepaalde moleculaire structuren
inwerken op menselijke cellen om methoden te ontwikkelen voor het beoordelen van risico’s voor de
gezondheid van de mens als gevolg van blootstelling aan chemicaliën. Het programma is een combinatie
van fundamenteel en industrieel onderzoek. De steun fungeert onder andere als een katalysator om de
samenwerking tussen Shell Chemicals en de academische wereld te intensiveren en heeft daardoor een
stimulerend effect. Daarom voldoet de steun aan de communautaire kaderregeling inzake staatssteun
voor O&O.

Zweden

Steun ten behoeve van de energiesector in Zuid-Zweden (246)

Op 3 februari heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toepassing van een
steunregeling ten behoeve van de ontwikkeling van energietechnologieën en van de verbetering van
milieuomstandigheden van de productie van elektriciteit in Zuid-Zweden. De regeling, waaraan voor
twee jaar een budget van 43,5 miljoen euro is toegewezen (SEK 400 miljoen), voorziet in steun ten
behoeve van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en de pre-concurrentiële ontwikkeling van
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activiteiten. De regeling behelst tevens steun ten behoeve van acties die op de verbetering van het milieu
gericht zijn en voor investeringen in het distributienet van de publieke verwarming en aardgas. De
regeling voldoet aan de voorschriften van de kaderregelingen voor O&O en het milieu.

3.3. Steun voor de internationalisering

Portugal

Regeling inzake fiscale steun voor internationaliseringsprojecten (247)

Op 8 september 1999 heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een regeling inzake
fiscale steun voor internationaliseringsprojecten in Portugal. Deze regeling zal tot eind 2010 van kracht
zijn en voorziet in de verlening van steun in de vorm van belastingvrijstellingen die voor een periode
van maximaal vijf jaar worden toegekend ten behoeve van investeringsprojecten en
internationaliseringsacties ten bedrage van minimaal 250.000 euro. Bij die steun gaat het vooral om
projecten inzake directe investeringen in het buitenland met het oog op de vestiging van
productiebedrijven en dochtermaatschappijen, alsmede op de oprichting of aankoop van
productiebedrijven. In dat verband komen in aanmerking de kosten van eerste investering die verband
houden met de deelneming of met de realisering van het maatschappelijk kapitaal in de buitenlandse
ondernemingen en de kosten inzake de verwerving van gebouwen en uitrusting die direct verband
houden met de uitvoering van de projecten. Daarentegen zijn uitgesloten alle kosten met betrekking tot
de oprichting en verwerving van handelsmaatschappijen, tot exportbevordering en tot de oprichting en
de werking van distributienetten in het buitenland.

Wat betreft de steun voor directe investeringen in het buitenland heeft de Commissie besloten dat
dergelijke steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kan zijn voor het MKB, volgens de in de
communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan het MKB neergelegde criteria (248). Wat betreft de
steun voor directe investeringen in het buitenland aan grote ondernemingen heeft de Commissie echter
besloten dat aanmelding vooraf van kracht moet blijven ten behoeve van een onderzoek per geval. De
Portugese autoriteiten hebben zich ertoe verplicht individueel alle projecten inzake de verlening van
steun aan grote ondernemingen aan te melden, alsmede alle projecten inzake de verlening van steun aan
het MKB waarvan de intensiteit respectievelijk 15% en 7,5% van de in aanmerking komende kosten zou
overschrijden. De Commissie heeft in aanmerking genomen dat die steunmaatregelen de
internationalisering van het MKB ten doel hebben en zouden kunnen bijdragen aan de duurzame sociaal-
economische ontwikkeling van de ontwikkelingslanden en aan de harmonieuze en geleidelijke integratie
van de kandidaat-lidstaten uit Midden- en Oost-Europa.

3.4. Reddings- en herstructureringssteun

België

Verlipack (249)

Op 19 mei heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden met betrekking tot de in 1997 door het Waalse Gewest aan Verlipack verleende steun. Verlipack,
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dat in januari 1999 failliet is verklaard, was actief op de markt voor holglas als verpakkingsmateriaal.
Het onderzoek zal enerzijds gericht zijn op de inbreng van nieuw kapitaal van BEF 350 miljoen bij een
kapitaalverhoging in 1997, die bij beschikking van de Commissie van 16 september 1998 (250) is
goedgekeurd. Die beschikking is gebaseerd op de naleving door het Waalse Gewest van het beginsel van
de particuliere investeerder die optreedt in een normaal functionerende markteconomie. De Commissie
was er namelijk van in kennis gesteld dat de deelneming door het Waalse Gewest in het kapitaal van
Verlipack gepaard ging met een belangrijke inbreng van een particuliere investeerder, Heye-Glas. De
inbreng van Heye-Glas kwam echter uit overheidsbronnen, waardoor de grondslag van de beschikking
van de Commissie op losse schroeven komt te staan. Omdat de Commissie daarover niet ingelicht was
op het moment waarop zij haar beschikking gaf, moest de procedure tot intrekking van die beschikking
worden ingeleid.

Anderzijds zal de Commissie een niet aan de Commissie op het moment van haar beschikking
doorgegeven aanvullende interventie onderzoeken, waarmee de Waalse autoriteiten, eveneens in 1997,
hadden ingestemd, in de vorm van twee leningen van in totaal 12.394.676 euro (BEF 500 miljoen), aan
de groep Heye-Glas voor de financiering van de bijdrage van die groep aan het kapitaal van Verlipack.
De leningen behelzen onrechtmatige steun. Op basis van de gegevens waarover de Commissie beschikt,
kan die steun niet als reddings- en herstructureringssteun worden aangemerkt.

Duitsland

a) Graphischer Maschinenbau GmbH (251)

Op 3 februari heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, beëindigd en een gedeelte van de
steunmaatregel ten behoeve van de herstructurering van Graphischer Maschinenbau GmbH
goedgekeurd. De Commissie heeft de verlening van steun ten bedrage van 2,268 miljoen euro (DEM
4,435 miljoen) goedgekeurd. Een bijkomend bedrag van 2, 493 miljoen euro (DEM 4,875 miljoen) heeft
zij niet goedgekeurd. Het voorgestelde herstructureringsplan was realistisch, coherent en uitvoerig.
Duitsland heeft aangetoond dat Graphischer Maschinenbau GmbH goede vooruitzichten voor
levensvatbaarheid op lange termijn heeft en op de solide grondslag van haar eigen middelen zonder
verdere bijstand van de overheid kan functioneren. De productiecapaciteit wordt herverdeeld binnen de
Koenig & Bauer-Albert AG-groep, voor zover het segment van de verlies opleverende producten die
vroeger door Graphischer Maschinenbau GmbH werden vervaardigd, wordt opgegeven. Het bedrijf zal
zich op nieuwe, concurrerende machineonderdelen concentreren, die in de andere productie-installaties
van Koenig & Bauer-Albert juist zullen worden opgegeven. Als gevolg daarvan en omdat er geen
overcapaciteit op het marktsegment bestaat, is de Commissie tot de bevinding gekomen dat de
staatssteun niet tot verstoring van de markt zou leiden. De Commissie heeft echter geconcludeerd dat
het voorgenomen bedrag aan staatssteun, namelijk 4,76 miljoen euro (DEM 9,310 miljoen) niet in
verhouding staat tot de in aanmerking komende herstructureringskosten van 9,231 miljoen euro (DEM
18,055 miljoen) en meer is dan het minimum dat nodig is om de herstructurering van het bedrijf mogelijk
te maken. Daarom heeft de Commissie besloten van het voorgenomen bedrag het gedeelte inzake de niet
in aanmerking komende kosten die primair ten behoeve van de Koenig & Bauer-Albert AG groep zijn
gemaakt, af te trekken.
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b) Spindelfabrik Hartha GmbH, Saksen (252)

Op 3 februari heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag, die
zij op 30 juli 1998 heeft ingeleid met betrekking tot de aan Spindelfabrik Hartha GmbH door de
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) en de deelstaat Saksen verleende
herstructureringssteun, met een negatieve beschikking af te sluiten. Ten gevolge van economische
problemen in 1995 is door de BvS in januari 1996 een herstructureringsplan opgesteld. Het voorzag in
financiële maatregelen ten bedrage van 4,7 miljoen euro (DEM 9,3 miljoen). Het totale met de
herstructurering samenhangende steunbedrag bedroeg 3,6 miljoen euro (DEM 7,03 miljoen). De steun
voldoet niet aan de voorwaarden van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (253). Het herstructureringsplan voor het
herstel van de levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn is niet op realistische premissen
gebaseerd en heeft de haalbare omzet te hoog ingeschat. Dit wordt bevestigd door de werkelijke
resultaten van de onderneming, waartegen in juni 1997 een faillissementsprocedure is ingeleid. Het
bedrag van de steun zal door de Duitse autoriteiten moeten worden teruggevorderd.

c) Dessauer Geräteindustrie GmbH (254)

Op 21 april heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van een herstructureringssteun ten bedrage van 6,938 miljoen euro (DEM 13,571
miljoen) die de onderneming Dessauer Geräteindustrie GmbH heeft ontvangen. Deze is in de deelstaat
Saksen-Anhalt gevestigd en is werkzaam in de productie en distributie van verwarmingsapparatuur en
huisinstallaties. De Commissie heeft ernstige twijfels omtrent de verenigbaarheid van de steun met de
gemeenschappelijke markt, aangezien het herstructureringsplan naar het schijnt niet voldoende is om het
concurrentievermogen van de onderneming te herstellen en bovendien de markt waarop zij actief is, een
overcapaciteit te zien geeft.

d) Consolidatie in de deelstaat Thüringen (255)

Op 21 april heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, in te leiden om het gebruik van de
de minimis-bepalingen te onderzoeken in het kader van de toepassing van het consolidatieprogramma van de
deelstaat Thüringen van 20 juli 1993. De Commissie heeft namelijk geconstateerd dat de bepalingen van dit
programma van toepassing zijn op alle ondernemingen zonder onderscheid, dat wil zeggen ook op die wel-
ke behoren tot de gevoelige sectoren, terwijl die sectoren expliciet uitgesloten zijn van de toepassing van de
de minimis-bepalingen. Anderzijds kan de in de vorm van een garantie verleende steun, wat betreft de onder-
nemingen in moeilijkheden, het de minimis-plafond in bepaalde gevallen overschrijden. De door de onder-
nemingen in kwestie in deze twee gevallen ontvangen voordelen behelzen dus staatssteun die in het kader
van artikel 87 van het EG-Verdrag moet worden beoordeeld.

e) Dieselmotorenwerk Rostock (256)

Op 21 april heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, die zij met betrekking tot
herstructureringssteun aan Dieselmotorenwerk Rostock (DMR), het voormalige Dieselmotorenwerk
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Vulkan, had ingeleid, met een negatieve beschikking afgesloten. DMR kwam in ernstige financiële
problemen toen haar moederonderneming Bremer Vulkan Verbund AG begin 1996 ineenstortte. De
federale instantie BvS en de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren hadden vanaf 1996 reddingssteun
aan het bedrijf verleend en kochten de aandelen van DMR van de failliete Vulkan Industrie Holding
GmbH in 1997. Om het faillissement van de verliesgevende DMR te voorkomen moesten de nieuwe
overheidseigenaren achtergestelde leningen en verschillende overheidsgaranties verstrekken. Tot dan toe
waren pogingen om het bedrijf opnieuw te privatiseren mislukt. Omdat het aantal nieuwe orders in 1998
aanzienlijk terugliep, werd verwacht dat het bedrijf met nieuwe verliezen te maken zou krijgen en voor
de voorzienbare toekomst afhankelijk zou worden van voorzetting van de staatssteun. De Commissie is
tot de bevinding gekomen dat de reddingsmaatregelen tot mei 1997 als verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt beschouwd zouden kunnen worden. De daarna verleende
herstructureringssteun voldeed niet aan de criteria van de richtsnoeren inzake reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden. Ondanks het hoge bedrag aan
herstructureringssteun, namelijk 60,5 miljoen euro (DEM 118 miljoen) zal het bedrijf niet financieel
levensvatbaar worden. Het zal afhankelijk blijven van staatssteun, en verwacht kan worden dat de
aanhoudende subsidies de concurrentie op de markt voor scheepsmotoren in de Gemeenschap zouden
verstoren. Daarom werd de herstructureringssteun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt
geacht en moet deze worden teruggevorderd.

f) Korn Fahrzeuge und Technik GmbH, Thüringen (257)

Op 11 mei heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, in te leiden met betrekking
tot steun ten bedrage van ten minste 5,325 miljoen euro (DEM 10,416 miljoen) die door de deelstaat
Thüringen werd verleend aan Korn Fahrzeuge und Technik, GmbH. Het bedrijf heeft steun op basis van
twee maatregelen ontvangen, die, naar beweerd, was toegekend uit hoofde van goedgekeurde
herstructureringsregelingen. De Commissie twijfelt eraan of de steunmaatregelen overeenstemmen met
de bepalingen van die regelingen en of zij voldoen aan de in de richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden neergelegde criteria.

g) Steun ten gunste van Dow/ Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) (258)

De Commissie heeft op 26 mei besloten tot een positieve eindbeschikking in de procedure van artikel 88,
lid 2, die op 10 december 1997 opnieuw ingeleid is met betrekking tot steun van in totaal 4,8 miljard euro
(DEM 9,5 miljard) welke in 1996 (259) in verband met de privatisering van het chemisch bedrijf «Buna
SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL)», gevestigd in de deelstaten Saksen-Anhalt en Saksen, is
goedgekeurd. De steun was door de Commissie in 1996 goedgekeurd onder de voorwaarde dat de Duitse
autoriteiten de Commissie in kennis zouden stellen van iedere afwijking van de
privatiseringsovereenkomst. In september 1997 zonden de Duitse autoriteiten de Commissie twee nieuwe
contractuele overeenkomsten tussen Dow en de BvS tot wijziging van de privatiseringsovereenkomst. In
haar besluit uit 1997 tot hernieuwde inleiding van de zaak heeft de Commissie in aanmerking genomen
dat het totale steunbedrag ad 4,8 miljard euro niet door de wijzigingsovereenkomsten werd veranderd.
Toch hield de Commissie ernstige twijfels omtrent de wijzigingen in het kader van de herstructurering
van BSL die in die overeenkomsten zijn vastgelegd. Niet zou kunnen worden uitgesloten dat
capaciteitsverhogingen de mededinging en de handel tussen de lidstaten ongunstig zouden kunnen
beïnvloeden. Bovendien had de Commissie ernstige twijfels omtrent de vraag of een nieuwe
energieleveringsovereenkomst voorzag in steun om de elektriciteitskosten te dekken.
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In de loop van de procedure kwamen de Duitse autoriteiten overeen de capaciteitsverhogingen uit te
sluiten van de gesteunde investeringen. Bovendien is in een studie die in opdracht van de Commissie
door een onafhankelijke deskundige is opgesteld geconcludeerd dat de energieleveringsovereenkomst
door andere factoren dan het door de Commissie in mei 1996 goedgekeurde steunpakket verklaard zou
kunnen worden. De Commissie heeft daarom geconcludeerd dat de wijzigingen in overeenstemming
waren met haar beschikking van 1996.

h) Weida Leder en Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida (260)

Op 14 juli heeft Commissie besloten de door haar ingeleide procedure van artikel 88, lid 2, te beëindigen
en een negatieve eindbeschikking te geven met betrekking tot steun ten gunste van Weida Leder GmbH
en haar dochteronderneming, Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida GmbH, gevestigd in
de deelstaat Thüringen. De deelstaat Thüringen en de BvS hebben gezamenlijk staatssteun ten bedrage
van ongeveer 19,5 miljoen euro (DEM 38 miljoen) toegekend voor de stabilisering van het bedrijf en de
verbetering van haar ondernemingsstructuur in het kader van onderhandelingen met kandidaat-
investeerders. Van dit bedrag viel 15,4 miljoen euro (DEM 30 miljoen) niet onder een goedgekeurde
steunregeling. Bij het zoeken naar investeerders werd geen succes geboekt. Ondanks de overheidssteun
vroeg het bedrijf op 28 mei het faillissement aan. Omdat geen investeerder bereid was het bedrijf over
te nemen en er geen realistisch herstructureringsplan was dat tot herstel van de rentabiliteit van de
onderneming op lange termijn leidt, kunnen deze steunmaatregelen van 15,4 miljoen euro niet worden
goedgekeurd op grond van de relevante richtsnoeren.

i) Lautex GmbH Weberei und Veredelung (261)

Op 20 juli heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag, die zij
met betrekking tot herstructureringssteun ten gunste van de onderneming uit de textielbranche Lautex
GmbH Weberei und Veredelung ten behoeve van de herstructurering daarvan had geopend, met een
negatieve beschikking af te sluiten. Zij heeft geconcludeerd dat aan de voorwaarden die zijn opgenomen
in de richtsnoeren voor ondernemingen in moeilijkheden niet was voldaan. Herstel van de
levensvatbaarheid op lange termijn van de onderneming op basis van een gezond herstructureringsplan
was naar het scheen onwaarschijnlijk, de bijdragen van particuliere investeerders waren onvoldoende en
niet substantieel. Tenslotte betwijfelde de Commissie of het herstructureringsplan volledig zal worden
uitgevoerd. Zij heeft de Duitse overheid gelast de uitgekeerde steun terug te vorderen.

j) SKET Maschinen- und Anlagenbau (262)

Op 20 juli heeft de Europese Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, met betrekking tot
steun ten bedrage van 29,5 miljoen euro (DEM 57,8 miljoen) aan SKET Maschinen- und Anlagenbau
GmbH (MAB), gevestigd in de deelstaat Saksen-Anhalt, met een positieve beschikking af te sluiten. Met
de steunmaatregelen wordt een herstructureringsplan gefinancierd ten behoeve van het herstel van de
levensvatbaarheid op lange termijn van de onderneming en de integratie ervan in de werkzaamheden van
haar twee particuliere investeerders, de Enercon-groep en de LMB-groep. De Enercon-groep is actief op
het gebied van de ontwikkeling, het ontwerp en de bouw van windturbines wereldwijd. Ten gevolge van
de privatisering zal SKET MAB nauwere contacten hebben met die deelmarkt. De LMB-groep is actief
op een soortgelijke markt als die van SKET MAB. De steun is beperkt tot het minimum dat nodig is
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voor de uitvoering van het steunprogramma. De steunmaatregelen voldoen aan de richtsnoeren van de
Gemeenschap inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden.

k) Brockhausen Holze (263)

Op 28 juli heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag, die zij
ten aanzien van aan de onderneming Brockhausen Holze verleende steun had ingeleid, met een negatieve
beschikking af te sluiten. Zij is tot de bevinding gekomen dat enerzijds bij de in het kader van de eerder
goedgekeurde regelingen verleende steun de voorwaarden voor de toepassing van die regelingen niet zijn
nageleefd en dat anderzijds niet aan de voorschriften van de richtsnoeren voor steun aan ondernemingen
in moeilijkheden is voldaan. Zij heeft derhalve geconcludeerd dat de steun onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt is en heeft terugvordering hiervan gelast.

l) Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen (264)

Op 28 juli heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten
aanzien van herstructureringssteun ten bedrage van 15,75 miljoen euro (DEM 30,8 miljoen) ten gunste
van de onderneming Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH, met een negatieve beschikking af te
sluiten. Zij heeft geconstateerd dat er geen coherent herstructureringsplan was opgesteld en dat de
levensvatbaarheid op lange termijn van de onderneming niet werd gewaarborgd. Zij heeft gelast de
uitgekeerde steun terug te vorderen.

m) Kranbau Eberswalde (265)

Op 28 juli heeft de Europese Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, met betrekking tot
steun ten bedrage van 28,9 miljoen euro (DEM 56,5 miljoen) aan Kranbau Eberswalde GmbH, gevestigd
in de deelstaat Brandenburg, met een positieve beschikking af te sluiten. De steunmaatregelen
financieren een herstructureringsplan voor het herstel van de rentabiliteit op lange termijn van de
onderneming en voltooien de integratie ervan in de werkzaamheden van haar particuliere investeerder,
de Kirow-groep. Het hoofdelement van de herstructurering is de voltooiing van de fusie met Kocks
Krane International GmbH, eveneens een dochteronderneming van de Kirow-groep. De
steunmaatregelen voldoen aan de relevante communautaire richtsnoeren.

n) Everts Erfurt (266)

Op 28 juli besloot de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, met betrekking tot steun ten bedrage
van 4.653.756,12 euro (DEM 9.100.000) ten gunste van Everts Erfurt GmbH, met een positieve
beschikking af te sluiten. Everts Erfurt produceert en verkoopt rubber- en latexproducten. De omzet
bestaat voor 95% uit de verkoop van condooms. Het herstructureringsplan heeft het bedrijf levensvatbaar
gemaakt. Een nieuwe particuliere investeerder heeft aanzienlijk bijgedragen aan de herstructurering.
Daarom zou de steun als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt aangemerkt kunnen worden.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN 301

(263) Zaak C 5/98 (ex NN 54/97) (PB L 7 van 12.1.2000).
(264) Zaak C 80/97 (ex NN 53/97) (nog niet gepubliceerd).
(265) Zaak C 22/98 (ex NN 9/98) (PB L 326 van 18.12.1999).
(266) Zaak C 42/97 (ex NN 121/96) (PB L 310 van 4.12.1999).



o) Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (267)

Op 22 december heeft de Commissie besloten de door haar op grond van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag ingeleide procedure ten aanzien van steun ten bedrage van 11,6 miljoen euro (22,8 miljoen
DEM), toegekend tussen 1993 en 1997 in het kader van de privatisering van de onderneming
Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (ETM), producent van geperfectioneerde lucht- en
rookfiltersystemen, met een positieve beschikking te beëindigen. Het gaat hier om een op wereldniveau
in ontwikkeling zijnde markt, aangezien steeds meer belang wordt gehecht aan milieubescherming. De
Commissie heeft geconcludeerd dat de steun in overeenstemming was met de richtsnoeren inzake
reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden.

Spanje

a) Babcock Wilcox España SA (268)

Op 8 juli heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, uit te breiden, die zij in april
1998 (269) had ingeleid ten aanzien van de steun aan Babcock Wilcox España SA («BWE»), teneinde
hierin het onderzoek naar een nieuwe steun in de vorm van een kapitaalinjectie van 246,4 miljoen euro
(ESP 41 000 miljoen) door de Spaanse overheidsholding SEPI op te nemen. De Commissie had de
procedure ingeleid ten aanzien van twee kapitaalbijdragen aan BWE door SEPI in 1994 en 1997 van in
totaal 120 miljoen euro (ESP 20 000 miljoen). De nieuwe kapitaalinjectie, die door de Spaanse
autoriteiten in juni 1999 was aangemeld, is bedoeld voor de kapitaalverhoging van BWE, dat tot het
wettelijk vereiste minimum volgens het Spaanse vennootschapsrecht was gedaald, en de financiering van
een verdere inkrimping van het personeel met ongeveer 500 mensen. De Commissie was van mening
dat deze nieuwe kapitaalinjectie staatssteun behelst, aangezien het niet waarschijnlijk is dat deze de
investeerder voldoende zal opbrengen, en dat de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt
lijkt te zijn. De verenigbaarheid van de nieuwe kapitaalinjectie en van de tot nu toe onderzochte steun
zullen worden beoordeeld in het licht van de kenmerken van het herstructureringsprogramma dat de
koper van BWE zal realiseren.

b) Ercros (270)

Op 20 juli 1999 heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen steun ten bedrage van 51,08
miljoen euro (8.500 miljoen ESP) aan Ercros, een producent van chemicaliën. Ercros heeft in mei 1994
een herstructureringsplan opgesteld dat enerzijds de afstoting van petrochemicaliën, explosieven en
mijnactiviteiten en de herstructurering van de activiteiten op het gebied van meststoffen inhoudt voor
met het oog op een eventuele verkoop aan een investeerder, en anderzijds de herstructurering van de
chemische activiteiten, waarop Ercros zich moest concentreren. Het bedrijf heeft een
herstructureringsplan uitgevoerd dat tot het herstel van de levensvatbaarheid op lange termijn heeft
geleid. De afstoting en de aanzienlijke capaciteitsvermindering compenseren voor zover mogelijk de
nadelige effecten op de concurrenten.
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Frankrijk

Gooding Consumer Electronics (ex Grundig) (271)

De Commissie heeft op 16 november besloten met een negatieve beschikking de procedure te beëindigen die
zij had ingeleid uit hoofde van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van steun die is toegekend
aan de sinds 1997 failliet zijnde onderneming Gooding Consumer Electronics (GESA) (ex Grundig) voor
een totaalbedrag van 5,5 miljoen euro (FRF 36 miljoen). De Commissie is tot de bevinding gekomen dat het
herstructureringsplan van de onderneming niet volledig is uitgevoerd, terwijl dit een essentiële voorwaarde
is om steun aan ondernemingen in moeilijkheden te kunnen goedkeuren. Hoewel er bepaalde externe facto-
ren zijn opgetreden, moeten de redenen voor het faillissement van GESA en de liquidatie daarvan vooral
worden gezocht in de niet-nakoming door de koper van de verplichtingen die hij was aangegaan inzake fi-
nanciering en diversificatie van de productieactiviteit in het kader van het herstructureringsplan. Hieruit
volgt dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor verenigbaarheid met de gemeenschappelijke
markt. De Commissie heeft derhalve geconcludeerd dat de steun onverenigbaar is en de Franse regering ge-
last het bedrag van de steun, verhoogd met de rente sinds de datum van toekenning, terug te vorderen.

Italië

a) SIRAP SpA (272)

Op 3 maart heeft de Commissie besloten een negatieve eindbeschikking te geven inzake de procedure van ar-
tikel 88, lid2, van het EG-Verdrag, die zij had ingeleid ten aanzien van de steunregeling ten behoeve van onder-
nemingen die schade lijden ten gevolge van het faillissement van SIRAP, namelijk leveranciers, crediteuren en
onderaannemers. De steun in de vorm van overheidsgaranties en rentesubsidies, die voor een bedrag van 1,03
miljoen euro (ITL2.000 miljoen) is uitgekeerd, is exploitatiesteun die onverenigbaar is met de gemeenschap-
pelijke markt. De Commissie heeft daarom besloten dat de regeling moest worden ingetrokken wat betreft het
gedeelte van de steun dat het de minimis-bedrag overschrijdt. Wat betreft de reeds toegekende steun heeft de
Commissie gelast de overheidsgaranties af te schaffen en de uitgekeerde steun terug te vorderen.

b) Enterprise SpA (273)

De Commissie heeft op 17 maart besloten geen bezwaar te maken tegen de verlening van steun ten behoeve
van de onderneming in de bouwnijverheidsector Enterprise SpA in de vorm van een garantie tegen markt-
rente ten bedrage van 16,7 miljoen euro (ITL 32.335 miljoen) voor de duur van zes maanden. Deze steun
moet de onderneming in staat stellen een overbruggend krediet te krijgen in afwachting van de inning van de
sommen die haar in gebreke gebleven Libische schuldenaren haar nog verschuldigd zijn. De Commissie is
tot de bevinding gekomen dat de steun in overeenstemming was met de bepalingen van de richtsnoeren voor
reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden.

c) Siciliana Acque Minerali Srl (274)

De Commissie heeft op 11 mei besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van de beslissing van de Italiaanse overheid tot herkapitalisatie ten bedrage van 1,5
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miljoen euro (ITL 3.000 miljoen) van de maatschappij Siciliana Acque Minerali Srl (SAM), een
maatschappij die gespecialiseerd is in het beheer van bedrijven voor de botteling en distributie van
mineraalwater en frisdranken. Deze transactie heeft tot doel de verliezen van de maatschappij te dekken
en het kapitaal van de maatschappij te herstellen, teneinde de privatisering daarvan mogelijk te maken.
Aangezien ieder perspectief ontbreekt dat SAM opnieuw levensvatbaar wordt, heeft de Commissie
ernstige twijfels omtrent de verenigbaarheid van deze steunmaatregelen met de gemeenschappelijke
markt.

d) Seleco SpA en Multimedia (275)

De Commissie heeft op 2 juni besloten tot een negatieve eindbeschikking in de procedure van artikel 88,
lid 2, van het EG-Verdrag die zij in 1994 had ingeleid en in 1998 had uitgebreid ten aanzien van de steun
die de onderneming Seleco heeft ontvangen, die actief is op de markt voor consumentenelektronica en
in april 1997 failliet is verklaard. Wat de steun in verschillende vormen van de overheidsinstantie
Ristrutturazione Elettronica (REL) en van het overheidsbedrijf Friula betreft, is de Commissie tot de
bevinding gekomen dat het hier ging om overheidssteun die onverenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt en moet worden teruggevorderd.

Dertien maanden vóór haar faillissement had Seleco haar meest rendabele activiteiten ondergebracht in
Multimedia, een in 1995 opgerichte onderneming waarvan het kapitaal sinds juli 1996 is verdeeld tussen
Friulia, Italtel en Finziaria Elettronica; laatstgenoemde is een dochtermaatschappij van Seleco. De
Commissie heeft gelast de onverenigbare steun terug te vorderen bij Seleco en, subsidiair, bij elke andere
onderneming ten gunste van welke de activa waren overgeheveld, door welke overheveling de
tenuitvoerlegging van haar besluit tot terugvordering van de steun zinloos zou worden. De Commissie
was dus van mening dat er sprake was van continuïteit tussen de ondernemingen in kwestie, teneinde de
daadwerkelijke terugvordering van de onverenigbare steun mogelijk te maken, zelfs in het geval dat de
eerste begunstigde, na failliet te zijn verklaard, in werkelijkheid slechts de intermediair van de laatste
begunstigde was.

e) Wet op het buitengewone bestuur van grote ondernemingen in moeilijkheden (276)

Op 28 juli heeft de Europese Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, in te leiden ten aanzien
van de Italiaanse wet nr. 95/1979 op het buitengewone bestuur van grote ondernemingen in moeilijkheden.
In dit verband had de Commissie in 1994 de Italiaanse regering al dienstige maatregelen uit hoofde van
artikel 88, lid 1, EG-Verdrag, voorgesteld. Aangezien de Italiaanse regering het voorstel van de Commissie
niet accepteerde, leidde de Commissie in 1997 de procedure van artikel 88, lid 2, in. (277) Het onderzoek was
bijna voltooid toen het Hof van Justitie in de zaak “Rinaldo Piaggio SpA en Dornier Luftfahrt GmbH” van 17
juni (278) besliste dat de conclusie in de beschikking van de Commissie van 1997 om wet nr. 95/1979 als
bestaande steun te beschouwen, onjuist was. Daarom moest de Commissie een nieuw onderzoek inleiden,
aangezien de bovengenoemde steunregeling in beginsel als niet-aangemelde steun moet worden
aangemerkt.

De Italiaanse wet nr. 95/1979 heeft een regeling ingevoerd die afwijkt van de normale insolventieprocedure.
De begunstigden zijn grote ondernemingen in moeilijkheden; dit begrip wordt zowel gedefinieerd in termen
van het aantal werknemers (300) als de uitstaande schulden aan (hoofdzakelijk) overheidscrediteuren. Vol-
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gens de wet mogen de ondernemingen in moeilijkheden hun activiteiten voortzetten in omstandigheden
waarin dit in het kader van de normale insolventieprocedure niet mogelijk zou zijn. Verder hebben de onder-
nemingen volgens de wet recht op een staatsgarantie, een verlaagd belastingtarief op de koop van het bedrijf,
een vrijstelling van de verplichting boete te betalen en afstand van de publieke schulden van de onderneming.
De Commissie heeft redenen aan te nemen dat de regeling onverenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt, daar deze bedoeld is voor grote ondernemingen, terwijl in de richtsnoeren van de Gemeenschap inza-
ke reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden uitsluitend regelingen voor het
MKB worden aanvaard.

f) Banco di Sicilia en Sicilcassa (279)

De Commissie heeft op 10 november een positieve eindbeschikking gegeven om de procedure die zij uit
hoofde van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag had ingeleid ten aanzien van steun aan de Banco di
Sicilia en aan de Sicilcassa. De Commissie heeft steun ten bedrage van 2,4 miljard euro goedgekeurd,
op voorwaarde dat de herstructurering van de Banco di Sicilia, die de belangrijkste activiteiten van
Sicilcassa heeft overgenomen, wordt voortgezet en belangrijke compensaties worden aangeboden. Aldus
zullen vóór het einde van het jaar 2000 55 loketten in Sicilië moeten worden gesloten en mag gedurende
drie jaar geen enkel nieuw loket worden geopend. Bovendien heeft de Commissie nota genomen van de
toezegging van de Italiaanse regering vóór juni 2000 het concern Mediocredito Centrale,
moedermaatschappij van de Banco di Sicilia, te privatiseren.

3.5. Steun voor werkgelegenheid en opleiding

Spanje

a) Bevordering van de sociale economie in Andalusië (280)

Op 20 januari heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen steun ten behoeve van de schep-
ping en het behoud van arbeidsplaatsen waarmee de regionale regering van Andalusië in het kader van een
plan voor de bevordering van de sociale economie is gestart. Dit plan is met name gericht op de stimulering
van bepaalde categorieën minder bevoorrechte werkzoekenden (jonge werklozen, vrouwen zonder betaald
werk en langdurig werklozen) om hun eigen werk te creëren door middel van het oprichten en versterken van
coöperaties en werknemersvennootschappen (sociedades laborales). De begunstigden zijn kleine en
middelgrote ondernemingen die in een achtergesteld gebied gelegen zijn waar de levensstandaard bijzonder
laag is. De Commissie was van mening dat de steunmaatregelen in kwestie, naargelang het geval, verenig-
baar zijn in de zin van de uitzondering van artikel 87, lid 3, onder a) of van artikel 87, lid 3, onder c), van het
EG-Verdrag, want zij bevorderen de regionale ontwikkeling van een streek waarin de levensstandaard ab-
normaal laag is of zijn gericht op het vergemakkelijken van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid
van de coöperaties en de werknemersvennootschappen zonder de voorwaarden waaronder het handelsver-
keer plaatsvindt zodanig te veranderen dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.

b) Schepping van banen ten gevolge van de reorganisatie en verkorting van de arbeidstijd in Catalonië (281)

De Commissie heeft op 21 april besloten geen bezwaar te maken tegen de door de regio Catalonië voorge-
stelde stimuleringsregeling voor het scheppen van arbeidsplaatsen ten gevolge van de reorganisatie en ver-
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korting van de arbeidstijd. De regeling kent in Catalonië gevestigde ondernemingen een verlaging van de so-
ciale werkgeverspremies toe voor de indienstneming van bij arbeidsbureaus ingeschreven werklozen, als
gevolg van de verkorting of de reorganisatie van de arbeidstijd. Het bedrag van de verlaging kan oplopen tot
40% van die premies. De steun wordt toegekend voor twee jaar, te rekenen vanaf de ondertekening van de
ondernemingsovereenkomst in de periode 1999-2000. Het gaat duidelijk om het scheppen van nieuwe ba-
nen, want de ondernemingen die binnen 12 maanden voorafgaande aan hun verzoek tot deelneming aan de
onderhavige regeling tot ontslagverleningen zouden zijn overgegaan, kunnen geen gebruik maken van de
stimuleringsregeling in kwestie. Om in aanmerking te komen voor de maatregel moet het bovendien om in-
dienstneming voor onbepaalde tijd gaan.

Italië

a) Steunregeling voor de aanpassing van de salarissen (282)

Op 3 maart heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toepassing van een
steunregeling in de vorm van verlaging van sociale lasten en fiscale amnestie ten gunste van werkgevers
die de positie van zwartwerkers regulariseren en geleidelijk hun salaris aanpassen aan de toepasselijke
collectieve arbeidsovereenkomsten. Deze regeling, die de grijze economie wil bestrijden, is uitsluitend
bestemd voor ondernemingen die in de regio’s Sicilië, Sardinië, Calabrië, Basilicata, Apulië en Campanië
zijn gevestigd, waarin dit soort economie bijzonder vaak voorkomt, en die in aanmerking komen voor
steun uit hoofde van de in artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag bedoelde uitzondering. In het
licht van de bepalingen van de richtsnoeren inzake steun voor werkgelegenheid (283) en voor regionale
steun en met inachtneming van de doelstelling daarvan is de Commissie tot de bevinding gekomen dat
die maatregelen verenigbaar waren met de gemeenschappelijke markt.

b) Steunregelingen voor werkgelegenheid (284)

De Commissie heeft op 11 mei besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten
aanzien van steun bij indienstneming in de vorm van verlagingen van socialezekerheidspremies voor
arbeids/opleidingscontracten en voor de omzetting daarvan in contracten voor onbepaalde duur, te
beëindigen. Zij heeft geconcludeerd dat de steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, omdat
deze steun bestemd is voor de indienstneming van bepaalde categorieën werknemers die bijzondere
moeilijkheden ondervinden om (opnieuw) op de arbeidsmarkt te worden opgenomen, of voor
indienstnemingen die duidelijk nieuwe banen scheppen, zoals vastgelegd in de richtsnoeren inzake
werkgelegenheidssteun. Zij heeft derhalve haar goedkeuring gehecht aan de steun in deze concrete
gevallen. De steun evenwel die niet aan een van de twee bovengenoemde voorwaarden voldoet is
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en derhalve verboden. De Commissie heeft derhalve
de terugvordering van de reeds toegekende steun gelast.

c) Verlaging van de sociale lasten ten gunste van ondernemingen in Venetië en Chioggia (285)

De Commissie heeft op 24 november besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
beëindigen ten aanzien van vrijstelling van de sociale lasten in de periode 1995 — 1997 ten gunste van
in Venetië en Chioggia gevestigde ondernemingen. De Commissie heeft geconstateerd dat de regeling
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van de toegekende steun in de vorm van verlaging van de sociale lasten voor het scheppen van banen
ten gunste van het MKB verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. De steun is verenigbaar
wanneer zij ten goede komt aan grote ondernemingen die opereren in een voor regionale steun in
aanmerking komend gebied. Tevens is de steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wanneer
zij ten goede komt aan elk type onderneming die werknemers aanwerft die te kampen hebben met
bijzondere moeilijkheden om (opnieuw) op de arbeidsmarkt te worden opgenomen. De andere voorziene
steunmaatregelen, die zijn toegekend aan grote ondernemingen buiten de voor regionale steun in
aanmerking komende gebieden en de steunmaatregelen voor handhaving van de arbeidsplaatsen zijn
daarentegen onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

Verenigd Koninkrijk

Opleidingssteun (286)

Op 20 januari heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen opleidingssteun aan Eli Lilly
Ltd, een bedrijf in de biofarmaceutische industrie. De Commissie heeft vastgesteld dat het project
algemene opleiding betreft in de zin van de communautaire kaderregeling inzake opleidingssteun (287).
Het project betreft opleiding voor vaardigheden die aan andere bedrijven in dezelfde branche of in
daaraan gerelateerde werkgebieden kunnen worden overgedragen. De overdraagbare aard wordt
onderstreept door het feit dat het in nationaal erkende kwalificaties resulteert. Verder worden de
werknemers opgeleid om een breed takenpakket te kunnen uitvoeren waarvoor verschillende
bekwaamheden nodig zijn en dat traditioneel uitgevoerd zou worden door verschillende mensen met
bekwaamheden op slechts één specifiek gebied. Bijvoorbeeld administratieve krachten worden opgeleid
om taken op het gebied van klantenservice, productieplanning en documentatiebeheer uit te voeren.

3.6. Steun ten behoeve van het MKB

Denemarken

Vaekstfonden (288)

Op 4 mei heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de regeling van het Deense
groeifonds («Vaekstfonden»). De goedgekeurde regeling stelt het groeifonds, een overheidsinstantie die
onder de Deense regering ressorteert, in staat financieel te interveniëren ten gunste van startende,
innoverende kleine en middelgrote ondernemingen. Er is voorzien in vier vormen van interventie: lening
met participatie in de resultaten, kapitaalinjectie in innovatiefondsen, kapitaalinjectie in
risicokapitaalfondsen en garanties voor verliezen geleden door risicokapitaalfondsen die investeren in
kleine ondernemingen in de ontwikkelingsfase. Die investeringen vinden plaats in combinatie met die
van particuliere investeerders welke worden geselecteerd via een aanbestedingsprocedure. De
innovatiefondsen en de risicokapitaalfondsen participeren in nieuwe, innoverende en onafhankelijke
kleine ondernemingen, ten behoeve van de financiering van onderzoeks- en ontwikkelingskosten of van
investeringen in vaste activa gekoppeld aan de oprichting of uitbreiding van de kleine ondernemingen.
Op dezelfde wijze kan het groeifonds garant staan voor de investeringen die door risicokapitaalfondsen
in nieuwe en innoverende kleine ondernemingen zijn gedaan. De besluiten inzake de investeringen van
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de innovatiefondsen en de risicokapitaalfondsen worden uitsluitend genomen op basis van commerciële
overwegingen door de aandeelhouders of de particuliere beheerders van die fondsen.

De Commissie is tot de bevinding gekomen dat de verschillende vormen van interventie van het
groeifonds geen voordelen inhouden die de mededinging kunnen vervalsen ten gunste van particuliere
ondernemingen die op de aanbestedingen van het groeifonds reageren: de aanbesteding, waaraan brede
bekendheid wordt gegeven en die is gebaseerd op transparante en niet-discriminerende criteria,
garandeert namelijk dat de interventie van het groeifonds door de verwachte rentabiliteit van de verrichte
investeringen te verhogen, juist het extra risico compenseert dat die investeerders lopen door in
innoverende kleine ondernemingen te investeren. De Commissie heeft verder geconstateerd dat de
interventie van het groeifonds in de vorm van participatie in innoverende fondsen of
risicokapitaalfondsen of van garanties aan die fondsen, de kleine ondernemingen waarin die fondsen
investeren, niet bevoordeelt. Als echter uit de interventie van het groeifonds een element van staatssteun
ten gunste van die kleine ondernemingen zou voortvloeien, zou dat element van weinig belang zijn en
beneden de maximale intensiteiten liggen die in de communautaire kaderregeling inzake steun voor
O&O en eventueel in de communautaire kaderregeling inzake steun voor het MKB zijn voorzien (289).

Nederland

Steun voor werkgelegenheidsschepping (290)

Op 28 juli 1999 heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een steunregeling voor
werkgelegenheidsschepping in de regio Arnhem-Nijmegen. De regeling voorziet in steun voor de
nettoverhoging van het aantal arbeidsplaatsen in samenhang met initiële investeringsprojecten van kleine
en middelgrote ondernemingen. De steun per gecreëerde arbeidsplaats bedraagt 4,538 euro als de
geworven persoon eerst werkloos was of 3,403 euro als de geworven persoon een baan had. Bovendien
hebben de Nederlandse autoriteiten zich ertoe verbonden erop toe te zien dat het totale bedrag aan
overheidssteun dat wordt toegekend voor een individueel project nooit hoger is dan 15% voor kleine en
7,5% voor middelgrote ondernemingen. De steun die uit hoofde van de voorgenomen steunmaatregel
kan worden verleend, is beperkt tot het MKB. De steun voor het creëren van arbeidsplaatsen in
samenhang met initiële investeringen wordt in deze beschikking goedgekeurd buiten de gebieden die in
aanmerking komen voor de nationale regionale steunverlening, met toepassing van de plafonds van de
communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen. Naar
analogie van de bepalingen inzake steun voor werkgelegenheidsschepping, opgenomen in de
richtsnoeren inzake nationale regionale steunmaatregelen (291), wordt de steun berekend op basis van het
aantal arbeidsplaatsen dat is gecreëerd in samenhang met het initiële investeringsproject, en niet op basis
van de waarde van de investeringen zelf.

Finland

Steunregeling in de vorm van versnelde afschrijving (292)

Op17 maart heeft de Commissie de op grond van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleide procedure
ten aanzien van de toepassing in de gevoelige sectoren van een in 1998 ingevoerde steunregeling in de vorm
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van een versnelde afschrijving voor het MKB in de ontwikkelingsgebieden, beëindigd. Zij heeft besloten te-
gen deze regeling geen bezwaar te maken, aangezien de toepassing daarvan op de gevoelige sectoren met
terugwerkende kracht was uitgesloten door een wijziging van de wetgeving eind 1998. De steun in deze
vorm wordt slechts in het jaar na de investering toegekend, zodat geen enkele steun in de gevoelige sectoren
vóór de wijzigingen was toegekend, en derhalve levert de regeling geen problemen meer op met betrekking
tot de verenigbaarheid daarvan met de gemeenschappelijke markt.

3.7. Andere niet-sectorspecifieke steun

Spanje

Restauratie van het klooster Santa María de Retuerta (293)

Op 13 oktober heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een ad hoc-subsidie van
120.202 euro (20 miljoen ESP), dat wil zeggen 11% van de investering, die aan «Explotación Agrícola
Vitivinícola Finca Retuerta, SA» werd verleend ten behoeve van de restauratie van het klooster van Santa
María de Retuerta (Valladolid). De Commissie kwam tot het oordeel dat de subsidie geen staatssteun in
de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, nadat zij had geconcludeerd dat deze, gezien het
bescheiden karakter van het project en het marginale gebruik ervan voor toeristische doeleinden, geen
invloed zou hebben op het intracommunautaire toerisme. Bovendien heeft de Commissie geconstateerd
dat de maatregel in kwestie geen gevolgen heeft voor de landbouw- en wijnbouwproductie van de
begunstigde onderneming.

Italië

Steun voor lokale openbare nutsbedrijven (294)

Op 21 april heeft de Commissie na een klacht van de Vereniging van Particuliere Waterbedrijven de
procedure van artikel 88, lid 2, ingeleid ten aanzien van de belastingvrijstellingen en bevoorrechte
leningen die door Italië zijn toegekend aan lokale nutsbedrijven waarvan de meerderheid van de aandelen
in overheidshanden is. De maatregelen die worden onderzocht, stellen overheidsbedrijven in de lokale
openbare nutssector (gas, water, afval, elektriciteit) in staat verschillende vormen van steun te ontvangen
wanneer zij worden omgezet in vennootschappen op aandelen. De maatregelen bevatten een vrijstelling
van alle overdrachtsbelastingen op het moment van de oprichting van de vennootschap, een drie jaar
geldende vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de nieuwe vennootschap op aandelen, tot het
belastingjaar 31 december 1999, en toegang tot bevoorrechte leningen die door de publieke entiteit Cassa
Depositi e Prestiti worden verstrekt. De maatregelen zijn slechts beschikbaar als de onderneming, die
vroeger deel uitmaakte van de overheid, omgezet wordt in een vennootschap op aandelen en als de
gemeente de meerderheid van het aandelenkapitaal bezit. Deze stimulansen zijn niet beschikbaar voor
volledig particuliere bedrijven die op dezelfde markten opereren of voor ondernemingen waarin de
gemeente meer dan 50% van het aandelenkapitaal aan particuliere investeerders zou verkopen. De
Commissie heeft twijfels omtrent de verenigbaarheid van de maatregelen, daar deze discrimineren tussen
ondernemingen die in de relevante sectoren opereren.
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1 Mededeling van de Commissie betreffende de verlenging van de richtsnoe- 1999 C 67/11 (10.3)
ren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijk-
heden

2 Voorstel voor een verordening (EG) houdende een gemeenschappelijke 1999 C 78/1 (20.3)
ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de 
aquacultuur

3 Verordening (EG) Nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot 1999 L 83/1 (27.3)
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 v
an het EG-Verdrag

4 Verordening (EG) nr. 812/1999 van de Commissie van 19 april 1999 1999 L 103/5 (20.4)
houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1102/89 tot vaststelling 
van een aantal uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1101/89 
van de Raad inzake de structurele sanering van de binnenvaart

5 Mededeling van de Commissie betreffende een technische aanpassing van 1999 C 241/9 (26.8)
de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden 
vastgesteld

6 Ontwerp voor een verordening van de Commissie betreffende de toepassing 2000 C 89/6 (28.3)
van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun

7 Ontwerp voor een verordening van de Commissie betreffende de toepassing 2000 C 89/9 (28.3)
van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun

8 Ontwerp voor een verordening van de Commissie betreffende de toepassing 2000 C 89/15 (28.3)
van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en 
middelgrote ondernemingen

9 Ontwerp van een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 80/723/EEG betreffen- 1999 C 377/2 (29.12)
de de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en 
openbare bedrijven

10 Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan 1999 C 288/2 (9.10)
ondernemingen in moeilijkheden

11 Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 2000 C 71 (11.3)
87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties

12 Verlenging van de geldigheidsduur van de communautaire kaderregeling 2000 C 14/8 (19.1)
inzake staatssteun ten behoeve van het milieu

B — Nieuwe wetgevende bepalingen en bekendmakingen goedgekeurd
of voorgesteld door de Commissie
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C — Lijst van de steunmaatregelen van de staten in andere sectoren
dan de landbouw, de visserij, het vervoer en de steenkoolindustrie

1. Steungevallen waarin de Commissie zonder de formele onderzoeksprocedure in te
leiden heeft vastgesteld dat er geen sprake is van steun in de zin van artikel 87, lid 1,
(ex-artikel 92, lid 1) van het EG-Verdrag of artikel 1, lid 2, van Beschikking
2496/96/EGKS

Duitsland
N 325/99 20.7.1999 Overdracht van de scheepsbouwcapaciteit van de voormalige

Elbewerf

België
N 246/99 26.5.1999 Financiële participatie van de Belgische autoriteiten ten faveure PB C 245 van 28.8.1999

van de onderneming HUGB, EGKS-staal

Spanje
NN 28/97 20.1.1999 Maatregelen ten faveure van SETRA SA PB C 066 van 9.3.1999

Italië
N 127/99 4.5.1999 Steunmaatregel ten faveure van Acciaierie di Sicilia PB C 46 van 19.2.2000

NN 10/99 4.5.1999 Verwerving van de activa van Breda Fucine Meridionali (BFM) PB C 375 van 24.12.1999
door Finmeccanica

Nederland
N 18/97 11.5.1999 Gedeeltelijk versnelde afschrijving voor O&O-laboratoria PB C 225 van 7.8.1999

N 600/98 20.7.1999 O&O-programma duurzame energie PB C 288 van 9.10.1999

2. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft
verklaard zonder de formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2 (ex-artikel 93,
lid 2), van het EG-Verdrag of artikel 6, lid 5, van Beschikking 2496/96/EGKS in te
leiden

Duitsland
N 674/98 11.1.1999 Beierse leningsprogramma’s voor KMO’s PB C 084 van 26.3.1999

N 657/98 15.1.1999 Maatregelen ten gunste van Bonn PB C 069 van 12.3.1999

N 445/98 20.1.1999 Steunregeling in het kader van het programma inzake de PB C 108 van 17.4.1999
verwerkings- en afzetvoorwaarden voor bosbouwproducten
in Noordrijn-Westfalen

N 463/98, N 464/98 26.1.1999 Regeling voor participerende leningen (Oost-Duitsland inclusief PB C 069 van 12.3.1999
Oost-Berlijn)

N 301/98 28.1.1999 Programma van de deelstaat Thüringen om de uitstoot van PB C 113 van 24.4.1999
schadelijke stoffen in de lucht te verminderen

N 581/98 28.1.1999 Nieuwe, door telematica ondersteunde mobiliteitsdiensten in PB C 069 van 12.3.1999
de transportsector



N 649/98 2.2.1999 Verlenging van de richtsnoeren van de deelstaat Saksen-Anhalt PB C 084 van 26.3.1999
inzake steun ter bevordering van de deelname van KMO’s aan
beurzen en tentoonstellingen

N 237/98, NN 57/98 3.2.1999 Steun ten faveure van Palla Creativ Textiltechnik GmbH PB C 151 van 29.5.1999

N 13/99 15.2.1999 Richtsnoeren voor de garanties van de deelstaat Saksen-Anhalt PB C 113 van 24.4.1999
met betrekking tot deelnemingen in het buitenland

NN 70/98 24.2.1999 Staatssteun voor de openbare televisiekanalen «Kinderkanal» op grond van art. 86, lid 2, 
en «Phoenix» van het EG-Verdrag PB

C 238 van 21.8.1999

NN 68/98 3.3.1999 Steun ten faveure van SCHIESS WEMA GmbH PB C 187 van 3.7.1999

NN 85/98 3.3.1999 Financiële maatregelen van de BvS ten gunste van de PB C 187 van 3.7.1999
onderneming BZW Blechzentrum GmbH, (BZW)

N 100/99 31.3.1999 Verlenging van de richtsnoer van de deelstaat Brandenburg PB C 144 van 22.5.1999
ten gunste van het MKB voor de indienstneming van
innovatieassistenten en de bevordering van kennisoverdracht

N 507/98 12.4.1999 Het gebruik van wereldwijd beschikbare kennis voor opleiding PB C 166 van 12.6.1999
en innovatie

N 4/98 21.4.1999 Wijzigingen van de Duitse steunregeling C282 ter
ondersteuning van de filmproductie

NN 47/99 21.4.1999 Hervorming van de milieuheffingen PB C 166 van 12.6.1999

NN 125/97 4.5.1999 Steun ten faveure van Cimbria SKET GmbH PB C 194 van 10.7.1999

NN 86/98 4.5.1999 Steun ten faveure van GEMATEX Textilmaschinenbau PB C 213 van 24.7.1999
Aue GmbH

N 66/99 4.5.1999 Consolidatie- en groeifonds van de Deutsche Ausgleichsbank PB C 203 van 17.7.1999 
voor het voormalige Oost-Duitsland PB C 213 van 24.7.1999

N 651/98 11.5.1999 Centrum voor exploitatie en gebruik van het internationale PB C 225 van 7.8.1999
ruimtestation - «Beos»-project

NN 46/98 26.5.1999 Steun ten faveure van Auerbach Maschinenfabrik GmbH PB C 213 van 24.7.1999
(deelstaat Saksen)

NN 50/99 26.5.1999 Hervorming milieubelasting - EGKS-staalsector PB C 245 van 28.8.1999

N 202/99 1.6.1999 Steun voor hernieuwbare energieën PB C 194 van 10.7.1999

NN 152/98 9.6.1999 Redding, privatisering en herstructurering van WPM: art. 87, lid 1, gedeeltelijk 
Wismarer Propeller-und Maschinenfabrik GmbH niet van toepassing

N 51/99 18.6.1999 Zonne-energieprogramma “100.000 daken”

N 125/99 23.6.1999 Contra-garanties van de deelstaat Saksen-Anhalt voor
werknemersparticipaties

N 126/99 23.6.1999 Ondersteuning voor emissiebeschermingsmaatregelen
(Saksen-Anhalt)

NN 100/97 20.7.1999 Steun ten faveure van K.A.B. «Kraftwerks- und Anlagenbau PB C 359 van 11.12.1999
GmbH» Berlin

N 23/99 27.7.1999 Verlenging en wijziging van het programma voor de
bevordering van de verkoop van Oost-Duitse producten in
het buitenland

N 640/98 28.7.1999 Steun ten faveure van Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH

NN 61/98 28.7.1999 Steun ten faveure van Stahl-und Maschinenbau GmbH, Rostock PB C 365 van 18.12.1999

N 541/98 30.7.1999 Technologiestichting Innovatiecentrum Berlijn

N 590/98 30.7.1999 Steun op telematicagebied (deelstaat Saksen)

N 182/99 25.8.1999 Promotie van het toerisme PB C 27 van 29.1.2000

N 343/99 25.8.1999 Beiers leningsprogramma voor KMO’s PB C 288 van 9.10.1999

N 640/98 8.9.1999 Steun ten faveure van Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH PB C 365 van 18.12.1999

N 694/98 8.9.1999 Steun voor de herstructurering van Volkswerft PB C 27 van 29.1.2000

N 140/99 8.9.1999 Investeringssteun ten behoeve van Sosta Edelstahlwerke GmbH PB C 365 van 18.12.1999

N 449/99 13.9.1999 Duurzame energiebronnen PB C 27 van 29.1.2000

N 446/99 14.9.1999 Participatiekapitaal voor onderzoek en ontwikkeling in het MKB PB C 306 van 23.10.1999

N 314/99 24.9.1999 Steun voor banenscheppende innovatie PB C 313 van 30.10.1999
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N 316/99 28.9.1999 Milieutechnologie PB C 365 van 18.12.1999

N 353/99 28.9.1999 Productieonderzoek PB C 326 van 13.11.1999

NN 4/99 29.9.1999 Esda Feinstrumpffabrik PB C 27 van 29.1.2000

N 482/99 1.10.1999 Oost-Duitse producten in het buitenland PB C 27 van 29.1.2000

N 213/99 22.10.1999 Technologie-managementprogramma Steun voor uitvinders - PB C 27 van 29.1.2000
TEMPO3 (Sachsen-Anhalt)

N 216/99 22.10.1999 Technologie beheerprogramma technologie overdracht - 
TEMPO 5 (Saksen-Anhalt)

N 218/99 22.10.1999 Technologiebeheerprogramma Design - TEMPO 7 PB C 27 van 29.1.2000
(Sachsen-Anhalt)

N 219/99 22.10.1999 Technologiebeheerprogramma informatie - TEMPO 8
(Sachsen-Anhalt)

N 349/99 22.10.1999 Microsystemen PB C 359 van 11.12.1999

N 372/99 22.10.1999 O&O Biotechnologie en gentechnologie PB C 340 van 27.11.1999

NN 48/98 26.10.1999 Steun ten faveure van Hydraulik Makranstadt GmbH

N 240/99 26.10.1999 Steun ten behoeve van Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG

NN 49/98 10.11.1999 Steun voor Hydraulik Seehausen GmbH PB C 46 van 19.2.2000

NN 46/99 10.11.1999 Herstructurering en privatisering van Mecklenburger PB C 375 van 24.12.1999
Metallguß GmbH

N 428/99 2.12.1999 Programma voor informatie- en communicatietechnologie PB C 5 van 8.1.2000

N 272/99 9.12.1999 Steun ten behoeve van de scheepsbouw in 1999

N 281/99 9.12.1999 Ontwikkeling van een vliegtuigfamilie voor de regionale PB C 40 van 12.2.2000
luchtvaart door Dornier Luftfahrt GmbH

N 459/99 13.12.1999 Interactie mens/technologie in de kennismaatschappij PB C 33 van 5.2.2000

N 660/99 22.12.1999 Investeringssteun voor MHP Mannesmann Präzisrohr GmbH, 
niet-EGKS-staal

NN 129/99 22.12.1999 Steun ten faveure van Spremberger Tuche GmbH (Brandenburg)

N 448/99 27.12.1999 Bevordering van maatregelen op het gebied van informatie en PB C 33 van 5.2.2000
communicatie in Nedersaksen 

Oostenrijk
N 136/98 3.2.1999 Staatssteun voor een hotelproject te Loipersdorf PB C 238 van 21.8.1999

N 29/99 26.2.1999 Stimuleringsprogramma voor de technologie PB C 113 van 24.4.1999

N 30/99 26.2.1999 Programma inzake de innovatie van processen PB C 108 van 17.4.1999

N 73/99 12.4.1999 Kplus centra van het bekwaamheidsprogramma: hoofdfase PB C 151 van 29.5.1999

N 696/98 29.4.1999 Steun ten behoeve van industriële bekwaamheidscentra en PB C 159 van 5.6.1999
-netwerken

N 37/99 26.5.1999 Stimuleringspakket — Tirol PB C 213 van 24.7.1999

N 26/99 22.7.1999 Garanties voor toeristische ondernemingen

N 367/99 25.8.1999 ERP- programma inzake toerisme PB C 288 van 9.10.1999

N 249/99 1.9.1999 Fonds Economische Ontwikkeling PB C 288 van 9.10.1999

N 253/99 13.10.1999 Milieusteun voor MKE Heidenreichstein (Waldviertel) PB C 351 van 4.12.1999

N 306/99 1.10.1999 Steun van de deelstaat Neder-Oostenrijk ten gunste van PB C 27 van 29.1.2000
de economie 2000-2006: onderdeel O&O

België
N 16/99 17.2.1999 Milieusteun voor ALZ, EGKS-staal PB C 113 van 24.4.1999

N 28/99 6.5.1999 Investeringspremies ten behoeve van door overstromingen PB C 166 van 12.6.1999
getroffen ondernemingen

N 644/98 20.7.1999 Opleidingssteun (Vlamivorm) PB C 288 van 9.10.1999

N 118/99 28.7.1999 Investeringssteun ten behoeve van de onderneming SA PB C 340 van 27.11.1999
Sioen Fibres
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NN 77/95 26.10.1999 Bevorderingsmaatregelen voor de buitenlandse handel (Waals PB C 5 van 8.1.2000
Gewest)

N 636/98 26.10.1999 Wijziging van een steunregeling voor exportbevordering PB C 33 van 5.2.2000

N 612/99 25.11.1999 O&O-steun ten behoeve van Sidmar, EGKS-staal

Denemarken
N 3/99 3.2.1999 Contractgebonden exploitatiesteun voor de scheepsbouw PB C 072 van 16.3.1999

N 142/99 22.4.1999 Beroepsopleiding en individuele beroepsopleiding in PB C 151 van 29.5.1999
particuliere ondernemingen

N 668/98 4.5.1999 Groeifonds «Vaekstfonden» PB C 187 van 3.7.1999

N 229/99 26.10.1999 Regionale steunkaart (2000-2006)

N 501/99 22.11.1999 Beroepsopleiding en individuele opleidingen in particuliere PB C 375 van 24.12.1999
ondernemingen

Spanje
N 534/98 11.1.1999 Steunregelingen ten behoeve van de werkgelegenheid PB C 066 van 9.3.1999

(Castilla y Léon)

N 839/97 15.1.1999 Plan voor beroepsopleiding (Aragon) PB C 069 van 12.3.1999

N 308/98 19.1.1999 Maatregelen ten behoeve van het toerisme (Aragon) PB C 069 van 12.3.1999

N 610/98 19.1.1999 Steunregeling ten behoeve van de scheepsbouw in 1998

N 535/98 20.1.1999 Ontwikkelingssteun ten behoeve van Algerije op grond van PB C 069 van 12.3.1999
artikel 4, lid 7, van de Zevende Richtlijn betreffende 
steunverlening aan de scheepsbouw

N 546/98 20.1.1999 Steunmaatregelen ter bevordering van de sociale economie - PB C 066 van 9.3.1999
investeringssteun en aan investeringen gekoppelde
werkgelegenheidssteun 

N 659/98 20.1.1999 Subsidie voor de onderneming Sevillana de Electricidad met PB C 088 van 30.3.1999
het oog op de uitvoering van een werkprogramma om de
elektriciteitsinfrastructuur in Andalusië te verbeteren

N 491/98 26.1.1999 Steunregeling ten faveure van cooperaties en vennootschappen PB C 081 van 24.3.1999
uit de sociale economie (Castilla-la-Mancha)

N 483/98 28.1.1999 Steun voor de groep Gas Natural voor de bevordering van PB C 081 van 24.3.1999
de gasdistributie in de provincie Malaga - Andalusië

N 17/99 4.2.1999 Steunregeling ter bevordering van de schepping van banen ter PB C 092 van 1.4.1999
vervanging van de prestatie van overuren (Canarische eilanden)

N 665/98 8.2.1999 Steunprogramma voor onderzoek en ontwikkeling in de PB C 056 van 26.2.1999
energiesector

N 685/98 16.2.1999 Steunregeling voor KMO’s om de industriële PB C 081 van 24.3.1999
onevenwichtigheid te beperken (Catalonië)

N 664/98 17.3.1999 Scheepsbouwsteunregeling 1999 -2003 PB C 151 van 29.5.1999

N 667/97 16.3.1999 Steunmaatregelen ten gunste van het midden- en kleinbedrijf PB C 129 van 8.5.1999
(Comunidad Foral de Navarra)

N 257/98 25.3.1999 Programma voor gevaarlijk afval (Aragon) PB C 144 van 22.5.1999

N 12/99 26.3.1999 Steun voor ondernemingen van de Comunidad de Madrid voor PB C 113 van 24.4.1999
de totstandbrenging van projecten voor onderzoek en
ontwikkeling op technologiegebied

N 133/99 30.3.1999 Scheepsbouw - Fiscale investeringssteun voor reders PB C 151 van 29.5.1999

N 35/99 8.4.1999 Omschakeling van industriezones in verval in bepaalde PB C 166 van 12.6.1999
steungebieden

N 11/99 12.4.1999 Regionale steunregeling tot bevordering van de bescherming PB C 166 van 12.6.1999
van het milieu

N 46/99 20.4.1999 Opleidingssteun en steun ter bevordering van de PB C 166 van 12.6.1999
werkgelegenheid (La Rioja)

N 520/98 21.4.1999 Stimulans voor werkgelegenheidsschepping naar aanleiding PB C 298 van 16.10.1999
van de reorganisatie en vermindering van de arbeidstijd in
Catalogne
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N 94/99 21.4.1999 Steun voor Rockwool Peninsular SA PB C 288 van 9.10.1999

N 135/99 21.4.1999 Technologisch luchtvaartplan II PB C 166 van 12.6.1999

N 85/99 29.4.1999 Plan voor opleiding en arbeidsinpassing in Aragon (1999) PB C 166 van 12.6.1999

N 174/99 18.5.1999 Verlenging van een steunregeling ten faveure van de PB C 213 van 24.7.1999
ontwikkeling en de bevordering van de handel (Andalusië)

N 670/98 20.5.1999 Verlenging van steunregeling N953/95 (Subsidies voor de PB C 181 van 26.6.1999
verwijdering van afval uit afvalwater)

N 555/98, N 565/98 26.5.1999 Aanpassing van de regionale steunregeling (N 403/95) ten
behoeve van investeringen en werkgelegenheid (Comunidad
Valenciana)

N 155/99 31.5.1999 Steunregeling voor arbeidsherverdeling (Galicië)

N 661/98 11.6.1999 Werkgelegenheidssteun voor met uitsluiting bedreigde groepen PB C 203 van 17.7.1999
(La Rioja)

N 278/99 29.6.1999 Wijziging van de regionale investeringssteunregeling (N298/98) PB C 225 van 7.8.1999
(Baskenland)

N 154/99 6.7.1999 Maatregelen ten behoeve van de verwerking van industrieel PB C 288 van 9.10.1999
afval - Catalonië

NN 12/99 8.7.1999 Verlenging van de regionale fiscale steunregeling «Cartuja 93»
(N 643/92) ten behoeve van investeringen en onderzoek

N 291/99 8.7.1999 Steun voor onderzoek en ontwikkeling — Industrieën van de
informatiemaatschappij (Atyca)

NN 62/99 20.7.1999 Steun aan Ercros SA

N 299/99 20.7.1999 Onderzoek en ontwikkeling op milieugebied PB C 298 van 16.10.1999

N 340/99 22.7.1999 Steun voor de schepping van werkgelegenheid door de PB C 288 van 9.10.1999
reorganisatie van de arbeidstijd — Aragón

N 268/99 28.7.1999 Steunregeling ten behoeve van de eerste verwerking van PB C 46 van 19.2.2000
bosproducten (Galicië)

N 341/99 28.7.1999 Steun voor de gasdistributie in de steden van Andalusië via
leidingen vanuit vloeibaar-petroleumgasfabrieken

N 393/99 1.9.1999 technologisch plan «gereedschapsmachines»

N 358/99 14.9.1999 Steun voor de schepping van stabiele werkgelegenheid — PB C 306 van 23.10.1999
La Rioja

N 697/98 29.9.1999 Steun ten faveure van Mercedes Benz Espana - fabriek van PB C 351 van 4.12.1999
Vitoria

N 433/99 13.10.1999 Lucht- en zeevervoer

N 503/99 13.10.1999 Klooster van Santa Maria de Retuerta PB C 33 van 5.2.2000

N 265/99 22.10.1999 Project inzake het verlenen van garanties aan het MKB-Aragon PB C 340 van 27.11.1999

NN 45/99 25.11.1999 Regionale steun ten behoeve van het milieu (Baskenland)

NN 70/99 25.11.1999 Steun ten faveure van Alfacel SA

N 602/99 30.11.1999 Subsidies voor warmetekrachtkoppeling en stroomdistributie PB C 5 van 8.1.2000
op het platteland

N 606/99 9.12.1999 Steunregelingen ten behoeve van investeringen en onderzoek
«Cartuja 93» (regio Andalusië)

N 502/99 13.12.1999 Steunmaatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid

Finland
N 50/99 26.5.1999 Contractgebonden exploitatiesteun voor de scheepsbouw PB C 313 van 30.10.1999

N 515/98 9.6.1999 Steunmaatregelen in verband met energiebelasting PB C 225 van 7.8.1999

N 292/99 23.6.1999 Steunmaatregelen die verband houden met energieheffingen - PB C 326 van 13.11.1999
EGKS staalindustrie

N 103/99 8.7.1999 Steun voor biobrandstof

N 582/98 8.9.1999 Belastingvoordeel voor schepen die zijn uitgerust met ijsbrekers PB C 340 van 27.11.1999

N 238/99 26.10.1999 Regionale steunkaart 2000-2006 PB C 33 van 5.2.2000

N 304/99 13.10.1999 Financiering van duurzame bosbouw PB C 365 van 18.12.1999
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Frankrijk
N 171/98 8.2.1999 Steunregeling van SODIV ten gunste van het midden- en PB C 129 van 8.5.1999

kleinbedrijf 

N 475/98 15.2.1999 Uitbreiding van het werkgebied van de SODIE PB C 066 van 9.3.1999

N 67/99 11.5.1999 Steun ten faveure van het programma PIDEA- Eureka 1888 PB C 203 van 17.7.1999

N 315/99 8.7.1999 Steunregeling ten behoeve van de scheepsbouw 1999-2003

N 276/99 25.8.1999 Eurimus-Programma PB C 288 van 9.10.1999

N 485/99 26.10.1999 Parafiscale heffing op theatervoorstellingen PB C 40 van 12.2.2000

N 363/99 25.11.1999 Garantiefonds overzeese gebieden

N 198/99 22.12.1999 Regeling houdende economische maatregelen van territoriale
lichamen ten gunste van KMO’s

Griekenland
N 239/98 15.1.1999 Verbetering van de gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden in PB C 039 van 13.2.1999

een industriële werkomgeving

N 663/98 3.3.1999 Steun voor de verbetering van de gezondheids- en PB C 113 van 24.4.1999
veiligheidsvoorwaarden bij de Korinthische pijpleidingen
(niet-EGKS-staal)

N 143/99 11.5.1999 Steun ten behoeve van Halyvourgia Thessalias PB C 359 van 11.12.1999

NN 138/97 26.5.1999 Steun voor de onderneming SOVEL (acier CECA) PB C 46 van 19.2.2000

N 469/99 22.12.1999 Regionale steunkaart (2000-2006)

Ierland
N 353/98 15.1.1999 Belastingvermindering voor bedrijfsinvesteringen in projecten PB C 151 van 29.5.1999

betreffende hernieuwbare energie

N 267/98 20.1.1999 Belastingprikkels voor eigenaars van gebouwen in de Customs
House Docks Area (CHDA) op grond van de Finance Act 1998

N 563/98 23.6.1999 Stadsvernieuwingsprojecten

N 564/98 23.6.1999 Proefproject plattelandsontwikkeling

N 204/99 23.6.1999 Regionale luchthaven Cork PB C 375 van 24.12.1999

N 357/99 NN 49/97 20.7.1999 Op belastingprikkels gebaseerde regeling voor investeringen PB C 375 van 24.12.1999
in filmproductie voor de periode 1999-2000 «Section 35/481»

N 455/99 26.10.1999 Regionale luchthaven Knock PB C 5 van 8.1.2000

N 523/99 26.10.1999 Regionale steunkaart 2000-2006

Italië
N 334b/96 15.1.1999 Subsidie voor de wederopbouw van Ortigia (Sicilië) PB C 039 van 13.2.1999

N 426/98 15.1.1999 Regionale werkgelegenheidspakten PB C 039 van 13.2.1999

N 747/97 19.1.1999 Hervorming van de overheidsgarantiefondsen PB C 069 van 12.3.1999

N 25/98 3.2.1999 Steun voor gemeenten in de regio Marche en Umbrië die PB C 072 van 16.3.1999
getroffen zijn door de aardbeving

N 593/98 15.2.1999 Wijziging van de steunregeling voor investeringen in de PB C 092 van 1.4.1999
toeristische sector (Basilicata)

N 545/98 3.3.1999 Bepalingen inzake loonaanpassing PB C 113 van 24.4.1999

N 22/99, N 24/99 16.3.1999 Docup Doelstellingen 2 en 5b (Marche) PB C 144 van 22.5.1999

N 648/98 17.3.1999 Reddingssteun in de vorm van een staatsgarantie over PB C 288 van 9.10.1999
bankleningen ten behoeve van Entreprise SpA

N 792/97, N 154/98, 30.3.1999 Steun ten faveure van Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) PB C 187 van 3.7.1999
N 155/98, N 156/98

N 423/98 12.4.1999 Herfinanciering van bepaalde maatregelen van wet 221/90 ten PB C 166 van 12.6.1999
behoeve van de reconversie in de mijnsector

N 629/98 12.4.1999 PIC Interreg II Italië-Slovenië. Maatregel 3.1 PB C 166 van 12.6.1999
“Investeringssteun voor het bedrijfsleven”
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N 455/98 23.4.1999 Maatregelen tot bevordering van de industriële bedrijvigheid PB C 306 van 23.10.1999
(Sardinië)

N 790/97 11.5.1999 Steun ten faveure van Siciliaanse uitgeverijen PB C 194 van 10.7.1999

N 180/99 26.5.1999 Steunregeling voor de scheepsbouw 1999-2003 PB C 288 van 9.10.1999

N 127/98, N 336/98 9.6.1999 Steun voor milieubescherming ten behoeve van het Ilva- PB C 326 van 13.11.1999
staalconcern

N 52a/99 9.6.1999 Herstel van door aardbeving getroffen economische activiteiten PB C 225 van 7.8.1999
in de Marche

N 468/98 23.6.1999 Maatregelen ter ondersteuning van de economie (Provincia PB C 238 van 21.8.1999
autonoma di Trento)

NN 143+A242/98 8.7.1999 Steun tot behoud van werkgelegenheid (Sicilië) PB C 359 van 11.12.1999
(NN 69/99)

N 701/98 20.7.1999 Verlaging socialezekerheidsbijdragen ten behoeve van de PB C 359 van 11.12.1999
schepping van werkgelegenheid in de Mezzogiorno

NN 144/98 28.7.1999 Steunmaatregelen ten gunste van bedrijven die schade hebben
geleden als gevolg van uitzonderlijke klimatologische
omstandigheden in Sicilië

N 178/99 28.7.1999 Regionale investeringssteun ten faveure van de scheepswerf PB C 340 van 27.11.1999
van Poli

NN 39/99 28.7.1999 Herfinanciering van wet 215/97 ten behoeve van vrouwelijke PB C 359 van 11.12.1999
ondernemers (ex N 611/98)

N 248/99 28.9.1999 Handel en toerisme in Piémont PB C 313 van 30.10.1999

N 269/99 28.9.1999 Toeleveringsbedrijven PB C 313 van 30.10.1999

N 84/A/99 10.11.1999 Regels inzake steun ten behoeve van werkgelegenheid en de PB C 40 van 12.2.2000
ontwikkeling van regionale productiemiddelen

N 364/99 10.11.1999 Meraklon SpA PB C 27 van 29.1.2000

N 86/99 25.11.1999 Regionale wet nr. 36/98 - werkgelegenheidssteun (Sardinië) PB C 12 van 15.1.1999

N 323/99 2.12.1999 Vaststelling van de meerjaren- en jaarlijkse balans van de regio PB C 5 van 8.1.2000

N 582/99 9.12.1999 Steun voor “Marina di Stabia SpA” ten behoeve van de aanleg PB C 40 van 12.2.2000
van een jachthaven

N 432/99 22.12.1999 ItaInvest — Herstructurering van Rambaudi Industriale SpA

N 583/99 22.12.1999 Steun ten faveure van Benfil SrL

N 584/99 22.12.1999 Steun ten faveure van Tessival Sud SRL

Nederland
N 185/98 26.1.1999 Botteleneck-regeling provincie Limburg PB C 056 van 26.2.1999

N 6/99 17.3.1999 Arbeidsplaatspremieregeling (Zuid-Limburg) PB C 113 van 24.4.1999

N 54/99 4.5.1999 Tegemoetkoming voor de schade ten gevolge van de extreem PB C 203 van 17.7.1999
zware regenval in oktober1998

N 456/98 6.5.1999 Stimulering van bedrijven in Noord-Nederland PB C 181 van 26.6.1999

N 114/99 11.6.1999 Steun voor projecten van technologische samenwerking in PB C 225 van 7.8.1999
de regio Arnhem-Nijmegen 1998-2001

N 335/98 20.7.1999 Steun voor Shell Chemicals BV PB C 298 van 16.10.1999

N 60/99 28.7.1999 Regeling milieutechnologie (Arnhem-Nijmegen+C103) PB C 5 van 8.1.2000

N 412/99 29.9.1999 Steunregeling voor de scheepsbouw PB C 332 van 20.11.1999

NN 124/98 13.10.1999 Vrijstelling van de emissieheffing voor Kemira Agro Pernis B.V.
(KAP) en Hydro Agri Rotterdam B.V. (HAR)

N 414/99 27.12.1999 O&O-programma voor de civiele vliegtuigontwikkeling PB C 33 van 5.2.2000

Portugal
NN 112/98 20.1.1999 Steunmaatregelen ten faveure van «Manuel Rodrigues d’oliveira PB C 066 van 9.3.1999

e Sà & Filhos, SA»

NN 34/99 4.5.1999 Steun ten faveure van Cerfil SA PB C 298 van 16.10.1999
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N 397/99 1.9.1999 Budgetverhoging van de steunregeling voor jonge ondernemers PB C 375 van 24.12.1999
- Saje

N 96/99 8.9.1999 Fiscale steunregeling ten behoeve van PB C 375 van 24.12.1999
internationaliseringsprojecten

N 97/99 8.9.1999 Regeling voor fiscale investeringssteun PB C 375 van 24.12.1999

Verenigd Koninkrijk
N 452/98 20.1.1999 Steun voor de opleiding van werknemers bij Eli Lilly Ltd

N 609/98 4.2.1999 Biotechnologie in het Industrieprogramma PB C 088 van 30.3.1999

N 325/98 30.3.1999 Steun ten faveure van Northern Ireland Events Company PB C 151 van 29.5.1999

NN 106A/95 30.3.1999 Bedrijfsadviseringsdiensten (Development Board for Rural PB C 181 van 26.6.1999
Wales)

N 585/98 1.6.1999 Technical textiles technology programme PB C 225 van 7.8.1999

N 698/98 11.6.1999 O&O-programma voor schonere kolen PB C 213 van 24.7.1999

N 579/98 24.6.1999 Fiscale aftrekposten tijdens eerste jaar van kleine en
middelgrote ondernemingen

N 280/99 30.7.1999 Steun ten faveure van Smart

NN 88/98 12.9.1999 Door de BBC via een vergoeding verstrekte financiering van
een reclamevrije informatiezenden

N 422/99 13.10.1999 Scheepsbouw PB C 359 van 11.12.1999

N 355/99 22.10.1999 Britech PB C 340 van 27.11.1999

NN 101/99 25.11.1999 Concurrentievermogen in de sector olie- en gasvoorziening - PB C 46 van 19.2.2000
sectorale steunregeling

Zweden
N 769/97 3.2.1999 Maatregelen voor de uitbreiding van het stadsverwarmingsnet PB C 088 van 30.3.1999

N 782/97 3.2.1999 Maatregelen ten gunste van een efficiënte energietechnologie PB C 092 van 1.4.1999

N 384/98 3.2.1999 Steun voor de energiesector in het zuiden van Zweden PB C 092 van 1.4.1999

N 284/98 3.3.1999 Maatregelen ten behoeve van een aantal specifieke PB C 113 van 24.4.1999
afvalverwerkingsinstallaties

N 15/99 21.4.1999 Maatregelen ten gunste van sommige specifieke afvalfaciliteiten PB C 340 van 27.11.1999
— EGKS-staalsector

N 224/99 8.7.1999 Aanpassing van de regeling «Locale investeringsprojecten
voor meer ecologische duurzaamheid in de samenleving»

NN 143/96 26.10.1999 Vermeende staatssteun voor windkrachtcentrales in Zweden PB C 5 van 8.1.2000

N 146/99 26.10.1999 Gewijzigde regionale steunregeling voor de vervoersector

3. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand de door de
Commissie gevraagde inlichtingen te verstrekken

Duitsland
C 47/97 17.2.1999 Steunmaatregelen ten faveure van het investeringsproject

Leuna 2000/Elf/Mider

C 64/97 3.3.1999 Steun in de banksector ten faveure van Westdeutsche
Landesbank - Girozentrale

Spanje
NN 166/95 3.2.1999 Steun ten faveure van RTVE en de regionale openbare gevolgd door een 

televisiezenders rectificatie op 10.2.1999

C 32/97 20.7.1999 Steun ten faveure van «Porcelanas del Norte SAL. (PONSAL)/
Comercial Europa de Porcelanas SAL. (COMEPOR) (Navarra)
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Frankrijk
NN 167/95 3.2.1999 Steunmaatregelen ten faveure van openbare televisieomroepen gevolgd door een

rectificatie op 10.2.1999

C 38/98 8.7.1999 Steunmaatregelen ten faveure van Kimberly Clark Scott

NN 63/99 8.7.1999 Zone franche urbaine (ZFU) van Grigny-Vitry-Chatillon

Italië
NN 140/98 3.2.1999 Steunmaatregelen ten faveure van openbare televisieomroepen gevolgd door een

rectificatie op 10.2.1999

C 81/97 23.6.1999 Vermindering van de sociale lasten ten faveure van bedrijven
in Venetië en Chioggia

Nederland
C 43/98 20.1.1999 Steunmaatregelen ten faveure van 624 Nederlandse tankstations gevolgd door een 

die bij de Duitse grens gevestigd zijn rectificatie op 17.2.1999

NN 53/99 23.6.1999 Steun voor tien mestverwerkingprojecten die vermoedelijk
niet onder de goedgekeurde BPM-steunregeling vallen

4. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2
(ex-artikel 93, lid 2), van het verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of
een deel ervan

Duitsland
NN 78/98 (C 13/99) 17.2.1999 Activiteiten van Thüringen Landesentwicklungsgesellschaft PB C 280 van 2.10.1999

mbH (LEG)

N 804/97, NN 120/98 3.3.1999 Wijziging, verlenging en abusievelijk gebruik van de regeling + bevel tot 
(C 17/99) Thüringer Industriebeteiligungsfonds informatieverstrekking

NN 16/99 (C 18/99) 3.3.1999 Steunmaatregelen van de Duitse regering ten gunste van UCB + bevel tot 
GmbH, Linde AG Saksen-Anhalt informatieverstrekking

PB C 194 van 10.7.1999

NN 27/99, C 74/97 17.3.1999 Steunmaatregelen ten gunste van Kali und Salz GmbH + bevel tot 
(C 21/99) informatieverstrekking

PB C 272 van 25.9.1999

N 702/98 (C 25/99) 21.4.1999 Gemeenschappelijke richtlijnen van de deelstaat Berlijn PB C 340 van 27.11.1999
betreffende het gebruik van middelen voor economische
ontwikkeling

NN 63/98 (C 26/99) 21.4.1999 Steun ten faveure van Dessauer Geräteindustrie GmbH + bevel tot 
(Sachsen-Anhalt) informatieverstrekking

PB C 213 van 24.7.1999

NN 18/99 (C 28/99) 21.4.1999 Onjuiste toepassing van de «de minimis»-bepalingen in verband PB C 203 van 17.7.1999
met het programma van de deelstaat Thüringen van 20juli1993
ter versterking van het bedrijfskapitaal van ondernemingen

NN 29/98 (C 36/99) 11.5.1999 Steun ten faveure van Korn Fahrzeuge und Technik GmbH + bevel tot
informatieverstrekking
PB C 233 van 14.8.1999

N 49/95 (C 41/99) 26.5.1999 Steun ten faveure van EFBE Verwaltungs GmbH & Co + bevel tot 
Management KG informatieverstrekking

PB C 238 van 21.8.1999

N 195/99 (C 47/99) 8.7.1999 Nieuwe afbakeningen van steungebieden van het PB C 340 van 27.11.1999
«Gemeenschappelijk Actieprogramma» - verbetering van
de regionale economische structuur 2000-2006

NN 59/99 (C 66/98) 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft - Overschrijding van toegestane PB L 274 van 23.10.1999
capaciteit in 1997

NN 153/96 (C 61/99) 20.7.1999 Staatssteun aan Deutsche Post AG (DP AG) PB C 306 van 23.10.1999
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NN 84/99 (C 63/99) 20.7.1999 Weerslag van de nieuwe elektriciteitsbelasting op de vergoeding PB C 306 van 23.10.1999
voor netleveringen in het kader van de
Stromeinspeisungsggesetz

NN 148/98 (C 67/99) 28.7.1999 Steunmaatregel ten gunste van Dampfkesselbau Hohenturm
GmbH

NN 97/99 25.11.1999 Steunmaatregelen ten faveure van Volkswagen AG (Dresden)

België
NN 178/97 (C 40/99) 19.5.1999 Steun ten gunste van de onderneming VERLIPACK Intrekking van de

beschikking van 16.9.1998
PB C 288 van 9.10.1999

N 289/99 (C 58/99) 20.7.1999 Regionale-steunkaart (2000-2006) PB C 351 van 4.12.1999

Spanje
NN 145/98 (C 3/99) 20.1.1999 Openbare scheepswerven: overschrijding van goedgekeurd PB C 113 van 24.4.1999

steunvolume

NN 117/98 (C 22/99) 30.3.1999 Investeringssteun ten faveure van Ramondin SA + bevel tot opschorting van 
de steun PB C 194
van 10.7.1999

NN 129/98 (C 48/99) 14.7.1999 Fiscale steunmaatregelen in de vorm van een belastingkrediet
van 45%

NN 29/99 (C 49/99) 14.7.1999 Fiscale steunmaatregelen in de vorm van een vermindering
van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe ondernemingen
(Alava)

NN 30/99 (C 50/99) 14.7.1999 Fiscale steunmaatregelen in de vorm van een vermindering
van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe ondernemingen
(Guipuzcoa)

NN 31/99 (C 51/99) 14.7.1999 Fiscale steunmaatregelen in de vorm van een verlichting van PB C 340 van 27.11.1999
de vennootschapsbelasting van 50% voor nieuwe
ondernemingen in de autonome regio Navarra

NN 32/99 (C 52/99) 14.7.1999 Fiscale steunmaatregelen in de vorm van een vermindering PB C 351 van 4.12.1999
van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe ondernemingen
(Vizcaya)

NN 33/99 (C 53/99) 14.7.1999 Fiscale steunmaatregelen in de vorm van een belastingkrediet PB C 351 van 4.12.1999
van 45% in de provincie Guipúzcoa

NN 60/99 (C 54/99) 14.7.1999 Fiscale steunmaatregelen in de vorm van een belastingkrediet PB C 351 van 4.12.1999
van 45% in de provincie Vizcaya

Frankrijk
NN 134/98 (C 2/99) 20.1.1999 Steun aan de scheepsbouw — ACH Construction Navale PB C 113 van 24.4.1999

NN 1/99 (C 14/99) 17.2.1999 Herkapitalisatiemaatregelen ten gunste van de onderneming PB C 194 van 10.7.1999
TASQ SA

NN 20/99 (C 29/99) 21.4.1999 Vermeende steunmaatregelen ten gunste van Manufacture + bevel tot 
Corrézienne de Vêtements (MCV) en steunvoornemen ten informatieverstrekking 
gunste van de nieuwe MCV PB C 298 van 16.10.1999

NN 167/95 (C 60/99) 20.7.1999 Kapitaalverhoging en andere ad hoc subsidies ten gunste PB C 340 van 27.11.1999
van France 2 en France 3

N 352/99 (C 59/99) 20.7.1999 Regionale-steunkaart 2000-2006 PB C 332 van 20.11.1999

NN 65/99 (C 74/99) 10.11.1999 Ontwikkelingshulp voor Saint-Pierre en Miquelon PB C 33 van 5.2.2000

Ierland
NN 133/98 (C 1/99) 20.1.1999 Staatssteun aan huurders van gebouwen voor zakelijk gebruik PB C 099 van 10.4.1999, 

in de Customs House Docks Area in Dublin gedeeltelijke inleiding
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Italië
N 727/97 (C 4/99) 3.2.1999 Steun ten faveure van FIAT Auto SpA - fabriek Pomigliano PB C 113 van 24.4.1999

d’Arco + bevel tot
informatieverstrekking

N 728/97 (C 5/99) 3.2.1999 Steun ten faveure van FIAT Auto SpA - fabriek Mirafiori PB C 120 van 1.5.1999 
Carrozzeria + bevel tot 

informatieverstrekking

N 729/97 (C 6/99) 3.2.1999 Steun ten faveure van FIAT Auto SpA - fabriek Piedimonte PB C 113 van 24.4.1999 
San Germano + bevel tot 

informatieverstrekking

N 730/97 (C 7/99) 3.2.1999 Steun ten faveure van FIAT Auto SpA - fabriek Termoli PB C 113 van 24.4.1999 
+ bevel tot 
informatieverstrekking

N 834/97 (C 8/99) 3.2.1999 Steun ten faveure van FIAT Auto SpA - fabriek Rivalta PB C 120 van 1.5.1999 +
bevel tot 
informatieverstrekking

N 838/97 (C 9/99) 3.2.1999 Steun ten faveure van FIAT Auto SpA - fabriek Mirafiori PB C 120 van 1.5.1999 
Meccanica + bevel tot 

informatieverstrekking

NN 11/99 (C 20/99) 17.3.1999 Oprichting van een overheidsbedrijf voor de productie en + bevel tot 
distributie van elektriciteit (Autonome Provincie Bolzano) informatieverstrekking

PB C 245 van 28.8.1999

NN 69/98 (C 27/99) 21.4.1999 Belastingvrijstellingen en leningen tegen gunstige voorwaarden PB C 213 van 24.7.1999
ten gunste van nutsbedrijven waarin de overheid een 
meerderheidsdeelneming heeft

N 576/97 (C 34/99) 11.5.1999 Herkapitalisatie van de onderneming Siciliane Acque PB C 365 van 18.12.1999
Minerali SrL + bevel tot 

informatieverstrekking

NN 11/94, ex C 12/94 23.6.1999 Kapitaalinbreng in Enichem SpA PB C 245 van 28.8.1999
(C 43/99)

N 668/97 (C 56/99) 20.7.1999 Maatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid (Sicilië):
regionale wet nr. 16 van 27 mei 1997, art. 11, alinea 1

NN 140/98 (C 62/99) 20.7.1999 Kapitaalverhoging en andere steunmaatregelen ten gunste PB C 351 van 4.12.1999
van RAI

NN 96/99 (C 68/99) 28.7.1999 Wet nr. 95/97 betreffende het bijzondere beheer van grote PB C 245 van 28.8.1999
ondernemingen in moeilijkheden

N 167/99 25.11.1999 Regionale steun aan Fiat Melfi SATA

Nederland
NN 3/99 (C 11/99) 3.2.1999 Investeringssteun ten faveure van Hewlett Packard - PB C 144 van 22.5.1999 

SCI Systems + bevel tot 
informatieverstrekking

NN 36/99 (C 33/99) 4.5.1999 Vermeende steun aan de Amerikaanse onderneming Reebok OJ C 233 van 14.8.1999
ten behoeve van haar vestiging in Rotterdam

N 245/99 (C 66/99) 28.7.1999 Regionale-steunkaart 2000-2006 PB C 326 van 13.11.1999

Portugal
N 305/99 9.12.1999 Regionale-steunkaart 2000-2006

Verenigd Koninkrijk
E 2/97 (C 39/99) 11.5.1999 Voorstel van dienstige maatregelen bij de beschikking van de PB C 245 van 28.8.1999

Commissie inzake de «Single regeneration budget» (N 31/95)
- «English partnerships»

N 481/99 22.12.1999 Steun ten faveure van Rover Longbridge
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5. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 5, van
Beschikking 2496/96/EGKS heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel
ervan

Duitsland
NN 55/98 (C 10/99) 3.2.1999 Steun ten gunste van Salzgitter AG, Preussag Stahl AG en de PB C 113 van 24.4.1999

dochterondernemingen van het SAG-concern in de ijzer- en 
staalindustrie

België
N 601/98 (C 57/99) 20.7.1999 Milieusteun ten behoeve van Sidmar PB C 280 van 2.10.1999

NN 153/98 25.11.1999 Werkgelegenheidssteun ten behoeve van Cockerill Sambre SA

Frankrijk
NN 43/99 (C 45/99) 8.7.1999 Investeringssteun ten behoeve van Myriad (Fafer de Maubeuge) PB C 259 van 11.9.1999

Italië
N 125/98, N 126/98, 17.3.1999 Steun ten gunste van Ilva Lamiere e Tubi SpA en Siderumbra PB C 332 van 20.11.1999
N 341/98 (C 19/99) SpA

N 106/99 (C 35/99) 11.5.1999 Steun ten gunste van Ferriere Nord SpA PB C 288 van 9.10.1999

6. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, (ex-
artikel 93, lid 2), van het EG-Verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of
een deel ervan

Oostenrijk
C 61/98 23.6.1999 Steunmaatregelen ten faveure van Lenzing Lyocell GmbH + bevel tot 

C297& CoKG (Burgenland) informatieverstrekking

Spanje
C 33/98 8.7.1999 Nieuwe kapitaalinbreng in Babcock Wilcox España SA(«BWE») PB C 288 van 9.10.1999

Italië
C 5/99, C 8/99, C 9/99 26.5.1999 Steun ten faveure van FIAT Auto SpA - Mirafiori Carrozzeria, + bevel tot 

Rivalta en Mirafiiori Meccanica informatieverstrekking

7. Steungevallen waarin de Commissie geen steun in de zin van artikel 87, lid 1, (ex
artikel 92, lid 1), van het EG-Verdrag heeft geconstateerd en waarin zij de procedure
van artikel 88, lid 2, (ex artikel 93, lid 2) van het EG-Verdrag heeft beëindigd

Duitsland
C 73/98 8.7.1999 Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH - 

Milieubeschermingsmaatregelen

Frankrijk
C 24/96 20.7.1999 Vermeende steun ten behoeve van Sécuripost, een 

dochteronderneming van la Poste die actief is in de sector 
vervoer van fondsen
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Nederland
C 28/97 21.4.1999 Fiscale behandeling van de «technolease»-overeenkomst tussen 

Philips en Rabobank

8. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2 (ex artikel
93, lid 2) van het EG-Verdrag met een positieve eindbeschikking heeft beëindigd en
de steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Duitsland
C 54/98 3.2.1999 Herstructureringssteun ten faveure van Graphischer 

Maschinenbau GmbH (Berlin)

C 9/98 17.3.1999 Financiële maatregelen die verband houden met de overname PB L 301 van 24.11.1999
van Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH door Lürssen 
Maritime Beteiligung GmbH & Co.KG.

C 83/97 26.5.1999 Steun ten gunste van Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH
(BSL)

C 69/97 20.7.1999 Steun ten faveure van SKET Maschinen und Anlagenbau GmbH

C 42/97 28.7.1999 Steun ten faveure van Everts Erfurt GmbH (Thüringen) PB L 310 van 4.12.1999

C 22/98 28.7.1999 Steun ten faveure van Kranbau Eberswalde GmbH PB L 326 van 18.12.1999

C 16/B/95 22.12.1999 Steun ten faveure van Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH
(deelstaat Saksen-Anhalt)

Finland
C 55/98 17.3.1999 Versnelde afschrijvingsregeling

Frankrijk
C 12/98 16.11.1999 Steun ten gunste van Cofidur

Ierland
C 1/99 22.12.1999 De verhuring van niet-residentiële gebouwen in Customs

House Docks (CHDA) te Dublin

Italië
C 6/99 8.7.1999 Steun aan Fiat - Piedimonte San Germano

C 7/99 29.9.1999 Steun ten gunste van Fiat Auto SpA - fabriek Termoli PB L 6 van 11.1.2000

Portugal
C 60/98 4.5.1999 Steun ten gunste van COTESI: Companhia de Têxteis PB L 230 van 31.8.1999

Sintéticos SA

9. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, (ex artikel
93, lid 52) van het EG-Verdrag met een voorwaardelijke eindbeschikking heeft
beëindigd en de steun op bepaalde voorwaarden verenigbaar met de
gemeenschappelijk markt heeft verklaard

Frankrijk
C 37/98 30.3.1999 Ontwikkelingssteun aan Frans Polynesië op grond van artikel 4, PB L 292 van 13.11.1999

lid 7, van de Zevende Richtlijn inzake steunverlening aan de
scheepsbouw

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN 323



C 30/96 23.6.1999 Steun ten behoeve van Crédit Foncier de France

Italië
C 16/98 10.11.1999 Herstructureringssteun ten faveure van de Siciliaanse banken

Banco di Sicilia en Sicilcassa

C 35/98 16.11.1999 Steun voor de oprichting van nieuwe scheepswerven te
Oristano en Belvedere Marittimo (Sardinië)

Verenigd Koninkrijk
C 39/99 22.12.1999 English Partnerships (EP) vervat in het Partnerships 

Investment-programma (PIP), of de EP/PIP-regeling

10. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2 (ex artikel
93, lid 2) van het EG-Verdrag met een (gedeeltelijke) negatieve eindbeschikking
heeft beëindigd en de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft
verklaard

Duitsland
C 58/97 3.2.1999 Steun ten faveure van Spindelfabrik Hartha GmbH PB L 145 van 10.6.1999

C 22/97 3.3.1999 Ontwikkelingssteun aan Indonesië op grond van artikel 4, lid 7, PB L 259 van 6.10.1999
van de Zevende Richtlijn inzake steunverlening aan de
scheepsbouw

C 6/97 21.4.1999 Herstructurerings- en reddingssteun voor Dieselmotorenwerk PB L 232 van 2.9.1999
Rostock

C 64/97 8.7.1999 Steun aan de banksector ten faveure van Westdeutsche 
Landesbank/Girozentrale (WestLB/WFA)

C 66/98 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft GmbH - Overschrijding van de PB L 274 (23.10.1999)
capaciteitsbeperking

C 43/97 8.7.1999 Gröditzer Stahlwerke PB L 292 van 13.11.1999

C 19/98 14.7.1999 Steun ten faveure van Weida Leder GmbH

C 23/97 20.7.1999 Steun ten faveure van Lautex GmbH PB L 42 van 15.2.2000

C 53/97 20.7.1999 Privatisering en herstructurering van CBW «Chemie GmbH 
Bitterfeld-Wolfen»

C 63/98 20.7.1999 Steun ten faveure van Saxonylon Textil GmbH

C 77/98 20.7.1999 Dekking van de verliezen van de scheepswerf INMA door de 
overheidsholding Italinvest

C 80/97 28.7.1999 Steun ten faveure van Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH

C 5/98 28.7.1999 Maatregelen ten faveure van Brockhausen Holze GmbH PB L 7 van 12.1.2000
(Chemnitz, Sachsen)

Spanje
C 76/97 24.2.1999 Steun ten faveure van Daewoo Electronics Manufactoring PB L 292 van 13.11.1999

España SA (DEMESA)

C 3/99 26.10.1999 Overschrijding van de toegestane steun ten faveure van PB L 37 van 12.2.2000
openbare scheepswerven

C 22/99 22.12.1999 Steun ten faveure van Ramondin SA en Ramondin Capsulas 
SA - Baskenland

Frankrijk
C 73/97 8.9.1999 Steun ten faveure van Stardust Marine

C 14/98 16.11.1999 Steun ten faveure van Gooding Consumer Electronics
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Griekenland
C 2/88 17.3.1999 Omzetting in kapitaal van een schuld van Heracles General 

Cement Company

C 48/96 21.4.1999 Steun aan twee producenten van meststoffen: Protypos 
Ktimaki-Touristiki SA en Nitrogen Fertilizers Industry

Italië
C 27/96 3.3.1999 Steunmaatregelen ten faveure van ondernemingen die 

getroffen zijn door het faillissement van SIRAP SpA (Sicilië)

C 49/98 11.5.1999 Steunregeling houdende maatregelen voor de werkgelegenheid PB L 37(15.2.2000)

C 46/94 2.6.1999 Steun ten faveure van Seleco SpA de Pordenone + terugvordering van 
de steun van het nieuwe 
Seleco

C 86/98 20.7.1999 Steun aan Sangalli Vetro S.P.A. (Manfredonia, Puglia)

C 4/99 28.7.1999 Steun aan Fiat Pomigliano

C 81/97 25.11.1999 Vermindering van de sociale lasten ten gunste van Venitië en 
Chioggia

C 9/99 22.12.1999 Steunmaatregelen ten gunste van Fiat Mirafiori Meccanica

Nederland
C 44/98 30.3.1999 Proces geïntegreerde gasturbine bij NEREFCO raffinaderij PB L 6 van 11.1.2000

C 43/98 20.7.1999 Steun ten gunste van 624 Nederlandse tankstations bij de PB L 280 van 30.10.1999
Duitse grens

11. Steungevallen waarvoor de Commissie de steun onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt heeft verklaard en de niet-nakomingsprocedure van
artikel 88 van het EGKS-Verdrag met een (gedeeltelijke) negatieve eindbeschikking
heeft beëindigd

Duitsland
C 78/98 21.4.1999 Steun ten gunste van Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: PB L 230 van 31.8.1999

terugvordering van onrechtmatige steun

12. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, (ex artikel
93, lid 2) van het EG-Verdrag heeft beëindigd, wegens het intrekken door de lidstaat
van de betwiste maatregel

Duitsland
C 24/95 21.4.1999 Garantieregeling van de deelstaat Saarland PB C 173 van 19.6.1999

C 84/98 21.4.1999 27e kaderplan van de Gemeinschaftsaufgabe «Verbetering van
de regionale economische structuren», deel «sell-and-rent back»

België
C 67/98 30.3.1999 Steun ten faveure van Decochim SA

Griekenland
C 50/98 29.9.1999 Steunregeling ten faveure van het MKB
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13. Steungevallen waarvoor de Commissie maatregelen in de zin van artikel 88, lid 1,
(ex artikel 93, lid 1), van het EG-Verdrag heeft voorgesteld

België
E 3/98 3.2.1999 Steunmaatregelen ten behoeve van KMO’s in het Waals gewest PB C 187 van 3.7.1999

14. Maatregelen waarvoor de Commissie zich tot het Hof van Justitie heeft gewend op
grond van de tweede alinea van artikel 88, lid 2 (ex artikel 93, lid 2), van het EG-
Verdrag

Spanje
C 44/97 (C 38/88) 13.10.1999 Steunmaatregelen ten faveure van het Magefesa-concern en 

zijn rechtsopvolgers

Frankrijk
C 50/97 23.6.1999 Investerings- en herstructureringssteun voor «Nouvelle Filature

Lainière de Roubaix»

15. Overige beschikkingen van de Commissie

Duitsland
N 237/98, NN 57/98 24.2.1999 Steun ten gunste van Palla Creativ Textiltechnik GmbH PB C 151 van 29.5.1999 

rectificatie van de 
beschikking van 3.2.1999

C 78/98 28.4.1999 Steun ten faveure van Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: rectificatie van de 
terugvordering van onrechtmatige steun beschikking van 21.4.1999

NN 63/98 (C 26/99) 11.5.1999 Steun ten faveure van Dessauer Geräteindustrie GmbH rectificatie van de 
(Saksen-Anhalt) beschikking van 21.4.1999

Oostenrijk
C 3/98 26.5.1999 Richtsnoeren betreffende de participatie van WIBAG in de beëindiging aangezien het 

ondernemingen eenbestaande 
steunmaatregel betreft!

Spanje
NN 166/95 10.2.1999 Steun ten gunste van RTVE en de regionale openbare omroepen rectificatie van de 

beschikking van 3.2.1999

N 94/99 11.5.1999 Steun voor Rockwool Peninsular S.A rectificatie van de 
beschikking van 21.4.1999

Frankrijk
NN 167/95 10.2.1999 Steun ten faveure van de openbare omroepen rectificatie van de 

beschikking van 3.2.1999

C 47/96 8.9.1999 Steun ten gunste van Crédit Lyonnais Verlenging van de termijn

Italië
NN 140/98 10.2.1999 Steun ten gunste van de openbare omroepen rectificatie van de 

beschikking van 3.2.1999
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N 792/97, N 154/98, 21.4.1999 Steun ten gunste van Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) rectificatie van de 
N 155/98, N 156/98 beschikking van 30.3.1999 

PB C 187 van 3.7.1999

Nederland
C 43/98 17.2.1999 Steun ten faveure van 624 Nederlandse tankstations bij de rectificatie van de 

Duitse grens beschikking van 20.1.1999

D — Lijst van steunmaatregelen van de Staten in andere sectoren

1. In de landbouwsector

1.1. Maatregelen waarvoor de Commissie geen steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag heeft geconstateerd, zonder de formele onderzoeksprocedure te hebben ingeleid

Denemarken
N 53 /1999 9.6.1999 Beperking plaatselijke grondbelasting PB C/213/99 van 24.7.1999

Nederland
N 173 /1999 4.5.1999 Saneringsregeling asbestwegen PB C/187/99 van 3.7.1999

1.2. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft
verklaard zonder de onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden, ou à l’article 6, paragraphe 5, de la décision 2496/96/CECA

Oostenrijk
N 242 /1998 18.1.1999 Programma ter bescherming van grasland PB C/042/99 van 17.2.1999

TIROL N 447 /1998 19.2.1999 Regeling betreffende de stopzetting van de PB C/069/99 van 12.3.1999
kippenhouderij volgens het batterijsysteem

NIEDER- N 654 /1998 28.4.1999 Steunmaatregelen ten gunste van het milieu PB C/159/99 van 5.6.1999
OESTERREICH (ÖPUL)

VORARLBERG N 673 /1998 11.5.1999 Natuurbeschermingsfonds PB C/166/99 van 12.6.1999

N 59 /1999 8.6.1999 Bevorderen van bosbouwmaatregelen PB C/194/99 van 10.7.1999

STEIERMARK N 77 /1999 18.6.1999 Steun in de sector melk en zuivelproducten PB C/213/99 van 24.7.1999

KAERNTEN N 56 /1999 18.6.1999 Verbetering van de kwaliteit van melk en PB C/213/99 van 24.7.1999
zuivelproducten

SALZBURG N 111 /1999 18.6.1999 Steun in de sector melk en zuivelproducten PB C/213/99 van 24.7.1999

NIEDER- N 682 /1998 24.6.1999 Programma voor de uitroeiing van boviene PB C/213/99 van 24.7.1999
OESTERREICH virusdiarree

N 273 /1999 25.8.1999 Richtlijn ter bevordering van maatregelen om PB C/280/99 van 2.10.1999
de kwaliteit en hygiëne van melk en
zuivelproducten te verbeteren

N 436 /1999 22.10.1999 Wijziging van de uitvoeringsrichtlijn inzake PB C/340/99 van 27.11.1999
investeringssteun

België
N 397 /1998 20.1.1999 Droogte in het gebied Fagne et Famenne PB C/042/99 van 17.2.1999

N 355 /1998 22.1.1999 Kwaliteit van de landbouwproducten PB C/042/99 van 17.2.1999

N 164 /1999 22.4.1999 Aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen PB C/151/99 van 29.5.1999
te betalen bijdragen en retributies

N 55 /1999 22.4.1999 Steun ten gunste van de tuinbouwsector PB C/151/99 van 29.5.1999
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N 162 /1999 11.5.1999 Vóór-oogstcontroles van sommige groente- PB C/166/99 van 12.6.1999
en fruitsoorten

N 159 /1999 18.5.1999 Verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds PB C/173/99 van 19.6.1999
voor de gezondheid en de productie van de
dieren en de dierlijke producten - 
varkensbedrijven

N 172 /1999 18.5.1999 Voor de keuring van zaaizaad en pootgoed, PB C/173/99 van 19.6.1999
alsmede het door bepaalde beroepen in de 
land-, tuin- en bosbouw te betalen 
vergoedingen

N 117 /1999 18.5.1999 Verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds PB C/173/99 van 19.6.1999
voor de gezondheid en de kwaliteit van de 
dieren en de dierlijke producten

N 58 /1999 23.6.1999 Herstructureringssteun voor de PB C/233/99 van 14.8.1999
varkenshouderij

N 228 /1999 20.7.1999 Steunmaatregel voor de biologische tuinbouw PB C/245/99 van 28.8.1999

N 380 /1999 20.7.1999 Terugvorderbaar voorschot ten gunste van PB C/253/99 van 4.9.1999
producenten waarvan de runderen het 
voorwerp waren van een slachtbevel

N 384 /1999 20.7.1999 Steunmaatregelen ten behoeve van door de PB C/253/99 van 4.9.1999
dioxinecrisis getroffen landbouwbedrijven

NN 90 /1999 20.7.1999 Dioxinecrisis: slachting van dieren in de strijd PB C/253/99 van 4.9.1999
tegen de verontreiniging met dioxine

NN 89 /1999 20.7.1999 Bijzondere maatregelen ten gunste van PB C/253/99 van 4.9.1999
pluimveeproducenten (dioxinecrisis)

NN 87 /1999 20.7.1999 Bewarend beslag op varkens (dioxinecrisis) PB C/253/99 van 4.9.1999

NN 88 /1999 20.7.1999 Slachting van varkens (dioxinecrisis) PB C/253/99 van 4.9.1999

NN 95 /1999 20.7.1999 Vergoeding van bepaalde producten van PB C/253/99 van 4.9.1999
dierlijke oorsprong (dioxinecrisis)

N 386 /1999 20.7.1999 Dioxine - Terugvorderbaar voorschot ten PB C/253/99 van 4.9.1999
gunste van producenten waarvan de eieren 
het voorwerp waren van een bewarend beslag

N 434 /1999 16.8.1999 Steun in de varkensvleessector PB C/264/99 van 18.9.1999

N 435 /1999 16.8.1999 Steun in de rundvleessector PB C/264/99 van 18.9.1999

N 447 /1999 16.8.1999 Inbeslagneming van vers vlees en bepaalde PB C/264/99 van 18.9.1999
producten van dierlijke oorsprong (pluimvee)

N 261 /1999 25.8.1999 PB C/280/99 van 2.10.1999

N 499 /1999 7.9.1999 Dioxinecrisis PB C/288/99 van 9.10.1999

N 514 /1999 29.9.1999 Bijzondere maatregelen in verband met PB C/326/99 van 13.11.1999
dioxineverontreiniging

N 513 /1999 29.9.1999 Bijzondere maatregelen in verband met PB C/326/99 van 13.11.1999
dioxineverontreiniging

N 511 /1999 29.9.1999 Bijzondere maatregelen in verband met PB C/326/99 van 13.11.1999
dioxineverontreiniging

N 510 /1999 29.9.1999 Bijzondere maatregelen in verband met PB C/326/99 van 13.11.1999
dioxineverontreiniging

N 512 /1999 29.9.1999 Dioxinecrisis — Slachting van runderen PB C/326/99 van 13.11.1999
Vergoeding van de producenten

N 509 /1999 29.9.1999 Bijzondere maatregelen in verband met PB C/326/99 van 13.11.1999
dioxineverontreiniging

N 296 /1999 26.10.1999 Agromonetaire overgangssteun

N 598 /1999 17.12.1999 Maatregelen ten behoeve van de producenten
die door de dioxinecrisis zijn getroffen

N 593/1999 10.11.1999 Maatregelen ten behoeve van de producenten
die door de dioxinecrisis zijn getroffen

N 614/1999 8.12.1999 Gewestelijke garantie voor kredieten die aan
bedrijven zijn verleend in verband met de 
dioxineverontreiniging
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N 730/1999 22.12.1999 Agromonetaire compensaties — Overgang 
naar de euro (verordeningen (EG) 2800/98 
en 2808/99)

Denemarken
N 587 /1998 18.1.1999 Initiatieven ten behoeve van de biologische PB C/042/99 van 17.2.1999

productie

N 532 /1998 11.2.1999 Wijziging van de regeling inzake het Fonds PB C/069/99 van 12.3.1999
parafiscale heffingen in de varkenssector; 
behandeling van 15 varkensstapels die met 
salmonella DT 140 zijn besmet

N 503 /1998 24.2.1999 Wijziging van de regeling inzake het Fonds PB C/072/99 van 16.3.1999
parafiscale heffingen in de varkenssector

N 681 /1998 31.3.1999 Promille- en productieheffingsfondsen

N 53 /1999 9.6.1999 Beperking plaatselijke grondbelasting PB C/213/99 van 24.7.1999

N 152 /1999 24.6.1999 Steun voor de bestrijding van salmonella PB C/213/99 van 24.7.1999

N 576 /1999 26.10.1999 Agromonetaire overgangssteun — Regeling PB C/012/00 van 15.1.2000
betreffende oppervlaktesteun voor de 
akkerbouw

Finland
N 158 /1999 3.6.1999 Steun voor de voedering van rendieren PB C/194/99 van 10.7.1999

N 256 /1999 10.11.1999 Agromonetaire overgangssteun — Euro

N 620/1999 25.11.1999 Agromonetaire overgangssteun — Euro

N 659/1999 22.12.1999 Nationaal steunprogramma (artikel 141 van 
het Toetredingsverdrag)

N 314/1998 3.2.1999 Steun ten behoeve van de bosbouw 
(AALAND)

Frankrijk
N 655 /1998 22.4.1999 Steun ten behoeve van de zuivelproducenten PB C/151/99 van 29.5.1999

NN 2 /1999 26.5.1999 Steun ten behoeve van de sector groenten PB C/213/99 van 24.7.1999
en fruit

N 95 /1999 11.6.1999 Languedoc-Roussillon - Steun aan door vorst PB C/203/99 van 17.7.1999
getroffen wijnbouwers

N 79/1999 29.9.1999 Steun voor de aanpassing van de wijnbouw PB C/359/99 van 11.12.1999
in de regio Charentes

N 405 /1999 13.10.1999 Steun voor de varkenssector — PB C/340/99 van 27.11.1999
Bedrijfsbeëindiging

N 395 /1999 13.10.1999 Agromonetaire overgangssteun PB C/340/99 van 27.11.1999

N 604 /1999 8.11.1999 Verlenging van de steun en de parafiscale PB C/359/99 van 11.12.1999
heffing ten behoeve van het Centre technique
de la conservation des produits agricoles
(CTCPA)

N 244/1999 8.7.1999 Parafiscale heffing ten gunste van het «Centre
de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement
(CIRAD)»

Duitsland
HAMBURG N 471 /1998 28.1.1999 Steunmaatregel ter bevordering van het PB C/047/99 van 20.2.1999

agrotoerisme en het plattelandstoerisme

SCHLESWIG- N 531 /1998 2.2.1999 Steun voor milieuvriendelijke landbouw PB C/069/99 van 12.3.1999
HOLSTEIN
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NIEDER- N 635 /1997 11.2.1999 Steun voor milieuvriendelijke PB C/069/99 van 12.3.1999
SACHSEN productiemethodes in 

natuurbeschermingsgebieden

RHEINLAND- N 498 /1998 3.3.1999 Investeringen in nieuwe milieuvriendelijke PB C/081/99 van 24.3.1999
PFALZ technieken voor het uitrijden van mest

BADEN- N 626 /1998 9.3.1999 Subsidie voor de modernisering van een PB C/081/99 van 24.3.1999
WUERTTEM- slachthuis in Bretten
BERG

BAYERN N 549 /1998 11.3.1999 Bevordering van een kwalitatieve verbetering PB C/084/99 van 26.3.1999
van aanvullende activiteiten op
landbouwbedrijven

MECKLENBURG- N 454 /1998 11.3.1999 Investeringen in de landbouw PB C/084/99 van 26.3.1999
VORPOMMERN

SACHSEN N 479 /1998 11.5.1999 Bevordering van structuurverbeteringen in PB C/166/99 van 12.6.1999
de zuivelsector

BAYERN N 481 /1998 26.5.1999 Milieumaatregelen in de landbouw ten 
behoeve van wijngaarden — 
Cultuurlandschapsprogramma, deel A

BAYERN NN 82/B/1998 26.5.1999 Maatregelen ten gunste van milieuvriendelijke PB C/203/99 van 17.7.1999
productiemethoden

N 70 /1999 2.7.1999 Structuurverbetering in de landbouw en PB C/225/99 van 7.8.1999
strandbescherming

BAYERN NN 182 /1997 23.6.1999 Bouw van een abattoir (Beieren) PB C/233/99 van 14.8.1999

NIEDER- N 5 /1999 8.7.1999 Vrijwillige natuurbeschermingsovereen- PB C/233/99 van 14.8.1999
SACHSEN komsten voor nationale parken en 

natuurbeschermingsgebieden

HESSEN N 607 /1998 8.7.1999 Steun ten behoeve van de milieuvriendelijke PB C/233/99 van 14.8.1999
landbouw

BADEN- NN 125 /1998 23.6.1999 Milieuprogramma in de landbouwsector in PB C/233/99 van 14.8.1999
WUERTTEM- Baden-Württemberg
BERG

BAYERN N 667 /1998 8.7.1999 Investeringssteun ten behoeve van een PB C/238/99 van 21.8.1999
zuivelfabriek

BADEN- N 477 /1998 23.6.1999 Kasmiddelen voor landbouwers in PB C/233/99 van 14.8.1999
WUERTTEM- moeilijkheden
BERG

BAYERN N 641 /1997 24.6.1999 Bevordering van de veeteelt PB C/213/99 van 24.7.1999

SACHSEN N 493 /1998 20.7.1999 Financiële steun voor landbouwbedrijven in PB C/253/99 van 4.9.1999
moeilijkheden

NIEDER- N 189 /1999 30.7.1999 Steun voor een op de productie gericht PB C/259/99 van 11.9.1999
SACHSEN informatiesysteem voor de landbouw

NIEDER- N 274 /1999 3.8.1999 Steun in de sector consumptieaardappelen PB C/259/99 van 11.9.1999
SACHSEN

BAYERN N 362 /1999 19.8.1999 Verbetering van de landbouwstructuur — PB C/272/99 van 25.9.1999
Rain am Lech

NIEDER- N 252 /1999 19.8.1999 Steun in de pluimveehouderij PB C/272/99 van 25.9.1999
SACHSEN

BAYERN N 411 /1999 10.9.1999 Maatregelen ingevolge de door de PB C/298/99 van 16.10.1999
overstromingen veroorzaakte schade — 1999

BAYERN N 547 /1998 10.9.1999 Steun ten gunste van landbouwbedrijven PB C/298/99 van 16.10.1999

MECKLENBURG- N 371 /1999 18.10.1999 De productie van consumptieaardappelen PB C/332/99 van 20.11.1999
VORPOMMERN

NIEDER- N 288 /1999 13.10.1999 Steun voor de behandeling van afvalwater, PB C/340/99 van 27.11.1999
SACHSEN dat vervolgens voor irrigatie zal worden 

gebruikt

NORDRHEIN- N 643 /1998 29.10.1999 Steun ten gunste van een milieuvriendelijke PB C/351/99 van 4.12.1999
WESTFALEN landbouw
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N 605 /1999 13.12.1999 Verbetering van de kwaliteit in PB C/012/00 van 15.1.2000
productiesectoren

NORDRHEIN- N 72/1999 8.12.1999 Promotie van biologische melk
WESTFALEN

N 506/1999 22.12.1999 Grondverwervingsprogramma

Griekenland
N 556 /1998 7.1.1999 Maatregelen ten gunste van de aankoop van PB C/042/99 van 17.2.1999

meel ingevolge de branden van 1998

N 525 /1998 7.1.1999 Maatregelen ten gunste van producenten PB C/042/99 van 17.2.1999

N 538 /1998 4.2.1999 Maatregelen ten behoeve van de bedrijven PB C/047/99 van 20.2.1999
waarvan de landbouwproductie schade heeft 
geleden door het slechte weer (vorst en wind)
in maart 1998

N 557 /1998 18.2.1999 Maatregelen ten behoeve van landbouwers PB C/069/99 van 12.3.1999
die schade hebben geleden door de branden 
van 1998

N 210 /1999 11.6.1999 Steun ter dekking van de verliezen ingevolge
het noodweer van juli-december 1998

N 318 /1999 29.10.1999 Vergoeding van de door het noodweer PB C/351/99 van 4.12.1999
geleden schade

Ierland
N 112 /1999 12.5.1999 Melkproductie — Sanitaire maatregelen PB C/173/99 van 19.6.1999

N 113 /1999 23.6.1999 Toezicht op de verontreiniging in boerderijen PB C/233/99 van 14.8.1999

N 251/B/1999 10.11.1999 Agromonetaire overgangssteun: aides ayant
un fait générateur les 1er et 3 janvier

N 251/A1999 8.12.1999 Agromonetaire overgangssteun:
milieuvriendelijke landbouw en vervroegde
uittreding

N 650/1999 22.12.1999 Agromonetaire overgangssteun

Italië
TOSCANA N 653 /1998 18.1.1999 Maatregelen ten behoeve van de biologische PB C/042/99 van 17.2.1999

landbouw

N 198 /1998 28.1.1999 Afzetbevordering voor “Prosciutto di Parma” PB C/047/99 van 20.2.1999

LOMBARDIA N 641 /1998 28.1.1999 Plan voor herstel en wederopleving in PB C/047/99 van 20.2.1999
Valtellina — Structuurmaatregelen in de 
bosbouwsector

N 310 /1998 28.1.1999 Afzetbevordering voor “Prosciutto di San PB C/047/99 van 20.2.1999
Daniele”

N 427 /1998 4.2.1999 RIBS — Project GIAS PB C/069/99 van 12.3.1999

SARDEGNA N 443 /1998 3.2.1999 Steunmaatregelen ten gunste van het PB C/069/99 van 12.3.1999
landbouw- en het plattelandstoerisme

TOSCANA N 672 /1998 16.2.1999 Steunmaatregelen ten behoeve van jonge PB C/081/99 van 24.3.1999
landbouwers

FRIULI- N 537 /1998 16.2.1999 Steunregelingen in het kader van het regionale PB C/069/99 van 12.3.1999
VENEZIA programma Leader II
GIULIA

EMILIA- N 62 /1998 18.2.1999 Steun voor de ontwikkeling van de PB C/069/99 van 12.3.1999
ROMAGNA levenmiddelensector

BOLZANO- N 251 /1998 19.2.1999 Provinciale wet ten behoeve van de PB C/081/99 van 24.3.1999
BOZEN landbouwsector

N 4 /1999 25.2.1999 Oorsprongsbenaming van de producten PB C/081/99 van 24.3.1999
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N 282 /1998 26.2.1999 Promotie en reclame voor wijn en andere PB C/081/99 van 24.3.1999
voedingsmiddelen

UMBRIA N 630 /1998 12.3.1999 Steun voor de herstructurering van PB C/092/99 van 1.4.1999
wijnbouwgebieden

VENETO N 695 /1996 18.3.1999 Steun voor de ontwikkeling van de PB C/092/99 van 1.4.1999
landbouwsector

UMBRIA N 568 /1998 23.3.1999 Ontwikkeling van de samenwerking in de PB C/099/99 van 10.4.1999
agro-levensmiddelensector

MARCHE N 573 /1998 15.4.1999 Steun ten behoeve van de ezels- en PB C/129/99 van 8.5.1999
paardenfokkerij

SARDEGNA N 182 /1998 21.4.1999 Regionale wet van 4/2.1998: uitgaven PB C/220/99 van 31.7.1999
EOGFL-Oriëntatie

N 136 /1999 11.5.1999 Maatregelen voor de opslag van in 1998 PB C/166/99 van 12.6.1999
geproduceerde aardappelen

N 120 /1999 26.5.1999 Bepalingen ter uitvoering van de sectorale PB C/187/99 van 3.7.1999
overeenkomst 1998 voor de verwerking van 
aardappelen

TOSCANA N 31 /1999 28.5.1999 Promotie van landbouwproducten voor het PB C/187/99 van 3.7.1999
jaar 1999

N 151 /1999 3.6.1999 Project «Consorzio Calalasco del Pomodoro PB C/194/99 van 10.7.1999
S.c.a.r.l.” RIBS SpA

TOSCANA N 222 /1999 9.6.1999 Programma Leader II (Toscane): met PB C/194/99 van 10.7.1999
uitsterving bedreigde «Maremma»-ras

FRIULI NN 150 /1998 26.5.1999 Maatregelen ten gunste van de landbouw in PB C/203/99 van 17.7.1999
VENEZIA berggebieden
GIULIA

LIGURIA N 372/A/1998 21.6.1999 Maatregelen ten gunste van de biologische 
landbouw

TOSCANA N 42 /1999 2.7.1999 Steun voor de zuivelproductiesector PB C/225/99 van 7.8.1999

VENETO N 474 /1998 27.7.1999 Steun in de sector groenten en fruit PB C/253/99 van 4.9.1999

ABRUZZO N 645 /1998 2.7.1999 Garantiefonds voor de landbouwsector PB C/225/99 van 7.8.1999

TOSCANA N 496 /1998 2.7.1999 Valorisering van bepaalde landbouwproducten

N 27 /1999 8.7.1999 Verhuizing van een tomatenverwerkende 
installatie om milieuvoorschriften na te leven

NN 113 /1997 20.7.1999 Interregionaal programma “Landbouw en PB C/253/99 van 4.9.1999
kwaliteit”

MARCHE N 183 /1998 20.7.1999 Steunmaatregelen in de wijnsector PB C/253/99 van 4.9.1999

PUGLIA N 736 /1997 20.7.1999 Maatregelen ten behoeve van de zuivelsector: PB C/253/99 van 4.9.1999
RIBS. Project Puglia Latte

BOLZANO- N 252 /1998 30.7.1999 Steun voor de veeteelt PB C/259/99 van 11.9.1999
BOZEN

NN 112 /1997 20.7.1999 Interregionaal programma “Technische PB C/259/99 van 11.9.1999
bijstand voor veeteelt”

TOSCANA N 620 /1998 11.8.1999 Wetgeving in de bosbouw PB C/264/99 van 18.9.1999

N 45 /1999 12.8.1999 Plaatselijke ontwikkeling («Sangro Aventino») PB C/264/99 van 18.9.1999

N 129 /1999 19.8.1999 Reclame voor landbouwproducten PB C/272/99 van 25.9.1999

PIEMONTE N 376 /1999 3.9.1999 Voorschriften inzake de ontwikkeling van PB C/288/99 van 9.10.1999
de biologische landbouw

N 128 /1999 3.9.1999 Uitbreiding van de CIPE-instrumenten PB C/288/99 van 9.10.1999

N 119 /1999 3.9.1999 Steun in de sector zuivel PB C/288/99 van 9.10.1999

N 149 /1999 29.9.1999 Veronesi-project — RIBS SpA PB C/326/99 
van 13.11.1999

N 259 /1999 7.10.1999 Voorschriften voor de diensten voor de PB C/326/99 
ontwikkeling van de agrovoedingssector van 13.11.1999

LIGURIA N 223 /1999 7.10.1999 Normen in de bosbouwsector en inzake PB C/326/99 
hydrogeologische inrichting van 13.11.1999
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TOSCANA N 261 /1997 13.10.1999 Steun voor producentengroeperingen; C/332/99 van 20.11.1999
opstartsteun

N 453 /1999 22.10.1999 Territoriaal werkgelegenheidspact PB C/340/99 
«Appennino Centrale» van 27.11.1999

MARCHE N 52/B/1999 22.10.1999 De door de aardbeving van 26 september 1997 PB C/340/99 
getroffen economische activiteiten weer op van 27.11.1999
gang brengen

ABRUZZO N 377 /1999 26.10.1999 Regionaal programma voor de aardappelteelt PB C/351/99 van 4.12.1999

MARCHE N 575 /1998 26.10.1999 Programma Leader II PB C/351/99 van 4.12.1999

N 307/B/1998 8.11.1999 Wetsdecreet nr. 173 van 30.4.1998 (artikel 1, PB C/359/99 
lid 3 en artikel 13, lid 1) van 11.12.1999

TOSCANA N 408 /1999 9.12.1999 Wijzigingen in het Promotieprogramma voor PB C/012/00 van 15.1.2000
landbouwproducten voor 1999

N 266 /1999 9.12.1999 De luzerneproductie PB C/012/00 van 15.1.2000

PIEMONTE N 622 /1999 13.12.1999 Modernisering van het agro-industrieel stelsel PB C/012/00 van 15.1.2000

ABRUZZO N 88 /1999 13.12.1999 Maatregelen ten behoeve van PB C/012/00 van 15.1.2000
telersverenigingen

MOLISE N 311 /1998 13.12.1999 Maatregelen ten behoeve van bedrijven die PB C/012/00 van 15.1.2000
zijn getroffen door endemische runderleukose

VENETO N 360/1998 15.11.1999 Steun voor landbouwproducten

PUGLIA N 80/1998 22.12.1999 Financiële discipline in de landbouw

MARCHE N 671/1997 8.11.1999 Voorschriften voor de fokkerij PB C/359/99 
van 11.12.1999

PIEMONTE N 632/1998 22.12.1999 Goedkope leningen in de landbouwsector 
vanaf 1 juli 1998

SICILIA N 346/1999 22.12.1999 Herstructureringsproject voor de kaasfabriek
van Corleone

EMILIA- N 610/1999 16.12.1999 Steun voor landbouw- en agro-industriële 
ROMAGNA bedrijven voor het deelnemen aan jaarbeurzen

NN 114/1999 25.11.1999 LEADER II PB C/012/00 van 15.1.2000

Luxemburg
N 109 /1999 22.4.1999 Steun voor de aardappelteelt PB C/151/99 van 29.5.1999

N 250 /1999 3.6.1999 Steun in de graansector PB C/194/99 van 10.7.1999

N 83 /1998 28.7.1999 Schadeloosstelling van de sector voor PB C/264/99 van 18.9.1999
oogstverliezen als gevolg van de 
uiterst slechte weersomstandigheden in 1997

N 295/1999 10.11.1999 Agromonetaire overgangssteun

Nederland
N 510 /1998 28.1.1999 Promotie van de biologische landbouw PB C/047/99 van 20.2.1999

Wijziging RSBP

N 591 /1998 16.2.1999 Tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer PB C/081/99 van 24.3.1999

N 19 /1999 12.3.1999 Regeling oogstschade 1998 PB C/092/99 van 1.4.1999

NN 8 /1999 3.3.1999 Verhoging subsidiebegroting steunmaatregel PB C/092/99 van 1.4.1999
N 770/97 (tijdelijke voorschriften 
natuurbehoud)

N 466 /1998 15.4.1999 Vrijstelling van inkomstenbelasting voor PB C/129/99 van 8.5.1999
subsidies

N 424 /1998 21.6.1999 Steun voor glastuinbouw Noord-Holland

N 671 /1998 18.5.1999 Steun aan de Stichting Keten Kwaliteit en PB C/173/99 van 19.6.1999
Melk

N 451 /1998 23.6.1999 Steun en parafiscale heffingen in de sector PB C/233/99 van 14.8.1999
pluimvee en eieren, konijnen, vossen en 
nertsen
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N 173 /1999 4.5.1999 Saneringsregeling asbestwegen PB C/187/99 van 3.7.1999

N 92 /1999 8.6.1999 Vrijstelling van inkomstenbelasting voor PB C/194/99 van 10.7.1999
subsidies voor individuele proefprojecten

N 10 /1999 8.7.1999 Subsidie voor investeringen in de PB C/233/99 van 14.8.1999
vlasvezelverwerking

N 350 /1999 20.7.1999 Wijziging van parafiscale heffingen in de PB C/259/99 van 11.9.1999
bosbouwsector

N 334 /1999 20.7.1999 Verhoging heffingen in de sector pluimvee PB C/259/99 van 11.9.1999
en eieren

N 20 /1999 28.7.1999 Flankerende maatregelen in het kader van de PB C/306/99 
herstructurering van de varkenshouderij van 23.10.1999

N 339 /1999 31.8.1999 Vernieuwing landelijk gebied PB C/280/99 van 2.10.1999

NN 115 /1999 29.9.1999 Steun en parafiscale heffingen in de wijnsector PB C/332/99
van 20.11.1999

N 526 /1999 13.10.1999 Parafiscale heffingen ter financiering van PB C/340/99 
maatregelen voor zetmeelaardappelen van 27.11.1999

NN 117 /1999 26.10.1999 Parafiscale heffing voor de financiering van PB C/359/99 
de capaciteitsvermindering in de van 11.12.1999
varkensslachtsector

NN 93 /1998 23.6.1999 Vlasfonds ter bevordering van PB C/359/99 
wetenschappelijk onderzoek en verkoop van 11.12.1999

NN 131/1999 8.12.1999 Steun in de sector fruit en groenten

N 589/B/1998 8.12.1999 Uitbreiding van de CO2/energieheffing, 
nultarief voor aardgas in de kasteeltsector

N 636/1999 24.11.1999 Milieusteun (SPOM)

Portugal
N 615 /1998 11.2.1999 Maatregelen ten behoeve van de coöperaties PB C/069/99 van 12.3.1999

en de producentengroeperingen, in verband 
met bijzondere weersomstandigheden

N 612 /1998 11.2.1999 Verzamelen van gegevens over de bosbouw PB C/069/99 van 12.3.1999

N 578 /1998 19.2.1999 Maatregelen ten behoeve van de door de PB C/081/99 van 24.3.1999
overstromingen van oktober en november 
1997 getroffen landbouwbedrijven

N 190 /1999 8.7.1999 Maatregelen ten gunste van landbouwers die PB C/233/99 van 14.8.1999
hebben geleden onder abnormale 
weersomstandigheden

NN 42 /1999 28.7.1999 Modernisering en ontwikkeling van de PB C/272/99 van 25.9.1999
landbouw en de bosbouw

N 160 /1999 19.8.1999 Wijziging SIPAC — geïntegreerd PB C/272/99 van 25.9.1999
verzekeringssysteem tegen slechte 
weersomstandigheden

N 424 /1999 3.9.1999 Steun voor de opslag van aardappelen en PB C/288/99 van 9.10.1999
kredieten voor de aankoop van 
consumptieaardappelen

N 267 /1999 21.10.1999 Steun voor de etikettering van rundvlees, PB C/340/99 
varkensvlees en vlees van pluimvee van 27.11.1999

N 320 /1999 9.12.1999 Maatregelen ten behoeve van producenten PB C/012/00 van 15.1.2000
die door de cyclonen in december 1998 zijn 
getroffen

Spanje
PAIS VASCO N 499 /1998 21.1.1999 Maatregelen in de veeteelt — ALAVA PB C/042/99 van 17.2.1999

ARAGON N 559 /1998 28.1.1999 Steun voor de verbetering van de verwerking PB C/047/99 van 20.2.1999
en de afzet van landbouwproducten

GALICIA N 32 /1999 11.2.1999 Steun voor de bijenteelt PB C/069/99 van 12.3.1999
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CANARIAS N 707 /1998 19.2.1999 Maatregelen betreffende de uitrusting voor PB C/081/99 van 24.3.1999
een boomkwekerij

COMUNIDAD N 677 /1998 26.3.1999 Steun ter verbetering van de verwerking en PB C/099/99 van 10.4.1999
DE MADRID de afzet van landbouwproducten

REGION N 76 /1999 31.3.1999 Steun aan landbouworganisaties voor de 
DE MURCIA afzet en de verwerking van 

landbouwproducten

N 175 /1999 3.5.1999 Steun voor bepaalde levensmiddelenbedrijven PB C/159/99 van 5.6.1999

CASTILLA N 514 /1998 18.5.1999 Maatregelen ter compensatie van de slechte PB C/173/99 van 19.6.1999
Y LEON weersomstandigheden in de lente 1997

PRINCIPADO N 74/A/1999 26.5.1999 Samenwerkingsproject tussen de regio Asturië PB C/187/99 van 3.7.1999
DE ASTURIAS en de landbouwkredietbank

PRINCIPADO N 207 /1999 28.5.1999 Maatregelen ten gunste van bijenhouderijen PB C/187/99 van 3.7.1999
DE ASTURIAS

N 705 /1998 28.5.1999 Maatregelen ter bevordering van met PB C/187/99 van 3.7.1999
uitsterven bedreigde Spaanse rassen

NN 25 /1999 11.5.1999 Decreet 35/1993 van 13 april 1993 betreffende PB C/225/99 van 7.8.1999
de financiering van bedrijfskapitaal in de
landbouwsector

CASTILLA N 168 /1999 11.5.1999 Steun ten behoeve van de pensioenen van PB C/194/99 van 10.7.1999
Y LEON akkerbouwers en veetelers

COMUNIDAD N 188 /1999 8.6.1999 Aanplant van wijngaarden — PB C/194/99 van 10.7.1999
DE MADRID oorsprongsbenaming «Vinos de Madrid»

CATALUNA N 87 /1999 11.6.1999 Maatregelen ten gunste van het MKB — PB C/203/99 van 17.7.1999
Catalonië

CANTABRIA N 297 /1999 18.6.1999 Steun voor de aankoop van mannelijke PB C/213/99 van 24.7.1999
fokdieren

CASTILLA N 279 /1999 18.6.1999 Steun voor bijenhouderijen PB C/213/99 van 24.7.1999
Y LEON

N 254 /1999 18.6.1999 Steun voor het schoonmaken en ontsmetten PB C/213/99 van 24.7.1999
van voertuigen voor vervoer van vee

CATALUNA N 263/A/1999 26.7.1999 Ondersteuning bij het verkrijgen van de PB C/253/99 van 4.9.1999
ISO 9000-certificering

CATALUNA N 262/A/1999 26.7.1999 Steun ter bevordering van de kwaliteit en de PB C/253/99 van 4.9.1999
productiviteit van ondernemingen

N 255 /1999 28.7.1999 Steun aan veehoudersverenigingen PB C/253/99 van 4.9.1999

CANTABRIA N 285 /1999 27.9.1999 Steun voor de verbetering van de PB C/313/99 
melkveebedrijven van 30.10.1999

COMUNIDAD N 544 /1999 21.10.1999 Steun voor eigendomsverwerving PB C/340/99 
VALENCIANA van 27.11.1999

CASTILLA N 493 /1999 21.10.1999 Steun in de veeteeltsector PB C/340/99 
Y LEON van 27.11.1999

CANTABRIA N 603 /1999 8.11.1999 Steun voor een kaasfabriek (PYNE-initiatief) PB C/359/99
van 11.12.1999

COMUNIDAD N 400 /1999 8.11.1999 Programma’s ter verbetering van de kwaliteit PB C/359/99 
VALENCIANA van olijfolie van 11.12.1999

N 571 /1999 9.11.1999 Steun voor de aardappelsector PB C/359/99
van 11.12.1999

Zweden
N 544 /1998 28.1.1999 Instandhouding van de natuurlijke en de PB C/047/99 van 20.2.1999

culturele omgeving in het gebied waar de
rendierhouderij wordt beoefend

N 83 /1999 8.9.1999 Agromonetaire compenserende steun PB C/359/99
van 11.12.1999

N 185/1999 22.12.1999 Steun ten gunste van cerealia AB —
milieumaatregelen
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Verenigd Koninkrijk
N 616 /1998 29.1.1999 Regeling inzake landschapsbeheer PB C/047/99 van 20.2.1999

N 25 /1999 17.2.1999 Wijziging regeling landschapsbeheer PB C/081/99 van 24.3.1999

N 156 /1999 21.4.1999 Steunregeling in de sector schapen PB C/159/99 van 5.6.1999

WALES N 662 /1998 29.4.1999 WELSH FOOD STRATEGY PB C/159/99 van 5.6.1999

N 239 /1999 23.6.1999 Tijdelijke agromonetaire steun — PB C/233/99 van 14.8.1999
rundvleessector

N 337 /1999 11.8.1999 Beheer van bosgrond van kleine PB C/264/99 van 18.9.1999
landbouwbedrijven

N 338 /1999 12.8.1999 Gebieden met een kwetsbaar milieu-niveau PB C/264/99 van 18.9.1999

NORTHERN N 467 /1999 18.10.1999 Investeringsaftrek voor het eerste jaar PB C/332/99 
IRELAND van 20.11.1999

SCOTLAND N 547 /1999 22.10.1999 Orkney Islands Council JOCE C/340/99
du 27.11.1999

WALES N 330 /1999 22.10.1999 Steun voor milieumaatregelen in de JOCE C/340/99
landbouw (Tir Gofal) du 27.11.1999

N 487 /1999 26.10.1999 Tijdelijke agromonetaire steun — Regelingen PB C/359/99 
voor de akkerbouw en de hopteelt van 11.12.1999

N 483 /1999 26.10.1999 Tijdelijke agromonetaire steun — Regelingen PB C/359/99 
voor de akkerbouw en de hopteelt van 11.12.1999

N 599 /1999 13.12.1999 Registers voor rundvee- en schapenhouders PB C/012/00 van 15.1.2000

N 241/1999 8.12.1999 Tijdelijke agromonetaire steun — 
Regeling voor rundvlees

N 537/1999 15.11.1999 Detachering bij de vereniging van Britse 
kaasmakers

N 621/1999 25.11.1999 Agromonetaire overgangscompensatie — 
vlas- en hennepregeling

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

België
N 380 /1998 17.2.1999 Vergoedingen in het kader van het mestdecreet PB C/129/99 van 8.5.1999

Denemarken
N 489 /1998 3.3.1999 Wijziging van een parafiscale regeling in de

pluimveesector. Preventie en bestrijding van
de Gumboroziekte

Frankrijk
N 79 /1999 29.9.1999 Steun voor de aanpassing van de wijnbouw PB/C/359 van 11.12.1999

in de regio Charentes

Duitsland
THUERINGEN NN 108 /1998 3.3.1999 Steunmaatregelen voor de productie van PB C/120/99 van 1.5.1999

fruit en groenten

MECKLEN- N 22/A/1998 21.4.1999 Verkoopbevordering van landbouwproducten PB C/213/99 van 24.7.1999
BURG-
VORPOMMERN

THUERINGEN NN 28 /1999 4.5.1999 Garantie voor een bedrijf in de sector PB C/238/99 van 21.8.1999
vleesverwerking: Greussener Salamifabrik
GMBH

N 258 /1998 13.10.1999 Steunmaatregelen in de suikersector PB/C/359 van 11.12.1999
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THUERINGEN NN 90 /1997 26.10.1999 RHONGOLD MOLKEREI FRICKE GMBH
& CO. KALTENSUNDHEIM

Ierland
NN 23 /1999 8.7.1999 Steun in verband met het verlies aan PB C/280/99 van 2.10.1999

wintervoer (februari 1999)

Italië
SARDEGNA N 182 /1998 21.4.1999 Regionale wet van 4 februari 1998. Uitgaven PB C/220/99 van 31.7.1999

EOGFL-Oriëntatie

Nederland
N 534 /1997 20.7.1999 Parafiscale financieringsheffingen PB C/280/99 van 2.10.1999

N 20 /1999 28.7.1999 Flankerende maatregelen in het kader van de PB C/306/99 
herstructurering van de varkenshouderij van 23.10.1999

Portugal
N 704 /1998 4.5.1999 Maatregelen ten gunste van de productie PB C/220/99 van 31.7.1999

van zeugen

Spanje
EXTREMADURA NN 25 /1999 11.5.1999 Decreet 35/1993 van 13 april, financiering PB C/225/99 van 7.8.1999

van bedrijfskapitaal in de landbouwsector

NN 26 /1999 11.5.1999 Besluit van 8 juli 1998: steun ten behoeve PB C/233/99 van 14.8.1999
van tuinbouwproducten die voor industriële 
verwerking bestemd zijn 97/98

Zweden
NN 149 /1998 13.10.1999 Steun aan NYA HOLMLUNDS LIVS AB. PB C/359 van 11.12.1999

1.4. Steungevallen waarvoorde Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag met
een positieve eindbeschikking heeft beëindigd en de steun verenigbaar met de gemeenschappe-
lijke markt heeft verklaard

Duitsland
THUERINGEN C 16 /1999 13.10.1999 Maatregelen ten faveure van de productie JOCE C/120/99

van fruit en groenten

MECKLENBURG- C 23 /1999 25.11.1999 Verkoopbevordering van landbouwproducten
VORPOMMERN

Griekenland
C 68 /1998 26.10.1999 Maatregelen ten gunste van nieuwe 

landbouwers

Italië
C 56 /1996 11.5.1999 Steunmaatregelen ten gunste van de PB L/236/99 van 7.9.1999

suikersector

CAMPANIA C 29 /1996 23.6.1999 Campanië — regionale wet 31/90

TOSCANIA C 57 /1998 10.11.1999 Steunmaatregelen in de rundveesector 
chianinaras (1997-1999) Toscane

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN 337



Nederland
C 80 /1998 8.12.1999 Steun voor het ophalen van varkens

Verenigd Koninkrijk
NORTHERN C 76 /1998 9.6.1999 Steunregeling ten behoeve van varkenshouders PB L/227/99 van 28.8.1999
IRELAND

1.5. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag
met een negatieve of gedeeltelijk negatieve eindbeschikking heeft beëindigd en de steun
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Oostenrijk
C 57 /1996 3.2.1999 Vermindering van de belasting op de verkoop PB L/305/99 

en de belasting op gegiste dranken van 30.11.1999

NIEDER- C 82/1998 8.12.1999 Richtsnoeren ter bevordering van de 
OESTERREICH geitenkweek

Griekenland
C 60 /1994 20.7.1999 Griekse katoenfederatie

Italië
SARDEGNA C 51 /1996 30.3.1999 Besluit van 24 oktober 1995 (artikel 16 van 

regionale wet 9/62) betreffende 
kredietverlening in de zuivelsector

C 56 /1996 11.5.1999 Steun ten gunste van de suikersector PB L/236/99 van 7.9.1999

CAMPANIA C 29 /1996 23.6.1999 Campanië — regionale wet 31/90

SICILIA C 1 /1998 22.12.1999 Garantiefonds ten gunste van de sector fruit 
en groenten

TOSCANA C 57 /1998 10.11.1999 Steunmaatregelen in de rundveesector 
chianinaras (1997-1999) Toscane

C 36 /1998 10.11.1999 Wijzigingen van het Garantiefonds voor de 
consolidatie van schulden van KMO’s, 
doelstelling 1 — landbouwsector

Nederland
C 34 /1997 20.7.1999 Steunmaatregelen en parafiscale heffingen 

ten gunste van promotie voor de sierteelt

Portugal
C 65 /1997 25.11.1999 Schuldvermindering van intensieve 

veeteeltbedrijven en het weer op gang 
brengen van de economische activiteit in 
de varkenshouderij

Spanje
EXTREMADURA C 37 /1999 22.12.1999 Decreet 35/1993 van 13 april 1993, 

financiering van bedrijfskapitaal in de 
landbouwsector

C 38 /1999 22.12.1999 Besluit van 8 juli 1998 houdende vaststelling
van steunmaatregelen voor 
tuinbouwproducten die bestemd zijn voor 
industriële verwerking 97/98
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1.6. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure heeft beëindigd wegens het intrekken
door de lidstaat van de voorgenomen maatregelen

Denemarken
C 15/1999 23.6.1999 Wijzigingen van een parafiscale regeling in 

de pluimveesector — preventie en bestrijding
van de Gumboroziekte

Italië
VENETO C 53 /1998 17.2.1999 Goedkope kortetermijnkredieten in de PB C/099/99 van 10.4.1999

landbouwsector

EMILIA- C 4/1996 20.7.1999 Maatregelen ten gunste van collectieve PB C/313/99 
ROMAGNA garanties in de landbouw en agro-industriële van 30.10.199

sector

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

Italië
MARCHE C 6/1994 20.7.1999 Biologische landbouw — regionale wet 44/92 PB C/313/99

van 30.10.1999

Portugal
NN 42 /1999 28.7.1999 Modernisering en ontwikkeling van de PB C/272/99 van 25.9.1999

landbouw en de bosbouw

1.8. Overige beschikkingen van de Commissie

Finland
N 314 /1998 3.2.1999 Steun voor bosbouwmaatregelen (Aaland) PB C/021/99 van 26.1.1999

Duitsland
C 17 /1998 20.1.1999 Enteignungs- und 

Ausgleichleistungs-Gesetz

Griekenland
C 32/1998 17.3.1999 Vereffening van schulden van PB C/120/99 van 1.5.1999

landbouwcoöperaties en andere 
ondernemingen

Spanje
ANDALUCIA C 26 /1997 3.2.1999 Steun aan de Hijos de Andres Molina PB L/193/99 van 26.7.1999

SA (HAMSA)
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2. In de visserijsector

2.1. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard,
zonder de onderzoekprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden

Nederland
N 405/98 16.7.1998 FONDS VOOR MOSSELPROMOTIE PB C 072/99 van 16.3.1999

N 406/98 16.7.1998 FONDS VOOR MOSSELPROMOTIE PB C 072/99 van 16.3.1999

N 502/98 4.9.1998 CAPACITEITSVERMINDERING IN DE ZEEVISSERIJ PB C 32/99 van 6.2.1999

N 679/98 10.12.1998 UITRUSTING VISSERSHAVEN PB C 88/99 van 30.3.1999

N 683/98 14.12.1998 PROMOTIE KWEEKVIS EN ONDERZOEK VISTEELT PB C 264/99 van 18.9.1999

N 684/98 15.12.1998 SECTOR GARNALENVISSERIJ PB C 166/99 van 12.6.1999

N 99/99 25.2.1999 AFZETBEVORDERING VISSERIJPRODUCTEN PB C 213/99 van 24.7.1999

N 294/99 19.5.1999 PROMOTIECAMPAGNE AQUACULTUUR PB C 253/99 van 4.9.1999

N 440/99 2.8.1999 WIJZIGING BESTAANDE STEUN VOOR PB C 332/99 van 20.11.1999
PROMOTIECAMPAGNE VOOR GARNALEN

N 454/99 9.8.1999 DIVERSIFICATIE VISSERSHAVENS PB C 332/99 van 20.11.1999

N 527/99 31.8.1999 SUBSIDIE KOSTEN EXTERNE ADVISERING PB C 359/99 van 11.12.1999
VISAFSLAGEN.

Spanje
N 401/B/98 17.7.1998 VERWERKING EN AFZET VAN VISSERIJPRODUCTEN PB C 011/99 van 15.1.1999

N 560/98 8.10.1998 STEUNVERLENING AAN BEROEPSVERENIGINGEN IN PB C 11/99 van 15.1.1999
DE VISSERIJSECTOR

N 639/98 24.11.1998 WIJZIGING VAN EEN REGIONAAL BASISDECREET PB C 144/99 van 22.5.1999
BETREFFENDE DE STEUNVERLENING TEN 
BEHOEVE VAN DE VISSERIJ- EN 
AQUACULTUURSECTOR (BASKENLAND)

N 74/B/99 8.2.1999 STEUN IN DE VORM VAN EEN VERLAAGDE RENTEVOET PB C 225/99 van 7.8.1999
(ASTURIAS)

N 81/99 12.2.1999 TIJDELIJK UIT DE VAART NEMEN VAN DE MET PB C 213/99 van 24.7.1999
DE ZEGEN VISSENDE SARDINEVLOOT (ANDALUSIË)

N 123/99 8.3.1999 STEUN VOOR HET TIJDELIJK UIT DE VAART NEMEN PB C 298/99 van 16.10.1999
VAN VISSERSVAARTUIGEN IN HET KADER VAN DE 
OVEREENKOMST MET MAROKKO

N 181/99 29.3.1999 PROEFPROJECTEN EXPERIMENTELE VISSERIJ PB C 272/99 van 24.9.1999

N 206/99 15.4.1999 INITIATIEF PESCA PB C 213/99 van 24.7.1999

N 263/B/99 5.5.1999 STEUN VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE ISO PB C 288/99 van 9.10.1999
9000-KEUR. (CATALONIË)

N 387/99 21.6.1999 STEUN VOOR DE AQUACULTUUR (KWEEK VAN PB C 298/99 van 16.10.1999
SCHAAL- EN WEEKDIEREN)

N 388/99 21.6.1999 STEUN VOOR DE AQUACULTUUR (KWEEK VAN PB C 272/99 van 24.9.1999
SCHAAL- EN WEEKDIEREN)

NN 37/99 26.2.1999 TIJDELIJK UIT DE VAART NEMEN VAN DE MET DE PB C 213/99 van 24.7.1999
ZEGEN VISSENDE SARDINEVLOOT (GALICIË)

Duitsland
N 124/99 4.3.1999 GEMEENSCHAPSINITIATIEF PESCA (MECKLENBURG- PB C 166/99 van 12.6.1999

VOORPOMMEREN)

N 559/99 13.9.1999 VERBETERING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE PB C 365/99 van 18.12.1999
VERWERKING EN DE AFZET VAN VISSERIJPRODUCTEN

NN 172/97 12.11.1997 STEUN AAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN PB C ………van
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Denemarken
N 527/98 22.9.1998 VERLENING VAN STEUN VOOR DE ONTWIKKELING PB C 11/99 van 15.1.1999

VAN PRODUCTEN IN DE LANDBOUW- EN 
VISSERIJSECTOR EN VOOR DE EXPERIMENTELE 
VISSERIJ

N 666/98 1.12.1998 STEUN VOOR HET SLOPEN VAN VISSERSVAARTUIGEN PB C 72/99 van 16.3.1999

N 47/99 13.1.1999 VISSERIJWET (CONSOLIDATIE) PB C 113/99 van 24.4.1999

N 64/99 19.1.1999 STEUN VOOR DE ONTWIKKELING VAN PRODUCTEN PB C 166/99 van 12.6.1999
IN DE LANDBOUW- EN VISSERIJSECTOR EN VOOR
DE EXPERIMENTELE VISSERIJ

N 89/99 15.1.1999 VISSERIJBANK VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN PB C 151/99 van 29.5.1999

N 147/99 17.3.1999 SUBSIDIES VOOR DE BOUW VAN VISSERSVAARTUIGEN PB C259/99 van 11.9.1999

N 331/99 16.6.1999 STEUN VOOR DE BESTRIJDING VAN VISZIEKTEN PB C 288/99 van 9.10.1999

Portugal
N 347/99 23.6.1999 FONDS VOOR LOONCOMPENSATIE TEN BEHOEVE VAN PB C 326/99van 13.11.1999

DE VISSERIJSECTOR

N 365/99 31.12.1999 PROGRAMMA-OVEREENKOMSTEN PB C 379/99 van 31.12.1999

NN 129/97 12.8.1997 STEUN ALS VERGOEDING VAN DE SCHADE (AZOREN) PB C 129/99 van 8.5.1999

Frankrijk
N 551/98 1.10.1998 STEUN VOOR VISSERSBEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN PB C 340/99van 27.11.1999

N 183/99 6.4.1999 NATIONAAL BORGSTELLINGSFONDS PB C 181/99 van 26.6.1999

N 500/99 31.8.1999 PARAFISCALE HEFFINGEN TEN GUNSTE VAN OFIMER PB C 340/99 van 27.11.1999

NN 4/98 9.12.1997 STEUN VOOR DE MARINEAQUACULTUUR PB C 213/99 van 24.7.1999

Italië
N 364/98 30.6.1998 COMMUNAUTAIR INITIATIEF PESCA PB C 084/99 van 26.3.1999

N 372/C/98 6.7.1998 MAATREGELEN OM EEN UIT MILIEUOOGPUNT PB C 144/99 van 22.5.1999
VERANTWOORDE VISSERIJ EN AQUACULTUUR TE 
BEVORDEREN (LIGURIË)

N 21/99 21.12.1998 VOORSCHRIFTEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE PB C 306/99 van 23.10.1999
VISSERIJ EN MAATREGELEN INZAKE BEHEER EN 
VALORISATIE VAN DE VISRIJKDOMMEN (SARDINIË)

N 116/99 24.2.1999 STILLEGGING VISSERIJACTIVITEITEN (SARDINIË) PB C 203/99 van 17.7.1999

N 419/99 21.7.1999 STOPZETTING VAN DE VISSERIJ OM TECHNISCHE PB C 306/99 van 23.10.1999
REDENEN. BEGELEIDENDE SOCIALE MAATREGELEN

NN 179/97 3.12.1997 STAATSSTEUN AAN COÖPERATIES OF GROEPERINGEN PB C 84/99 van 26.3.1999
DAARVAN VOOR HET BEHEER VAN VISAFSLAGEN
(ABRUZZEN)

NN 183/97 11.12.1997 STEUN OM DE INSTANDHOUDING EN HET BEHEER PB C 203/99 van 17.7.1999
VAN DE VISBESTANDEN TE BEVORDEREN

NN 24/98 20.2.1998 STEUNREGELING VOOR DE HERSTRUCTURERING VAN PB C 84/99 van 26.3.1999
DE SECTOR VISSERIJ EN AQUACULTUUR

NN 39/98 31.3.1998 MAATREGELEN VOOR DE VISSERIJ PB C 11 van 15.1.1999

NN 101/98 22.9.1998 WET NR. 164 VAN 12 MEI 1998 BETREFFENDE PB C……..van
MAATREGELEN VOOR DE VISSERIJ EN DE
AQUACULTUUR

NN 119/98 29.10.1998 REGIONALE WET NR. 25 VAN 1.12.1998 (SICILIË) PB C 203/99 van 17.7.1999

Finland
NN 71/97 22.1.1997 STEUN TEN GUNSTE VAN ZALMVISSERS VOOR PB C 81/99 van 24.3.1999

TIJDELIJKE STOPZETTING
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Verenigd Koninkrijk
N 507/99 24.8.1999 STEUNPROGRAMMAVOOR DE VISSERIJ IN ANGUS PB C 340/99 van 27.11.1999

3. In de transportsector

3.1. Artikel 87 niet van toepassing

NN 109/1998 VK LUCHTHAVEN VAN MANCHESTER 26.5.1999

3.2. Besluiten geen bezwaar te maken

N 404/1998 NL STEUN TEN GUNSTE VAN HET PERSONENVERVOER 3.3.1999

N 635/1998 E STEUN TEN FAVEURE VAN RALUY 3.3.1999

N 638/1998 I DE LUCHTHAVEN VAN HET EILAND ELBA 30.3.1999

N 102/1999 IRL ZEEVERVOER — BELASTINGMAATREGELEN 21.4.1999

N 588/1998 DK GOEDERENVERVOER — STEUN TER COMPENSATIE VAN 21.4.1999
DE EXTERNE KOSTEN

N 191/1999 E GIROMAN 4.5.1999

N 192/1999 E AUTOTRASPORTESARAGONES 4.5.1999

NN 35/1999 B BAGGERSECTOR EN KOOPVAARDIJ 4.5.1999

N 200/1999 E INTERINSULAIR ZEEVERVOER — BALEAREN 26.5.1999

N 231/1999 IRL PROGRAMMA VOOR ZEELIEDEN 9.6.1999

N 521/1998 E GOEDERENVERVOER OVER DE WEG (PROJECT EUROGATE)

N 121/1999 A STEUN VOOR GECOMBINEERD VERVOER 8.7.1999

N 302/1999 E MARI RENOM 19.7.1999

N 404/1999 E STAATSGARANTIES VOOR DE VERWERVING VAN 20.7.1999
VAARTUIGEN

N 396/1999 I VRIJSTELLING VAN SOCIALE LASTEN VOOR CABOTAGE 28.7.1999
IN HET ZEEVERVOER

N 196/1999 E INBERCONDOR BARCELONA 30.7.1999

N 399/1999 IT SOCIALE TARIEVEN SICILIË 3.9.1999

N 368/1999 E IBERIA 3.9.1999

N 713/1997 EL MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET PROJECT RION 29.9.1999
ANTIRION

N 462/1999 EL WEGENINFRASTRUCTUUR 29.9.1999

N 491/1999 E VUT-PREMIES VOOR ZELFSTANDIGE WEGVERVOERDERS 21.10.1999

N 293/1999 B VLAAMSE INTERMODALE KRING 26.10.1999

N 199/1999 NL OPENBAAR PERSONENVERVOER 2000 10.11.1999

N 568/1999 F GOEDERENVERVOER OVER DE BINNENWATEREN 10.11.1999

N 569/1999 D STEUN VOOR DE OPLEIDING VAN SCHEEPSJONGENS 10.11.1999

N 412/1998 IT GECOMBINEERD VERVOER EN WEGVERVOER IN DE 8.12.1999
REGIO MARCHE

N 389/1999 I HERGROEPERING VAN WEGVERVOERDERS 22.12.1999

N 237/1999 IT STEUN VOOR AANVULLENDE DIENSTEN BIJ LOCALE 15.10..1999
PASSAGIERSDIENSTEN IN DE REGIO PIEMONTE

3.3. Besluiten tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag

NN 68/1999 I GRUPPO TIRRENIA 8.7.1999

NN 83/1999 B OPLEIDINGSSTEUN SABENA 20.7.1999

NN 51/1999 NL GECOMBINEERD VERVOER ROTTERDAM 21.4.1999
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C 32/1993 E STEUN AAN FERRIES GOLFO DE VIZCAYA 26.5.1999

N 351/1998 F BELASTINGVRIJSTELLING VOOR DE HAVENINSTALLATIES 26.5.1999
VAN DE ONDERHOUDSBEDRIJVEN

3.4. Negatieve eindbeschikkingen

C 42/1999 F BELASTINGVRIJSTELLING VOOR DE HAVENINSTALLATIES 22.12.1999
VAN DE ONDERHOUDSBEDRIJVEN

3.5. Positieve eindbeschikkingen

C 2/1997 NL VOORBEREIDINGSKOSTEN INTERMODAAL VERVOER 21.4.1999

C 21/1998 IT HERSTRUCTURERING VAN DE WEGVERVOERMARKT 4.5.1999

C 59/1998 NL BARGE CONTROL 10.11.1999

C 42/1999 F BELASTINGVRIJSTELLING VOOR DE HAVENINSTALLATIES 22.12.1999
VAN DE ONDERHOUDSBEDRIJVEN

3.6. Voorstel tot dienstige maatregelen

E 4/1999 A AUTOSNELWEG TIROL 3.3.1999

E 6/1999 I DPR 902 VAN 9.11.1976 8.7.1999

E 7/1999 ITA FUNIVARIA 22.12.1999

Corrigendum in 2000

E — Arresten van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap

1. Gerecht van eerste aanleg
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Zaak Partijen Datum Gepubliceerd in

T129/95, Neue Maxhütte Stahlwerke e.a./ Commissie 21.1.1999 [1999] Jurispr. II-17
T-2/96, («Neue Maxhütte I — CFI»)
T-97/96

T-230/95 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Commissie 28.1.1999 [1999] Jurispr. II-123

T-14/96 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Commissie 28.1.1999 [1999] Jurispr. II-139

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen 11.2.1999 [1999] Jurispr. II-179
& Hapag-Lloyd/ Commissie

T-58/98 Sardegna Lines — Servizi Maritimi della Sardegna SpA/ 16.3.1999
Commissie

T-37/97 Forges de Clabecq SA/Commissie 25.3.1999

T-164/96 Moccia Irme SpA, Prolafer Srl, Ferriera Acciaieria Casilina 12.5.1999
T-165/96 SpA, Dora Ferriera Acciaieria Srl, Ferriera Lamifer SpA, 
T-166/96 Nuova Sidercamuna SpA(in liquidatie)/ Commissie
T-167/96
T-122/97
T-130/97

T-17/96 TF1/ Commissie 3.6.1999

T-288/97 Regione Friuli-Venezia Giulia/ Commissie 15.6.1999

T-82/96 ARAP (Ass. does Refinadores de A. Portugueses) e.a./ 17.6.1999
Commissie («ARAP II»)

T-89/96 British Steel/ Commissie 7.7.1999
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Zaak Partijen Datum Gepubliceerd in

C-342/96 Spanje/ Commissie 29.4.1999 [1999] Jurispr. I -2459

C-6/97 Italië/ Commissie 19.5.1999

C-75/97 België (Maribel bis/ter)/ Commissie 17.6.1999

C-295/97 Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio/ 17.6.1999
IFITALIA, Dornier, Min. della Difesa

C-256/97 Procureur du Roi/ D.M. Transport 29.6.1999

C 254/97 Société Baxter e.a./ Frankrijk 8.7.1999

C-251/97 Frankrijk/ Commissie 5.10.1999

2. Hof van Justitie

T-106/96 Wirtschaftsvereinigung Stahl/ Commissie 7.7.1999

T-110/98 RJB Mining plc/ Commissie 9.9.1999

T-110/97 Kneissl Dachstein Sportartikel AG/ Commissie 6.10.1999

T-123/97 Salomon SA/ Commissie 6.10.1999

T-132/96,
T-143/96 Freistaat Sachsen, Volkswagen AG & Volkswagen Sachsen 15.12.1999

GmbH/ Commissie

T-158/96 Acciaierie di Bolzano SpA (SCB)/ Commissie 16.12.1999
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IV— INTERNATIONAAL

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Regering van de Verenigde Staten van
Amerika betreffende de toepassing van hun mededingingsregels, 1 januari 1999 tot en met 31
december 1999

1. Inleiding

Op 23 september 1991 heeft de Commissie een Overeenkomst gesloten met de Regering van de Verenigde
Staten van Amerika betreffende de toepassing van hun mededingingsregels (295) (de “Overeenkomst van
1991”), waarmee wordt beoogd de samenwerking tussen de mededingingsautoriteiten te bevorderen. Bij een
gezamenlijk besluit van de Raad en de Commissie van 10 april 1995 (296) werd de Overeenkomst goedge-
keurd en van toepassing verklaard.

Op 04 juni 1998 is een nieuwe Overeenkomst, die de bepalingen inzake positieve internationale
courtoisie van de Overeenkomst van 1991 versterkt, in werking getreden (297) (de «Overeenkomst van
1998»), na goedkeuring bij een gezamenlijk besluit van de Raad en de Commissie van 29 mei 1998.

Op 8 oktober 1996 heeft de Commissie het eerste verslag over de toepassing van de Overeenkomst van
1991 vastgesteld voor de periode van 10 april 1995 tot en met 30 juni 1996 (298). Het tweede verslag
betrof het resterende deel van het kalenderjaar 1996 en bestreek de periode van 1 juli 1996 tot en met
31 december 1996 (299). Het derde verslag had betrekking op het gehele kalenderjaar 1997 (300), het
vierde op het jaar 1998 (301). Het onderhavige verslag behandelt het kalenderjaar van 1 januari 1999 tot
en met 31 december 1999. Het moet worden gelezen in samenhang met het eerste verslag, waarin de
voordelen, maar ook de beperkingen van dit type samenwerking in detail zijn uiteengezet.

Kort samengevat voorziet de Overeenkomst van 1991 in:

— wederzijdse kennisgeving van zaken die door de mededingingsautoriteit van de ene partij worden
onderzocht, voor zover die zaken de gewichtige belangen van de andere partij kunnen beïnvloeden
(artikel II), en uitwisseling van informatie over algemene zaken die betrekking hebben op de
tenuitvoerlegging van de mededingingsregels (artikel III);

— samenwerking en coördinatie van het optreden van de mededingingautoriteiten van beide partijen
(artikel IV);
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(295) Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Commissie van de Europese
Gemeenschappen betreffende de toepassing van hun mededingingsregels (PB L 95 van 27.4.1995, blz. 47 en 50)

(296) Zie PB L 95 van 27.4.1995, blz. 45 en 46.
(297) Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika

betreffende de toepassing van de beginselen van positieve internationale courtoisie bij de handhaving van hun
mededingingswetgeving, PB L 173 van 18.6.1998, blz. 26-31.

(298) Com(96) 479 def., zie XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 299-311.
(299) Com(97) 346 def., zie XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid , blz. 312-318.
(300) Com(98) 510 def., zie XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 317-327.
(301) Com(99) 439 def.



— een procedure voor traditionele courtoisie, op grond waarvan elke partij zich ertoe verbindt bij haar
optreden ter handhaving van haar mededingingsregels rekening te houden met de gewichtige
belangen van de andere partij (artikel VI);

— een procedure voor positieve courtoisie, op grond waarvan elke partij de andere partij kan uitnodigen
om op basis van de wetgeving van laatstgenoemde partij passende maatregelen te nemen met
betrekking tot de concurrentieverstorende activiteiten die op haar grondgebied zijn uitgevoerd en die
de gewichtige belangen van de verzoekende partij raken (artikel V).

In aanvulling daarop wordt in de Overeenkomst van 1991 duidelijk gesteld dat niets daarin mag worden
uitgelegd op een wijze die in strijd is met de vigerende wetgeving van de Europese Unie en de Verenigde
Staten van Amerika (artikel IX). In het bijzonder blijven de mededingingsautoriteiten gebonden door hun
interne regels betreffende de bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie die door hen
tijdens hun respectieve onderzoeken wordt verzameld (artikel VIII).

In de Overeenkomst van 1998 worden zowel het mechanisme van het samenwerkingsinstrument
“positieve internationale courtoisie” als de omstandigheden waaronder daarvan gebruik gemaakt kan
worden, verduidelijkt. In het bijzonder beschrijft het de voorwaarden waaronder verzoekende partijen
wanneer ze om optreden van de andere partij hebben verzocht, normaal gesproken hun eigen handhavend
optreden dienen op te schorten.

2. Samenwerking tussen de EG en de VS in individuele zaken in 1999

In 1999 heeft de Commissie in een aanzienlijk aantal gevallen samengewerkt met de Antitrust Division
van het United States Department of Justice (DoJ) en met de Federal Trade Commission (FTC). Naast
de specifieke zaakgerelateerde voordelen van deze intensieve samenwerking voor zowel de
mededingingsautoriteiten als de betrokken private partijen (in de zin van een snellere en coherentere
behandeling van de zaken aan weerszijden van de Atlantische Oceaan), bevordert het nauwe dagelijkse
contact tussen de met de zaak belaste teams van de Commissie (DG Mededinging) en van het DoJ en
de FTC het wederzijdse vertrouwen, de kennis van de materiële en formele regels in de wederzijdse
jurisdicties, de convergentie ten aanzien van de analyse van de mededinging, en de toepassing van
optimale praktijken wat betreft zowel inhoudelijke als procedurele kwesties.

2.1. Fusies

Sinds de vaststelling van de concentratieverordening heeft bijna elk jaar een sterke stijging van het aantal
bij de Commissie aangemelde transacties te zien gegeven. Ten opzichte van 1998 is dit aantal in 1999
spectaculair toegenomen. Naast de toename van het aantal transacties is het duidelijk dat een steeds
groter aantal van deze zaken betrekking heeft op bedrijven in verschillende delen van de wereld; de
huidige fusiegolf is werkelijk mondiaal van karakter. In 1999 is het aantal op grond van de
Overeenkomst aangemelde fusiezaken dan ook verder toegenomen en is de samenwerking tussen de VS
en de EU bij de behandeling daarvan aanzienlijk geïntensiveerd.

Het komt steeds vaker voor dat degenen die de zaak behandelen bij wijze van routine de aanmeldende
partijen vragen afstand te doen van hun recht op bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie
die zij aan de autoriteiten verstrekken. Doordat afstand van recht wordt gedaan zijn de instanties in staat
tot wederzijdse uitwisseling van vertrouwelijke informatie. Vaak ligt het belangrijkste voordeel hiervan
niet zozeer in de informatie die kan worden uitgewisseld, maar vooral in het wegnemen van de
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beperkingen die anders een vrije en ongebonden dialoog tussen de instanties in de weg kunnen staan. Zo
verhinderen dergelijke uitwisselingen misverstanden die zich anders zouden kunnen voordoen. Zo’n
gecoördineerde aanpak kan de last voor de aanmeldende partijen en derden verminderen.

Bij een inhoudelijke samenwerking in fusiezaken gaat het vooral om drie gebieden: de definitie van de mark-
ten (het product en de geografische omvang daarvan), de beoordeling van de vermoedelijke gevolgen van de
voorgenomen transactie voor de mededinging op die markt(en) en de geschiktheid van de maatregelen die
door de partijen zijn voorgesteld om de door de autoriteiten vastgestelde mededingingsproblemen te verhel-
pen. Kenmerkend voor de samenwerking tussen de EU en de VS is dat op alledrie de terreinen de opvattin-
gen van de instanties aan weerszijden van de Atlantische Oceaan sterk naar elkaar toegegroeid zijn. Hieron-
der worden een paar voorbeelden van concrete samenwerking in fusiezaken in 1999 genoemd.

De transatlantische samenwerking (in dit geval tussen de Commissie en de FTC) in 1999 was bijzonder
intensief in de grote olieconcentratiezaken, met name met betrekking tot de Exxon/Mobil-fusie. Tussen
de FTC en de Commissie werden al snel na de aankondiging van de Exxon/Mobil-transactie (december
1998) informele contacten gelegd, lang voordat in mei 1999 de officiële kennisgeving plaatsvond.
Hierdoor konden de autoriteiten van de EU en de VS de bijzondere mededingingsproblemen met
betrekking tot de toekomstige olie- en gasproductie bespreken, die naar zij vreesden zouden kunnen
voortvloeien uit het ontstaan van zogenoemde “supergiganten”. Na de kennisgeving en nadat de
fuserende partijen afstand van recht hadden gedaan, waardoor de autoriteiten van de EU en de VS
vertrouwelijke informatie konden uitwisselen, vond de beoordeling van de inhoudelijke aspecten van de
zaak grotendeels in nauwe samenwerking tussen de instanties plaats. Medewerkers van de Commissie
bezochten hun tegenhangers van de FTC, bestudeerden documenten in de gebouwen van de FTC, en er
waren regelmatig telefoongesprekken, uitwisselingen van documenten en andere contacten tussen de
twee met de behandeling van de zaak belaste teams.

De besprekingen van de medewerkers van beide zijden hadden vooral betrekking op de beoordeling van de
gevolgen die de voorgenomen transactie vermoedelijk zou hebben op de mededinging in de upstreammark-
ten (exploratie, winning, productie en verkoop van aardolie en aardgas). Ook de vermoedelijke gevolgen van
de fusie op de markt voor smeermiddelen voor vliegtuigen waren onderwerp van intensieve besprekingen.
De samenwerking wordt overigens nog voortgezet op het gebied van de uitvoering van de oplossingen die in
beide jurisdicties werden overeengekomen.

De Commissie en de FTC werkten ook nauw samen ten aanzien van de BP Amoco/ARCO-fusie.

De Commissie werkte nauw met het DoJ samen bij de behandeling van de Allied Signal/Honeywell-fusie.
Het onderzoek van de Commissie richtte zich op een aantal markten voor producten op het gebied van de
luchtvaartelektronica (communicatie- en navigatieapparatuur, botsingvermijdingssystemen, weerradars,
enz.), die aan de commerciële luchtvaartindustrie en de ruimtevaart- en defensie-industrie worden geleverd.
Er was frequent (voornamelijk telefonisch) contact tussen de desbetreffende medewerkers van beide instan-
ties. Het accent van de besprekingen lag aanvankelijk bij de vraag hoe de reikwijdte van de productmarkten
en de geografische markten die bij de voorgenomen transacties betrokken waren, moesten worden gedefin-
ieerd. In de latere stadia ging het bij de besprekingen vooral om de geschiktheid van de door de partijen aan
de twee autoriteiten aangeboden afstotingen en verbintenissen; die laatstgenoemde besprekingen werden
zelfs voortgezet nadat de fusie al wel door de Commissie, maar nog niet door het DoJ was goedgekeurd. De
samenwerking op het gebied van afstotingen bleek bijzonder nuttig te zijn voor de Commissie, gezien het feit
dat de meeste af te stoten activa zich in de Verenigde Staten bevonden.

De samenwerking in Allied Signal/Honeywell werd aanzienlijk vergemakkelijkt door het feit dat de
fuserende partijen volledig afstand van recht hadden gedaan, waardoor marktgegevens en andere
documentatie die bij de twee autoriteiten waren ingediend, konden worden uitgewisseld.
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De Commissie heeft ook met het DoJ samengewerkt bij de behandeling van de BT/AT&T-zaak. Deze
transactie werd bij de Commissie aangemeld op grond van het nieuwe sinds maart 1998 van kracht zijnde
artikel 2 van de concentratieverordening, waarin het toepassingsgebied van de verordening werd
uitgebreid tot «volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen». Ook in dit geval was er frequent,
hoofdzakelijk telefonisch, contact. Bij de besprekingen lag het accent op de vraag hoe de reikwijdte van
de product/dienstenmarkten en de geografische markten die bij de voorgenomen transacties waren
betrokken, moest worden vastgesteld en op de vraag hoe waarschijnlijk het is dat de gemeenschappelijke
onderneming een machtspositie op die markten kan uitoefenen. De samenwerking was bijzonder nuttig
bij het helpen beoordelen van de vermoedelijke gevolgen van de transactie voor de klanten.

2.2. Kartels

De samenwerking tussen de EU en de VS in kartelzaken is het afgelopen jaar opvallend verbeterd.
Contacten tussen de desbetreffende afdelingen van de Commissie en het DoJ in het bijzonder zijn een
heel normale zaak geworden: de medewerkers (Commissie/DoJ) hebben elkaar een aantal keren bezocht.
De samenwerking was bijzonder nuttig ten aanzien van de onderzoeken van kartels die aan weerszijden
van de Atlantische Oceaan gevolgen hadden.

Desondanks moet worden toegegeven dat effectieve samenwerking bij de bestrijding van kartels ernstig
wordt belemmerd door het feit dat de instanties geen vertrouwelijke informatie kunnen uitwisselen. Een
zogenaamde «tweede generatie»-overeenkomst op grond waarvan dit soort communicatie mogelijk zou
zijn, zou de situatie in dit opzicht aanzienlijk verbeteren; interne wettelijke beperkingen inzake de
uitwisseling van vertrouwelijke informatie vormen echter een complicerende factor voor het sluiten van
een dergelijke nadere overeenkomst. Het is bijzonder opmerkelijk dat bij veel kartelzaken de
onderzoeken niet parallel, maar na elkaar worden verricht. Dat wil zeggen dat de ene autoriteit als eerste
de zaak behandelt, omdat deze niet in staat is de andere te informeren over de bijzonderheden van zijn
onderzoek; de andere autoriteit kan pas op de hoogte raken van het onderzoek wanneer het openbaar
wordt. Hierdoor zijn de autoriteiten niet in staat om op zo efficiënt en tijdig mogelijke wijze het hoofd
te bieden aan het gevaar van de multinationale kartels.

Het DoJ organiseerde van 30 september tot en met 1 oktober 1999 een uiterst succesvolle anti-kartel-work-
shop in Washington, die voor alle deelnemers (waaronder ambtenaren van het DG Concurrentie van de Com-
missie) waardevol lijkt te zijn geweest. Het panelsysteem van de workshop bleek effectief te zijn om speci-
ale kwesties onder de aandacht te brengen: clementie/immuniteit, onderzoekstechnieken, enzovoorts.

3. Administratieve akkoorden betreffende wederzijdse deelname (Administrative
Arrangements on Attendance: AAA)

De Commissie heeft op 31 maart 1999 haar goedkeuring gehecht aan een tekst van de administratieve
akkoorden tussen de mededingingsautoriteiten van de Europese Gemeenschappen en van de Verenigde
Staten betreffende hun wederzijdse deelname aan sommige fasen van de op grond van hun respectieve
mededingingsregels ingeleide procedures (302).

Deze akkoorden zijn gesloten in het kader van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen
en de Regering van de Verenigde Staten betreffende de toepassing van hun mededingingsregels, en in
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het bijzonder de bepalingen over de coördinatie van activiteiten op het gebied van de handhaving. De
akkoorden zullen ertoe bijdragen het wederzijdse begrip dat de mededingingsautoriteiten hebben van ten
uitvoer gelegde procedures, alsmede de coördinatie, de samenwerking en de preventie van conflicten in
passende gevallen van wederzijds belang te verbeteren. Noch deze administratieve akkoorden noch de
tussen de Commissie en de mededingingsautoriteiten van de VS uitgewisselde brieven waarin de
gemeenschappelijke interpretatie van de genoemde akkoorden wordt samengevat en bevestigd, vormen
een bindende internationale overeenkomst.

De akkoorden zijn bilateraal en wederkerig van aard. Dankzij de akkoorden kunnen de Amerikaanse mede-
dingingsautoriteiten als waarnemer in passende gevallen van wederzijds belang deelnemen aan door de Eu-
ropese Commissie georganiseerde hoorzittingen in mededingingsaangelegenheden; op dezelfde wijze kan
de Commissie deelnemen aan bijeenkomsten op hoog niveau (zogenaamde «pitch meetings») tussen de
mededingingsautoriteiten van de VS en de tegenpartijen bij de toepassingsprocedures in verband met de toe-
passing van de Amerikaanse kartelwetgeving.

In de akkoorden wordt bepaald dat het verzoek om deelname aan een hoorzitting of een bijeenkomst zal
worden geaccepteerd in passende gevallen, onder voorbehoud van voldoende waarborgen of akkoorden
omtrent de vertrouwelijkheid en het gebruik van informatie. De deelname zal slechts mogelijk zijn met
de nadrukkelijke toestemming van de bij de toepassingsprocedures in elke jurisdictie betrokken
personen, en de akkoorden beperken in geen enkel opzicht de rechten van die personen.

Op de nieuwe administratieve akkoorden werd voor het eerst een beroep gedaan in december 1999, toen
vertegenwoordigers van de Amerikaanse FTC deelnamen aan de hoorzitting van de Commissie in de
BOC/Air Liquide-fusiezaak.

4. EU/VS-werkgroep fusies

Op de jaarlijkse bilaterale bijeenkomst tussen de Commissie (DG Concurrentie), de FTC en het DoJ, die
op 5 oktober 1999 in Brussel plaatsvond, werd besloten een nieuwe EU/VS-werkgroep op te richten, met
als doel de verbetering van de transatlantische samenwerking met betrekking tot de controle op
«mondiale» fusies.

Men was van mening dat, hoewel de samenwerking tussen de EU en de VS in fusiezaken zeer succesvol
is, er nog ruimte is voor verbetering, met name met het oog op de huidige fusiegolf en de exponentiële
groei van grootschalige transacties met een grensoverschrijdend karakter. Op langere termijn zou de
werkgroep ook de taak kunnen krijgen andere mededingingskwesties van gemeenschappelijk belang te
bestuderen. Momenteel zijn de voornaamste taken van de werkgroep:

a) het verrichten van een grondige studie naar de aanpak van respectievelijk de EU en de VS voor het
vaststellen en uitvoeren van oplossingen (in het bijzonder afstoting) en naar het houden van toezicht
op de nakoming van de maatregelen na de fusie. 

b) het bestuderen van de verdere convergentie van de analyse/methodologie in fusiezaken die in beide
jurisdicties worden behandeld, met name met betrekking tot de aanpak van respectievelijk de EU en
de VS van oligopolie/collectieve machtsposities/gecoördineerde interactie.

De werkgroep richt zich in de eerste fase vooral op het eerstgenoemde onderwerp (oplossingen in
fusiezaken) en zijn beraadslagingen zullen in 2000 worden voortgezet.
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5. Positieve internationale courtoisie

In 1997 heeft het DoJ van de VS voor de eerste (en tot nu toe enige) keer een beroep gedaan op het
instrument “positieve internationale courtoisie”, dat in artikel V van de Overeenkomst van 1991 is
opgenomen,. Het DoJ verzocht de Commissie een onderzoek te verrichten naar het Computer
Reservation System (CRS) Amadeus, eigendom van Air France, SAS, Iberia, Lufthansa en Continental.
Sabre, een CRS dat toen eigendom was van American Airlines, had bij het Amerikaanse DoJ een klacht
ingediend over vermeende uitsluitingspraktijken van Amadeus.

In februari 1999 heeft de Commissie een mededeling van punten van bezwaar aan Air France gericht,
op basis van een klein aantal van de oorspronkelijke beschuldigingen. De zaak is nog in behandeling.

6. Statistische informatie

a) Aantal kennisgevingen van de Commissie en de autoriteiten van de VS

In de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999 verrichtte de Commissie in totaal 70
kennisgevingen. De zaken zijn onderverdeeld in fusiezaken en niet-fusiezaken en zijn opgesomd in
Bijlage 1.

De Commissie ontving in dezelfde periode in totaal 49 kennisgevingen van de autoriteiten van de VS.
Hiervan waren er 23 afkomstig van het DoJ en 26 van de FTC. Een lijst van deze zaken is opgenomen
in Bijlage 2, wederom met een onderverdeling in fusiezaken en niet-fusiezaken.

Fusiezaken vertegenwoordigen het merendeel van alle kennisgevingen in beide richtingen. De
Commissie verrichtte 59 keer kennisgeving voor fusiezaken en de autoriteiten van de VS 39.

De vermelde cijfers geven het aantal zaken weer waarin een (of meer) kennisgevingen werden verricht,
en niet het totale aantal afzonderlijke kennisgevingen. Op grond van artikel II van de Overeenkomst
kunnen kennisgevingen plaatsvinden in uiteenlopende fasen van de procedure, zodat in een zelfde zaak
verscheidene kennisgevingen kunnen worden verricht.

Tabel 1 geeft in cijfers het aantal kennisgevingen weer dat tussen 1 januari 1999 en 31 december 1999
is verricht op grond van de Overeenkomst van 1991 tussen de EU en de VS. Tabel 2 vermeldt in cijfers
het aantal zaken waarin sinds 23 september 1991 kennisgeving is verricht.

Tabel 1
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Jaar Aantal EG Aantal VS Aantal kennisgevingen 
van fusies

FTC DoJ

1999 70 26 23 59 (EG) 39 (VS)

ZAKEN WAARIN KENNISGEVING IS VERRICHT



b) Kennisgeving door de Commissie aan de lidstaten

Volgens de tekst van de interpretatieve brief die de Europese Gemeenschappen aan de VS hebben
gezonden en de Verklaring betreffende doorzichtigheid van de Commissie aan de Raad van 10 april 1995
stelt de Commissie, na kennisgeving aan de mededingingsautoriteiten van de VS, de lidstaat of lidstaten
waarvan de belangen in het geding zijn, op de hoogte van de kennisgevingen die zij heeft ontvangen van
de antitrustautoriteiten van de VS. Zodra er dus kennisgevingen worden ontvangen van de autoriteiten
van de VS, worden deze onmiddellijk naar de relevante eenheden van DG Concurrentie gezonden en
worden tegelijkertijd afschriften gestuurd naar de eventuele lidstaten waarvan de belangen in het geding
zijn. Evenzeer worden bij kennisgevingen van DG Concurrentie aan de autoriteiten van de VS
tegelijkertijd afschriften gezonden aan de lidstaat of lidstaten waarvan de belangen in het geding zijn.

In de meeste gevallen doen de autoriteiten van de VS ook rechtstreeks kennisgeving aan de lidstaten, uit
hoofde van de OESO-Aanbeveling (303). Gedurende de verslagperiode ontving het Verenigd Koninkrijk
kennisgevingen in 29 zaken, Frankrijk in 19 zaken, Duitsland in 13 zaken, Nederland in 11 zaken,
Zweden in 7 zaken, Italië in 6 zaken, België in 4 zaken, Denemarken en Finland elk in 2 zaken, en
Griekenland, Oostenrijk en Luxemburg elk in 1 zaak.

7. Conclusies

1999 heeft een verdere versterking van de samenwerking tussen de EU en de VS bij mededingingsaangele-
genheden te zien gegeven. Met betrekking tot de behandeling van grensoverschrijdende fusiezaken in het
bijzonder is die samenwerking zeer nauw en vruchtbaar geweest; zij heeft een toenemende convergentie in
de aanpak van respectievelijk de EU en de VS vergemakkelijkt wat betreft de beoordeling van vermoedelijke
concurrentieverstorende effecten als gevolg van dergelijke transacties. Ook de aanpak op het gebied van de
identificatie en tenuitvoerlegging van maatregelen en op het gebied van het toezicht op de nakoming van de
maatregelen na de fusie stemt aan weerszijde steeds meer overeen..
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(303) Herziene aanbeveling van de Raad van de OESO betreffende samenwerking tussen leden bij mededingingsbeper-
kende gedragingen die nadelige gevolgen hebben voor de internationale handel, goedgekeurd op 27/28 juli 1995.

Jaar Aantal EG Aantal VS Aantal kennisgevingen 
van fusies

FTC DoJ

1992 26 20 20 (=40) 11 (EG) +31(VS)

1993 44 22 18 (=40) 20 (EG)+20(VS)

1994 29 16 19 (=35) 18 (EG)+20(VS)

1995 42 14 21 (=35) 31 (EG)+18(VS)

1996 48 20 18 (=38) 35 (EG)+27(VS)

1997 42 12 24 (=36) 30 (EG)+20(VS)

1998 52 22 24 (=46) 43 (EG)+39(VS)

1999 70 26 23 (=49) 59 (EG)+39 (VS)

Tabel 2

ZAKEN WAARIN KENNISGEVING IS VERRICHT



De autoriteiten van de EU en VS hebben hun contacten met betrekking tot de bestrijding van mondiale kar-
tels in 1999 bovendien verder geïntensiveerd en hebben administratieve akkoorden gesloten waardoor bij-
woning van belangrijke bijeenkomsten met de partijen in afzonderlijke gevallen van wederzijds belang mo-
gelijk wordt. De Commissie, het DoJ en de FTC blijven tevens in constante dialoog met elkaar over algeme-
ne kwesties van gemeenschappelijk belang inzake mededingingsbeleid en handhavingskwesties.
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BIJLAGE 1
KENNISGEVINGEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE AAN

DE AUTORITEITEN VAN DE VS 1.1.1999-31.12.1999

Fusiezaken

01 IV/M.1339 — ABB/Elsag Bailey

02 IV/M.1388 — Total/Petrofina

03 IV/M.1462 — TWR/LucasVarity

04 IV/M.1381 — Imetal/English China Clays

05 IV/M.1376 — Cargill/Continental Grain

06 IV/M.1363 — DuPont/Hoechst/Herberts

07 IV/M.1358 — Philips/Lucent Technologies

08 IV/M.1391 — International Paper/Union Camp

09 IV/M.1466 — Eaton Corporation/Aeroquip-Vickers

10 IV/M.1452 — Ford/Volvo

11 IV/M.1403 — Astra/Zeneca

12 IV/M.1440 — Lucent Technologies/Ascend Communications

13 IV/M.1433 — Carrier Corporation/Toshiba

14 IV/M.1456 — Dura/Adwest

15 IV/M.1415 — BAT/Rothmans

16 IV/M.1467 — Rohm and Haas/Morton

17 IV/M.1493 — UTC/Sundstrand

18 IV/M.1518 — Lear/United Technologies

19 IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield

20 IV/M.1383 — Exxon/Mobil

21 IV/M.1512 — DuPont/Pioneer Hi—Bred International
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22 IV/M.1560 — TI Group/Walbro

23 IV/M.1561 — Getronics/Wang

24 IV/M.1580 — CAI/Platinum

25 IV/M.1551 — AT&T/MediaOne

26 IV/M.1404 — General Electric/Alstom

27 IV/M.1612 — Walmart/ASDA

28 IV/M.1470 — Goodyear/Sumitomo

29 IV/M.1623 — Allied Signal/MTU

30 IV/M.1643 — IBM/Sequent

31 IV/M.1682 — Ashland/Superfos

32 IV/M.1630 — Air Liquide/BOC

33 IV/M.1601 — Allied Signal/Honeywell

34 IV/M.1618 — Bank of New York/Royal Bank of Scotland Trust Bank

35 IV/M.1603 — General Motors Acceptance Corporation/AAS

36 IV/M.1589 — Meritor/ZF Friedrichshafen

37 IV/M.1598 — Hicks, Muse, Tate & Furst Investment Partners/Hillsdown Holdings

38 IV/M.1631— Suez Lyonnaise/Nalco

39 IV/M.1588 — Tyco/Raychem

40 IV/M.1699 — TPG Baccus/Bally

41 IV/M.1694 — EMC/Data General

42 IV/M.1653 — Buhrmann/Corporate Express

43 IV/M.1711 — Tyco/Siemens

44 IV/M.1689 — Nestlé/Pillsbury/Haägen Dazs US

45 IV/M.1711 — Tyco/Siemens
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46 IV/M.1723 — Illinois Tool Works/Premark

47 IV/M.1538 — Dupont/Sabanci

48 IV/M.1768 — Schoyen/Goldman Sachs/Swebus

49 COMP/M.1765 — KKR Associates/Siemens Nixdorf Retail en Banking Systems

50 COMP/JV.27 — Microsoft/Liberty Media/Telewest

51 COMP /M.1775 — Ingersoll-Rand/Dresser-Rand/Ingersoll-Dresser Pump

52 COMP /M.1693 — Alcoa/Reynolds

53 COMP /M.1763 — Solutia/Viking Resins

54 COMP /M.1671 — Dow Chemical/Union Carbide

55 COMP /M.1784 — Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel

56 COMP /M.1767 — AT&T/IBM/Intesa

57 COMP /M.1683 — De Coca-Cola Company/Kar-Tess Group (Hellenic Bottling)

58 COMP /M.1636 — MMS/DASA/Astrium

59 COMP /M.1817 — Bellsouth/Vodafone (E-Plus)

Niet-fusiezaken (304)

01 Zie voetnoot

02 IV/36488 — Sabre/Amadeus

03 Zie voetnoot

04 IV/37506 — DVD

05 Zie voetnoot

06 Zie voetnoot

07 Zie voetnoot
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08 IV/36880 - BT/VeriSign

09 IV/37612 - Techjet Aerofoils Limited

10 Zie voetnoot

11 Zie voetnoot
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BIJLAGE 2
KENNISGEVINGEN VAN DE AUTORITEITEN VAN DE VS AAN

DE EUROPESE COMMISSIE — 1.1.1999-31.12.1999

Fusiezaken (305)

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 Kvaerner Pulping/Ahlstrom

18 Albright & Wilson/Rhodia

19 Alstom/ABB HV (JV)
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20 Precision Castparts Corp./Wyman-Gordon

21 Zie voetnoot

22 Global Industrial Technologies/RHI

23 Irving Materials/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 Zie voetnoot

32 Reckitt & Coleman, plc/Benckiser/NRV

33 Hannaford Bros Co/Delhaize Freres

34 Zie voetnoot

35 BP Amoco/ARCO

36 Zie voetnoot

37 VEBA/Lyondell

38 Zie voetnoot

39 Rohm en Haas/Morton
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Niet-fusiezaken (306)

01 Gyma/Cambrex/Profarmaco/Mylan

02 Zie voetnoot

03 Strafrechtelijk onderzoek: Public Real Estate Foreclosure Auctions in Brooklyn

04 Zie voetnoot

05 Zie voetnoot

06 Zie voetnoot

07 Zie voetnoot

08 Strafrechtelijk onderzoek: Graphite Electrodes

09 Strafrechtelijk onderzoek: Sorbates

10 Strafrechtelijk onderzoek: Vitamins
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Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Regering van Canada betreffende de
toepassing van hun mededingingswetgeving, 17 juni 1999 tot en met 31 december 1999

1. Inleiding

Op 17 juni 1999 hebben de Commissie en de regering van Canada een overeenkomst gesloten
betreffende de toepassing van hun mededingingsrecht (307) (de Overeenkomst). Hiermee wordt beoogd
de samenwerking tussen de mededingingsautoriteiten te bevorderen. Bij een gezamenlijk besluit van de
Raad en de Commissie van 29 april 1999 (308) werd de Overeenkomst goedgekeurd. De Overeenkomst
is bij haar ondertekening in werking getreden. De in de Overeenkomst genoemde uitwisseling van
brieven werd geacht impliciet plaatsgevonden te hebben door de ondertekening, aangezien deze brieven
een onlosmakelijk deel van de Overeenkomst vormen

De periode die door dit eerste verslag wordt bestreken is relatief kort en daarom is het in veel gevallen
niet mogelijk geweest significante trends vast te stellen of duidelijke conclusies te trekken.

Veel tijdens de verslagperiode aangemelde zaken, in het bijzonder kwesties die onder de artikelen 81 en
82 van het EG-Verdrag vallen, zijn nog niet afgesloten en daarom is het niet mogelijk deze in detail te
bespreken of bij naam te noemen, behalve wanneer zij al onderwerp van een verklaring of bekendmaking
van de Commissie zijn geweest.

Tegelijkertijd zijn de meeste fusiezaken die aanleiding hebben gegeven tot kennisgevingen en
samenwerking op grond van de Overeenkomst nu afgesloten vanwege de strikte uiterste termijnen die
op basis van de concentratieverordening (309) worden toegepast. Deze kunnen derhalve in dit verslag
worden besproken.

In aanvulling daarop moesten als gevolg van de vertrouwelijkheid van de Canadese procedures, en de
verplichting tot vertrouwelijke behandeling door de Europese Gemeenschappen uit hoofde van artikel X
van de Overeenkomst, zelfs in die gevallen waarin de Europese Commissie haar onderzoek heeft
afgerond en de zaken heeft afgesloten, verwijzingen naar specifieke zaken ten aanzien waarvan het
onderzoek door de Canadese autoriteiten nog loopt of ten aanzien waarvan anderszins vertrouwelijkheid
wordt gevergd, worden beperkt.

Ondanks deze beperkingen is het de bedoeling dat dit verslag een idee geeft van de aard en mate van
samenwerking tussen de Commissie en het Canadese Competition Bureau.
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gewijzigd door verordening van de Raad (EG) nr. 1310/97 van juni 1997.



2. De Overeenkomst

Ter herinnering worden hieronder de belangrijkste bepalingen van de Overeenkomst genoemd:

— Wederzijdse kennisgeving van zaken die door de mededingingsautoriteiten van de ene partij worden
behandeld wanneer die zaken de gewichtige belangen van de andere partij kunnen beïnvloeden
(artikel II) en uitwisseling van informatie over algemene zaken die betrekking hebben op de
tenuitvoerlegging van de mededingingsregels (artikel III);

— samenwerking en coördinatie van het optreden van de mededingingsautoriteiten van beide partijen
(artikel IV);

— een procedure voor traditionele courtoisie, op grond waarvan elke partij zich ertoe verbindt bij haar
optreden ter handhaving van haar mededingingsregels rekening te houden met de gewichtige
belangen van de andere partij (artikel VI);

— een procedure voor positieve courtoisie, op grond waarvan elke partij de andere partij kan uitnodigen
om op basis van de wetgeving van laatstgenoemde partij passende maatregelen te nemen met
betrekking tot de concurrentieverstorende activiteiten die op haar grondgebied zijn uitgevoerd en die
de gewichtige belangen van de verzoekende partij raken (artikel V).

In aanvulling daarop wordt in de Overeenkomst duidelijk gesteld dat niets daarin mag worden uitgelegd
op een wijze die in strijd is met de vigerende wetgeving van de Europese Gemeenschappen en Canada
(artikel XI). In het bijzonder blijven de mededingingsautoriteiten gebonden door hun interne regels
betreffende de bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie die door hen tijdens hun
respectieve onderzoeken wordt verzameld (artikel X).

3. Kennisgevingen

3.1. Aantal zaken waarin kennisgeving is gedaan (310): 4 (EU); 3 (Canada)

In de periode van 17 juni 1999 tot en met 31 december 1999 verrichtte de Commissie in vier zaken
kennisgevingen. In dezelfde periode ontving de Commissie in drie zaken kennisgevingen van het
Canadese Competition Bureau. Ook al lijkt het aantal kennisgevingen misschien niet erg groot, de
kennisgevingen hebben gezien de korte bestaansduur van de Overeenkomst en de kwaliteit van de
onderwerpen een belangrijke basis voor samenwerking gelegd. De trend is dat kennisgevingen van de
Commissie inzake fusiezaken sneller toenemen dan inzake ander antitrustzaken.

3.2. Praktische stappen

In de verslagperiode heeft de Commissie een aantal praktische stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat
zij de verplichtingen uit hoofde van de pas gesloten Overeenkomst nakomt, en in het bijzonder om ervoor te
zorgen dat in de zaken die aan de criteria voor kennisgeving voldoen, naar behoren kennisgevingen uitgaan.
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Om een goed overzicht te kunnen houden van de kennisgevingen uit hoofde van de Overeenkomst, werd
de database van kennisgevingen gewijzigd zodat de bijzonderheden erin kunnen worden vastgelegd, in
overeenstemming met het beleid van DG Concurrentie inzake automatisering van zijn werkzaamheden
waneer dit tot meer efficiëntie leidt. Daardoor kunnen degenen die de zaken in operationele eenheden
behandelen, de informatie die noodzakelijk is om een kennisgeving te verrichten, in de database
invoeren. De database van de kennisgevingen bevat echter geen vertrouwelijke informatie die tijdens het
onderzoek van de zaak door DG Concurrentie is verzameld; die gegevens worden opgeslagen in een
bestand dat beperkt toegankelijk is.

3.3. Kennisgevingen aan de lidstaten

Van alle kennisgevingen die van het Canadese Competition Bureau zijn ontvangen, worden op hetzelfde
moment dat ze naar de relevante eenheden van DG Concurrentie worden gestuurd, afschriften gezonden
naar de lidstaat of lidstaten waarvan de belangen in het geding zouden kunnen zijn. Op dezelfde wijze
worden bij kennisgevingen van DG Concurrentie aan het Canadese Competition Bureau, tegelijkertijd
afschriften gezonden aan de lidstaat of lidstaten waarvan de belangen in het geding zijn.

4. Samenwerking

De ervaringen van de Commissie met de samenwerking met haar Canadese tegenhangers in individuele
gevallen sinds 17 juni 1999 zijn zeer positief. Veel zaken waarin contact heeft plaatsgevonden zijn echter,
zoals hierboven is vermeld, nog niet door beide zijden afgesloten en kunnen dus niet besproken worden.

De aard van de samenwerking hangt af van het afzonderlijke geval, en kan variëren van alleen maar
informeren naar de tijdschema’s van de procedures tot de coördinatie van de voorgestelde oplossing in
een bepaalde zaak.

Bovendien hebben het Canadese Competition Bureau en DG Concurrentie van de Commissie op 30 sep-
tember 1999 hun eerste bilaterale bijeenkomst uit hoofde van de Overeenkomst gehouden. Die bilaterale bij-
eenkomsten zijn een belangrijk uitvoeringsinstrument krachtens artikel VIII van de overeenkomst. De bij-
eenkomst vond in een welwillende sfeer plaats en heeft de goede basis voor de ontwikkeling van de verdere
wederzijdse samenwerking versterkt. De door elke partij na de inwerkingtreding van de Overeenkomst ver-
richte activiteiten voor de uitvoering daarvan vormden een van de agendapunten. De eerste kennisgevingen
en de daaruit voorvloeiende samenwerking werden ook kort geëvalueerd. Tevens werden belangrijke
kwesties van gemeenschappelijk belang inzake het mededingingsbeleid gedetailleerd besproken. Ten aan-
zien van de bevordering van samenwerkingsactiviteiten werd door elke zijde een aantal ideeën naar voren
gebracht, en er is overeengekomen dat die op basis van de ervaring met de Overeenkomst pragmatisch uit-
gewerkt zouden worden.

5. Enkele zaken

De eerste van Canada op 30 juni 1999 ontvangen kennisgeving betrof een onderzoek op de markt voor
vitaminen en verwante producten. Op de eerste bilaterale bijeenkomst had het Canadese Competition
Bureau aangekondigd dat de voormalige Vice President — Sales van de Chinook Group Ltd. van Toronto
tot negen maanden gevangenisstraf was veroordeeld wegens zijn deelname in een uitgebreid
internationaal complot voor het vaststellen van prijzen en het toewijzen en delen van markten voor
cholinechloride.
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Een kwestie die in Canada veel aandacht had gekregen was de aangekondigde fusie van Onex/ Canada
Airlines/ Air Canada, die op grond van de concentratieverordening ook bij de Commissie was
aangemeld. De Commissie meldde zelf op 23 september 1999 de zaak aan bij het Canadese Competition
Bureau. Daarop heeft de Canadese Competition Authority een verzoek om samenwerking ingediend. Ten
tijde van het verzoek had het Canadese Competition Bureau geen jurisdictie over de zaak, aangezien de
toepassing van zijn mededingingsrecht was opgeschort. Los daarvan werden besprekingen gevoerd om
in het kader van het mededingingsbeleid advies uit te brengen over de vraag op welke wijze de
concurrentie in de Canadese luchtvaartindustrie het beste bevorderd kon worden. De kennisgeving van
de fusie aan de Commissie werd uiteindelijk ingetrokken, toen duidelijk werd dat de transactie niet door
zou gaan.

6. Conclusie

De Overeenkomst heeft een succesvolle start gehad. Al veertien dagen na de ondertekening en
inwerkingtreding vond de daadwerkelijke toepassing plaats. Elke zaak waarin samenwerking heeft
plaatsgevonden, heeft bewezen van groot belang voor ten minste een van de partijen te zijn geweest.

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

INTERNATIONAAL 371





V — DE TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSVOORSCHRIFTEN IN DE
LIDSTATEN

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de bijdragen van de mededingingsautoriteiten van de lidstaten. Uitvoeriger
gegevens over de activiteiten van deze autoriteiten zijn te vinden in de nationale verslagen die de meeste
mededingingsautoriteiten opstellen.

A — Ontwikkelingen inzake wetgeving

De mededingingswetgeving is in 1999 niet gewijzigd in de volgende 9 lidstaten: Denemarken, Duitsland,
Griekenland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Portugal, Finland, en het Verenigd Koninkrijk.

Daarentegen is deze wetgeving in België, Spanje en Oostenrijk ingrijpend gewijzigd. De Belgische
wetgeving (met name wat betreft volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen), de Spaanse
wetgeving (met name wat betreft concentraties) en de Zweedse wetgeving (wat betreft overeenkomsten
van geringe betekenis) zijn aan de communautaire regelgeving aangepast.

In het Verenigd Koninkrijk is men doorgegaan met de voorbereidende werkzaamheden voor de
inwerkingtreding op 1 maart van de nieuwe mededingingswet en er wordt overwogen wijzigingen aan
te brengen in de wetgeving op het gebied van de controle op concentraties. Wetgevingswijzigingen zijn
aangekondigd in Denemarken, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en Zweden.

Oostenrijk

In juli 1999 heeft het parlement een wijzigingswet inzake kartels aangenomen, die verbeteringen
aanbrengt in de kartelwet (“Kartellgesetz”) van 1988, die op 1 januari 2000 in werking is getreden.

De belangrijkste nieuwe elementen kunnen als volgt worden samengevat:

— ambtshalve optreden van de kartelrechtbank (“Kartellgericht”): voor verscheidene categorieën proce-
dures kon de kartelrechtbank tot op heden slechts optreden op verzoek van een administratieve instantie;

— uitbreiding van het verbod op onderling afgestemde feitelijke gedragingen;

— invoering van het uitgangspunt dat ondernemingen met een marktaandeel van ten minste 30% een
machtspositie hebben;

— er wordt uitdrukkelijk bepaald dat, wanneer een verkoopprijs lager is dan de kostprijs, er sprake is
van misbruik van een machtspositie;

— er wordt uitdrukkelijk bepaald dat, wanneer er gebruik wordt gemaakt van onredelijke
betalingstermijnen en moratoire renten, er sprake is van misbruik van een machtspositie;

— afschaffing van de aanmeldingsplicht voor concentraties van geringe betekenis;

— lichte verhoging van de interventiedrempels om op te treden voor concentraties die moeten worden
aangemeld (van een totale wereldwijde omzet van 3,5 miljard ATS tot 4,2 miljard ATS, een totale
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omzet in Oostenrijk van 210 miljoen ATS en een verhoging van de omzet wereldwijd van ten minste
twee ondernemingen van 5 miljoen ATS tot 28 miljoen ATS);

— bij de berekening van de drempels om op te treden in het kader van de controle op concentraties
wordt de in het buitenland behaalde omzet in aanmerking genomen;

— uit de opmerkingen over de wijzigingswet inzake kartels blijkt dat de discussies nog moeten worden
voortgezet.

België

Sinds 1991 geldt in België een mededingingswet die uit drie delen bestaat: het eerste deel is het
equivalent van artikel 81, het tweede van artikel 82 van het EG-Verdrag en het derde is het equivalent
van de Europese concentratieverordening. De wet van 5 augustus 1991 wordt op een aantal punten door
twee wetten van 26 april 1999 gewijzigd. De geconsolideerde tekst van deze wet is bij koninklijk besluit
van 1 juli 1999 vastgesteld en op 1 september 1999 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

a) Controle op concentraties

De twee wetten van 26 april 1999 behelzen met name wijzigingen van de regels inzake de controle op
concentraties.

— De belangrijkste drempel voor de verplichte aanmelding van concentraties is momenteel de
volgende: de omzet die in België afzonderlijk door ten minste twee van de betrokken ondernemingen
is behaald, moet minstens 15 miljoen euro (ongeveer 605 miljoen BEF) bedragen; de tweede drempel
wordt bereikt wanneer de totale door de betrokken ondernemingen in België behaalde omzet ten
minste 40 miljoen euro (ongeveer 1,6 miljard BEF) bedraagt. De beide drempels zijn cumulatief.

— Alle volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen (samenwerkingsverbanden en concentraties)
moeten als concentraties worden aangemeld indien de aanmeldingsdrempels zijn overschreden. Deze
nieuwe bepalingen zijn geïnspireerd op de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1310/97. België
heeft derhalve zijn mededingingsbeleid met deze verordening in overeenstemming gebracht. De
Belgische gemeenschappelijke ondernemingen met het karakter van een samenwerkingsverband
zullen dus worden beoordeeld in het licht van de procedureregels voor de controle op concentraties,
maar ook aan de hand van de criteria van artikel 2 van de Belgische mededingingswet.

— Wanneer de partijen samen minder dan 25% van de betrokken markt in België in handen hebben,
wordt de concentratie toelaatbaar verklaard.

— Nu geldt dat de partijen na ondertekening van de overeenkomst een maand de tijd hebben om de
concentratie aan te melden; vroeger was dat zeven dagen.

— De eerste fase van het onderzoek naar de concentratie wordt verlengd tot 45 dagen. De tweede fase
wordt teruggebracht van maximaal 75 dagen tot maximaal 60 dagen.

— De partijen bij een concentratie kunnen nu ook een ontwerpovereenkomst aanmelden.

— De partijen mogen de overeenkomst tijdens de eerste fase op elk moment aanpassen en bijvoorbeeld
voorstellen bepaalde verbintenissen aan te gaan.
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— Indien de Raad voor de mededinging besluit geen toestemming voor een concentratie te geven,
kunnen de partijen in beroep gaan bij de ministerraad.

b) Te volgen procedure in het geval van kartels en misbruik van een machtspositie

— De klachten en overeenkomsten worden voortaan ingediend bij de Raad voor de mededinging, die
deze voor onderzoek overlegt aan het korps verslaggevers (een nieuw orgaan dat bij de wet is
ingesteld).

— Overeenkomsten waarbij uitsluitend KMO’s partij zijn, worden van de aanmeldingsplicht vrijgesteld.
Voor deze overeenkomsten kan dus vrijstelling worden verleend zonder dat aanmelding noodzakelijk is.

— De Raad voor de mededinging moet uitspraak doen binnen zes maanden na indiening van het verslag
van de verslaggevers.

Wat de prejudiciële procedures betreft, dient de rechterlijke instantie die uitspraak moet doen in een zaak
waarvan de oplossing afhangt van het geoorloofde karakter van een mededingingspraktijk, deze zaak
voortaan voorleggen aan het Hof van Beroep in Brussel. De transparantie wordt nog verder versterkt
door het feit dat alle hoven en rechtbanken elk arrest of vonnis waarbij het gaat om het geoorloofde
karakter van een mededingingspraktijk binnen acht dagen aan de Dienst voor de Mededinging moeten
meedelen.

Denemarken

De Deense mededingingswet, die op 1 januari 1998 in werking trad, is in 1999 niet gewijzigd. Er is
echter wel een wijzigingsvoorstel geformuleerd om de rechtsbescherming op hetzelfde niveau te brengen
als in de andere lidstaten van de Europese Unie en in de Unie in haar geheel het geval is. Het
wetsontwerp moet het mogelijk maken dat in Denemarken, net als in de andere landen van de Unie, het
beginsel van de decentralisatie van mededingingszaken, dat de Commissie graag in de praktijk gebracht
wil zien, kan worden toegepast.

Derhalve moet het wetsontwerp de Deense autoriteiten in staat stellen de mededingingsvoorschriften van
het EG-Verdrag rechtstreeks toe te passen en geldboeten op te leggen wanneer voor het eerst misbruik
van een machtspositie wordt gemaakt. Het omvat daarnaast bepalingen tot instelling van een controle op
concentraties.

Dit wetsontwerp moet normaliter in het voorjaar van 2000 aan het parlement worden voorgelegd.

Spanje

Wet nr. 16/1989 inzake concurrentiebescherming is op het punt van economische concentraties gewijzigd
bij koninklijk decreet nr. 6/1999 betreffende urgente maatregelen tot liberalisering en versterking van de
mededinging, dat op 19 april 1999 in werking is getreden. Dit decreet zorgt op vele belangrijke terreinen
voor een aanpassing aan de communautaire wetgeving.

1. Het introduceert de verplichte aanmelding van economische concentraties die niet door de Gemeen-
schap worden gecontroleerd en die aan een van de beide volgende criteria voldoen: a) een marktaandeel
van ten minste 25% op de nationale markt of op een geografische markt daarbinnen, of b) een totale om-
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zet in Spanje van meer dan 40 miljard peseta tijdens het laatste boekjaar, zodra minimaal twee deelne-
mende ondernemingen in Spanje afzonderlijk een omzet van meer dan 10 miljard peseta behalen. Onder-
nemingen krijgen de mogelijkheid de Servicio de Defensa de la Competencia vooraf te raadplegen om
te weten te komen of zij al dan niet onder de aanmeldingsplicht vallen.

2. Het omschrijft het begrip economische concentratie, die moet worden opgevat als een duurzame
wijziging in de structuur van de zeggenschap over ondernemingen. Een gemeenschappelijke
onderneming wordt als een concentratie beschouwd wanneer deze onderneming duurzaam alle
functies van een zelfstandige economische eenheid vervult en niet als hoofddoel heeft het
concurrentiegedrag te coördineren van ondernemingen die onafhankelijk blijven, en dit evenmin het
voornaamste effect van haar activiteiten vormt.

3. Indien (een voornemen tot het aangaan van) een concentratie niet wordt aangemeld, kan een
geldboete worden opgelegd van maximaal 5 miljoen peseta, vermeerderd met 2 miljoen peseta per
dag dat de aanmelding te laat is, vanaf het ogenblik waarop door de Servicio de Defensa de la
Competencia om aanmelding is verzocht.

4. Het Koninklijk Besluit nr. 6/1999 bepaalt tenslotte dat ondernemingen de mogelijkheid hebben
binnen een maand verbintenissen te presenteren of wijzigingen in de transactie aan te brengen,
wanneer de genoemde transactie belemmeringen voor de mededinging opwerpt die eenvoudig
kunnen worden weggenomen. Indien de gepresenteerde verbintenissen toereikend worden geacht,
kan de minister van Economische Zaken en Financiën de transactie op advies van de Servicio de
Defensa de la Competencia goedkeuren; is dit niet het geval, dan wordt het dossier voorgelegd aan
het Tribunal de Defensa de la Competencia.

Bovendien is wet nr. 16/89 inzake concurrentiebescherming gewijzigd door wet nr. 52/99 van 28
december 1999 (BOE van 29.12.1999) houdende wijziging van wet nr. 16/89. Hierin worden diverse
nieuwe elementen geïntroduceerd.

1. Wat de kwalificatie van gedragingen betreft, omvat artikel 6 (misbruik van een machtspositie) nu
ook gevallen van misbruik van economische afhankelijkheid, een term waaronder wordt verstaan de
situatie waarin cliënten of leveranciers zich kunnen bevinden die voor de uitoefening van hun
activiteiten geen gelijkwaardig alternatief hebben. Een dergelijk misbruik wordt vermoed, wanneer
een leverancier voordelen moet verschaffen die verder gaan dan de gebruikelijke kortingen die aan
soortgelijke kopers worden toegekend. Er is bovendien sprake van een dergelijk misbruik in de
volgende gevallen: a) betrekkingen worden zonder goede reden verbroken, en b) er wordt gedreigd
de betrekkingen te verbreken om handelsvoordelen te verkrijgen.

De werkingssfeer van het in artikel 1 genoemde verbod (concurrentiebeperkende overeenkomsten)
blijft beperkt tot de gevallen waarin een norm die kracht van wet heeft, de beperking uitdrukkelijk
toestaat of vermeldt.

2. Een nieuw geval van geoorloofdheid van concurrentiebeperkende overeenkomsten en praktijken is
toegevoegd. Het betreft overeenkomsten en praktijken die, gezien hun geringe betekenis, de
mededinging niet significant kunnen beïnvloeden.

Er wordt voorzien in een nieuw mechanisme om de coördinatie met de gewone rechterlijke instanties
te versterken. Zo kan het Tribunal de Defensa de la Competencia op verzoek advies uitbrengen
omtrent de oorsprong en de omvang van de schade en andere effecten die zijn veroorzaakt door de
gedragingen waarover het uitspraak heeft gedaan.
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3. Het Tribunal de Defensa de la Competencia krijgt de mogelijkheid ambtshalve een onderzoek naar
overheidssteun in te stellen.

4. Wat de procedure betreft, geldt: a) de mogelijkheden tot onderzoek en inspectie in het kader van
huiszoekingen zijn nader beschreven en verbeterd, b) een dossier kan worden afgesloten in ruil voor
verbintenissen die door de partijen zijn aangegaan en door de autoriteiten naar behoren zijn
onderzocht; deze optie wordt “afsluiting in onderling akkoord” genoemd, c) er zijn hervormingen
doorgevoerd om de instanties die zich met concurrentiebescherming bezighouden, efficiënter te laten
functioneren, en d) de taken van deze instanties zijn nauwkeuriger omschreven en afgebakend ten
opzichte van de taken van andere instellingen.

5. De nieuwe wet geeft de regering mandaat om vóór oktober 2000 een nieuwe hervorming te
introduceren waarbij de bevoegdheden van de autonome regio’s op mededingingsgebied worden
vastgelegd, bevoegdheden die onlangs door de constitutionele rechtbank zijn erkend.

6. Ten slotte krijgt de wet ten aanzien van alle economische sectoren een groter horizontaal bereik,
worden de instanties die zich met concurrentiebescherming bezighouden, als enige met de toepassing
van de wet belast, en wordt de rol van de sectorale regulerende instanties omschreven.

Frankrijk

De regering heeft aangekondigd een ontwerp te zullen opstellen voor een wet inzake economische
regulering met daarin bepalingen die de toepassing van het mededingingsrecht versterken.

Ierland

Besluit nr. 528 van de mededingingsautoriteit, Category Certificate/Licence (overeenkomsten tussen lever-
anciers en wederverkopers) [4 december 1998], is op 1 januari 1999 in werking getreden. Dit besluit, dat in
het Ierse recht het equivalent vormt van een communautaire groepsvrijstellingsverordening, is geldig van 1
januari 1999 t/m 31 december 2003.

De Competition & Mergers Review Group, die door de regering in het leven is geroepen, heeft in 1999
een reeks documenten gepubliceerd waarin de toekomst van het Ierse mededingingsbeleid wordt
samengevat en toegelicht. Deze zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de mededingingsautoriteit
(“Competition Authority”), Kildare Street, Dublin 1.

Luxemburg

Het onderzoek dat door het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het laboratorium
voor economisch recht van het Centre de Recherche Public van het Universitair Centrum van Luxemburg
wordt verricht met het oog op de modernisering van de wet van 17 juni 1970 betreffende
concurrentiebeperkende handelspraktijken is in 1999 afgerond. Het hervormingsproject vormt voor het
ministerie een politieke prioriteit en zal in het jaar 2000 door de wetgevende instanties worden geloodst.

Nederland

Er zijn geen veranderingen aangebracht in de mededingingswet (MW), die op 1 januari 1998 in werking
is getreden, en in de algemene maatregelen van bestuur die krachtens deze wet zijn vastgesteld en
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hoofdzakelijk betrekking hebben op groepsvrijstellingen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
heeft de wet toegepast, die in zeer sterke mate op de communautaire regelgeving is gebaseerd.

Een van de onderwerpen waarnaar de aandacht in 1999 is uitgegaan, is het toezicht op de mededinging.
De NMa heeft wat dit betreft een algemene verantwoordelijkheid. De ministerraad had besloten het
aantal sectorale voorschriften en controle-instanties zo veel mogelijk te beperken; daarom zijn de
volgende bepalingen opgenomen in de nieuwe wetgeving, die met name beoogt uitvoering te geven aan
de nieuwe communautaire verordeningen die liberalisatiemaatregelen bevatten.

De NMa is belast met het toezicht op de gaswet; zij beschikt wat dit aangaat over een aantal bijzondere
bevoegdheden, zoals de controle op de onderhandelingen over de toegang tot het gastransportnet. In de
elektriciteitswet wordt daarentegen een eigen controle-instantie aangewezen, de DTE (Dienst Uitvoering
en Toezicht Elektriciteitswet), die een geïntegreerde kamer van de NMa vormt. Wat de sector
telecommunicatie betreft, heeft de wetgever besloten een tijdelijke onafhankelijke controle-instantie in
het leven te roepen, namelijk de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). De NMa
en de OPTA hebben een protocol getekend waarin hun samenwerking op telecommunicatiegebied wordt
beschreven. De OPTA wordt eveneens als controleorgaan aangewezen in een voorstel voor een nieuwe
postwet. Uiteraard behoudt de NMa haar verantwoordelijkheid als het gaat om de toepassing van de
mededingingswet, ook in de sectoren elektriciteit en telecommunicatie.

Verenigd Koninkrijk

De regering van het Verenigd Koninkrijk is doorgegaan met de voorbereiding van de integrale uitvoering
van de Britse mededingingswet van 1998 (Competition Act 1998) op 1 maart 2000. Deze wet beoogt de
Britse mededingingsregels te versterken door het bestaande systeem grotendeels te vervangen door twee
verbodsbepalingen, die nauw aansluiten bij de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag.

Wanneer de in deze wet vervatte verbodsbepalingen op 1 maart 2000 in werking treden, vervangen zij
de wet van 1976 inzake concurrentiebeperkende handelspraktijken (Restrictive Trade Practices Act
1976), de wet van 1976 betreffende de wederverkoopprijzen (Resale Prices Act 1976), alsmede de
meeste bepalingen van de mededingingswet van 1980 (Competition Act 1980). De nieuwe wet verruimt
de bevoegdheden van de desbetreffende directeur-generaal (Director general of Fair Trading) op het
gebied van onderzoeken en uitvoeringsmaatregelen, en met name de bevoegdheid om geldboeten en
voorlopige maatregelen op te leggen. Zij wordt toegepast en ten uitvoer gelegd door de directeur-
generaal en, voor wat betreft de sectoren met bijzondere regelingen, door de regulerende instanties voor
de sectoren telecommunicatie, gas en elektriciteit, watervoorziening en afvalwaterbehandeling, alsmede
spoorwegvervoer. Het Office of Fair Trading heeft een grootschalig programma geïntroduceerd om de
ondernemingen over de gevolgen van de nieuwe wet te informeren, met name door een reeks
beleidsvoornemens te publiceren. Alle tot op heden gepubliceerde beleidsvoornemens zijn verkrijgbaar
bij het Office of Fair Trading of bevinden zich op de website ervan: www.oft.gov.uk.

De huidige Britse mededingingsregels blijven tot 1 maart 2000 van kracht. De wet inzake
concurrentiebeperkende handelspraktijken zal evenwel nog slechts in een gewijzigde vorm gelden,
waarbij prijsstellingsovereenkomsten en wijzigingen van de geregistreerde overeenkomsten formeel
moeten worden aangemeld bij de directeur-generaal, die de bevoegdheid behoudt om te verlangen dat
hem andere overeenkomsten worden overgelegd wanneer hij de aangemelde als concurrentieverstorend
beschouwt. De bepalingen met betrekking tot monopolies van de wet van 1973 inzake eerlijke
handelspraktijken (Fair Trading Act), op grond waarvan de directeur-generaal bepaalde zaken naar de
mededingingscommissie kan doorverwijzen, blijven na maart van toepassing. Sinds 1 april 1999 beschikt
de directeur-generaal ten aanzien van monopolies over uitgebreidere onderzoeksbevoegdheden.
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Voorts is in 1999 de mededingingscommissie (“Competition Commission”) ingesteld ter vervanging van
de vroegere “Monopolies and Mergers Commission”. De mededingingscommissie blijft monopolie- en
concentratiezaken behandelen die verband houden met de wet inzake eerlijke handelspraktijken.
Wanneer de in de wet van 1998 vervatte verbodsbepalingen inzake de mededinging evenwel van kracht
worden, zal de mededingingscommissie tevens kennisnemen van beroepen tegen beslissingen van de
directeur-generaal (en van de sectorale regulerende instanties die krachtens deze wet over soortgelijke
bevoegdheden beschikken).

Rechter Sir Christopher Bellamy QC, die voorheen zitting had in het Gerecht van eerste aanleg van de Euro-
pese Gemeenschappen, is benoemd tot president van de beroepskamer van de mededingingscommissie.

Een van de doelstellingen van de nieuwe wet is de nationale voorschriften zo veel mogelijk in
overeenstemming te brengen met de communautaire regels. In artikel 60 wordt bepaald dat de Britse
autoriteiten mededingingsvraagstukken moeten oplossen door, zoveel mogelijk en met inachtneming van
eventuele bestaande verschillen, de beginselen van het Verdrag en de communautaire jurisprudentie na
te leven.

De nieuwe wet zal geen rechtstreekse gevolgen hebben voor de Britse regelgeving inzake concentraties.
Die blijven onder de desbetreffende bepalingen van de wet van 1973 inzake eerlijke handelspraktijken
(Fair Trading Act 1973) vallen. Overeenkomsten die leiden tot concentraties in de zin van deze wet van
1973 zullen over het algemeen uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de wet van 1998, evenals
de beperkingen van de concurrentie die worden beschouwd als een uitvloeisel van deze overeenkomsten.
De regering heeft het voornemen te kennen gegeven om de doeltreffendheid van de huidige Britse
regelgeving inzake concentraties opnieuw te evalueren, in het bijzonder de rol die de ministeries en het
tijdschema voor de onderzoeken hierin spelen. In augustus heeft het ministerie van Handel en Industrie
ter zake een nota gepubliceerd.

Zweden

De regering heeft besloten de groepsvrijstellingsverordening voor detailhandelketens tot 30 juni 2001 te
verlengen.

In haar voorstel voor regels inzake de concentratie van ondernemingen (ontwerp 1998/99:144) heeft de
regering geopperd de in de mededingingswet genoemde voorschriften ten aanzien van overnames te
wijzigen. Dit voorstel behelst een nieuwe harmonisatie met de communautaire regels op dit gebied. De
notie overname van een onderneming wordt voortaan vervangen door het begrip concentratie naar
communautair model. De gemeenschappelijke ondernemingen en bijkomende beperkingen moeten
overeenkomstig de concentratievoorschriften worden beoordeeld, en wel op dezelfde wijze als volgens
de communautaire regels. De mogelijkheden tot een vertrouwelijke informele vooraanmelding worden
verbeterd. Er wordt voorgesteld de wet op 1 april 2000 in werking te laten treden.

De algemene richtsnoeren van de mededingingsautoriteit (Konkurrensverket) met betrekking tot de
overeenkomsten van geringe betekenis zijn herzien, met name op basis van de wijzigingen die in 1997
in de desbetreffende mededeling van de Commissie zijn aangebracht. In haar nieuwe algemene
richtsnoeren (KKVFS 1999:1) geeft de mededingingsautoriteit aan hoe zij de term merkbaar in artikel 6
van de mededingingswet interpreteert. De vroegere algemene grenswaarde voor de omzet van 200
miljoen kroon is afgeschaft en wat de grenswaarde voor het marktaandeel betreft, wordt voortaan een
onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale overeenkomsten. Wat de horizontale
overeenkomsten aangaat, is de mededingingsautoriteit van oordeel dat de mededinging niet merkbaar
door een samenwerkingsverband wordt beïnvloed, indien de ondernemingen samen beschikken over een
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aandeel van ten hoogste 10% van de markt in kwestie. Voor de verticale overeenkomsten is deze grens
daarentegen vastgesteld op 15%. Kleine bedrijven met een jaaromzet van minder dan 30 miljoen kroon
kunnen concurrentiebeperkende overeenkomsten sluiten op voorwaarde dat hun cumulatieve
marktaandeel niet groter is dan 15%, zonder dat deze samenwerking valt onder de in artikel 6 van de
mededingingswet vervatte verbodsbepaling. In overeenstemming met het bepaalde in de mededeling van
de Commissie worden sommige typen overeenkomsten echter nog steeds geacht de mededinging
merkbaar te beknotten; een voorbeeld hiervan zijn de horizontale prijskartels en de verticale
overeenkomsten inzake territoriale bescherming.

Op verzoek van de regering heeft de mededingingsautoriteit de mededingingssituatie in Zweden in de
jaren negentig beschreven en geanalyseerd en voorstellen geformuleerd voor maatregelen ter versterking
van de concurrentie. In haar verslag stelt de autoriteit een aantal concrete maatregelen in belangrijke
economische sectoren voor, alsmede wijzigingen, met name in de mededingingswet. De belangrijkste
voorstellen hebben als doel de mededingingsautoriteit doeltreffender instrumenten te verschaffen in haar
strijd tegen kartels. Er wordt met name voorgesteld ernstige overtredingen van het verbod op
concurrentieverstorende samenwerking onder het strafrecht te brengen en een strikte geheimhouding te
verzekeren aan ondernemingen die helpen kartels op te sporen; voor dergelijke ondernemingen moeten
bovendien uitdrukkelijk wettelijke mogelijkheden tot verzachting van sancties worden gecreëerd. De
mededingingsautoriteit zou ook graag de gelegenheid krijgen informatie uit te wisselen met haar
tegenhangers in andere lidstaten en deze bijstand te verlenen.

B — Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften
door de nationale autoriteiten

Momenteel heeft de mededingingsautoriteit in zeven lidstaten (Oostenrijk, Denemarken, Finland,
Ierland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Zweden) niet de bevoegdheid om artikel 81, lid 1, en artikel
82 rechtstreeks toe te passen. In Denemarken moet een wetsontwerp er evenwel voor zorgen dat de
mededingingsautoriteiten de mededingingsvoorschriften van het EG-Verdrag direct kunnen toepassen.

Artikel 81, lid 1, en artikel 82 zijn in het verslagjaar toegepast door de mededingingsautoriteiten van
Duitsland, Spanje en Frankrijk. Door de Franse en Nederlandse autoriteiten is melding gemaakt van
gevallen van toepassing van artikel 9 van de concentratieverordening. De Nederlandse autoriteit maakt
gewag van de toepassing van de mededeling betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de
nationale mededingingsautoriteiten bij de toepassing van de artikelen 81 en 82; ook andere autoriteiten,
zoals de Finse en Luxemburgse, maken gewag van de samenwerking met de Commissie, zonder deze
evenwel expliciet te noemen.

Dit hoofdstuk bevat tevens een beknopt overzicht van op het nationale recht gebaseerde besluiten welke
door de mededingingsautoriteiten van Oostenrijk, Denemarken, Italië, Portugal en Zweden zijn
meegedeeld, in hoofdzaak omdat ze uit een communautair oogpunt een bijzonder belang vertonen.

Duitsland

Tijdens de verslagperiode heeft het Bundeskartellamt de communautaire mededingingsregels in de
volgende procedures toegepast:

a) De aanbevolen prijzen van de federale vereniging van expeditie- en opslagbedrijven (Preisempfehlun-
gen des Bundesverbandes Spedition und Lagerei e.V. (BSL)) die waren vastgesteld voor groepagetrans-
port door expediteurs en waartegen uit hoofde van artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag (het nieuwe arti-
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kel 81, lid 1, van het EG-Verdrag) een procedure was ingeleid, kwamen eind 1998 te vervallen en zijn niet
verlengd. Het Bundeskartellamt had eerst het verbod van deze aanbevolen prijzen aangekondigd en ver-
klaard ze te gedogen tot de inwerkingtreding van de zesde wijziging van de mededingingswet op 1 janu-
ari 1999.

b) Tegen Deutsche Telekom AG (DTAG) was uit hoofde van artikel 86 van het EG-Verdrag (nieuw
artikel 82 van het EG-Verdrag) en van artikel 22, lid 5, en artikel 26, lid 2, van de oude
mededingingswet een procedure ingeleid omdat het bedrijf had geweigerd abonneegegevens door te
geven aan degenen die daarom hadden verzocht, of daarvoor buitensporige tarieven hadden
gehanteerd. Deze procedure werd opgeschort nadat DTAG zich er jegens het Bundeskartellamt toe
had verbonden een eind aan dit misbruik te maken.

c) In de procedure betreffende het gemeenschappelijk gebruik van de haveninstallaties van Puttgarden
door concurrerende veerdiensten heeft het Bundeskartellamt wegens inbreuk op artikel 82 van het
EG-Verdrag en artikel 19, lid 4, punt 4, van de mededingingswet, bij besluit van 21 december 1999,
Scandlines Deutschland GmbH verboden de onderneming Eidsiva Rederi ASA en een Deens-Zweeds
concern waarin Stena Rederi AB deelnam, de toegang tot deze haveninstallaties te weigeren. Dit
besluit bevindt zich nog niet in de uitvoeringsfase.

d) Op grond van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag en de gecombineerde bepalingen van artikel 28,
lid 1, eerste volzin, en artikel 28, lid 4, in samenhang met artikel 12, lid 1, van de mededingingswet
heeft het Bundeskartellamt de samenwerking verboden tussen Nordzucker AG & Union Zucker
Südhannover GmbH; deze samenwerking had als doel de door de vennoten geproduceerde bietsuiker
gezamenlijk in de handel te brengen wegens de machtspositie van de gemeenschappelijke
onderneming Nordzucker GmbH en Co.KG, die de toepassing van de uitzonderingsregeling van
artikel 28 van de mededingingswet onmogelijk maakt. De partijen hebben tegen deze beslissing
beroep ingesteld.

e) De bedrijven Atlantik Hafenbetriebe Geuther & Schnitger GmbH & Co.KG en Friedrich Tiemann
GmbH & Co hebben bij de Commissie een klacht ingediend, omdat hun de toegang werd geweigerd
tot de door Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG & Co. (BLG) gecontroleerde haveninstallaties en
terminals. De Commissie was van oordeel dat dit geval met decentralisatie te maken had en heeft
het Bundeskartellamt verzocht de klacht te behandelen. De klagers, die in eerste instantie van mening
waren dat deze zaak een communautair belang vertegenwoordigde en door de Commissie moest
worden onderzocht, hebben zich vervolgens tot het Bundeskartellamt gewend, dat de verweerder
heeft uitgenodigd opmerkingen te maken.

Noch het Kammergericht van Berlijn noch het Bundesgerichtshof heeft gedurende de onderzochte
periode besluiten genomen waarin uitvoering van de communautaire mededingingsvoorschriften wordt
gelast.

Oostenrijk

1) Kartels, misbruik van een machtspositie

Verein für sauberen Wettbewerb (vereniging voor eerlijke mededinging) tegen “Ja! Natürlich”.
Spar, de op een na grootste keten van levensmiddelenwinkels, heeft zijn belangrijkste concurrent, Billa,
dochteronderneming van de Duitse Rewe-groep, ervan beschuldigd misbruik te maken van zijn
machtspositie op de Oostenrijkse markt voor biologische melk. Via exclusieve leveringscontracten heeft

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

DE TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSVOORSCHRIFTEN IN DE LIDSTATEN 381



Billa getracht de belangrijkste zuivelfabrieken aan zich te binden, die biologische rauwe melk betrekken
uit gebieden waarvan de toegang is gesloten. Ook al heeft Billa een machtspositie en heeft de
onderneming dienovereenkomstig leveringscontracten afgesloten, de procedure bij het Kartellgericht
heeft duidelijk gemaakt dat deze situatie geen knelpunten oplevert als het gaat om de bevoorrading met
biologische melk van andere levensmiddelenketens. Er zijn op dit moment namelijk tamelijk veel
zuivelfabrieken die over voldoende hoeveelheden biologische melk beschikken.

Antenne Wien e.a. tegen ORF e.a. Enkele regionale radiostations die onlangs als gevolg van de
liberalisatie van de omroepmarkt zijn ontstaan, zijn in de reclamesector een samenwerkingsverband
aangegaan met ORF, de openbare omroep die tot voor enkele jaren een monopoliepositie innam.
Concurrerende regionale radio-omroepen hebben geprotesteerd omdat de toegang tot de nationale
reclamemarkt daardoor gevaar zou lopen. Het Kartellgericht is tot de conclusie gekomen dat de
beperkingen in het samenwerkingscontract een bewuste kartelconstructie (“Absichtskartell”) vormden.
Van de zijde van de reclamemakers is aangekondigd dat de belangrijkste concurrentiebeperkingen uit de
contracten zouden worden geschrapt.

M-Preis tegen Coca-Cola. De eiser is een levensmiddelenketen die vooral in de deelstaat Tirol winkels
heeft. Hij stelt dat de verweerder, Coca-Cola, een machtspositie geniet op de markt van op cola
gebaseerde dranken en/of niet-alcoholhoudende dranken. Hij meent dat hij de producten van de
verweerder wel moet kopen, omdat deze, wat de handel in levensmiddelen aangaat, niet uitwisselbaar
zijn. Dat Coca-Cola misbruik maakt van zijn positie, zou blijken uit het feit dat het bedrijf onrechtmatige
en willekeurige kortingen toepast en dat winkels verplicht worden publiciteits- of verkoopcampagnes
voor bepaalde producten te lanceren. Het Kartellgericht heeft in deze zaak nog geen uitspraak gedaan.

2) Concentraties

Kika-Leiner/Michelfeit-groep: Kika-Leiner wil voor 26% en uiteindelijk voor 100% gaan deelnemen
in Michelfeit, een meubelzaak. Het betreft hier de meubeldetailhandelmarkt (inclusief kleine
detailhandelaren en gespecialiseerde winkels). Als het gaat om de geografische markt heeft men
geconstateerd dat 90% van de clientèle zich binnen een straal van maximaal 35 km verplaatst om
meubels te kopen, hetgeen betekent dat de markt in kwestie de agglomeratie Wenen behelst, omdat
Michelfeit slechts in deze regio aanwezig is. Kika-Leiner, de nummer één op de markt, en Michelfeit,
zijn grootste concurrent, bezaten een marktaandeel van respectievelijk 23% en 13%. Het Kartellgericht
heeft in zijn beslissing vastgesteld dat de concentratie tot een machtspositie op de markt zou leiden, maar
heeft deze toegestaan voor zover het marktaandeel als gevolg van de concentratie niet meer dan 30%
zou bedragen, waardoor het nieuwe concern gedwongen werd verscheidene vestigingen te verkopen.

Vonwiller/Farina/MPG en Vonwiller/Rauch/Fritsch & Rauch: het betreft hier twee gemeenschappelijke
ondernemingen op de Oostenrijkse graanmolenmarkt. Het Kartellgericht heeft voornamelijk onderzoek ge-
daan naar de meelmarkt, die men in drie sectoren kan onderverdelen: meel in silo’s, meel in zakken en meel
die voor de detailhandel wordt bewerkt. Het marktaandeel van de gelieerde ondernemingen zou, naar gelang
van de sector, tussen de 35% en 58% liggen. Het Kartellgericht heeft vastgesteld dat een van de onderne-
mingen een concentratie was, maar dat de andere een bewuste kartelconstructie (“Absichtskartell”) vormde.
Onlangs heeft het Kartellgericht bevestigd dat dit kartel toelaatbaar was.

België

In 1999 heeft de Raad voor de mededinging geen besluit genomen op grond van de artikelen 81 en 82.
Niettemin is het passend een beslissing te vermelden die ter uitvoering van de Belgische
mededingingswet is genomen, maar die ook van belang is voor het communautaire mededingingsbeleid.
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Beslissing van de Raad voor de mededinging van 21 januari 1999 inzake de praktijken van de officiële
motorimporteurs

Een aantal zelfstandige motorimporteurs en -handelaren hebben een klacht ingediend tegen vijf officiële
importeurs en de beroepsorganisatie waartoe zij behoren. De klagers voeren het volgende aan: De
officiële importeurs stellen de procedure vast die moet worden gevolgd om een conformiteitscertificaat
te verkrijgen voor parallel in België ingevoerde motoren, en verrichten de technische controles, waardoor
zij misbruik maken van hun machtspositie. Voorts hebben zij via hun beroepsorganisatie overeenkomsten
gesloten over prijzen en andere voorwaarden voor het verkrijgen van conformiteitscertificaten voor
motoren, om zo de concurrentiepositie van de zelfstandige importeurs te verzwakken.

De Raad is van oordeel dat elke officiële importeur van een bepaald motorfietsmerk als particuliere onder-
neming die met uitsluiting van anderen is aangewezen om de conformiteitscontrole voor motoren van een
bepaald merk te verrichten, een machtspositie heeft als het gaat om de afgifte van conformiteitscertificaten.
De officiële importeurs hebben met name op de volgende wijze hun machtspositie misbruikt:

— zij hebben bepaald dat de officiële dealer bij de indiening van een verzoek om goedkeuring en bij
het volgen van de procedure tot aan de afgifte van het conformiteitscertificaat moet worden
betrokken;

— zij hebben bepaald dat een officiële dealer bij de levering en installatie van reserveonderdelen moet
worden betrokken;

— zij hebben geëist dat bouwpakketten voor motoren worden verboden en dat nieuwe motoren met het
oog op de goedkeuring volledig gemonteerd en rijklaar worden geleverd en aan overbodige
geluidstests worden onderworpen.

De Raad voor de mededinging heeft de beëindiging van deze praktijken gelast en de desbetreffende
partijen een geldboete opgelegd van in totaal 45,8 miljoen BEF.

Denemarken

Aangezien de mededingingswet geen bepalingen inzake de controle op concentraties bevat, hoeven deze
niet bij de Deense mededingingsautoriteiten te worden aangemeld.

In het geval van een voorstel voor een concentratie tussen de beide Deense zuivelfabrieken MD Foods en
Kløver Mælk heeft de Deense minister van Handel en Industrie het directoraat mededinging in maart 1999
verzocht te onderzoeken wat hiervan de gevolgen zouden zijn voor de Deense markt van zuivelproducten.
Op grond van dit onderzoek moest de minister kunnen beslissen of de Deense autoriteiten de zaak naar
de Commissie dienden door te verwijzen. Het bleek dat deze transactie geen communautaire dimensie had
en dus niet bij de Commissie hoefde te worden aangemeld. Uit het onderzoek van het directoraat
mededinging kwam ook naar voren dat de concentratie zou kunnen leiden tot concurrentievervalsing,
zowel voor de consumenten als voor de concurrenten en de detailhandel. MD Foods is vervolgens een
aantal verbintenissen aangegaan die naar het oordeel van het directoraat mededinging met de
communautaire praktijk overeenkwamen. Onder deze omstandigheden heeft het directoraat mededinging
de minister geadviseerd de concentratie tussen MD Foods en Kløver Mælk goed te keuren, indien de
eerste de op het gebied van gedrag en structuur voorgestelde maatregelen accepteert (311).
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Voorts heeft de Raad voor de mededinging zijn goedkeuring gehecht aan een overeenkomst inzake de
prijs van geneesmiddelen tussen het ministerie van Volksgezondheid en de overkoepelende organisatie
van de farmaceutische industrie (Lif). Met behulp van deze overeenkomst, die op 1 maart 2000 afloopt,
moet de overheidssteun in de sector kunnen worden beperkt. De partijen hebben de Europese Commissie
in 1998 van deze overeenkomst op de hoogte gebracht en tijdens de behandeling van de zaak door de
Commissie hebben zij aangegeven dat men de overeenkomst moest uitleggen in de zin dat geen enkele
onderneming verplicht was prijzen beneden het Europese gemiddelde vast te stellen. De Commissie heeft
derhalve besloten niet op te treden. De Raad voor de mededinging was net als de Commissie van mening
dat bepaalde aspecten van de overeenkomst uit het oogpunt van concurrentie problemen gaven. Daar de
handelwijze van de Commissie bepaalt of de Raad voor de mededinging in actie komt, besloot deze
laatste evenmin op te treden, gezien de korte tijd dat de overeenkomst nog van kracht is (312).

Spanje

1) Concentraties

Op 23 juli hebben de Spaanse autoriteiten voor de eerste maal verzocht om toepassing van artikel 9 van
de communautaire verordening in verband met zaak IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo. Bij beschikking
van 17 augustus heeft de Europese Commissie besloten deze zaak naar de Spaanse autoriteiten door te
verwijzen.

2) Concurrentiebeperkende gedragingen

— Zaak 412/97 BT/Telefónica. Het Tribunal de Defensa de la Competencia heeft verklaard dat er twee
gedragingen plaatsvinden die in strijd zijn met artikel 6, onder d) en e), van de wet inzake
concurrentiebescherming en met artikel 82, onder c) en d), van het EG-Verdrag, en Telefónica de
España SA een geldboete opgelegd van 580 miljoen peseta (3,5 miljoen euro). Het gecontroleerde
misbruik bestond uit de toepassing door Telefónica van discriminerende en selectieve kortingen voor
potentiële klanten van BT en het feit dat geliberaliseerde diensten (internationale telefonie) werden
gekoppeld aan andere, moeilijk toegankelijke diensten (nationale telefoniediensten).

— Zaak 408/97 Panasonic. Het Tribunal de Defensa de la Competencia heeft verklaard dat de Spaanse
onderneming Panasonic Sales Spain (dochteronderneming van het Japanse Matsushita) en de
onderneming Sonicel (alleenverkoper van Matsushita in Portugal) in strijd hebben gehandeld met
artikel 81, lid 1, hoewel de nationale markt daaronder niet te lijden had. De twee bedrijven hadden
zich schuldig gemaakt aan een onderling afgestemde feitelijke gedraging om parallelle uitvoer in
Portugal vanuit Spanje te verhinderen, hetgeen tot uiting kwam in een weigering om de
eerstgenoemde onderneming aan een parallelle handelaar, te weten Climaxpania, te verkopen. Het
Tribunal heeft Panasonic, zijn moedermaatschappij Matsushita, en Sonicel gelast onmiddellijk met
de verboden gedraging te stoppen en Panasonic en Sonicel geldboeten van respectievelijk 150.000
en 60.000 euro opgelegd.

— Zaak MC 30/99 Glaxo 2. In oktober 1998 heeft het Tribunal de door de Servicio de Defensa de la Com-
petencia voorgestelde conservatoire maatregel aangenomen, die erin bestond gedurende een periode van
zes maanden de toepassing van de vierde van de algemene verkoopvoorwaarden van Glaxo Wellcome
SAen zijn dochterondernemingen op te schorten; op grond van deze vierde voorwaarde werd parallelle
handel in geneesmiddelen vanuit Spanje naar de rest van Europa onmogelijk gemaakt. De conservatoi-
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re maatregel werd niet vóór december 1998 toegepast. Glaxo heeft de desbetreffende verkoopvoor-
waarden bij de Commissie aangemeld, met het verzoek om een negatieve verklaring of een vrijstelling
uit hoofde van artikel 81, lid 3, maar de Commissie heeft op 14 juli 1999 een mededeling van punten van
bezwaar doen toekomen. Eerder, op 1 juli 1999, had de Servicio de Defensa de la Competencia het Tri-
bunal na afloop van de vroegere voorlopige maatregelen voorgesteld nieuwe conservatoire maatregelen
aan te nemen op verzoek van de klagers Aseprrofar en Spain Farma. Op 19 juli 1999 heeft het Tribunal
besloten deze conservatoire maatregelen toe te passen.

Finland

De Raad voor de mededinging (Kilpailuneuvosto) heeft een besluit vastgesteld waarin hij constateert dat
het bedrijf Ajasto (313) zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van een machtspositie op de markt van
in Finland uitgegeven kalenders en almanakken. Bij de toekenning van basisreducties, jaarlijkse
bonificaties en steun voor het in de handel brengen heeft de onderneming ten aanzien van haar cliënten
namelijk discriminerende en dwingende criteria gehanteerd. De Raad heeft Ajasto veroordeeld tot het
betalen aan de staat van een boete van twee miljoen Finse mark. Ajasto heeft tegen deze beslissing van
de Raad voor de mededinging beroep aangetekend bij het hoogste administratieve rechtscollege (korkein
hallinto-oikeus).

De mededingingsautoriteit (Kilpailuvirasto) heeft op 6 augustus 1999 een nieuw verzoek om vrijstelling
van Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry (MTK) (Verbond van land- en bosbouwproducenten)
verworpen. Het verzoek werd gedaan met het oog op een samenwerking tussen boseigenaren op het
gebied van de handel in rondhout en afgewezen om reden dat deze samenwerking niet in een grotere
efficiëntie leek te resulteren en ook geen voordeel voor de clientèle leek op te leveren. Het gaat om een
overlegsysteem in het kader waarvan de boseigenaren het met de bosbouwondernemingen voorafgaand
aan de onderhandelingen eens trachtten te worden over de prijsprognoses. De in 1997 door de
mededingingsautoriteit verleende vrijstelling was geldig tot 30 april 1999 (314). Voor wat betreft het
onderzoek naar dit verzoek om vrijstelling heeft de mededingingsautoriteit met de Europese Commissie
samengewerkt. Deze laatste had de partijen op 16 december 1996 middels een administratieve brief
toestemming gegeven een plan betreffende de handel in hout in vijf jaar ten uitvoer te leggen. MTK heeft
tegen de beslissing van de mededingingsautoriteit beroep aangetekend bij de mededingingscommissie.

De mededingingsautoriteit heeft in haar standpuntbepaling van 16 september 1999 met betrekking tot
het nationale zwerven (‘roaming’) op de mobiele-radioverbindingsnetwerken geoordeeld dat Sonera en
Radiolinja de mededinging hadden belemmerd als het gaat om het aanbod van nationale mobiele-
radioverbindingsdiensten, door voor nationaal zwerven een zo hoge prijs te vragen dat een andere
concurrent, Telia, niet kon deelnemen aan de activiteiten die gezien het nationale aanbod van dergelijke
diensten onmisbaar waren. De mededingingsautoriteit heeft het onderzoek van dit dossier afgesloten
nadat Telia en Radiolinja een overeenkomst hadden gesloten op grond waarvan Telia de mogelijkheid
kreeg een nationale mobiele-radioverbindingsdienst aan te bieden.

De mededingingsautoriteit heeft geoordeeld dat Helsingin Puhelin Oyj (HPY) en Päijät-Hämeen Puhelin-
yhdistys (PHP) hun machtspositie misbruikten door aan hun klanten voor bepaalde diensten discrimineren-
de en dwingende tarieven in rekening te brengen, waardoor concurrerende telecommunicatie-exploitanten
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werden uitgesloten. Wat HPY betreft, ging het om de tarifering van abonneelijnen en vaste verbindingen en
om het verband tussen de verhuur van abonneelijnen en vaste lijnen en de overname van andere telecommu-
nicatiediensten. PHP maakte misbruik van zijn machtspositie door eigenaren kortingen toe te kennen. De
mededingingsautoriteit heeft de Raad voor de mededinging voorgesteld het misbruik met betrekking tot de
bovengenoemde feiten te verbieden en daarvoor een boete op te leggen.

Op mediagebied heeft de mededingingsautoriteit de Raad voor de mededinging verzocht MTV Europe
te verbieden in Finland het uitzendbeleid van het satelliettelevisienet dat de naam MTV Music Television
draagt, toe te passen, inclusief de daarmee samenhangende voorwaarden en vergoedingen. De reden
hiervoor was dat door het genoemde uitzendbeleid de sateliettelevisienetten die gebruikmaken van
collectieve antennes, vergeleken met de kabeltelevisienetten ten onrechte worden benadeeld.

De mededingingsautoriteit heeft het ministerie van Financiën voorgesteld de Finse bepalingen op het
gebied van autobelastingen zodanig te wijzigen, dat er een transparante regeling ontstaat. Dit initiatief
berust op klachten over autobelastingen die bij de mededingingsautoriteit zijn ingediend. Het probleem
is te wijten aan het moeilijke taalgebruik in de fiscale regeling die in Finland voor auto’s geldt en aan
het onderscheid op belastinggebied dat daaruit tussen verschillende vormen van ondernemingen
voortvloeit. Daarnaast verhindert de huidige fiscale regeling de parallelle invoer van nieuwe auto’s.
Bovendien heeft de mededingingsautoriteit inlichtingen verschaft over het recht van eigenaren van
parallel ingevoerde auto’s op in het land van herkomst onder garantie aangeboden diensten.

In 1999 is in Finland voor het eerst gedurende een geheel jaar controle uitgeoefend op de overnames van
ondernemingen. Tijdens deze periode heeft de mededingingsautoriteit bij vijf overnames de voorwaarden
gedefinieerd waaraan deze moesten voldoen. Als voorbeeld kan de fusie in de suikersector van het
Deense Danisco en het Finse Cultor worden genoemd. Het optreden van de mededingingsautoriteit werd
gerechtvaardigd door de mogelijke verdwijning van een concurrent op de Finse markt en de
communautaire suikerregeling bood geen grond voor afwijzing van de door de mededingingsautoriteit
vastgestelde maatregelen, ondanks een sterke regulering van de handel in deze sector.

Frankrijk

1) Kartels en misbruik van een machtspositie

Als het gaat om kartels heeft de Raad voor de mededinging het communautaire recht slechts eenmaal
toegepast, en wel in de zaak waar hij het tarievenbeleid van de groep Laboratoires 3 M Santé moest
onderzoeken. Onder verwijzing naar het arrest Viho van het Hof van Justitie heeft de Raad
geconcludeerd dat er geen sprake was van inbreuk, omdat de vastgestelde gedragingen betrekking
hadden op dochterondernemingen van een zelfde concern. (315)

Als het gaat om misbruik van een machtspositie heeft de Raad verscheidene interessante beslissingen
genomen ten aanzien van de openstelling van de mededinging voor netwerkindustrieën.

Zo heeft de Raad de onderneming Electricité de France (EDF) veroordeeld tot een boete van 30 miljoen
franken, omdat zij in het kader van contracten betreffende thermische toepassingen van verschillende
omvangrijke Parijse onroerendgoedprogramma’s financiële of materiële steun heeft aangeboden in ruil
voor exclusieve afnameovereenkomsten. Hij heeft deze praktijken op grond van het nationale recht als
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misbruik van een machtspositie aangemerkt en erop gewezen dat door deze praktijken de openstelling
van de mededinging als geregeld bij de wet van 9 december 1998 gedoemd was te mislukken. (316)

Bij de bestudering van een verzoek om conservatoire maatregelen door een exploitant van kabeltelevisienet-
ten (NC Numéricâble), heeft de Raad het begrip wezenlijke infrastructuur toegepast op de bekabelde netten
waarvan France Télécom de eigenaar en technische exploitant is. Hij was daarbij van mening dat het niet uit-
maakte dat France Télécom op de betrokken plaatsen geen concurrent was van de onderneming Numéricâble
als het gaat om de commerciële exploitatie van deze netwerken. Hij heeft derhalve France Télécom gelast de
aan Numéricâble opgelegde verhoging van de vergoeding op te schorten, omdat hij van oordeel was dat deze
verhoging, gezien de omvang (70%) en onfatsoenlijkheid ervan, na onderzoek ten principale geacht zou wor-
den onder artikel 8 van de beschikking van 1 december en artikel 82 van het EG-Verdrag te vallen. (317)

Ook in het kader van een verzoek om conservatoire maatregelen door telecommunicatie-exploitanten
was de Raad van mening dat het feit dat France Télécom elke abonnee van een mobiele-telefoniedienst
een tariefvoordeel voor een vaste-telefoniedienst bood, een verbindingskorting zou kunnen vormen
krachtens artikel 8 van de beschikking van 1 december 1986 en artikel 82 van het EG-Verdrag, gezien
de mogelijke concurrentie van exploitanten uit andere landen van de Gemeenschap. (318)

Voorts kan nog melding worden gemaakt van twee arresten van het Cour d’appel van Parijs (Hof van
Beroep), dat bevoegd is om zich uit te spreken over beroepen die worden ingesteld tegen beslissingen
van de Raad voor de mededinging.

In de zaak Filetech (319) heeft het Hof de beslissing van de Raad om formele redenen nietig verklaard.
Niettemin heeft het de analyse van de Raad voortgezet en ten principale uitspraak gedaan, door de aan
France Télécom op basis van artikel 82 opgelegde sanctie te bevestigen; er was tot een sanctie besloten
omdat de onderneming met het oog op de toegang tot de lijst met telefoonabonnees, die als een
wezenlijke bron van informatie wordt beschouwd, discriminerende prijsvoorwaarden had vastgesteld ten
opzichte van haar eigen lasten in verband met de exploitatie ervan.

Ook in de zaak Télévision par Satellite (TPS) is het Cour d’Appel van Parijs tot een soortgelijke uitspraak ge-
komen als de Raad. Het Hof was van oordeel dat het bedrijf Canal Plus zijn machtspositie had misbruikt door
in zijn contracten betreffende de voorkoop van uitsluitende rechten op de uitzending van recente Franse
films clausules op te nemen krachtens welke het producenten verboden wordt vóór en tijdens de periode van
alleenrecht op de abonnee-uitzendingen de rechten inzake uitzending door een kiestelevisienet aan andere
exploitanten te verkopen. Het Hof heeft derhalve de analyse van de Raad gevalideerd, die de markt van de
betaaltelevisie als relevante markt had beschouwd, ongeacht de wijze van doorgeven (via radiogolven, ka-
bel of satelliet) of exploitatie (abonnement of kiestelevisie); de rechten voor uitzending van recente Franse
films via betaaltelevisie werden eveneens als relevante markt aangemerkt. (320)

Van de in 1999 aanhangig gemaakte zaken zijn de interessantste op het gebied van de interne markt de
kwesties die de minister van Economische Zaken aan de Raad voor de mededinging heeft voorgelegd,
met het verzoek om onderzoek te verrichten naar de overeenkomsten betreffende de oprichting van een
gemeenschappelijke inkoopcentrale, die tussen bepaalde grootwinkelbedrijven zijn gesloten.
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2) Concentraties

Artikel 9 van de communautaire verordening is toegepast op de volgende concentraties: Total/Fina,
EMC/CSME/Rock en TotalFina/Elf (waarvan het onderzoek nog niet beëindigd was eind 1999).

De concentratie EMC/CSME/Rock betrof de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming die in
Frankrijk op de lokale strooizoutmarkten werkzaam is, door de Compagnie des Salins du Midi et des
Salines de l’Est (CSME) en de Entreprise Minière et Chimique (EMC). Het doel van de concentratie was
de capaciteitsvermindering van het laatstgenoemde bedrijf wegens de geprogrammeerde sluiting van de
kalimijnen ervan een halt toe te roepen. De transactie is op 1 september door de minister van
Economische Zaken, Financiën en Industrie goedgekeurd nadat de partijen substantiële verbintenissen
hadden gepresenteerd: verkoop van een groot aantal opslagplaatsen, stopzetting van de verhandeling van
een merk op een van de marktsegmenten en, om de toegang tot de markten te bevorderen, de
terbeschikkingstelling van veiligheidsreserves, hetgeen voor derden de kosten moet drukken wanneer zij
op een aanbesteding inschrijven.

Bij de transactie Total/Fina was de lokale markt voor de opslag van aardolieproducten in de regio Port-
la-Nouvelle weer aan de Franse autoriteiten overgedragen. De minister heeft de concentratie
goedgekeurd in het licht van de door de ondernemingen voorgestelde verbintenissen: verkoop van een
opslagplaats, voorstel voor het afsluiten van contracten met reclamemakers en gedeeltelijke opening van
de gesloten opslagplaats in Sète.

Wat betreft de gecontroleerde concentraties in Frankrijk werd 1999 gekenmerkt door het verbod op
terugkoop van Orangina door Coca-Cola, dat een nieuw plan had gepresenteerd plus een aantal
verbintenissen die bedoeld waren om te reageren op de mededingingsproblemen die bij een vorige
afwijzende beslissing in 1998 aan het licht waren gekomen. Coca-Cola had in hoofdzaak voorgesteld een
onafhankelijke derde een exclusieve vergunning te verlenen voor de verhandeling van Orangina op de
markt “buitenshuis”. De minister van Economische Zaken was samen met de Raad voor de mededinging
van oordeel dat een dergelijk systeem zou leiden tot een coördinatie van gedragingen, die enerzijds
noodzakelijk was voor de ontwikkeling van Orangina op de markt “buitenshuis” en dus voor de
instandhouding van een doeltreffende concurrentie op deze markt, maar anderzijds de vrije mededinging
schade berokkende. Omdat het onmogelijk was geschikte verbintenissen te creëren om deze
tegenstrijdigheid te verhelpen, heeft de minister de concentratie verboden. Deze zaak laat zien hoe
moeilijk het is het eigendom of de exploitatie van een merk op een zelfde grondgebied te delen. Het
betreft de eerste rechtstreekse toepassing in het Franse recht van het begrip collectieve machtspositie.

Italië

Wat de toepassing door de mededingingsautoriteit van de communautaire mededingingsvoorschriften in
1999 betreft, heeft de autoriteit een procedure afgesloten (Unapace/ENEL) die zij uit hoofde van artikel
82 had ingeleid, terwijl een tweede procedure, die in november 1998 wegens vermoede inbreuken op de
artikelen 81 en 82 werd ingeleid, nog aan de gang is (Consorzio industrie fiammiferi). Twee andere
procedures zijn in 1999 ingeleid (Stream/Telepiù, Aeroporti di Roma — Tarieven voor hulpdiensten op
landingsplaatsen) ter uitvoering van de communautaire mededingingsregels.

Wat de afgesloten procedure betreft, was de autoriteit van mening dat Enel in strijd met artikel 82 had
gehandeld door gedragingen die de toegang van nationale en communautaire concurrenten tot de markt voor
de levering van elektrische energie zouden kunnen beperken. Tijdens het onderzoek heeft de autoriteit
vastgesteld dat er zich twee concurrentiebeperkende clausules bevonden in de meerjarencontracten voor de
levering van elektrische energie, die in 1998 waren gesloten tussen Enel en jaarlijkse grootgebruikers van
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energie die overeenkomstig Richtlijn 96/92/EG ongehinderd elektrische energie bij andere producenten dan
Enel kunnen kopen (de zogenaamde “in aanmerking komende afnemers”). Nauwkeuriger gezegd voorzag
de eerste clausule in een verlenging van de overeenkomst betreffende de exclusieve levering van elektrische
energie door Enel, terwijl de tweede clausule het bedrijf een recht op voorkoop gaf ingeval dat de cliënt
voordeliger aanbiedingen van concurrenten had ontvangen (de zogenaamde “Engelse clausule”). De
verlenging van de exclusieve leveringsovereenkomst van één tot minimaal drie jaar zou Enel de tijd hebben
gegeven de in aanmerking komende afnemers aan zich te binden, ook na de inwerkingtreding van de nieuwe
communautaire regeling. Deze beperking is in het bijzonder van belang als men kijkt naar de consequenties
van de voorkoopclausule ten gunste van Enel, die het doen van voordeliger aanbiedingen volkomen
onaantrekkelijk maakte en daardoor de toegang van nieuwe concurrenten tot de nationale markt voor de
levering van elektrische energie kon belemmeren en beperken. Tijdens de procedure heeft Enel de
voorwaarden gewijzigd waaronder iedere klant het leveringscontract kan ontbinden, door de
voorkoopclausule te schrappen en de in aanmerking komende afnemers de mogelijkheid te bieden: a) het
leveringscontract eenzijdig te ontbinden tot twaalf maanden na de datum waarop zij als in aanmerking
komende afnemers zijn erkend, zoals overigens is vastgelegd in een besluit van de autoriteit die
verantwoordelijk is voor elektrische energie en gas; b) na het verstrijken van de bovengenoemde twaalf
maanden om nieuwe contractonderhandelingen te verzoeken in geval van tariefwijzigingen of
veranderingen in de wetgeving. De mededingingsautoriteit heeft geoordeeld dat de wijzigingen die Enel
heeft aangebracht in de contractvoorwaarden voor de levering van elektrische energie, afdoende waren om
de concurrentievervalsingen die uit de vroegere formulering voortvloeiden, weg te nemen.

Wat de drie nog lopende procedures betreft, behelst de zaak Consorzio industrie fiammiferi mogelijke
inbreuken op de artikelen 81, lid 1, en 82 op de markt voor de productie van en de groothandel in lucifers
in Italië. De aandacht gaat vooral uit naar de vermoede onderlinge afstemming van het commerciële
beleid van de Italiaanse luciferfabrikanten en bepaalde gedragingen die als gevolg kunnen hebben dat de
toegang tot de markt wordt beperkt voor zowel nationale als communautaire concurrerende producenten.
In maart 1999 heeft de autoriteit besloten tot een aanvullend onderzoek naar de handelsbetrekkingen
tussen het Consorzio industrie fiammiferi en het Zweedse bedrijf Swedish Match SA, de grootste
Europese luciferproducent, teneinde na te gaan of er een akkoord was uitgevoerd op grond waarvan de
marktaandelen voor de verkoop van lucifers in Italië van tevoren zouden worden vastgesteld.

De procedure aangaande de bedrijven Stream en Telepiù, die in maart 1999 werd ingeleid, heeft als doel
vast te stellen of er schendingen van de communautaire mededingingsvoorschriften hebben
plaatsgevonden op de nationale markten van de betaaltelevisie, versleutelde sportrechten en versleutelde
filmrechten. Deze schendingen zouden met name betrekking hebben op langlopende exclusieve
overeenkomsten voor de verwerving van rechten op voetbalwedstrijden en versleutelde films, die Telepiù
met de belangrijkste voetbalclubs en de grootste Italiaanse en Amerikaanse filmproducenten heeft
gesloten, alsmede op het exclusieve leveringscontract dat Telepiù en Stream hebben gesloten met het oog
op de verdeling van kabel- en satellietprogramma’s. Ten slotte behelst de derde procedure Aeroporti di
Roma — Tarieven voor grondhulpdiensten, die in november 1999 werd ingeleid, een vermoede inbreuk
op artikel 82 door het bedrijf Aeroporti di Roma, beheerder van de vliegvelden in de stad Rome, op de
markten voor het infrastructuurbeheer en de hulpdiensten op de landingsplaatsen van de belangrijkste
luchthaven van Rome (Rome-Fiumicino). Nauwkeuriger gezegd zouden de gedragingen waarnaar het
onderzoek wordt verricht, de volgende zaken omvatten: wijziging van de tarieven voor hulpdiensten op
de grond door een nieuw systeem van “betrouwbaarheidskortingen” in het leven te roepen dat aan de
kwantiteitskortingen is gelieerd, en het opwerpen van obstakels voor eigen productie en activiteiten van
ondernemingen die doeltreffende of potentiële concurrenten vormen.

Als het gaat om de toepassing van de nationale mededingingsvoorschriften, in zoverre die voor de
Gemeenschap van belang is, kan worden vermeld dat de mededingingsautoriteit een procedure heeft
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afgesloten die als doel had vast te stellen of het verbod op concurrentiebeperkende kartelvorming was
geschonden door de Lega Nazionale Professionisti (LNP), een particuliere organisatie waarbij de 38
voetbalverenigingen van de eerste en tweede divisie zijn aangesloten. Volgens het reglement van de
voetballiga verlenen de verenigingen de LNP de exclusieve bevoegdheid de rechten te beheren van de
versleutelde en niet-versleutelde uitzending op televisie van de competitie- en bekerwedstrijden in Italië.
Tot het seizoen 1998-1999 verkocht de LNP de rechten van de uitzending op televisie van de
competitiewedstrijden van de eerste en tweede divisie en de Italiaanse beker. Om het beperkende
karakter van de collectieve verkoop van de rechten door de liga te beoordelen, is het nodig geacht een
onderscheid te maken tussen de drie producten die het voorwerp van de verkoop vormen: de rechten van
de niet-versleutelde uitzending van de grote momenten van de competitiewedstrijden in de eerste en
tweede divisie, de rechten op de competitiewedstrijden in de eerste en tweede divisie en de rechten
betreffende de wedstrijden voor de Italiaanse beker. Volgens de mededingingsautoriteiten ligt er een
economische reden aan de gecentraliseerde verkoop van de grote momenten ten grondslag, namelijk de
hoge kosten die gepaard gaan met de afzonderlijke verkoop van deze rechten. De collectieve verkoop
ervan is dus niet beoordeeld als beperkend in de zin van wet nr. 287/90, voor zover deze de enige
mogelijke vorm leek te zijn om het product te verhandelen. De rechten van de versleutelde uitzending
van de competitiewedstrijden in de eerste en tweede divisie vormen daarentegen producten die
afzonderlijk door de voetbalverenigingen kunnen worden verkocht en eveneens afzonderlijk door de
televisiemaatschappijen kunnen worden verkregen, voor zover er geen reden is om aan te nemen dat de
televisiemaatschappijen niet in de verwerving van deze rechten zouden zijn geïnteresseerd indien er geen
collectieve verkoop had plaatsgevonden. De gecentraliseerde verkoop werd derhalve geacht een
concurrentiebeperkend kartel te vormen. Ten slotte is ook over de gecentraliseerde verkoop van de
rechten betreffende de Italiaanse beker gezegd dat deze de marktwerking beïnvloedt. Er is evenwel
rekening gehouden met de hoge transactiekosten en de onzekerheid van de televisiemaatschappijen met
betrekking tot de verwerving van rechten waarvan pas vlak voor het betrokken evenement (wanneer
bekend is welke clubs zich voor de volgende ronde hebben geplaatst) duidelijk wordt wie deze in bezit
krijgt. Gezien deze overwegingen en het feit dat de liga onmiddellijk na de inleiding van de procedure
bepaalde wijzigingen in haar reglement heeft aangebracht, was men van oordeel dat de gecentraliseerde
onderhandelingen over de rechten betreffende de Italiaanse beker in aanmerking kwamen voor de in
artikel 4 van wet nr. 287/90 genoemde vrijstelling, maar wel uitsluitend voor zover het de bekerronden
betreft waar sprake is van directe uitschakeling.

Een andere zaak met een mogelijk communautair belang is de procedure die in december door de
mededingingsautoriteit is afgesloten en betrekking had op de in Italië opererende bedrijven die onder
toezicht van Coca-Cola staan en tevens op bepaalde onafhankelijke bottelarijen die in Zuid-Italië en op
de eilanden werkzaam zijn. Middels de procedure had men een reeks misbruiken vastgesteld die bedoeld
waren om concurrerende producenten van niet-alcoholhoudende dranken de toegang tot de groothandel,
de moderne detailhandel en restaurants te belemmeren. De autoriteit had met name geoordeeld dat de
toepassing van kortingen en andere voordelen ten gunste van groothandelaren, het bestaan van
exclusiviteitsclausules en de toewijzing aan groothandelaren van afzonderlijke verkoopdoelstellingen
misbruik vormden. Na afloop van de procedure is Coca-Cola een geldboete van 30,6 miljard lire
opgelegd, terwijl twee bottelarijen elk een boete van circa 400 miljoen lire kregen.

Luxemburg

Om de Commission des Pratiques Commerciales Restrictives (CPCR) voor te bereiden op de nieuwe
taken die haar wellicht zullen worden toegewezen na de inwerkingtreding van de geplande wijziging van
de mededingingswet, heeft de minister van Economische Zaken verscheidene zaken bij haar aanhangig
gemaakt. De interessantste zaken die aan deze Commissie zijn voorgelegd, betreffen telecommunicatie
en betalingsdiensten (“maaltijdbonnen”) in restaurants.
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De eerste zaak houdt verband met de verrekeningstarieven die op basis van vrije onderhandelingen zijn
overeengekomen tussen telecommunicatie-exploitanten en die dienen voor het bepalen van de
vergoeding voor het doorverbinden van een internationale telefoonoproep naar de eindbestemming. Naar
de verrekeningstarieven heeft de Commissie reeds een eerste onderzoek ingesteld. Deze heeft de
procedure echter opgeschort, opdat de nationale autoriteiten in het kader van de decentralisatie het
dossier naar zich toe zouden trekken om de kwestie via hun nationale wetgeving te regelen. De minister
van Economische Zaken is tot de conclusie gekomen dat uit het verrichte onderzoek niet kon worden
afgeleid dat er sprake was van een machtspositie in de sector. De andere zaak komt voort uit een klacht
over praktijken in verband met de wijzen van betaling in restaurants en is in mei 1999 afgesloten.

Nederland

Op het niveau van de diensten vindt regelmatig overleg plaats tussen de NMa en de Commissie in het
kader van de samenwerking tussen laatstgenoemde en de lidstaten op het gebied van de uitvoering van
de mededingingsvoorschriften. Dit overleg heeft enerzijds als doel de uniforme toepassing van de
mededingingsregels te waarborgen en anderzijds het zoeken naar de gunstigste Europese of nationale
instantie een halt toe te roepen.

Dit overleg had voornamelijk betrekking op zaken waarin de Commissie de partijen een gunstige
administratieve brief (“comfort letter”) had gezonden. Het overleg betrof ook gevallen waarin klachten
en/of vrijstellingsverzoeken tegelijkertijd aan de NMa en de Commissie werden gericht. Naar aanleiding
hiervan kan worden besloten welk orgaan in eerste instantie met de behandeling van de zaak is belast;
het andere orgaan mag dan voorlopig geen uitspraak doen. De betrokken partijen worden hiervan op de
hoogte gebracht. Ten slotte heeft de NMa met het oog op het nieuwe communautaire beleid inzake
verticale overeenkomsten het onderzoek van een aantal zaken uitgesteld, om te voorkomen dat een
besluit nietig moet worden verklaard op het moment dat de nieuwe bepalingen van kracht worden.

Portugal

Op grond van de nationale wetgeving heeft de Raad voor de mededinging in 1999 uitspraak gedaan met
betrekking tot twee inbreukprocedures waarbij in het geding waren misbruik van een machtspositie
door de onderneming Tabaqueira als het gaat om de aan depothouders en groothandelaren opgelegde
contractvoorwaarden, en concurrentiebeperkende praktijken aangaande een distributiesysteem voor
niet-alcoholische koolzuurhoudende dranken. Geen van deze procedures heeft aanleiding gegeven tot het
opleggen van geldboeten.

Ook heeft de Raad artikel 2 van decreet-wet nr. 371/93 niet van toepassing verklaard in het kader van
een voorafgaande beoordelingsprocedure betreffende een tussen ondernemingen en de farmaceutische
sector gesloten overeenkomst met het oog op de vorming van een gemeenschappelijke onderneming.

Tijdens de verslagperiode heeft het directoraat-generaal Concurrentie drie inbreukprocedures ingeleid
wegens schending van de nationale mededingingsregels op de volgende markten: telecommunicatie
(twee van de genoemde procedures) en credit-cards (postorderverkoop).

Gedurende dezelfde periode heeft het directoraat-generaal middels een eindverslag de behandeling
afgerond van de volgende zaken: — Unicer — União Cervejeira, SA, in het kader waarvan het DG een
distributiesysteem voor bieren van deze onderneming heeft onderzocht; — Associação da Bolsa de
Valores de Lisboa (ABVL), waar een discriminerende praktijk en misbruik van een machtspositie
in het geding waren in verband met het verstrekken van informatie tijdens beursuren; — Lusomundo
— Audiovisuais, waarin het distributiesysteem voor films van Lusomondo is onderzocht.
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Met betrekking tot de controle op concentraties van ondernemingen heeft het directoraat-generaal 67
aanmeldingen ontvangen in de volgende sectoren: industrie (43), handel (7), diensten (17). Van deze
concentraties zijn er 57 goedgekeurd, waarvan twee voorwaardelijk, in één geval werd door de betrokken
ondernemingen van de transactie afgezien en de andere worden momenteel beoordeeld.

Zweden

De mededingingsautoriteit was van oordeel dat Scandinavian Airlines System (SAS) tot tweemaal toe
misbruik had gemaakt van haar machtspositie op de markt van binnenlandse vliegverbindingen in
Zweden. In het eerste geval heeft het kartelgerecht (Marknadsdomstolen) SAS een boete van 1 miljoen
kronen opgelegd wegens inbreuk op de mededingingsvoorschriften, omdat de onderneming had
geweigerd een interlining-overeenkomst met een concurrent te sluiten.

In het tweede geval was de mededingingsautoriteit van oordeel dat de toepassing door SAS van het
klantenbindingssysteem EuroBonus (SAS Frequent Flyer Programme) op de binnenlandse lijnen niet
met de mededingingswet strookte, omdat deze toepassing een obstakel vormde voor andere
luchtvaartmaatschappijen die concurrerende vliegverbindingen wilden bewerkstelligen of in stand
houden. De autoriteit heeft SAS derhalve verzocht EuroBonus anders te gaan toepassen wat de
binnenlandse lijnen betreft. Op verzoek van SAS heeft het kartelgerecht opschorting van de uitvoering
van dit besluit gelast in afwachting van het definitieve vonnis in deze zaak.

In een kartelzaak was de mededingingsautoriteit van mening dat de ondernemingen Uponor AB, AB
Svenska Wavin en KWH Pipe Sverige AB, die werkzaam zijn in de sector kunststofleidingen, de
mededingingswet een aantal malen hadden overtreden, vooral in de vorm van kartels met betrekking tot
marktaandelen, samenwerking op het gebied van prijzen en uitwisseling van informatie over de
verkochte hoeveelheden, en door belangrijke gemeentelijke contracten in de sector waterleidingen
onderling te verdelen. Het doel hiervan was de mededinging op de markt van kunststofleidingen te
verhinderen, te beknotten of te vervalsen en de drie ondernemingen zijn er door hun handelwijze in
geslaagd dit resultaat te bereiken. Het gedrag van deze drie ondernemingen vormde een ernstige
beperking van de concurrentie, want het had tot gevolg dat de markt van kunststofleidingen en een groot
deel van de markt van drukleidingen van polyethyleen slechts beperkt toegankelijk was of lange tijd door
de betrokken bedrijven werd gecontroleerd. Daarom heeft de mededingingsautoriteit het kartelgerecht
van Stockholm verzocht Uponor, Wavin en KWH Pipe geldboeten op te leggen van respectievelijk 30,
60 en 1,5 miljoen kronen.

In december 1999 heeft de mededingingsautoriteit een onderzoek uitgevoerd bij de vijf voornaamste
aardoliemaatschappijen om de nodige gegevens te verzamelen voor een rapport over een mogelijke
coördinatie van de prijswijzigingen en benzinebeperkingen, die in strijd met de Zweedse
mededingingswet heeft plaatsgevonden.
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C — Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften
door de nationale rechterlijke instanties

De mededingingsautoriteiten van slechts zeven lidstaten (Duitsland, België, Finland, Frankrijk, Italië,
Nederland en Verenigd Koninkrijk) hebben beslissingen van hun rechterlijke instanties meegedeeld
waarin de communautaire mededingingsvoorschriften zijn toegepast of waarbij een prejudiciële vraag is
voorgelegd aan het Hof van Justitie.

In deze afdeling zijn de uitspraken van de rechterlijke instanties die bevoegd zijn om uitspraak te doen over
de wettigheid van de besluiten van de nationale mededingingsautoriteiten, niet opgenomen. Deze uitspraken
worden vermeld in de vorige afdeling (Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften door
de nationale autoriteiten).

Duitsland

De onderstaande uitspraken van Duitse civiele rechterlijke instanties, waarin het Gemeenschapsrecht
werd toegepast, werden aan het Bundeskartellamt meegedeeld:

Uitspraken gedaan in 1998 en ontvangen in 1999

1 Landgericht Hamburg vonnis van 13.11.1998, ref: 416 O 85/98 P-74/99

ESSO AG, Hamburg

Tankstelle Koch GmbH, Dobra

Benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, dat in strijd wordt geacht met
artikel 85 van het EG-Verdrag: het valt noch onder Verordening nr. 1984/83 noch, gezien de
risicospreiding, onder de bekendmaking met betrekking tot handelsagenten en commissionairs.

2 Landgericht Hamburg vonnis van 13.11.1998, ref: 416 O 82/98 P-75/99

ESSO AG, Hamburg

Beyer + Schulz oHG, Magdeburg

Benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, dat in strijd wordt geacht met
artikel 85 van het EG-Verdrag: het valt noch onder Verordening nr. 1984/83 noch, gezien de
risicospreiding, onder de bekendmaking met betrekking tot handelsagenten en commissionairs.

3 Landgericht Hamburg vonnis van 13.11.1998, ref: 416 O 90/98 P-76/99

ESSO AG, Hamburg

Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten

Benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, dat in strijd wordt geacht met
artikel 85 van het EG-Verdrag: het valt noch onder Verordening nr. 1984/83 noch, gezien de
risicospreiding, onder de bekendmaking met betrekking tot handelsagenten en commissionairs.

4 Landgericht Hamburg vonnis van 13.11.1998, ref: 416 O 79/98 P-77/99

ESSO AG, Hamburg

Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf

Benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, dat in strijd wordt geacht met
artikel 85 van het EG-Verdrag: het valt noch onder Verordening nr. 1984/83 noch, gezien de
risicospreiding, onder de bekendmaking met betrekking tot handelsagenten en commissionairs.
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5 Landgericht Hamburg vonnis van 13.11.1998, ref: 416 O 89/98 P-78/99

ESSO AG, Hamburg

Lutz John, Calbe

Benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, dat in strijd wordt geacht met
artikel 85 van het EG-Verdrag: het valt noch onder Verordening nr. 1984/83 noch, gezien de
risicospreiding, onder de bekendmaking met betrekking tot handelsagenten en commissionairs.

6 Landgericht Hamburg vonnis van 13.11.1998, ref: 416 O 97/98 P-79/99

ESSO AG, Hamburg

Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz

Benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, dat in strijd wordt geacht met
artikel 85 van het EG-Verdrag: het valt noch onder Verordening nr. 1984/83 noch, gezien de
risicospreiding, onder de bekendmaking met betrekking tot handelsagenten en commissionairs.

7 Landgericht Keulen vonnis van 18.11.1998, ref: 28 O 252/98 P-175/98

Sauer Anhydrit GmbH, Lauf a.d. Pegnitz

MIROS Mineralische Rohstoffe GmbH, Bergheim

Het gerecht stelt vast dat de desbetreffende schadevergoedingsbepaling niet concurrentieverstorend
is; met name vormt zij feitelijk of rechtens geen exclusiviteitsclausule in de zin van artikel 85, lid 1,
en is zij niet ongeldig wegens een vormfout in de zin van artikel 34 van de mededingingswet (GWB).

8 Oberlandesgericht Frankfurt am Main arrest van 15.12.1998, ref: 11 U(Kart)16/98 P-090/98

AE TV Cooperation GmbH, Heidelberg

Fédération Internationale de l’Automobile, Parijs/F.

De televisieproductiemaatschappij (eiseres) is niet in haar rechten geschaad doordat de Fédération
Internationale de l’Automobile (eiseres) de televisierechten op autosportmanifestaties gecentraliseerd
heeft verhandeld (artikel 823, lid 2, van de BGB, de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag, artikel
826 van het BGB en de artikelen 1 en 3 van de UWG).

9 Oberlandesgericht Frankfurt am Main arrest van 22.12.1998, ref: 11 U (Kart) 32/94 P-140/91

Beck-Bau GmbH, Eschwege

Wilfried Rappe, Breuna-Wettesingen

Er is geen sprake van een tariefaanvulling voor alle wielen in de zin van artikel 13 van de GNT
wanneer de partijen een vaste vergoeding beneden de prijs per traject zijn overeengekomen; volgens
het arrest van het HvJEG zijn de bepalingen van de GüKG niet in strijd met artikel 85 van het EG-
Verdrag.

Vonnissen die in 1999 zijn gewezen en aan het Bundeskartellamt zijn doorgegeven

1 Landgericht Frankfurt am Main vonnis van 6.1.1999, ref: 3/8 O 109/97 P-71/98

Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Frankfurt/M.

Artesanos Camiseros SA, Madrid/E.

Nietigheid naar de vorm van de franchiseovereenkomst tussen de partijen; niet-toepasselijkheid van
de franchiseverordening (artikel 34 van de GWB (oude versie); verordening EG nr. 4087/88).
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2 Landgericht Düsseldorf vonnis van 6.1.1999, ref: 34 O 182/98 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

AOK Bundesverband, Bonn

De gezamenlijke bepaling van vaste bedragen voor morfinepreparaten door de wettelijke
ziekenfondsfederaties in de zin van artikel 35, lid 3, van het SGB, juncto artikel 213 van het SGB V,
is in strijd met artikel 85 van het EG-Verdrag (voorlopige maatregelen).

3 Oberlandesgericht Düsseldorf arrest van 19.1.1999, ref: U (Kart) 17/98 P-136/98

Klaus Kohlgrüber, Bergisch-Gladbach

DOM Brauerei GmbH, Köln

Een bierleveringscontract dat een akkoord over alleenverkoop en minimumaankoop bevat, is in
beginsel geldig, maar de absolute verplichting ter compensatie een vast bedrag te betalen, is in strijd
met de goede zeden (artikel 34 van de GWB (oude versie) en artikel 85 van het EG-Verdrag, artikel
138 van het BGB).

4 Landgericht Düsseldorf vonnis van 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.

De octrooivergunningsovereenkomst valt niet onder de TT-GVO en de eventuele nietigheid van de
vervalbepaling leidt er niet toe dat de gehele overeenkomst ongeldig wordt; de schriftelijke vorm
wordt gerespecteerd (de artikelen 34 en 20 van de GWB (oude versie, VO 240/96, artikel 85 van het
EG-Verdrag en artikel 20 van de SchweizOR).

5 Landgericht Mainz vonnis van 22.1.1999, ref: 11 HKO 62/98 P-140/98

Deutsche Post AG, Bonn

Landal Green Parks GmbH

Een vraag over de verenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht van de heffing van een binnenlands
tarief door de Post (eiseres) in een grensgeval van niet-fysieke remailing is voorgelegd aan het
HvJEG (artikel 25 van de WPV en de artikelen 59 e.v., 30 e.v., 90 en 86 van het EG-Verdrag).

6 Oberlandesgericht Celle arrest van 24.2.1999, ref: 13 U (Kart) 162/98 P-175/96

Autohof Bismark GmbH, Münster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

Van de verzekering mag niet worden verlangd dat zij op basis van haar eigen tarieven voor
vervangende auto’s de verordening niet-toepasselijk verklaart (de artikelen 1 en 3 van de UWG,
artikel 25 , lid 1, artikel 26, lid 2, en artikel 35, lid 1, van de GWB (oude versie), artikel 85 van het
EG-Verdrag, artikel 823 van het BGB en artikel 240 van de StGB).

7 Oberlandesgericht Hamburg arrest van 31.3.1999, ref: 3 U 76/97 P-88/99

Sony Deutschland GmbH, Köln

Stefan Bahrami, Köln

Het verticale distributiesysteem van de eiseres was zonder uitzondering doeltreffend en is
daadwerkelijk uitgevoerd (artikel 1 van de UWG, artikel 34 van de GWB (oude versie), artikel 85,
lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 20, lid 1, van de GWB; vonnis inzake de kosten overeenkomstig
artikel 91, onder a), van de ZPO).
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8 Landgericht Traunstein vonnis van 31.3.1999, ref: 1 HK O 1395/98 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

Het niet-concurrentiebeding na het vertrek van de eiseres (duur drie jaar), vennoot van de
verweerster, is niet in strijd met artikel l van de GWB of voormalig artikel 85 van het EG-Verdrag,
omdat het merkbare effect ervan niet is aangetoond (kort geding in «Urkundsprozeß»).

9 Landgericht Düsseldorf vonnis van 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

De overeenkomst tussen ziekenfondsfederaties en apothekers aangaande de inkoopprijzen voor
formuleringen voor cytostatische geneesmiddelen vormt geen beperking van de mededinging (de
artikelen 823, lid 2, en 1004 van het BGB, voormalige artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag en artikel
1 van de UWG).

10 Oberlandesgericht Frankfurt arrest van 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

Geen recht op schadevergoeding voor niet-levering (met name) omdat de eiseres, door de producten
aan niet-erkende distributeurs te verkopen, niet voldaan heeft aan de verplichtingen die voortvloeien
uit de overeenkomst inzake depot (artikel 26, lid 2, van de GWB (oude versie), voormalig artikel 85
van het EG-Verdrag.

11 Oberlandesgericht München arrest van 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

De eiseres kan niet het recht opeisen de luchthaven van München met kerosine te mogen
bevoorraden en evenmin kan zij schadevergoeding eisen omdat er bij de keuze van de gemachtigde
dienstverleners fouten zijn gemaakt (artikel 86 van het EG-Verdrag, Richtlijn 96/97/EG en de
artikelen 20 en 33 van de GWB).

12 Landgericht Düsseldorf vonnis van 26.5.1999, ref: 34 O (kart) 219/98 P-11/99

Deutsche Post AG, Bonn

Allkauf Reisen GmbH, Düsseldorf

Dt Post AG heeft recht op betaling van de binnenlandse vergoeding voor de bezorging van post van
de Duitse vestiging van de eiseres, die naar Denemarken is teruggestuurd; artikel 25 van de UPU
vormt geen inbreuk op het Gemeenschapsrecht.

13 Landgericht Düsseldorf vonnis van 26.6.1999, ref: 34 O 220/98 P-10/99

Deutsche Post AG, Bonn

Comfort Card Services GmbH, Ratingen

De eiseres kan van de verweerster verlangen dat zij de binnenlandse porto betaalt voor haar
zendingen die vanuit Nederland komen en naar dat land zijn teruggestuurd en bestemd zijn voor
Duitse geadresseerden (de artikelen 25 van de UPU 19989 en de voormalige artikelen 59 en 86 van
het EG-Verdrag).
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14 Landgericht München I vonnis van 30.6.1999, ref: 21 O 5205/99 P-174/99

Hennig Arzneimittel GmbH, Flörsheim

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln u.a.

De eiseres heeft niet het recht om de bekendmaking van richtlijnen van de federale commissie van art-
sen en ziekenfondsen te verhinderen waarin bepaald wordt dat bepaalde categorieën geneesmiddelen
niet langer mogen worden voorgeschreven (artikel 1 van de UWG, de artikelen 81 en 82 van het EG-Ver-
drag en voorlopige maatregelen).

15 Oberlandesgericht Düsseldorf arrest van 27.7.1999, ref: U (Kart) 33/98 P-97/97

Gödecke AG, Berlin

AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

De aanpassing van vaste bedragen voor geneesmiddelen door de wettelijke ziekenfondsfederaties
vormt een inbreuk op het Europese mededingingsrecht (artikel 81, lid 1, en artikel 86, lid 2, van het
EG-Verdrag en de artikelen 823, lid 2, en 1004 van het BGB).

16 Oberlandesgericht Düsseldorf arrest van 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 aanpassing van vaste bedragen voor geneesmiddelen door de wettelijke ziekenfondsfederaties
vormt een inbreuk op het Europese mededingingsrecht (artikel 81, lid 1, en artikel 86, lid 2, van het
EG-Verdrag en de artikelen 823, lid 2, en 1004 van het BGB).

17 Landgericht Düsseldorf vonnis van 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

Omdat het geen dringende kwestie betreft, kunnen er geen voorlopige maatregelen worden genomen
om de bekendmaking van richtlijnen van de verweerster te verhinderen, waarin bepaald wordt dat
bepaalde producten van de eiseres niet mogen worden voorgeschreven, nadat de verweerster van
deze bekendmaking heeft afgezien (artikel 1 van de UWG, de voormalige artikelen 85 en 86 van het
EG-Verdrag en artikel 1, 19, artikel 20, lid 1, artikel 21, lid 1 tot 3, en artikel 33 van de GWB).

18 Landgericht Düsseldorf vonnis van 28.7.1999, ref: 34 O (Kart) 71/99 P-91/99

Goedecke Aktiengesellschaft, Berlin

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Omdat het geen dringende kwestie betreft, kunnen er geen voorlopige maatregelen worden genomen
om de bekendmaking van richtlijnen van de verweerster te verhinderen, waarin bepaald wordt dat
bepaalde producten van de eiseres niet mogen worden voorgeschreven, nadat de verweerster van
deze bekendmaking heeft afgezien (artikel 1 van de UWG, de voormalige artikelen 85 en 86 van het
EG-Verdrag en artikel 1, 19, artikel 20, lid 1, artikel 21, lid 1 tot 3 en artikel 33 van de GWB).
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19 Landgericht Düsseldorf vonnis van 28.7.1999, ref: 34 O (Kart) 77/99 Q P-107/99

Chephasaar GmbH, ST. Inghert

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Omdat het geen dringende kwestie betreft, kunnen er geen voorlopige maatregelen worden genomen
om de bekendmaking van richtlijnen van de verweerster te verhinderen, waarin bepaald wordt dat
bepaalde producten van de eiseres niet mogen worden voorgeschreven, nadat de verweerster van
deze bekendmaking heeft afgezien (artikel 1 van de UWG, de voormalige artikelen 85 en 86 van het
EG-Verdrag en artikel 1, 19, artikel 20, lid 1, artikel 21, lid 1 tot 3 en artikel 33 van de GWB).

20 Oberlandesgericht Keulen arrest van 3.8.1999, ref: 4 U 60/98 P-196/99

Auto Valen GmbH, Gütersloh

Chrysler Import Deutschland GmbH, Kerpen

Nietigheid van een alleenverkoopovereenkomst wegens inbreuk op Verordening nr. 1495/95; dat de
verweerster na de effectieve (herhaalde) ontbinding wijst op de nietigheid van de overeenkomst,
betekent geen vertrouwensmisbruik.

21 Landgericht Düsseldorf vonnis van 4.8.1999, ref: 34 O (Kart) 111/99 P-145/99

Mannesmann Mobilfunk GmbH, Düsseldorf

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, Bonn

De verweerster is niet verplicht de cliënten van haar net C de mogelijkheid te bieden kosteloos op net D2
van de eiseres over te gaan, zoals wel de overgang op haar eigen net DI gratis is (voormalig artikel 86 van
het EG-Verdrag, artikel 19, lid 4, nr. 4, artikel 20 en artikel 33 van de GWB en voorlopige maatregelen).

22 Oberlandesgericht Düsseldorf arrest van 26.8.1999, ref: U (Kart) 3/99 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

AOK Bundesverband, Bonn

De gezamenlijke bepaling van vaste prijzen voor morfinepreparaten door de wettelijke
ziekenfondsfederaties in de zin van artikel 35, lid 3, van het SGB, juncto artikel 213 van het SGB
V, is in strijd met artikel 85 van het EG-Verdrag (voorlopige maatregelen).

23 Landgericht Düsseldorf vonnis van 31.8.1999, ref: 34 O 194/98 P-280/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.

AOK Rheinland, Düsseldorf und neun weitere Krankenkassen

Een geschil betreffende de bepaling van vaste bedragen voor producten voor incontinente personen
in de zin van artikel 35, lid 3, van het SGB, waarbij de voormalige artikelen 85 en 86 van het EG-
Verdrag worden geschonden, moet door een civiele rechterlijke instantie worden behandeld (artikel
17, onder a), van de GVG, artikel 51, lid 2, van de SGG en artikel 87, lid 1, van de GWB).

24 Oberlandesgericht Düsseldorf arrest van 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

De overeenkomst tussen ziekenfondsfederaties en apothekers aangaande de inkoopprijzen voor
formuleringen voor cytostatische geneesmiddelen vormt geen beperking van de mededinging (de
artikelen 823, lid 2, en 1004 van het BGB, voormalig artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag, artikel
1 van de UWG en voorlopige maatregelen).
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25 Oberlandesgericht München arrest van 21.10.1999, ref: U (Kart) 3153/99 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

Het niet-concurrentiebeding na het vertrek van de eiseres (duur drie jaar), vennoot van de verweerster, is
niet in strijd met artikel l van de GWB of voormalig artikel 85 van het EG-Verdrag, omdat het merkbare
effect ervan niet is aangetoond (uitspraak in kort geding in «Urkundsprozeß»).

26 Landgericht Düsseldorf vonnis van 27.10.1999, ref: 34 O (Kart) 221/98 P-21/99

Deutsche Post AG, Bonn

Der Schlanke Schnitt Versand GmbH, Langenfeld

De eiseres heeft recht op betaling van de binnenlandse-portokosten voor zendingen van de
verweerster die met het oog op niet-fysieke remailing naar het buitenland zijn teruggestuurd (artikel
25 van de UPU, 1989 en de voormalige artikelen 59 en 86 van het EG-Verdrag).

België

Op 7 mei 1999 heeft het Hof van Cassatie een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de vrije
beroepen en met name de apothekers. Het Hof heeft bepaald dat, hoewel apothekers geen handelaren
zijn in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel en een sociale functie vervullen, zij wel
een activiteit uitoefenen met als doel goederen en diensten te verhandelen. Zij streven voortdurend
economische doelen na en vormen in het algemeen ondernemingen in de zin van artikel 1 van de
Belgische mededingingswet.

Finland

Er bestaan in Finland geen statistische gegevens over zaken waarin nationale rechterlijke instanties de
communautaire mededingingsvoorschriften hebben toegepast en, voor zover wij weten, zijn er geen
belangrijke uitspraken gedaan.

De käräjäoikeus (alioikeus) (rechtbank van eerste aanleg) van Tampere heeft het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen een prejudiciële vraag gesteld over de toepasselijkheid van artikel 81, lid 1,
op een verkoop- en samenwerkingscontract dat door een leverancier is gesloten en betrekking heeft op
de exploitatie van een tankstation; op grond van dit contract mag het tankstation in zijn vestiging
uitsluitend bepaalde aardolieproducten en gespecialiseerde producten kopen en verkopen. (321)

Frankrijk

De Conseil d’Etat heeft de jurisprudentie bevestigd, volgens welke de communautaire mededingingsvoor-
schriften deel uitmaken van het geheel van rechtsregels waarop de administratieve rechtscolleges toezicht
moeten houden. Alvorens zich uit te spreken over afspraken die de publieke onderneming Aéroports de Pa-
ris heeft gemaakt over het gebruik van staatseigendom, heeft de Conseil d’Etat de Raad voor de mededinging
geraadpleegd, teneinde alle gegevens te verzamelen die het hem mogelijk maakten te beoordelen of de han-
delingen in kwestie misbruik van een machtspositie vormden in de zin van artikel 8 van de beschikking van
1 december 1986. (322)
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(321) Zaak C-214/99 Neste Markkinointi Oy tegen Yötuuli Ky, Eija Ritamäki, Anna-Kaisa Jukkola en Jari Jukkola.
(322) Afdelingsarrest - EDA- -26 maart 1999



In zijn arrest van 9 april 1999 waarin het verbod op de concentratie Coca-Cola/Orangina van 17
september 1998 wordt bevestigd, heeft de Conseil d’Etat zich zeer sterk laten leiden door communautaire
besluiten, met name bij de beoordeling van de relevante markten en de wissel in portefeuille.

In een arrest van 6 april 1999 heeft het hoogste rechtscollege (Cour de Cassation) in het licht van artikel
81 van vrijstellingsverordening nr. 4087/88 de geldigheid bevestigd van een door een franchisegever
opgelegde niet-concurrentieverplichting (in dit geval Phildar, dat zijn franchisenemers verbiedt
producten van een concurrerend merk te verkopen), die als absoluut noodzakelijk werd beschouwd om
de identiteit van het netwerk te bewaren en om een homogeen merkbeeld te creëren «gezien de
desbetreffende sector en de aard van de verkochte producten» (wol en textiel).

Italië

a) Uitspraken van nationale rechters

Rechtbank van Monza, arrest van 23 februari 1999: de rechter heeft verklaard dat de berekening van de ren-
te die klanten volgens de kwartaalkapitalisatieclausule aan de banken verschuldigd zijn, onwettig is. De re-
den hiervoor was onder andere dat de door de Italiaanse bankorganisatie opgestelde uniforme regels om de
banken te verplichten viermaal per jaar een kapitalisatie toe te passen, in strijd zijn met artikel 81.

b) Prejudiciële verwijzingen

Van de beschikkingen met verwijzing naar het Hof van Justitie krachtens artikel 234 kan genoemd
worden de prejudiciële verwijzing naar de rechter van eerste aanleg van Pinerolo, waarin de vraag wordt
gesteld naar de toepasselijkheid van artikel 81, lid 1 en 3, op de vaststelling van de minimale en
maximale honoraria van advocaten door de nationale raad van de orde van advocaten.

Nederland

De Nederlandse rechterlijke instanties hebben het communautaire mededingingsrecht toegepast in de
volgende uitspraken. Overigens valt op te merken dat, ook wanneer zij de Nederlandse mededingingswet
toepassen, Nederlandse rechters in feite de artikelen 81 en 82 interpreteren, aangezien deze wet is
uitgewerkt naar het voorbeeld van de communautaire mededingingsregels.

— President van de Rechtbank Groningen, 28 januari 1999, Volvo Nederland/Autobedrijf W.F. Nijburg

Kort geding; Verordening nr. 1475/95; een nieuwe distributieovereenkomst van twee jaar wordt in
strijd geacht met artikel 5.2.2 van de verordening; de bepaling betreffende de duur leidt in dit geval
echter niet tot nietigheid van het akkoord, omdat de bepaling beoogt voor de handelaar, die reeds
langer een contract had, dezelfde voorschriften te laten gelden als overeengekomen met andere
handelaren toen de verordening in werking trad. De bescherming die de verordening handelaren
biedt tegen (te) kortlopende contracten, komt derhalve niet in gevaar.

— Hoge Raad, 29 januari 1999, Zuivelcoöperatie Campina Melkunie/De Bie e.a.

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep tegen een arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
waarin de nietigheid werd vastgesteld van een uittredingsregeling van een coöperatie. In combinatie
met een verplichting tot exclusieve levering had deze regeling niet alleen tot gevolg maar ook ten
doel dat de mededinging voor de kopers werd beperkt. Bovendien zou voor deze regeling, indien zij
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bij de Commissie was aangemeld, hoogstwaarschijnlijk geen vrijstelling zijn verleend uit hoofde van
artikel 81, lid 3.

— Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 februari 1999, Thijm/Diesel Benelux

Beroep in kort geding; kledingsector; het Hof heeft geen inbreuk op artikel 81, lid 1, vastgesteld,
aangezien het bestaan van een verbod op wederverkoop niet is aangetoond; het was van oordeel dat
er geen reden was om een leverancier te verbieden gebruik te maken van een distributiesysteem dat
naast kwalitatieve ook kwantitatieve elementen omvat; het Hof was van oordeel dat het systeem niet
in strijd was met artikel 82, omdat er geen aanleiding was te veronderstellen dat Diesel Benelux op
enig belangrijk marktsegment (luxe- en modespijkerbroeken/vrijetijdskleding of een combinatie van
spijkerbroeken en vrijetijdskleding) een machtspositie bezit.

— Gerechtshof Amsterdam, 15 april 1999, Heineken/P.S.E. Belgium

Beroep in kort geding; niet-concurrentiebeding; geen merkbare invloed (zodanig dat de mededinging
wordt beperkt) op de markt van de organisatie van manifestaties; het betreft namelijk een zeer klein
aantal manifestaties in Nederland en de Europese Unie, terwijl het beding bovendien een
concurrentiebeperking van korte duur omvat, die slechts voor een klein gebied geldig is.

— Rechtbank Rotterdam, 9 september 1999, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)/Feyenoord

Geschil betreffende het eigendom van verschillende soorten rechten op het gebied van
voetbalcompetities; de KNVB moet worden beschouwd als een ondernemersvereniging in de zin van
artikel 81, lid 1; de betrokken statutaire bepalingen van de KNVB beïnvloeden de mededinging op
de Nederlandse markt en het economische handelsverkeer tussen de lidstaten in negatieve zin,
aangezien de KNVB de enige voetbalbond is, waarbij alle eredivisieclubs zijn aangesloten.

— Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 september 1999, Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorg en
Zekerheid/Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen

Beroep in kort geding; een ziekteverzekeraar kan in deze zaak worden beschouwd als een
onderneming in de zin van artikel 81, lid 1, aangezien hij niet zijn wettelijke opdracht uitvoert
wanneer hij de aanvullende verzekeringen in kwestie aanbiedt.

— Hoge Raad, 15 oktober 1999, Driessen/Benegas

Cassatieberoep; exclusieve afnameovereenkomst; artikel 85, lid 1, is van toepassing op
overeenkomsten tussen ondernemingen; het feit dat de koper van het gas het niet doorverkoopt, maar
het zelf verbruikt, sluit geenszins uit dat deze koper zelf een onderneming vormt in de zin van
artikel 85, lid 1.

Verenigd Koninkrijk

Er zijn een aantal zaken betreffende bierleveringscontracten aan de orde geweest. In de zaak
Passmore/Moreland plc, heeft het Court of Appeal vastgesteld dat de verkoopovereenkomst in kwestie
geen inbreuk maakte op artikel 81, lid 1, nadat het eigendom van de firma Inntrepreneur aan Moreland
plc, een kleiner bedrijf was overgedragen. In andere zaken — Trent Taverns Ltd/Sykes, Walker Cain Ltd
and Ind Coope Ltd/McCaughey, Inntrepreneur c Langton en Inntrepreneur/Birch and others — werden
de exploitanten, die aanvoerden dat de akkoorden in kwestie onder artikel 81, lid 1, vielen en dus nietig
waren, niet in het gelijk gesteld. In de zaak Trent Taverns heeft het Court of Appeal geoordeeld dat er
geen aanleiding was het verzoek van de klager om de kwestie uit hoofde van artikel 234 bij het Hof van
Justitie aanhangig te maken, in te willigen; in de zaak Courage Ltd/Crehan voldeed zij echter wel aan
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een dergelijk verzoek. De laatstgenoemde zaak betreft de vraag of een partij bij een verboden
overeenkomst recht heeft op schadevergoeding.

D — Toepassing van de bekendmaking van 1993 betreffende de samen-
werking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties

In 1999 heeft het directoraat-generaal Concurrentie van de Commissie op grond van de bekendmaking
van 1993 geantwoord op vijf vragen van rechterlijke instanties van de lidstaten. Vier van deze vragen
waren afkomstig van Spaanse rechtscolleges en hadden betrekking op tankstationovereenkomsten.
Alleen de eerstgenoemde betrof een rechtsvraag.

Op 18 maart 1999 heeft de bevoegde directeur geantwoord op een verzoek van de president van de Sala
de contencioso-administrativo van de Spaanse Audiencia Nacional (sección sexta), dat hij op 4 november
1998 had ingediend. Met dit verzoek verlangde het Spaanse rechtscollege dat het directoraat-generaal
Concurrentie uit oogpunt van het communautaire mededingingsrecht en meer in het bijzonder van
Verordening 1984/83/EEG een analyse zou maken van een langlopend contract voor de exclusieve levering
van brandstoffen tussen een aardoliemaatschappij en de eigenaar van een tankstation. Dit verzoek was
geformuleerd in het kader van een beroep van de eigenaar van het tankstation tegen een uitspraak van het
Tribunal de Defensa de Competencia, die een bevestiging vormde van een besluit van het directoraat-
generaal concurrentiebescherming van het Spaanse ministerie van Economische Zaken waarin het betwiste
contract in overeenstemming met het communautaire en Spaanse mededingingsrecht werd verklaard. In
zijn antwoord heeft de directeur zich in algemene zin uitgelaten over de aspecten van het communautaire
mededingingsrecht, waarop het verzoek betrekking heeft: enerzijds het onderscheid tussen
handelsvertegenwoordiger en wederverkoper in de zin van het communautaire mededingingsrecht, waarbij
met name wordt uitgegaan van de bekendmaking van de Commissie van 1962 met betrekking tot
alleenverkoopovereenkomsten met handelsagenten en commissionairs, en anderzijds de interpretatie van
artikel 12 van Verordening 1984/83/EEG betreffende de maximumduur van de exclusieve
afnameverplichtingen teneinde voor een groepsvrijstelling in aanmerking te komen.

Op 21 juni 1999 heeft het Tribunal de Primera Instancia nr. 39 van Madrid het directoraat-generaal
Concurrentie verzocht om een gewaarmerkt afschrift van de in de vorige alinea genoemde brief van 18
maart. Het geschil dat bij deze burgerlijke rechtbank aanhangig werd gemaakt, had betrekking op een
onenigheid tussen de aardoliemaatschappij en de eigenaar van het tankstation die partijen waren bij het
contract dat ten grondslag lag aan de vorige procedure. De bevoegde directeur heeft het Tribunal op 15
juli 1999 geantwoord door het een afschrift van het gevraagde document toe te sturen.

Een andere Spaanse burgerlijke rechtbank, het Tribunal de Primera Instancia nr. 38 van Barcelona, heeft
op 31 mei 1999 het directoraat-generaal Concurrentie verzocht om de authenticitieit van een gunstige
administratieve brief te waarmerken, die het directoraat in het verleden aan een aardoliemaatschappij had
gezonden in het kader van zaak IV.33.503 (zie §226 van het XXIIIe Verslag over het mededingingsbeleid
(1993), blz. 386 van het XXIVe Verslag over het mededingingsbeleid (1994) en het persbericht van de
Commissie van 30 juni 1994, IP/94/596). De bevoegde directeur heeft het Tribunal op 23 juni 1999 een
bevestiging van de authenticiteit van de brief gegeven.

Een soortgelijk verzoek is op 23 juni 1999 geformuleerd door een andere Spaanse burgerlijke rechtbank,
het Tribunal de Primera Instancia nr. 50 van Barcelona, dat eveneens vroeg naar de authenticiteit van
de in de vorige alinea genoemde brief. De bevoegde directeur heeft op 26 juli 1999 geantwoord.

Op 18 mei heeft de bevoegde directeur de rechter van de Helsingborgs Tingsrätt geantwoord op de vraag
wanneer de Commissie dacht een besluit te nemen in zaak IV/36.568, Scandlines Sverige/Port of Helsing-

402 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999



borg. In zijn antwoord gaf de directeur aan dat de Commissie de eerste fase van haar onderzoek had afgerond.
Voorts zei hij dat, indien er in deze zaak een mededeling van punten van bezwaar was gedaan, er rekening
moest worden gehouden met de termijnen die de betrokken partijen hadden gekregen om opmerkingen te
maken; tevens zou er dan een mondelinge hoorzitting plaatsvinden. Daarom was het onwaarschijnlijk dat
vóór het vierde kwartaal een besluit kon worden genomen. Indien de Commissie daarentegen zou conclude-
ren dat de klacht ongegrond was, zou zij de klager de tijd moeten geven om opmerkingen over deze beoor-
deling te maken, zodat een eventueel afwijzend besluit eerst in het najaar zou kunnen worden genomen.

E — Stand van de toepassing van de artikelen 81 en 82 door de nationale
mededingingsautoriteiten

Inleidende opmerkingen

1. Deze samenvatting heeft uitsluitend betrekking op de toepassing van de artikelen 81 en 82 van
het EG-Verdrag door de administratieve autoriteiten van de lidstaten, en niet door de rechterlijke
instanties, aangezien de betrokken artikelen, die van rechtstreekse toepassing zijn, precies om die reden
dienen te worden toegepast door alle rechterlijke instanties van elke lidstaat, zonder enige uitzondering.

2. De toepassing van deze bepalingen door de administratieve autoriteiten is onderworpen aan de
beperkingen waarin, ten gunste van de Commissie, is voorzien in artikel 84 van het EG-Verdrag en
artikel 9, lid 3, van Verordening nr. 17.
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Toepassing Rechtsbron/Aanvullende toelichting
Ja/Nee

Oostenrijk Nee

België Ja Wet 5.8.1991, art. 53, in werking getreden vanaf 1.4.1993: wanneer de Bel-
gische autoriteiten uit hoofde van art. 84 van het EG-Verdrag moeten beslis-
sen over de toelaatbaarheid van mededingingsregelingen en over misbruik 
van machtsposities op de gemeenschappelijke markt, wordt deze beslissing 
genomen door de autoriteiten die door deze wet zijn aangewezen overeen-
komstig artikel 81, lid 1 en artikel 82 van het EG-Verdrag, volgens de proce-
dure en op straffe van de sancties waarin deze wet voorziet.

Denemarken Nee Een wetsontwerp houdende wijziging van de mededingingswet bevat even-
wel een bepaling die de mededingingsautoriteit (“Konkurrencestyrelsen”) de 
bevoegdheid verleent om de mededingingsvoorschriften van het EG-Verdrag 
rechtstreeks toe te passen.

Finland Nee

Frankrijk Ja Verordening 1.12.1986, art. 56bis (ingevoegd bij de wet van 2.12.1992).
De minister van economie en de ambtenaren van zijn departement aan de ene 
kant, en de “Conseil de la Concurrence” (mededingingsraad) aan de andere 
kant, hebben voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 de bevoegdheden 
die zij, overeenkomstig de verordening, normaliter bezitten voor de toepas-
sing van de Franse mededingingswet.

Duitsland Ja GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), artikel 47
Voor de uitoefening van de bevoegdheden die door de artikelen 84 en 85 van 
het EG-Verdrag en door de op artikel 83 van dat verdrag gebaseerde verorde-
ningen aan de autoriteiten van de lidstaten zijn verleend, is het “Bundeskar-
tellamt” de bevoegde autoriteit met betrekking tot de toepassing van de GWB.



Conclusies

1. De toestand in 1999 is niet gewijzigd ten aanzien van 1998.

2. Van de 15 lidstaten zijn er 8 waar de administratieve autoriteiten de artikelen 81 en 82 rechtstreeks
kunnen toepassen, en 7 waar dit niet kan.

3. De 8 waar het kan zijn: België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal en
Spanje. De 7 waar het niet kan zijn: Oostenrijk, Denemarken, Finland, Ierland, Luxemburg, Zweden en
het Verenigd Koninkrijk.

404 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999

Griekenland Ja Nomos (Wet) 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou (ter be-
scherming van de vrije mededinging), zoals gewijzigd bij wet (Nomos) 
2296/1995, artikel 13 b(3) : de mededingingscommissie en het secretariaat er-
van oefenen de taken uit die door de artikelen 84 en 85 van het EG-Verdrag en 
door de op artikel 83 van dat Verdrag, juncto andere machtigingsbepalingen 
van het Verdrag, gebaseerde verordeningen aan de autoriteiten van de lidsta-
ten zijn verleend. Om die taken uit te oefenen dienen de mededingingscom-
missie en haar secretariaat te beschikken over de bevoegdheden die hen voor 
de toepassing van de onderhavige wet zijn verleend.

Ierland Nee

Italië Ja Legge comunitaria 1994, artikel 54(5) : De “Autorità garante della concor-
renza” past artikelen 81, lid 1 en 82 toe, waarbij zij beschikt over de bevoegd-
heden die haar door de nationale mededingingswet zijn verleend (wet nr. 287 
van 10 oktober 1990).

Luxemburg Nee

Nederland Ja Mededingingswet van 22 mei 1997, artikel 84: de directeur-generaal van de 
Mededingingsautoriteit oefent de bevoegdheden die door de op artikel 83 van 
het EG-Verdrag gebaseerde verordeningen zijn verleend, uit voor de toepas-
sing van artikel 81, lid 1 en artikel 86 van het EG-Verdrag.

Portugal Ja Decreto-lei 371/93 van 29 oktober, artikel 12, lid 2: het directoraat-generaal 
Mededinging en Prijzen is bevoegd om de functies uit te oefenen waarvoor de 
autoriteiten van de lidstaten verantwoordelijk zijn volgens de op artikel 83 
van het EG-Verdrag gebaseerde verordeningen.

Spanje Ja Real Decreto 295/1998 van 27 februari, betreffende de toepassing in Spanje 
van de Europese mededingingswetten:
Art 1: “El Tribunal de Defensa de la Competencia” is de bevoegde autoriteit 
voor de toepassing in Spanje van artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het EG-Ver
drag.
Art 3: “El Servicio de Defensa de la Competencia” is de bevoegde instantie 
voor het onderzoeken van de toepassingsprocedures van artikel 81, lid 1, en 
artikel 82 van het EG-Verdrag.

Zweden Nee

Verenigd Nee
Koninkrijk



VI — STATISTIEKEN

A — Artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag + artikel 65 van het
EGKS-Verdrag

1. Werkzaamheden in 1999

1.1. In 1999 ingeleide zaken
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(323) «Ambtshalve ingeleid» betekent ingeleid door de Commissie op eigen initiatief.

Soort Aantal %

Aanmeldingen 162 42

Klachten 149 38

Ambtshalve ingeleide zaken (323) 77 20

Totaal 388 100

Bij formele beschikking Bij wege van een informele procedure

Inbreuk op artikel 82 met oplegging van boete 10 Gunstige administratieve brief («comfort letter» — 146
art. 81, lid 1)

Vrijstelling 18 Gunstige administratieve brief («comfort letter» — 36
art. 81, lid 3)

Afwijzing van klacht 34 Afwijzing van klacht 64

Geen bezwaar 3 Administratieve afsluiting van het dossier 255

Inbreuk artikel 65 EGKS 0 Ongunstige administratieve brief 13
(«discomfort letter»)

Beschikking ex artikel 86 3

Totaal 68 Totaal 514

1.2. In 1999 afgesloten zaken

Aan het einde van het kalenderjaar openstaande zaken

1996 1997 1998 1999

Aanmeldingen 726 589 538 425

Klachten 368 450 441 402

Ambtshalve ingeleide zaken 127 223 225 186

Totaal 1 221 1 262 1 204 1 013

2. Overzicht van de voorbije vier jaar

2.1. Ontwikkeling van het aantal openstaande zaken
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(324) Als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/97 van de Raad van 30.6.1997 (PB L 180 van 9.7.1997).

Tijdens het jaar geregistreerde nieuwe zaken

1996 1997 1998 1999

Aanmeldingen 206 221 216 162

Klachten 159 177 192 149

Ambtshalve ingeleide zaken 82 101 101 77

Totaal 447 499 509 388

2.2. Ontwikkeling van het aantal nieuwe zaken

Tijdens het jaar afgesloten zaken

1996 1997 1998 1999

Bij formele beschikking 21 27 42 68

Bij wege van een informele procedure 367 490 539 514

Totaal 388 517 581 582

2.3. Ontwikkeling van het aantal afgesloten zaken

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Aanmeldingen 95 110 131 172 235 272

Aanmeldingen ingetrokken in 6 4 5 9 5 7
fase I

Aanmeldingen ingetrokken in 0 0 1 0 4 5
fase II

Zaken die tot een eindbeschikking 91 109 125 142 238 270
hebben geleid

1. Ontvangen aanmeldingen — periode 1994-1999

B — Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (324)
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1996 1997 1998 1999

Artikel 6, lid 1, onder a) 6 4,5% 4 2,5% 6 2,5% 1 1,0%

Artikel 6, lid 1, onder b), zonder 109 91,0% 118 87,5% 207 87,5% 236 86,0%
toezeggingen

Artikel 6, lid 1, onder c) 6 4,5% 11 8,5% 12 5,0% 20 7,2%

Aanvaarding van verbintenissen in fase I 0 0,0% 2 1,5% 12 5,0% 16 5,8%

Totaal 121 100% 135 100% 237 100% 273 100%

2. Beschikkingen ex artikel 6 — periode 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Artikel 8, lid 2, met voorwaarden en 3 42% 7 70% 5 55,% 8 89%
verplichtingen

Artikel 8, lid 2, zonder voorwaarden en 1 16% 1 0% 2 22,5% 0 0%
verplichtingen

Artikel 8, lid 3 — verbod 3 42% 1 10% 2 22,5% 1 11%

Artikel 8, lid 4 — bevel tot ontbinding 0 0% 2 20% 0 0% 0 0%

Totaal 7 100% 10 100% 9 100% 9 100%

3. Beschikkingen ex artikel 8 — periode 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Artikel 9 (op verzoek van een lidstaat) 4 11 4 10

Artikel 9 (volledige of gedeeltelijke 3 7 4 5
verwijzing naar een lidstaat)

Artikel 22, lid 3 1 1 0 0

Totaal 8 19 8 15

4. Verwijzingsbeschikkingen — periode 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Artikel 7, lid 2 (verlenging van schorsing) 17 36 10 0

Artikel 7, lid 4(ontheffing van verplichting 3 5 13 7
tot schorsing)

Totaal 20 41 23 7

5. Beschikkingen ex artikel 7 (schorsing van de concentratie) — periode 1996-1999
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Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal

Aangemelde N 159 17 11 5 242 434 47,69%
steunmaatregelen

Niet-aangemelde NN 133 12 16 0 108 269 29,56%
steunmaatregelen

Bestaande E 23 2 1 0 9 35 3,85%
steunregelingen

Ingeleide procedures C 47 17 4 0 104 172 18,90%

Totaal 362 48 32 5 463 910

39,78% 5,27% 3,52% 0,55% 50,88%

2. Zaken in behandeling per 31.12.1999

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal

Aangemelde N 236 30 42 1 234 543 71,07%
steunmaatregelen

Niet-aangemelde NN 25 6 10 0 78 119 15,58%
steunmaatregelen

Bestaande E 0 2 0 0 2 4 0,52%
steunregelingen

Ingeleide procedures C 25 4 0 0 69 98 12,83%

Totaal 286 42 52 1 383 764

37,43% 5,50% 6,81% 0,13% 50,13%

3. In 1999 behandelde gevallen volgens het register waarin zij zijn ingedeeld

3.1. Zaken ten aanzien waarvan in 1999 een beschikking is gegeven

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal

Aangemelde N 292 32 43 3 460 830 83,75%
steunmaatregelen

Niet-aangemelde NN 39 8 12 0 97 156 15,74%
steunmaatregelen

Bestaande E 0 3 0 0 2 5 0,50%
steunregelingen

Totaal 331 43 55 3 559 991

33,40% 4,34% 5,55% 0,30% 56,41%

C — Steunmaatregelen van de Staten

1. In 1999 geregistreerde nieuwe zaken
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Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal

Aangemelde N 236 29 40 0 213 518 72,75%
steunmaatregelen

Niet-aangemelde NN 27 3 12 0 38 80 11,24%
steunmaatregelen

Bestaande E 0 0 0 0 0 0 0,00%
steunregelingen

Ingeleide procedures C 25 3 0 0 53 81 11,38%

Ingetrokken door lidstaat 33 0 0 0 0 33 4,63%

Totaal 321 35 52 0 304 712

45,08% 4,92% 7,30% 0,00% 42,70%

3.2. In 1999 afgesloten zaken

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal

Geen bezwaar 245 32 52 1 258 588 71,01%

Inleiding 12 5 0 0 62 79 9,54%
procedure

Positieve 13 2 0 0 28 43 5,19%
Beschikkingen eindbe-
in het kader schikking

van de formele Negatieve 12 1 0 0 30 43 5,19%
onderzoek- eindbe
procedure schikking

Voorwaar- 0 0 0 0 3 3 0,36%
delijke 

eindbe-
schikking

Dienstige maatregelen 0 2 0 0 0 2 0,24%

Andere besluiten 4 0 3 0 63 70 8,45%

Totaal 286 42 55 1 444 828

34,54% 5,07% 6,64% 0,12% 53,62%

4. Besluiten van de Commissie in 1999
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D A B DK E FIN F EL IRL I L NL P UK S EU

Geen bezwaar 61 13 9 5 54 7 12 3 9 43 0 14 7 13 8 258

Inleiding 16 1 4 0 11 0 6 0 1 18 0 3 1 1 0 62
procedure

Beschikkin- Positieve 13 0 1 0 2 1 1 1 1 6 0 1 0 1 0 28
gen in het eindbe-
kader van de schikking
formele Negatieve 14 0 0 0 3 0 2 2 0 8 0 0 0 1 0 30
onderzoek- eindbe-
procedure schikking

Voorwaar- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
delijke 
eindbe-
schikking

Dienstige maatregelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere besluiten 19 0 0 0 9 0 8 2 1 18 0 5 0 1 0 63

Totaal 124 14 14 5 79 8 29 8 12 94 0 24 8 17 8 444

6. Besluiten — per lidstaat

Besluiten van de 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Commissie in ...

Geen bezwaar 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258

Inleiding 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62
procedure

Beschik- Positieve 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28
kingen in het eindbe-
kader van de schikking
formele Negatieve 
onderzoek- eindbe-
procedure schikking 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30

Voorwaar- 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3
delijke 
eindbe-
schikking

Dienstige maatregelen/ 11 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63
andere besluiten

Totaal 343 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444

5. Ontwikkeling over de periode 1989-1999



VII — STUDIES

In de loop van 1999 heeft het Directoraat-generaal Concurrentie opdracht gegeven voor de uitvoering
van vijftien studies, waarvan er in de loop van het jaar 2000 tien zullen worden voltooid. Van de vijf
studies die in 1999 zijn afgerond, moeten er drie volledig vertrouwelijk blijven, en deze zullen in dit
verslag dan ook niet worden vermeld. Van twee andere vertrouwelijke studies die zijn uitgevoerd, wordt
hier alleen de titel genoemd:

Studie betreffende de “Duet”-dienst van Belgacom voor koppeling van vaste
en mobiele telefonie
Afbakening van de markt voor Europese sportuitzendingen

In 1999 zijn ook negen studies afgerond waarvoor in het jaar daarvoor opdracht was gegeven. Vier van
deze studies, die betrekking hebben op mededingingszaken, moeten vertrouwelijk blijven en worden hier
dan ook niet vermeld. Van twee andere vertrouwelijke studies die zijn uitgevoerd, wordt hier alleen de
titel genoemd:

Mede-herverzekeringspools
De gevolgen van tariefoverleg over het niveau van de luchtvaarttarieven

Van de drie andere studies die in 1999 zijn afgerond volgt hier een samenvatting:

Buyer power and its impact on competition in the food retail distribution sector
of European Union

(Inkoopmacht en het effect daarvan op de concurrentieverhoudingen in de levensmiddelendetailhandel
van de EU)

Er is de afgelopen decennia in de meeste ontwikkelde landen veel veranderd in de detailhandel: er zijn
nieuwe winkelformules ontstaan, detailhandelsketens spelen een steeds overheersender rol, er zijn grote
winkelcentra buiten en aan de rand van de steden gekomen, en er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe
technologie en betere logistiek. Tegelijkertijd zijn er zeer grote ondernemingen ontstaan die grote delen
van de totale binnenlandse omzet van de detailhandel controleren, en zijn er ook internationaal
opererende detailhandelsconcerns op de markt verschenen. Deze behoren thans tot de grootste
ondernemingen in hun land van herkomst.

Hoewel de toegenomen concentratie van winkelbedrijven duidelijk het voordeel van verbeterde
efficiëntie en dienstverlening met zich meebrengt, kan het een reden voor bezorgdheid zijn dat
winkelbedrijven hierdoor zowel in hun rol van koper als van verkoper gemakkelijker macht kunnen
uitoefenen op de markt. Men kan stellen dat inkoopmacht maatschappelijk gunstig is omdat deze een
tegenwicht kan bieden voor de macht van fabrikanten op de markt. Uitoefening van inkoopmacht zorgt
er in dat geval voor dat fabrikanten hun positie minder goed kunnen uitbuiten dan wanneer zij een minder
geconcentreerde detailhandel tegenover zich vonden. De inkoopmacht van de detailhandel zou dan
kunnen leiden tot lagere groothandelsprijzen, die, bij een effectieve concurrentie tussen winkelbedrijven,
aan de consumenten zouden worden doorberekend in de vorm van lagere eindprijzen. Lagere eindprijzen
zouden meer verkoop en hogere welvaart betekenen.
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Daartegenover staat echter het standpunt dat inkoopmacht uiteindelijk de economische welvaart aantast.
Hoewel inkoopmacht op korte termijn kan leiden tot lagere prijzen, kan het op de langere termijn
nadelige gevolgen hebben. In het geval van supermarkten kan het effect zijn dat fabrikanten worden
gedwongen minder te investeren in nieuwe producten of productverbetering, B-merken te schrappen en
A-merken af te zwakken, en dat aan kleine winkeliers hogere groothandelsprijzen worden berekend,
waardoor hun concurrentiepositie nog zwakker wordt. Met andere woorden, inkoopmacht kan een
aanzienlijke concurrentieverstoring tot gevolg hebben in zowel de detailhandel als de productiesector.

Omdat er grote onzekerheid bestaat over de nettogevolgen van toegenomen inkoopmacht, is er een discus-
sie ontstaan over wat het juiste beleid ten aanzien ervan kan zijn. Deze studie gaat in het bijzonder over de in-
koopmacht van detailhandelaren. Aan de hand van nieuwe economische inzichten wordt geprobeerd een ka-
der te ontwikkelen voor een onderzoek naar inkoopmacht, om de netto economische effecten daarvan vast te
stellen in specifieke gevallen en met betrekking tot specifieke uitingen van inkoopmacht. Ook bevat de stu-
die een empirisch onderzoek naar de sector van de levensmiddelendetailhandel in de EU.

In deel I van het verslag worden de theoretische en beleidsmatige uitgangspunten van de problematiek
onderzocht. Dit deel bestaat uit vier hoofdstukken, voorafgegaan door een inleiding in hoofdstuk 1.
Hoofdstuk 2 bevat een overzicht en een analyse van de economische theorie over inkoopmacht. Op basis
van deze analyse wordt in hoofdstuk 3 een aantal stellingen over inkopers geformuleerd en wordt een
gestructureerd kader gepresenteerd voor het vaststellen van de nettowelvaartseffecten van inkoopmacht.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de definitie van de term “buyer power” (inkoopmacht) en
de manier waarop die economisch kan worden gemeten, en wordt de relevante markt gedefinieerd. Ten
slotte volgt in hoofdstuk 5 een kort commentaar op het huidige mededingingsbeleid en de
mededingingswetgeving ten aanzien van inkoopmacht. Deze analyse wordt aangevuld in afzonderlijke
aanhangsels aan het eind van het verslag, waarin drie kernaspecten van het probleem in detail zijn
uitgewerkt: het beleid ten aanzien van fusies van winkelbedrijven, de gevolgen voor de concurrentie van
grensoverschrijdende inkooporganisaties van winkelbedrijven, en de effecten op concurrentie en
welvaart van de toepassing van Efficient Consumer Response (ECR) en andere vormen van
samenwerking tussen grote winkelbedrijven en belangrijke leveranciers.

Na de theoretische en beleidsanalyse wordt in Deel II ingegaan op de feitelijke structuur en de
ontwikkeling van de levensmiddelendetailhandel in Europa. Dit deel bevat een statistische analyse van
de detailhandel in de hele Europese Unie en slaat zo een brug tussen de theoretische discussie in Deel I
en de casestudy’s in Deel III. Deel II twee bevat twee hoofdstukken. Eerst wordt in hoofdstuk 6 op basis
van bestaande statistische bronnen een beeld van de belangrijkste structuurkenmerken van de sector
geschetst. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 nog een stap verder gezet, met de bouw van een geheel
nieuwe database — de EU Retail Food Share Market Matrix — die is ontworpen om de structuur van
de sector op geïntegreerde en intern samenhangende wijze statistisch in kaart te brengen, zowel voor de
EU in haar geheel als voor de afzonderlijke EU-lidstaten en voor de belangrijkste bedrijven in die landen.

Deel III bevat analyses van casussen uit vier representatieve landen — Frankrijk, Duitsland, Spanje en
het VK — waarin voor elk land wordt ingegaan op de kenmerken en de ontwikkeling van de
marktstructuur, de concurrentie in de levensmiddelendetailhandel, de inkoopmacht van
detailhandelsbedrijven, de ontwikkeling van eigen labels en eventuele andere speciale kenmerken van
de markt. Elke landenstudie bevat ook specifieke informatie over de productie en distributie van drie
representatieve productgroepen — wasmiddelen, koffie (instant en gebrand/gemalen), boter en
margarine — ter illustratie van de aard van toeleverings- en inkoopactiviteiten in de sector. De vier
casestudy’s worden gepresenteerd in vier opeenvolgende hoofdstukken (8-11). Vervolgens worden in een
samenvattend hoofdstuk (12) de conclusies van de vier casussen gepresenteerd, waarbij zowel een
vergelijking tussen landen als tussen producten wordt gemaakt.
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Hoofdstuk 13 sluit het verslag af met een overzicht van een aantal “kernfeiten” en met algemene
conclusies over de concurrentiesituatie en de reikwijdte en effecten van inkoopmacht in de
levensmiddelendetailhandel van de Europese Unie. De auteurs zien op dit moment geen dringende
noodzaak voor de ontwikkeling van nieuw beleid (d.w.z. dat verder gaat dan het bestaande beleid) in
Europa om in te spelen op het specifieke probleem van grote inkoopmacht. Bovendien vinden zij dat de
wetgeving inzake economische afhankelijkheid die in sommige Europese landen is ontwikkeld,
weliswaar aantrekkelijke kanten heeft, maar ook gemakkelijk verkeerde prikkels kan geven en de
concurrentie kan doen verstarren. Daarom zien de auteurs voor wat betreft de Gemeenschap geen
dwingende reden om dergelijke wetgeving in te voeren, al aanvaarden zij dat de economische,
maatschappelijke en politieke context zulke beleidsinstrumenten voor sommige lidstaten aantrekkelijk
kan maken, voor andere daarentegen niet.

De tekst van deze studie staat op http/europa.eu.int/comm/competition/publications/studies/bpifrs/. De
papieren versie ervan is onlangs gepubliceerd onder ISBN-nummer 92-828-7938-0.

Economische levensvatbaarheid van digitale audiovisuele platforms

In deze studie wordt vastgesteld wat voor een digitale audiovisuele dienst de belangrijkste onderdelen
van de resultatenrekening en het financieringsplan zijn, ongeacht het verspreidingsmedium dat wordt
gebruikt. Ook wordt hierin een model gegeven waarmee de ontwikkeling van de resultaten van een
platform over een periode van vijf jaar kan worden gesimuleerd op basis van sleutelvariabelen.

Aan het begin van het verslag worden enkele concepten en beginselen beschreven ter onderbouwing van
de keuzen die in de loop van de studie worden gemaakt, wordt een definitie gegeven van digitale
platforms en wordt de bedrijfsmatige organisatie ervan beschreven.

Vervolgens geeft de studie een beschrijving van de gangbare structuur van de resultatenrekening en het
financieringsplan, gevolgd door een bespreking van de sleutelvariabelen, dat wil zeggen van alle kosten-
en batenposten.

Ten slotte biedt de studie een beoordelingsinstrument, met uitleg over de gebruikte berekeningen en
enkele simulatievoorbeelden.

Conclusies van de studie

Er wordt geconstateerd dat er bij vergelijkbare ontwikkelingsomstandigheden duidelijke ongelijkheid
bestaat tussen de verschillende verspreidingsmethoden: de satelliet wordt al winstgevend vanaf het derde
jaar, uitzending via de ether na het vierde jaar en de kabel heeft na vijf jaar nog steeds het break-even-
point niet bereikt.

Zowel voor de bedrijfsresultaten als voor de financieringsbehoeften verandert de omvang van de markt
niets aan het aantal jaren dat nodig is om het break-even-point te bereiken; die omvang is alleen van
invloed op de hoogte van de verliezen en winsten en op de grootte van de financieringsbehoefte, niet op
de duur ervan.

Voor een satellietexploitant zijn de financieringsbehoeften relatief laag, en voor een exploitant van een
etherzender iets hoger. Voor een kabelexploitant zijn ze het eerste jaar erg hoog, maar die behoefte neemt
vlug af en verdwijnt al snel helemaal.
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Follow-up van in 1998 gestart onderzoek naar vaste en mobiele telefonie (325)

Vanwege de aanzienlijke prijsdalingen in de hele EU kan de Commissie het onderzoek naar tarieven van
vaste en mobiele telefonie sluiten.

Nadat de Europese Commissie had geconstateerd dat de prijzen aanzienlijk zijn gedaald (in sommige
gevallen met meer dan 80%) naar aanleiding van haar onderzoeksactiviteiten, heeft zij besloten het in
de hele Europese Unie (EU) gestarte onderzoek naar interconnectietarieven van exploitanten van
mobiele en vaste telefonie te sluiten. Voor dit onderzoek, dat in februari 1998 werd gestart, heeft de
Commissie nauw samengewerkt met de nationale mededingingsautoriteiten en de nationale regulerende
instanties van de lidstaten. Nadat door dit onderzoek tevredenheid is bereikt over de prijzen van mobiele
en vaste telefonie, is de Commissie voornemens de concurrentievoorwaarden van nabij te blijven volgen
in het kader van een sectorieel onderzoek naar de belangrijkste vraagstukken in verband met
telecommunicatie, en met name naar de huidige voorwaarden voor roaming tussen exploitanten van
mobiele telefonie.

Aanvankelijk had het onderzoek betrekking op 45 bedrijven in de vijftien EU-lidstaten, maar in juli 1998
heeft de Commissie besloten dat een diepgaander onderzoek moest worden ingesteld naar veertien
gevallen waarin er sprake was van mogelijke concurrentieverstoringen (326). Deze gevallen zijn onder te
verdelen in drie categorieën:

i) Tarieven op het vaste net voor de totstandbrenging van verbindingen vanaf mobiele toestellen naar
het vaste net

Het gaat hier om een mogelijke discriminatie door gevestigde exploitanten van telecommunicatiediensten
jegens exploitanten van mobiele telefonie bij de vaststelling van prijzen voor de totstandbrenging van ver-
bindingen vanaf een mobiel toestel naar het openbare telefoonnet. De Commissie heeft vier dossiers geo-
pend over gevestigde exploitanten in Duitsland, Spanje, Nederland en Italië;

ii) Marge die exploitanten van het vaste net aanhouden voor telefoongesprekken van het vaste net naar
mobiele netten:

Het gaat hier om de bedragen die door telefoniebedrijven worden berekend voor gesprekken vanaf hun
openbare, geschakelde telefoonnet (PSTN) naar mobiele netwerken. De Commissie heeft acht
onderzoeken gestart naar telefoonbedrijven in België, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk,
Spanje, Italië en Duitsland;

iii) Tarieven voor het totstandbrengen van verbindingen op de mobiele netten

Dit gaat over de kosten die exploitanten van mobiele netwerken factureren voor de totstandbrenging van
verbindingen over hun netwerken. De Commissie is in totaal vijf onderzoeken gestart, één per exploitant
van mobiele telefonie, in Italië (twee bedrijven) en in Duitsland (drie bedrijven).

De kosten die door de exploitanten van vaste netten worden berekend aan de exploitanten van mobiele
netten voor het totstandbrengen van verbindingen van mobiele toestellen naar het vaste net (PSTN), zijn
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in vier van de zes onderzochte gevallen duidelijk gedaald (met percentages tot 82%). Alle aanbieders
hanteren nu tarieven die lager zijn dan de referentietarieven (“beste praktijken”) van de EU, of deze dicht
benaderen.

Wat betreft de marge die door exploitanten van vaste netten wordt aangehouden op gesprekken van vast
naar mobiel, is in de onderzochte gevallen vastgesteld dat de in 1999 genoteerde marges ten opzichte
van die van 1998 een verlaging van 31 tot 80% vertonen.

Zodra Deutsche Telekom, en Telekom Austria de vereiste prijsverlagingen hebben doorgevoerd, zal de
Commissie ook deze overblijvende dossiers kunnen sluiten.

De Commissie heeft ook haar eigen onderzoek naar de tarieven die worden gehanteerd door Duitse en
Italiaanse exploitanten van mobiele telefonie voor het totstandbrengen van verbindingen op hun
netwerken opgeschort, omdat nationale overheden hiernaar al onderzoek verrichten.

Achtergronden

A) Totstandbrenging van verbindingen van mobiel naar vast

Duitsland

In juli 1998 constateerde de Commissie dat Deutsche Telekom buitensporig hoge tarieven hanteerde voor
het totstandbrengen van verbindingen vanaf mobiele telefoons naar haar vaste net. In februari 1999
meldde de Duitse nationale regulerende instantie, de RegTP, aan de Commissie dat zij na voltooiing van
haar onderzoek binnen enkele weken een formele beslissing zou nemen. Zoals de Commissie meestal
doet wanneer op nationaal niveau actie wordt ondernomen, heeft zij haar eigen onderzoek in dit dossier
opgeschort, en dit dossier zal dan ook worden gesloten als de door de RegTP beoogde maatregelen ten
uitvoer zijn gelegd.

Italië

In juli 1998 constateerde de Commissie dat de prijzen voor het totstandbrengen van verbindingen die
door Telecom Italia in rekening werden gebracht voor gesprekken vanaf een mobiel net naar haar vaste
net, hoger waren dan de verbindingstarieven voor oproepen vanaf het vaste net. Telecom Italia liet
vervolgens de Commissie weten dat zij nu aan exploitanten van mobiele en vaste telefonie hetzelfde
tarief in rekening brengt voor het totstandbrengen van verbindingen op haar PSTN. Deze nieuwe
tariefstelling heeft ook een aanzienlijke kostenverlaging voor de mobiele aanbieders met zich
meegebracht. De Commissie heeft zich ervan kunnen vergewissen dat de discriminatie die voor haar
aanleiding was geweest om in actie te komen, was beëindigd en heeft dus het onderzoek gesloten.

Spanje

Volgens de Commissie berekende het gevestigde telefoonbedrijf Telefónica buitensporig hoge tarieven
aan mobiele telefoonbedrijven voor het totstandbrengen van gesprekken vanaf mobiele netten naar haar
vaste net. Sinds de Commissie haar onderzoek hiernaar is begonnen, heeft de Spaanse regulerende
instantie, CMT, Telefónica opgedragen haar tariefbeleid te wijzigen. De Spaanse regering heeft het
voorgestelde referentieniveau voor interconnectietarieven van Telefónica goedgekeurd nadat de
exploitant zich heeft gevoegd naar de eisen van de CMT. De Commissie is tevreden met het resultaat en
heeft haar onderzoek gesloten.
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Nederland

In december 1998 heeft de Nederlandse regulerende instantie OPTA de Commissie medegedeeld dat er
volgens haar eigen onderzoek een kloof was ontstaan tussen de prijzen die KPN berekende aan
exploitanten van vaste en aanbieders van mobiele telefonie voor gesprekken naar zijn vaste net, maar dat
KPN inmiddels het verschil had opgeheven en dat het bedrijf nu één tarief hanteert voor zowel
exploitanten van vaste als mobiele telefonie, zonder onderscheid te maken naargelang van de herkomst
van de oproep. Deze stand van zaken is ook bevestigd door andere Nederlandse exploitanten die door
de OPTA zijn gehoord. De Commissie heeft daarom dit dossier gesloten.

B) Marge op oproepen

Nederland

De OPTA heeft de Commissie in november 1998 medegedeeld dat zij haar onderzoek naar de nieuwe
voorgenomen eindgebruikersprijzen van KPN had beëindigd. In het kader van dit onderzoek heeft de
OPTA vastgesteld dat het vaste gedeelte van oproepen van vast naar mobiel wel degelijk was berekend
op basis van de werkelijke kosten, en aan de Commissie meegedeeld dat de resultaten voldoening
schonken. De Commissie heeft daarom het dossier gesloten.

België

De gevestigde exploitant in België, Belgacom, heeft de Commissie op de hoogte gebracht van zijn
nieuwe tarieven voor het totstandbrengen van verbindingen voor de twee aanbieders van mobiele
telefonie. Deze prijzen zijn met terugwerkende kracht tot september 1998 toegepast, zodat de marge van
Belgacom juist onder het drempelbedrag blijft waarbij de Commissie een officieel onderzoek start. De
Commissie beschouwt het dossier nu als gesloten.

Ierland

In juli 1998 heeft de Commissie verklaard dat de gevestigde exploitant in Ierland, Telecom Éireann, de
verlaging van de tarieven voor het totstandbrengen van mobiele verbindingen mogelijk compenseerde
door een grotere marge te nemen op gesprekken van vast naar mobiel. Telecom Éireann heeft sindsdien
echter nieuwe eindgebruikersprijzen aangekondigd voor gesprekken van vast naar mobiel, waardoor de
marge op deze oproepen aanzienlijk kleiner wordt. De Commissie is tevreden met deze nieuwe prijzen
en heeft haar onderzoek gesloten.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk constateerde de Monopolies and Mergers Commission (MMC) dat BT
buitensporige marges hanteerde. Zij adviseerde de Britse regulerende instantie, Oftel, maatregelen te
treffen zodat deze marges zouden worden verkleind en gedurende de twee daaropvolgende jaren
onderwerp van prijscontrole zouden zijn. Oftel heeft de Commissie op de hoogte gebracht van haar
voornemen alle aangegeven wijzigingen door te voeren en werkt momenteel de noodzakelijke
regelgevende maatregelen uit. De Commissie heeft daarom dit dossier gesloten.

416 TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 1999



Italië

Het gevestigde Italiaanse telefoonbedrijf Telecom Italia heeft de Commissie medegedeeld dat sinds
januari 1999 een nieuwe regeling van kracht was voor de marges van exploitanten van het vaste net. De
Italiaanse regulerende instantie heeft de tarieven voor eindgebruikers voor gesprekken van vast naar
mobiel gewijzigd, met als gevolg een duidelijke verkleining van de marge voor Telecom Italia. Op 17
maart 1999 heeft de Italiaanse regulerende instantie aan de Commissie de nieuwe structuur van de
eindgebruikersprijzen voor gesprekken van vast naar mobiel doorgegeven, zoals die gelden vanaf 17
april 1999. De instantie presenteert haar beslissing als een stap in de richting van een nieuwe
tariefstructuur voor gesprekken van vast naar mobiel. De Commissie is tevreden over deze
tariefverlaging en heeft haar onderzoek gesloten.

Spanje

Telefónica heeft de Commissie nieuwe cijfers gepresenteerd over de marges van het bedrijf in november
1998. Het bedrijf heeft ook een kopie meegestuurd van de interconnectiecontracten die het heeft gesloten
met de twee aanbieders van mobiele telefonie, Airtel en Telefónica Móviles. Uit de contracten blijkt
gedetailleerd hoe de tariefverlaging is verdeeld over de aanbieders. De cijfers laten een duidelijke daling
van de inkomsten van het vaste net zien, waardoor de zorgen van de Commissie uit de weg zijn geruimd.
De Commissie beschouwt het probleem dus als opgelost en heeft het dossier dan ook gesloten.

C) Totstandbrenging van verbindingen op mobiele netwerken

Duitsland

Sinds november 1998 doet de RegTP, zoals wettelijk bepaald in samenwerking met het Duitse
Bundeskartellamt, onderzoek naar vermoedelijke geheime prijsafspraken tussen T-Mobil, Mannesmann
en E-Plus voor de totstandbrenging van verbindingen op hun respectieve netten. De Commissie heeft
daarom haar eigen onderzoek naar deze kwesties opgeschort in afwachting van de resultaten van het op
nationaal niveau gevoerde onderzoek.

Italië

De Commissie volgt de ontwikkelingen in de procedure die de Italiaanse regulerende instantie in januari is ge-
start na de gelijktijdige beslissing van Telecom Italia Mobile (TIM) en Omnitel om de tarieven voor de pieku-
ren te verlagen en tegelijk de tarieven voor bedrijven en de daluurtarieven voor particulieren te verhogen. Net
als met betrekking tot Duitsland heeft de Commissie haar eigen onderzoek opgeschort in afwachting van de
resultaten van het nationale onderzoek. Bovendien onderhoudt de Commissie nauw contact met de Italiaanse
regulerende instantie, die vóór juli 1999 een definitieve beslissing over deze tarieven zal nemen.

D) Kwantitatieve waardering

Om tot een kwantitatieve meting van de ontwikkeling van de toegepaste marges en van de tarieven voor
het totstandbrengen van telefoonverbindingen van mobiel naar vast te komen heeft de Commissie in haar
onderzoek daarnaar onafhankelijke adviseurs gevraagd een nieuwe studie naar de marktsituatie uit te
voeren. Teneinde de cijfers van maart 1999 op nauwkeurige en coherente wijze te kunnen vergelijken
met de cijfers van 1998, die toen de aanleiding vormden tot het openen van het onderzoek, is deze
adviseurs verzocht twee tests die in het eerste onderzoek zijn uitgevoerd opnieuw uit te voeren. Dit heeft
de volgende resultaten opgeleverd:
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a) Discriminatie met betrekking tot de kosten voor verbindingen van mobiel naar vast

De kosten voor verbindingen van mobiele naar vaste telefoons werden vergeleken met de kosten voor
gesprekken van vast naar vast en met het referentietarief (“benchmark”) dat op het niveau van de Unie
is vastgesteld als “beste praktijk”. Dit referentietarief is in 1998 berekend op grond van een door KPMG
uitgevoerde evaluatie. Voor hun verslag hebben de adviseurs de in het vorige verslag vermelde tarieven
vergeleken met de tarieven die momenteel van kracht zijn in vier landen — Duitsland, Nederland, Spanje
en Italië. Zij hebben vastgesteld dat in alle gevallen de wijzigingen die zijn aangebracht in de
tariefstructuur van exploitanten van vaste telefonie voor het totstandbrengen van verbindingen een einde
hebben gemaakt aan de discriminatie van exploitanten van mobiele telefonie. Alle exploitanten hanteren
nu tarieven die lager zijn dan de beste praktijk in de Unie, of daar dicht in de buurt liggen.

Duitsland

Deutsche Telekom heeft de RegTP zijn nieuwe tarieven voor de totstandbrenging van verbindingen vanaf
mobiele telefoons medegedeeld, en deze tarieven zijn duidelijk lager dan voorheen. De binnenstedelijke
gesprekstarieven zijn met 80% verlaagd, de lokale tarieven met 78% en de interlokale tarieven met 81%.
Deze tarieven liggen nog iets boven de referentie van de EU, maar zijn deze wel aanzienlijk genaderd.

Spanje

Telefónica heeft de verbindingstarieven voor gesprekken van vast naar vast binnen eenzelfde provincie
met 66% en tussen provincies met 25% verlaagd. Voor gesprekken van mobiel naar vast is de
doorgevoerde tariefsverlaging nog groter, respectievelijk 82% en 77%. De tarieven van Telefónica liggen
nu onder de referentietarieven van de EU voor gesprekken binnen een provincie. Voor gesprekken tussen
provincies liggen de tarieven boven de “beste praktijk”, maar het verschil is marginaal.

Nederland

De kosten die KPN berekent voor gesprekken van mobiel naar vast zijn met 52% verlaagd voor lokale
gesprekken en met ongeveer 73% voor interlokale gesprekken. Voor oproepen vanaf vaste telefoons zijn
de lokale tarieven met 15% en de interlokale met 20% verlaagd. De kosten voor het totstandbrengen van
verbindingen liggen nu zowel voor lokale als voor interlokale gesprekken onder de EU-referentie.

Italië

Het tarief dat Telecom Italia berekent voor de verbinding van gesprekken vanaf mobiele netten met haar
vaste net is met 77% verlaagd voor lokale gesprekken en met 55% voor enkelvoudige serieverbindingen.
Voor gesprekken vanaf vaste netten zijn de tarieven met ongeveer 35% gedaald voor lokale gesprekken
en met 25% voor enkelvoudige serieverbindingen. In beide gevallen liggen de tarieven onder de
referentie van de EU.

b) Marges van exploitanten van het vaste net

Het ging in dit geval om een vergelijking van de marges op de nettoinkomsten die door zeven
exploitanten van vaste netten worden toegepast op een gesprek van vast naar mobiel. Het doel van deze
test was in het vorige verslag, te achterhalen welke exploitanten van vaste telefonie buitensporige
inkomsten verkregen uit gesprekken van vast naar mobiel, door de nettoinkomsten in de verschillende
EU-landen met elkaar te vergelijken.
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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

Volgens het verslag van 1998 lag bij acht exploitanten van het vaste net deze marge 100% of meer boven
de beste praktijk van de EU. Deze exploitanten waren: Belgacom, Telecom Eireann, BT, P&T-Austria,
Telefónica, KPN, Telecom Italia en Deutsche Telekom (voor gesprekken naar T-Mobil). De onlangs door
de adviseurs afgeronde studie heeft betrekking op de marges van twaalf exploitanten in zes landen. De
verkregen cijfers laten zien dat de marges met 31% tot 80% zijn gedaald, zowel als gevolg van de
wijziging in de tarieven voor het tot stand brengen van verbindingen als door de verlaging van de
eindgebruikerstarieven. Nederlandse en Britse exploitanten komen iets lager uit dan de EU-referentie,
alle andere iets hoger.

In onderstaande lijst staan de percentages waarmee de door de exploitanten geïncasseerde marges tussen
1998 en 1999 zijn verlaagd:

(%)





VIII — REACTIES OP HET XXVIIIe VERSLAG OVER HET
MEDEDINGINGSBELEID

A — Europees Parlement

Resolutie van het Europees Parlement over het XXVIIIe verslag van de Commissie over het
mededingingsbeleid (1998) (SEC(1999) 743 — C5-0121/1999 — 1999/2124(COS)) en antwoord van
de Commissie

XXVIIIste verslag over het mededingingsbeleid (1998)

1. Rapporteur: Bernhard Rapkay

2. EP-nummer: A5-0078/99

3. Datum van goedkeuring van het verslag: 18 januari 2000

4. Onderwerp: Resolutie van het Europees Parlement over het XXVIIIste verslag van de Commissie
over het mededingingsbeleid (1998) (SEC(1999) 743 — C5-0121/1999 — 1999/2124(COS))

5. Bevoegde parlementaire commissie: Economische en Monetaire Commissie

6. Analyse van de tekst en de verzoeken van het Parlement;

7. Reactie op deze verzoeken en maatregelen die de Commissie heeft getroffen of van plan is te
treffen:
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— gezien het XXVIIIste verslag van de Commissie over het
mededingingsbeleid (1998) (SEC(1999) 743 — C5-
0121/1999),

— gezien het zevende overzicht van de Commissie over
steunmaatregelen van de lidstaten voor de nijverheid en
andere sectoren in de Europese Unie (COM(1999) 148),

— onder verwijzing naar zijn advies van 1 april 1998 over
het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende
de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het EG-
Verdrag op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen
(COM(1997) 396),

— onder verwijzing naar zijn advies van 14 januari 1999
over het voorstel voor een verordening van de Raad tot
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van
artikel 93 van het EG-Verdrag (COM(1998) 073),

— onder verwijzing naar zijn advies van 15 april 1999 over
het voorstel voor een verordening van de Raad tot
wijziging van Verordening nr. 19/65/EEG betreffende de
toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op
groepen van overeenkomsten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen (COM(1998) 546),

— onder verwijzing naar zijn advies van 15 april 1999 over
het voorstel voor een verordening van de Raad tot
wijziging van Verordening nr. 17 van de Raad, eerste
verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 86
van het Verdrag (COM(1998) 546),

Het Europees Parlement De Commissie
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A. overwegende dat het Europese mededingingsbeleid niet los
gezien kan worden van andere beleidssectoren van de Euro-
pese Unie, zoals het sociaal beleid of het milieubeleid,

De Commissie deelt de mening van het Parlement dat het
mededingingsbeleid niet los gezien kan worden van de rest van
het door de Commissie gevoerde beleid.

B. overwegende dat het mededingingsbeleid een bijdrage
moet leveren aan de verwezenlijking van de
doelstellingen van de EU, zoals economische groei,
concurrentievermogen, voldoende werkgelegenheid,
milieubescherming, consumentenbescherming alsmede
economische en sociale cohesie,

Ook de Commissie is van mening dat het mededingingsbeleid
een van de beste instrumenten vormt om bij te dragen aan de
verwezenlijking van de communautaire doelstellingen inzake
concurrentievermogen en groei en dientengevolge van die
inzake werkgelegenheid en economische en sociale samenhang.
Ten aanzien van de consumentenbescherming is de Commissie
van mening dat een dynamische concurrentie de beste garantie
is voor een gediversifieerd goederen- en dienstenaanbod tegen
lagere prijzen. Ten slotte kan het mededingingsbeleid bijdragen
tot de bescherming van het milieu.

C. overwegende dat het Europese mededingingsbeleid op de
economische ontwikkelingen, zoals het naar elkaar toe-
groeien van de interne markt, de mondialisering en de snel-
le technologische vooruitgang, afgestemd en gemoderni-
seerd moet worden,

De markten staan inderdaad voor een groot aantal uitdagingen:
verdieping van de interne markt, mondialisering, technologische
innovatie, uitbreiding, enz. Het is dan ook aan de Commissie om
haar mededingingsbeleid aan deze snelle ontwikkelingen aan te
passen.

E. overwegende dat een functionerende mededingingscontro-
le in de EU vereist dat de Commissie nauw samenwerkt met
de mededingingsautoriteiten van de lidstaten,

De samenwerking met de nationale mededingingsautoriteiten is
inderdaad een vereiste voor een beter functionerende controle,
maar de Commissie is van mening dat die zich over de gehele
Unie moet uitstrekken en niet alleen de eurozone.

D. overwegende dat in de Economische en Monetaire Unie
met het oog op de handhaving van een functionerende
interne markt een hoge mate aan mededingingscontrole
nodig is,

De Commissie is er inderdaad van overtuigd dat de controle-
instrumenten waarover zij op het stuk van de concurrentie
beschikt, volledig en strikt moeten worden aangewend om de
werking van de interne markt, die met de EMU een beslissende
fase is ingegaan, te stimuleren.

F. overwegende dat het door de modernisering en de striktere
toepassing van de concurrentievoorschriften, met name de
controle op de steunverlening, steeds belangrijker wordt dat
de gronden voor het mededingingsbeleid bekendgemaakt
en toegelicht worden aan het brede publiek, de deskundigen
en de economische actoren in de regio’s,

De Commissie is het met het Parlement eens dat de burgers van
de Unie beter moeten worden voorgelicht over het
mededingingsbeleid. Zij vindt dat zij hen moet overtuigen van
de positieve effecten van het mededingingsbeleid en hen
hiervoor moet zien te winnen.

G. overwegende dat de werklast van het directoraat-generaal
Mededinging van de Commissie in de afgelopen jaren door
nieuwe taken, zoals bijvoorbeeld de liberalisering van de
telecom- en energiesector, of een grotere internationale
samenwerking, enorm is toegenomen,

Het Parlement wijst terecht op de enorme toename van de
werklast van de diensten van de Commissie die belast zijn met
het mededingingsbeleid.

H. overwegende dat een doeltreffend mededingingsbeleid be-
vorderlijk is voor de concurrentiepositie van de Europese
ondernemingen,

De Commissie is eveneens van mening dat het mededingingsbe-
leid bevorderlijk is voor het concurrentievermogen van onze eco-
nomie.

1. juicht het XXVIIIste verslag over het mededingingsbeleid
toe en beschouwt dit als een belangrijk document
waarmee de Commissie haar in het Verdrag verankerde
verantwoordingsplicht nakomt;

De Commissie dankt het Parlement voor de lovende woorden
die het aan haar XXVIIIste verslag over het mededingingsbeleid
wijdt.

2. is ingenomen met de nieuwe opzet in de tekst, waardoor het
mededingingsverslag toegankelijker en het mededingings-
beleid bijgevolg transparanter wordt; is van mening dat het
zeer belangrijk is dat de gronden en de inhoud van het mede-
dingingsbeleid aan een zo groot mogelijk publiek worden
bekendgemaakt, omdat de tenuitvoerlegging van de maatre-
gelen ook afhankelijk is van het begrip van de betrokken be-
volkingscategorieën;

De Commissie is verheugd over de waardering die het
Parlement voor de nieuwe opzet van het verslag uitspreekt. Zij
is voornemens zich ook in de toekomst te blijven inspannen om
dit document voor de verschillende categorieën Europese
burgers duidelijk en interessant te maken.

— gelet op de schriftelijke antwoorden van de Commissie op
zijn resolutie van 9 februari 1999 over het XXVIIste
verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid
— 1997 (SEC(1998)0636 — C4-0379/1998),

— gezien het verslag van de Economische en Monetaire
Commissie en het advies van de Commissie juridische
zaken en interne markt (A5-0078/1999),
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3. prijst nogmaals de uitstekende kwaliteit van de dialoog
met de Commissie, met name met de vorige commissaris;
dringt aan op verdere uitbreiding van de democratische
controle op het mededingingsbeleid van de Europese
Unie; verzoekt het nieuwe Commissielid, belast met
mededingingsbeleid, de terzake bevoegde commissie
regelmatig persoonlijk te informeren en met name ook
van gedachten te wisselen over de belangrijke actuele
mededingingskwesties;

De nieuwe Commissaris die is belast met het mededingingsbeleid,
heeft reeds positief op deze uitnodiging tot een dialoog gereageer
en heeft toegezegd ongeveer zesmaal per jaar voor de Economi-
sche en Monetaire Commissie van het Europees Parlement te zul-
len verschijnen om het mededingingsbeleid voor de vertegenwo-
rdigers van de burgers van de Unie te komen toelichten.

4. wijst op het belang van de schriftelijke antwoorden van de
Commissie op zijn bovengenoemde resolutie van 9 februari
1999 over het XXVIIste mededingingsverslag en verzoekt
zijn eigen instanties dit document als belangrijk element
voor de dialoog over het mededingingsbeleid te gebruiken;

De Commissie kan het Parlement verzekeren dat zijn resoluties
en de adviezen die zijzelf over deze resoluties uitbrengt, een
zeer belangrijke basis vormen voor de discussie binnen en het
optreden van haar diensten.

5. verzoekt de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen
dat de wetgeving in de lidstaten op uniforme wijze wordt
toegepast, daar dit onontbeerlijk is voor het soepele
functioneren van controle op de mededinging volgens het
Gemeenschapsrecht;

De Commissie is met het Parlement van oordeel dat het van essen-
tieel belang is te zorgen voor een coherente toepassing van het Ge-
meenschapsrecht in de hele Unie. In het kader van de modernise-
ring van de voorschriften voor de toepassing van de artikelen 81 en
82 beijvert zij zich er met name voor passende mechanismen te
ontwerpen die de samenhang van het recht moeten waarborgen.
Zij wijst er echter op dat het in laatste instantie aan het Hof van
Justitie is om de samenhang van de Gemeenschapsrecht te waar-
borgen via het mechanisme van de prejudiciële verwijzing.

6. verzoekt de Commissie zich te verplichten het Parlement
zoveel mogelijk bij de verdere ontwikkeling en tenuitvoer-
legging van het mededingingsbeleid te betrekken;

De Commissie is voorstander van een regelmatige dialoog met het
Parlement. Zij kan toezeggen dat het Parlement ten nauwste bij het
mededingingsbeleid betrokken zal worden, voor zover dat de be-
handeling van de lopende zaken niet schaadt. De Commissie heef
al veel in die richting gedaan. Zij laat het Parlement meedenken
over de modernisering van het communautair mededingingsrecht,
beantwoordt niet alleen de schriftelijke vragen van de Parlement-
sleden over de uitvoering van het mededingingsbeleid maar ook de
vragen die gesteld worden tijdens de vergaderingen waaraan de
Commissaris voor het mededingingsbeleid rechtstreeks deelne-
mt. Ten slotte publiceert zij veel voorlichtingsdocumenten en met
name het jaarverslag over het mededingingsbeleid, waartoe zij
tegenover het Parlement verplicht is.

7. is van mening dat de verdere ontwikkeling van het
mededingingsbeleid gepaard moet gaan met een
uitgebreid beleid ter bescherming van de consumenten en
meer betrokkenheid van consumentenorganisaties;

Door een concurrentiemarkt te bevorderen bescherm je ook de
consument. De Commissie is daarvan absoluut overtuigd. De
Commissie is het met het Parlement eens dat de consumentenor-
ganisaties meer bij het mededingingsbeleid betrokken moeten
worden. Hiertoe heeft de Commissie een reeks initiatieven geno-
men die op de consumenten en hun organisaties gericht zijn.

8. is van mening dat concurrentievoorschriften geen onnodige
belemmering mogen vormen voor lidstaten die ter verwe-
zenlijking van de in artikel 6 van het EG-Verdrag gestelde
doelen vooruitstrevende milieuwetgeving wensen vast te
stellen;

In ieder geval kan de Commissie op grond van artikel 86 van het
Verdrag slechts aandacht schenken aan wettelijke bepalingen die
betrekking hebben op economische activiteiten of ondernemingen
die door middel van bijzondere rechten het beheer hebben gekre-
gen over diensten van algemeen economisch belang inzake het mi-
lieu, voor zover de toepassing daarvan de vervulling van de hun
toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert.

9. juicht het feit toe dat de Commissie in 1998 in vier gevallen
in haar mededingingsanalyse in het kader van artikel 81 (ex
85), lid 3 van het EG-Verdrag milieukwesties positief heeft
benaderd; stelt met voldoening vast dat de Commissie in
haar onlangs gepubliceerde mededingingsverslag haar re-
ds in 1995 ingenomen standpunt bevestigt dat verbetering
van het milieu moet worden gezien als een factor die de eco-
nomische of technische vooruitgang stimuleert;

Op grond van artikel 81, lid 3, kan de Commissie een restrictieve
overeenkomst niet louter op grond van milieuredenen vrijstellen.
Zij kan een dergelijke overeenkomst vrijstellen voor zover aan de
vier criteria daarvoor is voldaan. Zo mag met name voor een aan-
zienlijk deel van de producten in kwestie de concurrentie niet zijn
uitgeschakeld. De Commissie kan, zoals het Parlement opmerkt,
milieuaspecten beschouwen als factoren die de economische en
technische vooruitgang stimuleren, die een van de vier beoorde-
lingscriteria is.
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10. verzoekt de Commissie er zorgvuldig op te letten dat bij de
verschillende modaliteiten van het betalingsverkeer, met
name in de eurozone, geen concurrentievervalsende afspra-
ken door banken worden gemaakt;

De Commissie vervolgt actief afspraken tussen banken die de con-
currentie en de consumenten kunnen schaden. Zo is de Commissie
in februari 1999 een kartelonderzoek gestart om na te gaan of de
banken vóór de invoering van de euro niet hadden samengespan-
nen om de na 1 januari 1999 voor alle wisseltransacties binnen de
Europese Unie geldende structuur en hoogte van de tarieven vast te
stellen.

11. verlangt dat rekening wordt gehouden met de grotere perso-
neelsbehoefte van het directoraat-generaal Mededinging
door meer personeel aan te trekken, zodat de Commissie
volledig kan voldoen aan haar uit het Verdrag voortvloeien-
de verplichtingen;

De Commissie geeft toe dat de werklast van DG COMP aanzien-
lijk is toegenomen. Zij zal alle nodige maatregelen nemen om de
middelen van deze dienst te versterken.

12. is ingenomen met het moderniseringsstreven van de Com-
missie op het gebied van het mededingingsrecht; verlangt
echter ook dat de hervormingsplannen niet leiden tot renati-
onalisatie of verzwakking van het Europese mededingings-
beleid; aan de regio’s moet echter met het oog op de subsidi-
ariteit de ruimte worden gelaten hun eigen vormgeving te
bepalen;

De Commissie dankt het Europees Parlement voor de steun die het
verleent aan haar hervormingsplannen. Zij streeft met het Parle-
ment naar een versterking van het mededingingsbeleid en een toe-
passing daarvan die zo dicht mogelijk bij de burger staat, zonder de
samenhang van het Gemeenschapsrecht in gevaar te brengen.

13. is van mening dat een consequente toepassing van het
mededingingsbeleid de doelstellingen van de werkgelegen-
heidsrichtsnoeren kan ondersteunen; verzoekt de Commis-
sie dan ook de machtigingsverordening betreffende de vrij-
stelling van bepaalde categorieën onverwijld uit te voeren,
waardoor met name bij kleine en middelgrote ondernemin-
gen (KMO) en op het gebied van de opleidingen een positie-
ve dynamiek op gang kan worden gebracht;

Om de naleving van de wetgeving van de lidstaten inzake de con-
trole op steunmaatregelen te garanderen, zijn de lidstaten krach-
tens artikel 88, lid 3, van het EG-verdrag verplicht nationale steun-
maatregelen voor de uitvoering daarvan bij te Commissie te mel-
den. De enige uitzondering hierop betreft steun die wordt toege-
kend volgens de voorwaarden die zijn neergelegd in groepsvrij-
stellingsverordeningen. De Commissie heeft in juli reeds groeps-
vrijstellingen goedgekeurd die momenteel met de lidstaten en de
belanghebbende partijen worden besproken. Afgezien daarvan
blijft de kennisgevingsprocedure van kracht, terwijl tevens ge-
werkt wordt aan de ontwikkeling van stringentere controlemaatre-
gelen voor overheidssteun.

14. verlangt dat met het oog op de over het algemeen nog altijd
te hoge niveaus van staatssteun en de onverenigbaarheid
daarvan met een goede werking van de interne markt, het
Europese mededingingsbeleid rekening houdend met het
subsidiariteitsbeginsel een grotere prioriteit krijgt dan na-
tionale steunregelingen;

De Commissie is het met het Parlement eens dat er nog ruimte is
voor een aanscherping van de controle op overheidssteun. Het
subsidiariteitsbeginsel is niet van toepassing op de controle op
overheidssteun aangezien artikel 87 van het Verdrag de Commis-
sie de exclusieve bevoegdheid verleent nationale steunregelingen
te beoordelen.

15. bevestigt dat nog meer monopolies moeten worden vervan-
gen door concurrentiële structuren om Europa te modernise-
ren en een meer competitieve ruimte voor consumenten en
ondernemingen te ontwikkelen;

De Commissie deelt het standpunt van het Parlement in het kader
van de bepalingen van haar mededeling over de diensten van alge-
meen belang in Europa.

16. verzoekt de Commissie in verband met de terugbetaling van
ten onrechte verleende overheidssteun doelmatige maatre-
gelen te nemen ter harmonisering van de regels voor terug-
betaling;

De daadwerkelijke uitvoering van besluiten om steun terug te be-
talen is van fundamenteel belang voor de geloofwaardigheid van
de controle op overheidssteun. De Commissie is daarom bereid
haar systeem voor de follow-up van deze besluiten te verbeteren.

17. benadrukt echter dat steunmaatregelen van de overheid no-
dzakelijk blijven om bepaalde tekortkomingen van de markt
recht te trekken en de bredere doelen van het EG-Verdrag te
steunen;

Overheidssteun is niet helemaal verboden. Die is toegestaan in-
dien daarmee de doelstellingen van het Verdrag worden gesteund,
zoals werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, het milieu en
met name regionale steun. De Commissie heeft richtsnoeren uit-
gevaardigd waarin haar respectieve benadering wordt beschreven.

18. is van mening dat het thans jaarlijks uitgebrachte verslag
over «steunmaatregelen van de lidstaten voor de nijverheid
en andere sectoren in de Europese Unie» als een goed uit-
gangspunt kan dienen om meer transparantie op het gebied
van overheidssteun te creëren; suggereert dat in dit verslag
meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de steun-
maatregelen;

In overeenstemming met de voorgaande edities zal de Commissie
het overzicht inzake overheidssteun blijven uitbreiden en de ana-
lyse van de overheidssteun blijven verdiepen.
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19. verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen voor een
openbaar en regelmatig bijgewerkt register van overheids-
steun, waarin rekening wordt gehouden met de kwalitatieve
verschillen van de verleende subsidies; o.a. wordt de Com-
missie verzocht eveneens aandacht te besteden aan steun die
via open procedures wordt verleend;

De Commissie is blij met de steun voor een register van overheids-
steun, waarvan de opstelling in de voorbereidende fase verkeert.

20. verzoekt de Commissie een «scorebord» in te stellen naar
analogie van het scorebord voor de interne markt; op deze
wijze wordt onder de aandacht gebracht welke lidstaten het
hoogste en laagste niveau van overheidssteun hebben;

De Commissie studeert momenteel op de noodzakelijke compo-
nenten van een scorebord. Een dergelijk instrument vereist een ge-
degen en zorgvuldige voorbereiding teneinde relevante indicato-
ren te kunnen bieden. Een vergelijking tussen de lidstaten louter op
grond van de niveaus van de steun is niet voldoende.

21. stelt voor dat de Commissie jaarlijks een document publi-
ceert waarin de gevolgen van de steunmaatregelen voor de
concurrentiepositie, het prijsniveau en de mobiliteit van
productiefactoren worden geanalyseerd;

De Commissie bestudeert momenteel of de genoemde punten in
een eventueel scorebord goed kunnen worden gepresenteerd.

22. bekrachtigt opnieuw zijn positie als pleitbezorger voor
overheidssteun die wordt beschouwd als een gemeenschap-
pelijk belang, bijvoorbeeld op de gebieden O&O, MKB, op-
leiding, energiebesparing en milieubescherming, maar acht
het belangrijk dat de Commissie uniforme normen en voor-
waarden voorstelt voor dit soort overheidssteun;

De Commissie heeft reeds in richtsnoeren en kaders criteria voor
de genoemde categorieën steun ontwikkeld. Deze regels worden
van tijd tot tijd aangepast om rekening te houden met nieuwe erva-
ringen en de onderlinge samenhang ervan te vergroten. De Com-
missie is voornemens de richtsnoeren inzake overheidssteun voor
milieubescherming te herzien.

23. verzoekt de lidstaten ter verwezenlijking van de
doelstellingen van het Protocol van Kyoto meer steun te
verlenen op de gebieden energiebesparing en
milieubescherming, omdat deze slechts 3% van alle
steunmaatregelen uitmaken;

De Commissie is van mening dat overheidssteun slechts een van
de vele instrumenten is om energiebesparing te stimuleren, de be-
scherming van ons milieu te verbeteren en de doelstellingen van
het Protocol van Kyoto te verwezenlijken. Bij een beoordeling van
de relevantie van de steunbedragen moet rekening worden gehou-
den met alle instrumenten en met name met de richtsnoeren voor
overheidssteun voor milieubescherming. In 1999 heeft de Com-
missie een aantal steunregelingen goedgekeurd die erop gericht
waren de uitstoot van CO2 te verminderen.

24. verzoekt de Commissie eveneens intensiever dan tot dus-
verre te onderzoeken in hoeverre belastingconstructies en
overheidssteun mededingingsvervalsende effecten hebben;

In 1999 is de Commissie begonnen met een onderzoek van meer
dan 50 fiscale maatregelen. Alle lidstaten is om de nodige infor-
matie verzocht.

25. verzoekt de Commissie het Parlement regelmatig verslag uit
te brengen van de stand van de invoering van het mededin-
gingsbeleid in de staten die tot de EU wensen toe te treden;

De Commissie zal het Parlement regelmatig verslag uitbrengen
over de vorderingen bij de uitvoering van het mededingingsbeleid
in de kandidaat-lidstaten.

26. is van mening dat het bestaande rechtskader voor het EU-
mededingingsrecht door alle toetredingskandidaten volle-
dig moet worden overgenomen; dat de mededingingsvoor-
schriften echter in sommige gevallen in een overgangsperi-
ode flexibel moeten worden toegepast; sterkt de Commissie
in haar opvatting dat de toetredingskandidaten voldoende
steun moeten krijgen om hun mededingingsvoorschriften
aan te passen;

Op grond van de bepaling in de Europaovereenkomsten inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen moeten de Midden- en
Oost-Europese landen hun best doen om ervoor te zorgen dat hun
wetgeving verenigbaar is met het Gemeenschapsrecht. De Com-
missie is het ermee eens dat dit zo ruim mogelijk moet worden uit-
gelegd en dat het rechtskader in de Midden- en Oost-Europese lan-
den zo nauw mogelijk bij dat van de EU moet aansluiten.
In afzonderlijke gevallen probeert de Commissie een evenwicht
tot stand te brengen tussen de noodzakelijke naleving door de
Midden- en Oost-Europese landen van hun juridische verplichtin-
gen en de noodzaak rekening te houden met de bijzondere proble-
men als gevolg van het feit dat hun economieën in een overgangs-
fase verkeren.
Voor zover het beschikbare personeel dat toelaat, zal de Commis-
sie aanzienlijke inspanningen doen om bijstand en advies te verle-
nen wanneer de kandidaat-lidstaten die nodig hebben.

27. verzoekt de Commissie het Parlement een verslag over haar
ideeën betreffende de toekomstige opzet van de internatio-
nale dimensie van het mededingingsbeleid voor te leggen;

De Commissie zal Parlement verslag uitbrengen over de interna-

tionale dimensie van het mededingingsbeleid.



B — Economisch en Sociaal Comité

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het XXVIIIe Verslag over het
mededingingsbeleid (1998) (doc. SEC (1999) 743 def.) en antwoord van de Commissie op het advies

De Commissie heeft op 31 mei 1999 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 262 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen
over het XXVIIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1998) (doc. SEC(1999) 743 def.).

De Afdeling «Interne markt, productie en consumptie», die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 25 november 1999 goedgekeurd. Rapporteur was de
heer BAGLIANO.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 368e Zitting van 8 et 9 december 1999 (vergadering
van 8 december 1999) het volgende advies uitgebracht, dat met 97 stemmen voor en 1 stem tegen, bij
2 onthoudingen, is goedgekeurd:
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28. pleit voor een grotere rol van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO) in het internationale mededingingsbeleid; verzoekt
de Raad derhalve de Commissie een mandaat te geven om
onderhandelingen te voeren die erop gericht zijn multilate-
rale afspraken te maken over het internationale mededin-
gingsrecht in het kader van de WTO; verzoekt de Commis-
sie ook om in de concepten ter bestrijding van concurrentie-
vervalsende praktijken die het handelsverkeer en de investe-
ringen verstoren uniforme minimumnormen voor mededin-
gingsbeleid en de instelling van onafhankelijke mededin-
gingsinstanties in alle lidstaten van de WTO op te nemen;

De Europese Commissie is ook van mening dat een multilateraal
kader voor mededingingsregels een noodzakelijke aanvulling
vormt op het handelsbestel van de WTO, en zal zich blijven in-
spannen om de in deze resolutie aan de orde gestelde punten op de
onderhandelingsagenda geplaatst te krijgen. Wij zijn ervan over-
tuigd dat zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden met
een dergelijk kader gebaat zullen zijn.

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan
de Commissie en de Raad.

1. Het «XXVIIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1998)»
is van groot belang, niet alleen omdat het een overzicht ge-
ft van de enorme bestuurs- en regelgevingsactiviteit van de
Commissie, maar ook omdat reeds commentaar wordt gege-
ven — wat maatregelen en initiatieven betreft — bij de in-
grijpende veranderingen die in het nieuwe communautaire
mededingingsbeleid moeten worden aangebracht. Kern-
woorden in het Verslag over 1998 zijn modernisering en
samenwerking. Deze twee begrippen staan in het toekomst-
scenario van de Commissie voor het mededingingsbeleid
centraal.

De Commissie deelt de analyse die het Economisch en Sociaal Co-
mité van het XXVIIIe verslag maakt.

1.1. De controlewerkzaamheden, initiatieven en voorstellen van
de Commissie in 1998 wijzen al in de richting van de nieuwe
moderniseringsfilosofie die gezien het huidige mondialise-
ringsproces noodzakelijk is; het gaat er hierbij om dat inge-
speeld moet worden op de buitenwereld, waarin de ontwik-
kelingen zich veel sneller opvolgen dan vroeger het geval
was. Dat de Commissie zich hiervan bewust is, heeft zij re-
ds duidelijk aangetoond met haar nieuwe aanpak van de wet-
en regelgeving inzake «verticale overeenkomsten», alsme-
de met het opstellen van een zeer innovatief Witboek, dat be-
gin 1999 formeel is goedgekeurd.

De Commissie is opgetogen dat haar boodschap over de moderni-
sering van de regelgeving en van het mededingingsbeleid goed
ontvangen wordt en grotendeels wordt goedgekeurd door het Eco-
nomisch en Sociaal Comité.
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1.2. Deze modernisering is — in deze belangrijke en delicate fa-
se van de voltooiing van de interne markt — bovendien drin-
gend noodzakelijk vanwege de grote gevolgen voor het
mededingingsbeleid van de talrijke herstructureringen op
de Europese markt, die mede voortvloeien uit het toenemen-
de aantal fusies tussen ondernemingen. Ook zij gewezen op
de positieve en voor de EU-economie zeer stimulerende ef-
fecten van de invoering van de euro en de versnelde libera-
lisering van de overheidssector.

De Commissie is het met het Economisch en Sociaal Comité eens
dat het belang dient te worden onderstreept van de gevolgen van de
integratie van de markten, de invoering van de euro en de liberali-
satie; dit alles maakt de modernisering dringend noodzakelijk.

1.3. De te volgen route is derhalve duidelijk afgebakend en sluit
aan bij eerdere maatregelen, maar is vooral bedoeld om snel
en voortdurend te kunnen reageren op de huidige en toe-
komstige ontwikkelingen, waarbij in eerste instantie ge-
dacht moet worden aan de talrijke problemen die met de uit-
breiding van de EU verband houden. Om deze nieuwe taken
te kunnen vervullen en de toegenomen verantwoordelijkhe-
den te kunnen opnemen moet er een nieuwe manier worden
gevonden om de samenwerking — niet alleen met de natio-
nale autoriteiten en gerechtelijke instanties en met de lidsta-
ten, maar ook tussen hen onderling — te organiseren en con-
creet gestalte te geven. Allen die op welke wijze dan ook bij
deze thematiek zijn betrokken, moeten met elkaar kunnen
samenwerken teneinde voor eerlijke mededinging tussen
ondernemingen te zorgen, hetgeen nu juist met het mede-
dingingsbeleid wordt beoogd. Wel is het tegenwoordig zaak
dat alle toekomstplannen en maatregelen binnen een «inter-
nationale context» worden geplaatst.

De Commissie deelt de mening van het Economisch en Sociaal
Comité dat verdere samenwerking noodzakelijk is, zowel op inter-
nationaal niveau als op het niveau van de lidstaten.

2. Het «XXVIIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1998)»
wordt voorafgegaan door een «inleiding» waarin de inhoud
van het verslag beknopt is samengevat. Het onderwerp
internationale samenwerking wordt echter behandeld in
het «voorwoord» van Commissaris VAN MIERT. Het Co-
mité meent dat de bedoeling hiervan is om nog eens extra de
nadruk te leggen op de internationale dimensie van het
mededingingsbeleid, en hoopt dat dit voorwoord integre-
rend deel zal uitmaken van het verslag en niet slechts een —
weliswaar prestigieuze, want van een handtekening voor-
ziene — aparte bijlage zal blijven.

Het voorwoord van het lid van de Commissie is op persoonlijke ti-
tel geschreven. Ten gronde wijkt deze tekst echter niet af van de
standpunten van de Commissie, zoals die trouwens verwoord zijn
in het gedeelte over de internationale dimensie van het mededin-
gingsbeleid. Dit voorwoord kan dus worden beschouwd als een in-
tegrerend deel van het verslag.

2.1. Gezien het toenemende belang van de internationale di-
mensie vindt het Comité het een goede zaak dat het voor-
woord dit jaar aan de Commissiewerkzaamheden op inter-
nationaal niveau is gewijd. Zoals de Commissaris opmerkt
is er herhaaldelijk, ook door het Comité, aangedrongen op
de door hem ter sprake gebrachte noodzaak om het mede-
dingingsbeleid deel te laten uitmaken van een breder toe-
komstscenario.

Wat betreft de internationale dimensie van het mededingingsbe-
leid, sluiten de standpunten van het Economisch en Sociaal Comi-
té aan bij die van de Commissie.

2.2. Terecht wordt opgemerkt dat landen als gevolg van de vo-
rtdurend toenemende integratie van de wereldeconomie
meer dan ooit tevoren afhankelijk van elkaar zijn. Deze
onderlinge afhankelijkheid is nu al een van de belangrijkste
kenmerken van de huidige economische situatie geworden,
maar zal met het voortschrijden van het thans onomkeerba-
re mondialiseringsproces ongetwijfeld nog verder toene-
men. Tegen deze achtergrond krijgen ook mededingings-
problemen noodzakelijkerwijs een mondiaal karakter.
Internationale samenwerking is derhalve een must.

De Commissie is het eens met de beoordeling die het Economisch
en Sociaal Comité maakte. Daarom zal zij zich inspannen om haar
internationale optreden op het gebied van de mededinging verder
uit te bouwen.
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2.3. Uit de wijze waarop er op grond van een van 1991 daterende
(maar — zo merkt de Commissaris op — in 1995 in werking
getreden) overeenkomst met de Verenigde Staten wordt
samengewerkt, blijkt dat bilaterale overeenkomsten zeer
doeltreffend kunnen zijn. Ook de resultaten die geboekt zijn
met activiteiten op het gebied van bilaterale samenwerking
inzake de EU-uitbreiding tonen aan dat de Commissie op de
goede weg is. Het Comité is het echter met de Commissaris
eens dat zo snel mogelijk de weg naar multilaterale overe-
nkomsten moet worden ingeslagen. Op deze weg is het veel
moeilijker om vooruitgang te boeken, maar alternatieve we-
gen zijn er niet, dus is het zaak de inspanningen ter zake op te
voeren.

De Commissie is het eens met het Economisch en Sociaal Comité.
In dit verband betreurt zij het mislukken van de conferentie in Se-
attle, waardoor het vraagstuk van een multilateraal kader inzake
mededingingsregels niet kon worden aangepast.

2.4. In dit verband is het van het grootste belang dat «een alom-
vattende wereldwijde multilaterale structuur die voorziet in
de toepassing van een basispakket gemeenschappelijke
mededingingsregels» wordt opgezet. De werkgroep die
binnen de WHO is opgericht, gaat momenteel na hoe hier-
voor het best kan worden gezorgd. Deze werkgroep moet
met alle mogelijke middelen worden ondersteund. Het Co-
mité kwam in zijn advies over het XIXe verslag over het
mededingingsbeleid tot de volgende conclusie: «Alhoewel
het einddoel wellicht nog niet in zicht lijkt te zijn, dient toch
verder voor internationalisering van de kartelvoorschriften
dan wel voor eventueel gedeeltelijke of stapsgewijze harmo-
nisering van de spelregels in het internationale handelsver-
keer te worden geijverd.» Nu zijn we bijna tien jaar verder.
Het stapje-voor-stapje-beleid moet worden aangepast aan
de snelheid waarmee de huidige ontwikkelingen zich vol-
trekken.
Hiertoe is thans een sterkere politieke bereidheid noodzake-
lijk. Ook dit is een uitdaging, die zonder overhaasting, maar
wel met vastberadenheid moet worden aangegaan.

Zie punt 2.3

2.5. Ondertussen nemen door «onrust» en «onzekerheid» de
«gevaren van concurrentieverstorende praktijken» toe. Ver-
derop in het voorwoord maakt de Commissaris de volgende,
even moedige als belangrijke opmerking: «Het zogenaamde
crony capitalism («vriendjeskapitalisme») hield in dat er
heel vaak geen sprake was van werkelijke concurrentie tus-
sen bedrijven, maar van ondoorzichtige regelingen die heel
weinig met marktwerking te maken hadden. Ik ben ervan
overtuigd dat het voeren van een krachtig mededingingsbe-
leid, zowel op nationaal als op internationaal niveau, een
belangrijk tegengif zou vormen tegen dergelijke tendensen,
doordat dit beleid het concurrentievermogen van het be-
drijfsleven bevordert, de besluitvorming decentraliseert, in-
novatie aanmoedigt en zorgt voor een maximale welvaart
van de consument.»
In dit verband is er voor de WHO een cruciale rol wegge-
legd. Het Comité hoopt dat dit standpunt van de heer Van
Miert door zowel zijn opvolger voor mededingingsbeleid
als door de Commissie in haar geheel binnen het kader van
haar bevoegdheden volledig wordt onderschreven. Het zou
niet meer getolereerd mogen worden dat prijzen door inter-
nationale kartels worden vastgesteld; de in dit verband be-
kendste kwestie is die van de olieprijzen, die voor de econo-
mie van de Gemeenschap grote gevolgen heeft gehad en ook
op de meeste ontwikkelingslanden negatief heeft uitge-
werkt.

De Commissie deelt de mening van het Economisch en Sociaal
Comité dat er op internationaal niveau een gemeenschappelijk ka-
der met mededingingsregels moet komen.
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3. De wetgevings- en bestuursactiviteit van de Commissie in
1998 stond in het teken van een programma ter modernise-
ring van het EU-mededingingsrecht. Ook dit is een uitda-
ging, die veel verder gaat dan het simpelweg vervangen van
de ene wet door de andere. Voorts heeft de Commissie zwa-
re sancties opgelegd in zaken betreffende compartimente-
ring van markten, prijskartels en misbruik van dominante
marktposities. De modernisering, die tevens een heroriënte-
ring inhoudt, betekent in de praktijk dat de activiteiten weer
gericht worden op «zaken met een duidelijk communautair
belang». Het beleid wordt momenteel geconsolideerd en
verder ontwikkeld, onder meer door middel van ambitieuze
vernieuwingsprojecten. De maatregelen en initiatieven ter
zake worden door het Comité met belangstelling gevolgd,
en kunnen op zijn steun rekenen.

De Commissie is ingenomen met het feit dat het Economisch en
Sociaal Comité de modernisering gunstig onthaalt.

4. De Mededeling betreffende de samenwerking tussen de
Commissie en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten
lijkt haar eerste vruchten af te werpen, in die zin dat er effec-
tief wordt samengewerkt (uitwisseling van informatie over
aanmeldingen, gezamenlijke behandeling van zaken). Er is
echter nog geen oplossing voor de vreemde situatie waarin
zeven nationale autoriteiten verkeren die nog steeds de arti-
kelen 81 en 82 niet mogen toepassen. Het Comité wijst in dit
verband nogmaals met klem op de dringende noodzaak tot
harmonisatie van de nationale mededingingswetgevingen
ten aanzien van de toepassing van de artikelen 81 en 82 als
voorwaarde voor een betere samenwerking en vooral voor
een doeltreffende decentralisering, en zou graag zien dat de-
ze «harmonisatie» ook gericht wordt op de beginselen die
aan de nationale mededingingswetgevingen ten grondslag
liggen.

Ook de Commissie is van oordeel dat alle nationale mededin-
gingsautoriteiten in de lidstaten de artikel 81 en 82 van het Verdrag
moeten kunnen toepassen. Opgemerkt zij echter dat deze artike-
len, met uitzondering van artikel 81, lid 3, rechtstreeks toepasselijk
zijn voor de nationale rechtbanken in de lidstaten.

4.1. In het jaarlijkse verslag over het mededingingsbeleid zou de
Commissie een hoofdstuk (met vergelijkende tabellen)
moeten wijden aan de stand van zaken m.b.t. de toepassing
van het communautaire (naast het nationale) mededingings-
recht in iedere lidstaat, mede om de bereikte mate van om-
zetting en decentralisering te kunnen beoordelen. Het Co-
mité vraagt zich in dit opzicht af wat de meest schadelijke ef-
fecten van ontoereikende harmonisatie in de verschillende
lidstaten zijn. Niet vergeten mag worden dat de markten nog
steeds gesegmenteerd zijn en dat er nog steeds grote ver-
schillen tussen de landen en een aantal dominante nationale
posities bestaan die ernstige concurrentiedistorsies tot ge-
volg hebben. In dit verband dient er een gerichte informatie-
campagne te worden gevoerd, ook al om voor meer door-
zichtigheid te zorgen. De harmonisatie zal de nodige tijd
vergen. In afwachting van substantiëlere vooruitgang is het
misschien noodzakelijk om tenminste na te gaan of er be-
hoefte is aan specifieke controlemiddelen, om te voorkomen
dat er distorsies of onrechtmatig verworven voordelen ont-
staan.

De Commissie heeft een dergelijk overzicht al gemaakt. Het is te
vinden in deel II van het verslag.
Wat het tweede punt betreft, moet het Comité worden gerustge-
steld. Op het gebied van mededinging heerst er in de lidstaten geen
wetteloosheid. In alle lidstaten zijn de artikelen 81 en 82 recht-
streeks toepasselijk voor de nationale rechtbanken. In meer dan de
helft van de lidstaten zijn er gespecialiseerde mededingingsauto-
riteiten die gemachtigd zijn de artikelen 81 en 82 toe te passen. Ten
slotte beschikken alle lidstaten (met uitzondering van Luxemburg)
over een nationale instantie die belast is met het toezicht op con-
currentieverstorende gedragingen. Zij zijn dus in staat het hoofd te
bieden aan pogingen om te verhinderen dat de concurrentie op na-
tionaal niveau kan spelen.
De harmonisatie verloopt via geregelde contacten tussen de Com-
missie en de nationale autoriteiten of rechterlijke instanties, met
name binnen het kader van de twee bekendmakingen van de Com-
missie over de samenwerking tussen deze diverse instanties.

5. De liberalisering gaat in de telecommunicatiesector gestaag
vooruit, maar verloopt in de energiesector wat trager. Vol-
gens het Comité beschikken beide sectoren over een groot
potentieel om het concurrentievermogen te verbeteren en de
interne markt te consolideren en dynamischer te maken.

De Commissie deelt de mening van het Economisch en Sociaal
Comité.
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(327) COM(1999) 101 def. van 12.5.1999, ESC-advies 1130/99.

5.1. In deze context zou de Commissie ook onderzoek moeten
doen naar de algemene gevolgen van de liberaliseringen en
de opheffing van bepaalde monopolies. Doel hiervan is van-
zelfsprekend niet om de klok terug te draaien, maar om de
controles te verfijnen, nieuwe ontwikkelingen of tekenen
die op verandering duiden tijdig te signaleren, en de vinger
aan de pols te houden wat de eventuele, soms aanzienlijke
gevolgen voor de werkgelegenheid betreft. Het Comité stelt
voor dat de Commissie na een grondig ad-hoconderzoek op
gezette tijden rapporten uitbrengt met informatie over de ac-
tuele situatie; dergelijke rapporten zouden zowel voor de
economische actoren als voor de nationale instanties en
autoriteiten zeer nuttig zijn.

De Commissie (ex-DG XIII) heeft al in 1996 een studie laten uit-
voeren naar de gevolgen van de liberalisering, met name in de tele-
communicatiesector. Ook de problemen inzake werkgelegenheid
komen in die studie aan bod.
Bij haar werkzaamheden in verband met de ontwikkelingen
binnen de vrijgemaakte sectoren nà de liberalisering zal de Com-
missie rekening kunnen houden met de gevolgen van de liberalise-
ring voor de werkgelegenheid.

6. Er is intensieve wetgevingsarbeid verricht op het gebied van
«verticale overeenkomsten». Er is een echte hervorming in
gang gezet, als onderdeel van de bredere hervorming die is
voorgesteld met het in het eerste halfjaar van 1999 goedge-
keurde Witboek over modernisering (327). Hiermee wordt
een nieuw criterium voor het interpreteren van mededin-
gingsregels aangekondigd, waarbij voortaan niet langer ju-
ridische/formele, maar economische aspecten moeten voor-
gaan. Het Comité, dat de in het Groenboek voorgestelde op-
ties ter zake al positief heeft beoordeeld, is momenteel bezig
met het opstellen van een advies over dit onderwerp, maar
wil alvast opmerken dat het waardering heeft voor de con-
sistentie en voor de heldere, door verantwoordelijkheidszin
gekenmerkte visie op de problemen waarvan de Commissie
in dezen blijk geeft.

De Commissie is opgetogen dat het Economisch en Sociaal Comi-
té een positief standpunt inneemt ten aanzien van haar nieuwe be-
leid inzake verticale overeenkomsten. In een afzonderlijk docu-
ment heeft de Commissie trouwens haar opmerkingen meegede-
ld betreffende het definitieve advies van het Economisch en Soci-
aal Comité over dit onderwerp.

7. Bij de toepassing van de Verordening inzake de controle op
concentraties heeft de Commissie belangrijke besluiten ge-
nomen waarvan de conclusies altijd goed gedocumenteerd
zijn, door uitvoerige analyses worden geschraagd en op een
deugdelijke economische en juridische beargumentering
berusten.

De Commissie is opgetogen over het feit dat het Comité haar be-
leid inzake concentratiecontrole gunstig onthaalt.

7.1. Het Comité meent echter dat het tijd is om, mede in interna-
tionaal verband, ook de effecten van deze concentratieacti-
viteit na te gaan, omdat deze kunnen leiden tot het ontstaan
van nieuwe oligopolie- of zelfs monopolievormen, met ge-
volgen voor de communautaire markt. Het Comité verzoekt
de Commissie haar jaarlijkse verslag aan te vullen met de
uitkomsten van haar onderzoek naar de effecten van de for-
mele verplichtingen die de bedrijven zijn aangegaan in de
eerste en tweede fase van voorwaardelijk toegestane con-
centraties. Er mag niet worden vergeten, met name met be-
trekking tot de arbeidsmarkt — ten aanzien waarvan het Co-
mité altijd zeer waakzaam is geweest — dat het aantal werk-
nemers in de traditionele sectoren afneemt, sedert geruime
tijd al door de automatisering en recentelijker ook door het
onstuitbare proces van bedrijfsverplaatsingen, d.w.z. dat fa-
brieken geheel of gedeeltelijk worden overgeplaatst naar
landen met lagere arbeidskosten doordat de basisnormen
van de IAO, die minimumnormen zijn, niet in acht worden
genomen. In het mededingingsbeleid mogen deze aspecten
niet over het hoofd worden gezien; het beleid moet derhalve
meer inhoud krijgen en geïntegreerd worden — ook hier
door middel van samenwerking, op de eerste plaats binnen
de Commissie zelf — om ervoor te zorgen dat de toepassing
van de mededingingsregels het resultaat is van een daadwer-
kelijk communautair beleid.

Bij haar onderzoek van concentraties neemt de Commissie de inter-
nationale dimensie in aanmerking, wanneer daar aanleiding toe is.
De Commissie onderzoekt de kwestie van de toezeggingen nauw-
gezet. In de eerste plaats vergewist zij zich op het tijdstip dat zij in-
stemt met de door de partijen voorgestelde oplossing voor een
mededingingsbezwaar, dat deze oplossing precies tegemoetkomt
aan het onderkende probleem en dat de eventuele afstoting van ac-
tiva verloopt in het voordeel van de levensvatbare concurrerende
ondernemingen. Voorts ziet de Commissie nauwgezet toe op de
naleving van de toezeggingen die de aanmeldende partijen hebben
gedaan, en gaat zij ook na of de toezeggingen ook daadwerkelijk
ten uitvoer worden gebracht. Het Comité vraagt de Commissie
toezicht te houden op de effecten van deze toezeggingen. De Com-
missie heeft al bepaalde studies in die zin uitgevoerd; daaruit bleek
de doeltreffendheid van het beleid van de Commissie op dit ge-
bied. In de toekomst zou de Commissie er kunnen aan denken om
in haar verslag de uitkomsten bekend te maken van de studies die
zij in dit verband uitvoert. Waarschijnlijk zal het om een beperkt
aantal zaken gaan, omdat de toezeggingen zeer vaak een duidelijke
oplossing bieden voor het probleem dat zich voordeed.
Wat betreft de vraag rekening te houden met de effecten van het
mededingingsbeleid op de werkgelegenheid, heeft de Commissie
al de positieve effecten van haar beleid benadrukt, omdat dit beleid
bijdraagt tot de versterking van het concurrentievermogen van on-
ze economie — en dus tot het behoud of de schepping van stabiele
en duurzame banen. In dit verband wordt dus daadwerkelijk bijge-
dragen aan de verwezenlijking van de communautaire doelstellin-
gen inzake werkgelegenheid.
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7.2. Hiertoe dienen ook de afzonderlijke markten van de lidsta-
ten in de gaten te worden gehouden, om te voorkomen dat de
zorg voor de mondiale dimensie ten koste gaat van het be-
lang — dat vanzelfsprekend voorop blijft staan — van een
goed werkende, concurrerende en groeiende interne markt.
Wat de toekomst betreft, kan verwacht worden dat er nog ve-
le fusies en concentraties zullen volgen, en in een hoger tem-
po. Gezien de snelheid waarmee de markt- en productie-
structuren zowel binnen de interne markt als daarbuiten ver-
anderen, dient er haast te worden gemaakt met de aanpas-
sing van voorschriften en controlemaatregelen.

Bij concentraties vindt — overeenkomstig de Concentratieveror-
dening — controle door de Commissie plaats wanneer de operatie
een communautaire dimensie heeft. Onder bepaalde drempels in-
zake verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt, behoort
de concentratiecontrole tot de bevoegdheid van de lidstaten. De
meeste lidstaten beschikken thans over instrumenten inzake con-
centratiecontrole. De nationale markten worden dus «in de gaten
gehouden», om de woorden uit het advies van het Economisch en
Sociaal Comité te gebruiken.

8. Wat staatssteun betreft, beoogt de Commissie «de doorzich-
tigheid en rechtszekerheid te vergroten, de doelmatigheid
van het systeem (...) te verbeteren, de controle op met name
omvangrijke ad-hocsteunmaatregelen te versterken, en het
controlesysteem voor minder belangrijke steunmaatregelen
te vereenvoudigen». Deze doelstellingen worden zonder
meer onderschreven.

8.1. Ook op dit gebied is de Commissie qua regelgeving zeer ac-
tief geweest. Om de verschillende aspecten van de controle-
procedure te codificeren en deze procedure aan te scherpen
is een verordening voorgesteld, die inmiddels in werking is
getreden. Dit instrument zal ongetwijfeld goed van pas ko-
men om het mededingingsbeleid op het zeer gevoelige ge-
bied van de staatssteun in goede banen te leiden. De Com-
missie heeft hoe dan ook steevast blijk gegeven van een on-
wrikbare objectiviteit en een pragmatisch gevoel voor rea-
lisme. Ook het innovatieve voorstel voor een verordening
waarmee bepaalde categorieën horizontale staatssteunma-
tregelen kunnen worden vrijgesteld van de aanmeldings-
plicht, lijkt te zijn ingegeven door een gezond pragmatisme,
en het kan derhalve op de steun van het Comité rekenen.

8.2. Ook is het Comité te spreken over het nieuwe raamwerk op
het gebied van opleiding. De ondersteuning van opleidings-
plannen is een investering die op middellange termijn zeker
vruchten zal afwerpen en waarmee tevens tot het sociaal-
economisch evenwicht in de lidstaten kan worden bijgedra-
gen. Daar mag het echter niet bij blijven. Het voeren van een
modern mededingingsbeleid dat rekening houdt met de ver-
eisten van de Europese integratie, houdt ook in dat ruimte
wordt gemaakt voor ieder initiatief waarmee beoogd wordt
de werkgelegenheid te stimuleren.

Inderdaad wordt in de machtigingsverordening ook voorzien in
een vrijstellingsverordening voor werkgelegenheidssteun. Maar
ook nu al is in de uit 1995 daterende richtsnoeren inzake werkgele-
genheidssteun sprake van dit soort steun ter bevordering van de
schepping van werkgelegenheid.

8.3. De steun zou in principe geleidelijk moeten worden afge-
bouwd; het Comité heeft ter zake al vele aanbevelingen ge-
daan. Op grond van het Verdrag is deze steun evenwel toe-
gestaan in het kader van een mededingingsbeleid dat tevens
een middel is ter verwezenlijking van de cohesiedoelstellin-
gen, die ook op andere beleidsterreinen worden nagestreefd.

De Commissie is het eens met deze opmerking.

8.4. Wat het regionale beleid betreft, heeft de Commissie in ma-
rt 1998 een belangrijk document goedgekeurd over de richt-
snoeren voor regionale-steunverlening door de lidstaten,
waarmee de criteria voor de toepassing van de Verdragsvo-
rschriften vereenvoudigd en gemoderniseerd worden. Het
Comité stemt in met de beginselen die aan dit document ten
grondslag liggen, alsmede met de voorgestelde evaluatie- en
controlemechanismen.
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8.5. Eens te meer wijst het Comité er echter op dat er tussen de
lidstaten zeer uiteenlopende situaties bestaan, waardoor
maatregelen om de cohesie te bevorderen nog steeds worden
bemoeilijkt, hetgeen ook duidelijk gevolgen heeft voor de
mededinging.

8.6. Tegen deze achtergrond moet in het jaarlijkse verslag over
het mededingingsbeleid ook een evaluatie worden gemaakt
van de effecten van de communautaire steun, die in de laat-
ste jaren steeds uitgebreider is geworden en die in de binnen
de EU verleende overheidssteun thans een aanzienlijk aan-
deel heeft. Er zou een nieuw concept moeten worden uitge-
werkt inzake «overheidssteun», waarbij niet alleen de op na-
tionaal en regionaal niveau, maar ook de op EU-niveau ver-
leende steun in aanmerking wordt genomen.

Communautaire steun is per definitie geen overheidssteun in de
zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Het mededingings-
beleid van de Commissie dient dus beperkt te blijven tot de mede-
dingingsdistorsie door overheidssteun — op nationaal, regionaal
of lokaal niveau. Wel wordt communautaire steun in aanmerking
genomen wanneer deze wordt gecumuleerd met overheidssteun.
In dat geval wordt de verenigbaarheid van overheidssteun beoor-
deeld aan de hand van de intensiteit van alle vormen van over-
heidssteun samen.

8.7. De situatie in de Midden- en Oost-Europese landen (LMOE)
is een ander verhaal. De Commissie zegt hierover in par. 300
van haar XXVIIIe verslag over het mededingingsbeleid het
volgende: «De invoering van de controle op staatssteun in
de LMOE bleek veel controversiëler en veel moeilijker te re-
aliseren dan het antitrustbeleid. (...) er (moet) nog veel werk
worden verricht. De meest urgente prioriteit is het doorzich-
tig maken van de verlening van staatssteun (...)». De situatie
is ook zeer divers; de zware industrie, die voor 80 % in sta-
tshanden is, vormt een extreem geval. Het aanpassingspro-
ces zal lang gaan duren. Het Comité is zich bewust van deze
omstandigheden en problemen, en zou de Commissie juist
daarom ook dit jaar nadrukkelijk willen verzoeken deze pro-
blemen zorgvuldig in de gaten te houden, en waakzaam te
zijn en een actieve rol te spelen bij alle overleg of onderhan-
delingen.

De Commissie deelt het standpunt van het Comité. Via het proces
van de pretoetreding volgt de Commissie van nabij in hoeverre de
kandidaat-lidstaten hun toezeggingen inzake overheidssteun na-
komen.

9. De vooruitzichten voor het mededingingsbeleid tegen de
achtergrond van EU-uitbreiding en mondialisering als uit-
dagingen kunnen tamelijk gunstig zijn, mits er vastberade-
ner en daadkrachtiger wordt doorgegaan met vereenvoudi-
ging en modernisering.
Het hervormings- en moderniseringsvoorstel vormt een ge-
legenheid om het gehele beleid eens goed te herijken, en
hiervan moet tevens gebruik worden gemaakt om nieuwe
maatregelen ten uitvoer te leggen teneinde opleidingsacti-
viteiten aan te moedigen, initiatieven in de meest innovatie-
ve en technologisch geavanceerde sectoren te stimuleren, en
nieuwe beroepsprofielen in kaart te brengen.

De Commissie is voornemens de modernisering voort te zetten. Zij
is van oordeel dat de toepassing van het nieuwe instrument dat zij
voorstelt, het concurrentievermogen ten goede zal komen, en zo-
doende ook een positieve invloed zal hebben op het gebied van in-
novatie en geavanceerde technologie.

9.1. Doordat de mondialisering van de markten steeds sneller
gaat, groeit het belang van innovatie als sleutelfactor en
troefkaart voor de meest ontwikkelde economieën, die het
hoofd moeten bieden aan het agressieve en op de kostenfac-
tor gebaseerde beleid van de jonge industrielanden. In dit
licht kunnen alleen aanzienlijke investeringen in innovatie
de ontwikkelde landen bescherming bieden tegen de con-
currentie — gebaseerd op prijs en toenemende productkwa-
liteit — van de nieuwe mededingers. Er wordt dus ingezien
dat innovatie en nieuwe technologie van strategisch belang
zijn, maar toch stelt het Comité vast dat de moderniserings-
en de daaruit voortvloeiende groeimogelijkheden slechts
aarzelend worden aangegrepen. Het communautaire mede-
dingingsbeleid dient op zoek te gaan naar passende gebie-
den waar het in staat is een aanzwengelende en ondersteu-
nende rol te vervullen en voor bedrijven het gunstigste refe-
rentiekader te creëren waarbinnen zij keuzes moeten maken,
tot beslissingen moeten komen, investeringen moeten doen
en risico’s moeten nemen. Juist hier is het mededingingsbe-
leid verbonden met het beleid op andere communautaire ter-
reinen.

De Commissie is zich terdege bewust van de beslissende rol van
innovatie. Volgens haar gaat het om een factor die bepalend is voor
het concurrentievermogen van de Europese economie. Daarom
wordt bij diverse initiatieven die de Commissie op het gebied van
de mededinging neemt, deze dimensie in aanmerking genomen. In
dit verband valt te denken aan de liberalisering van netwerkin-
dustrieën als de telecommunicatie, specifieke bepalingen ten gun-
ste van technologieoverdracht of steun voor onderzoek en ontwik-
keling, of het feit dat de innovatie in aanmerking wordt genomen
bij de beoordeling van bepaalde overeenkomsten of concentraties
die de toegang tot innovatieve producten of diensten dreigen te be-
lemmeren. De Commissie meent dus tegemoet te komen aan de be-
zorgdheid die het Economisch en Sociaal Comité verwoordt.
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10. Bij het mededingingsbeleid gaat het niet alleen om rechtsza-
ken, sancties en controle. Evenmin staat het los van andere
communautaire beleidsterreinen. Het mag niet geïsoleerd
worden en ook zichzelf niet isoleren. Binnen de Commissie
moet meer worden overlegd en samengewerkt. Van nieuwe
ontwikkelingen moet rekenschap worden gegeven. De
Commissie beschikt met het Directoraat-generaal Concur-
rentie over een goed geolied instrument om nieuwe trends
op te sporen en te doorgronden en om het eigen beleid tijdig
en op samenhangende wijze bij te stellen. De uitdagingen in
verband met de uitbreiding, de mondialisering en de invoe-
ring van de euro vergen een rigoureuzer en tegelijkertijd
vooruitziender mededingingsbeleid dat ondersteund wordt
door een sterkere actieve aanwezigheid van de Commissie
op alle internationale niveaus.

De Commissie deelt de opinie van het Economisch en Sociaal Co-
mité dat het mededingingsbeleid niet los mag staan van andere be-
leidsterreinen in de Unie. De Commissie probeert, met name in het
overleg tussen de verschillende diensten en bij de besluiten van het
College, dit beginsel zoveel mogelijk toe te passen, binnen de
grenzen van de Verdragsbepalingen.
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