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FORORD VED MARIO MONTI

 

Medlem af Kommissionen med ansvar for konkurrencepolitikken

 

Indledning

 

År 2000 var på mange måder et afgørende år for konkurrencepolitikken.

Virksomhedernes forretningsstrategier og indbyrdes konkurrenceforhold udvikler sig hastigt, og
konkurrencemyndighederne må reagere på disse ændringer. I 2000 blev der således brugt megen tid og
energi på at indrette konkurrencepolitikken efter det nye sociale og økonomiske klima og forberede den
på fremtidens udfordringer. 

Da jeg tiltrådte som konkurrencekommissær, var jeg klar over, at håndhævelsen af konkurrencereglerne
ikke var en statisk opgave, og jeg forpligtede mig til at forbedre vores politik på visse punkter, som efter
min opfattelse var af central betydning. Der var således behov for at inddrage forbrugerne mere i
konkurrencespørgsmål, at sikre større åbenhed med hensyn til vores politik, navnlig på statsstøtteområdet,
at modernisere vores regler, bl.a. ved at gøre lovgivningen mere økonomisk orienteret, og at lægge større
vægt på konkurrencens internationale dimension.

I år vil jeg derfor specielt fokusere på de fremskridt, vi har gjort på disse områder. 

 

Konkurrencepolitikken og forbrugerne

 

Jeg har ved mange lejligheder givet udtryk for min bekymring for, at forbrugerne ikke er tilstrækkeligt
opmærksomme på konkurrencepolitikkens følger for deres velfærd. Der hersker almindelig forståelse af
konkurrencepolitikkens gavnlige konsekvenser for den overordnede økonomiske effektivitet, men det er
overraskende, at dens mest åbenlyse virkning, nemlig virkningen for forbrugerne, ofte overses.
Forbrugerne burde være bedre orienteret om og inddrages mere direkte i konkurrenceanliggender.
Derved vil konkurrencepolitikken i højere grad kunne fokusere på foranstaltninger, der i sidste ende
tilgodeser forbrugernes interesser.

 

Europæiske konkurrencedage

 

Vores bestræbelser i denne henseende har ført til en række konkrete initiativer. Det vigtigste af disse var
beslutningen om, i samarbejde med Europa-Parlamentet, at tilrettelægge en europæisk konkurrencedag
hver sjette måned i det land, der har formandskabet i Rådet. Formålet hermed er at orientere
offentligheden om de fordele, som konkurrencepolitikken kan føre med sig i form af lavere priser, et
større udbud og bedre produkt- og servicekvalitet. De giver desuden lejlighed til at lytte til forbrugernes
synspunkter og bekymringer om specifikke markeder for varer og tjenester.
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De to første europæiske konkurrencedage blev afholdt i henholdsvis Lissabon den 9. juni og Paris den
17. oktober. Konferencerne var åbne for alle interesserede, men individuelle forbrugere og
forbrugerorganisationer var navnlig velkomne. Debatten berørte emner og sektorer af særlig interesse for
forbrugerne, f.eks. liberaliseringen af telesektoren og fusionerne inden for detailhandelen, om end der
undertiden blev fokuseret mere på forbrugerbeskyttelse end egentlige konkurrencepolitiske spørgsmål.
Jeg håber, at de europæiske konkurrencedage med tiden vil blive et fast forum for diskussioner med
forbrugerorganisationer om vigtige aspekter af konkurrencepolitikken. Det vil ikke blot sikre borgerne en
bedre forståelse af konkurrencepolitikken, men også hjælpe konkurrencemyndighederne med at afsløre
eventuelle konkurrencebegrænsninger og udnytte forbrugernes erfaringer med markederne.

 

Individuelle beslutningers konsekvenser for forbrugerne

 

Foruden ad hoc-initiativer har vi også i vores pressemeddelelser og andre udgivelser forsøgt at fremhæve
forbrugernes fordele af individuelle beslutninger. I denne årsberetning har vi udvalgt et mindre antal
beslutninger, der kan tjene som eksempler på, hvordan forbrugerne kan drage fordel af
konkurrencepolitikken.

I sagen om 

 

Opel Nederland

 

 var det klager fra forbrugere, der satte Kommissionen i gang med at
undersøge visse former for praksis, der begrænsede parallelhandlen med motorkøretøjer. Beslutningen i
sagen bekræfter, at man har ret til uden hindringer at købe en bil i den medlemsstat, hvor priserne er
lavest. Denne sag er vigtig, idet den viser, at forbrugerne ikke kun er passive nydere af
konkurrencepolitikken, men også kan give input til Kommissionen. 

I sagen om 

 

Telefónica/Sogecable/Audiovisual Sport

 

, der handlede om det relativt nye marked for
betalings-tv-rettigheder til fodboldkampe, skred Kommissionen ind for at bringe en ende på en prisaftale
på markedet for tv-transmitterede fodboldkampe i Spanien. Sagen resulterede i, at nogle kabeloperatører
nedsatte deres priser betydeligt, og på et senere tidspunkt sænkede den spanske udbyder af digitale
jordbaserede transmissioner af fodboldkampe sine pay-per-view-priser med op til 50 %. Forbrugerne vil
også få langt flere valgmuligheder, idet de fodboldrettigheder, som tidligere var forbeholdt udbyderne af
digitale satellittransmissioner, nu også vil være tilgængelige for andre tv-selskaber, uanset hvilket digitalt
transmissionssystem de benytter (satellit, jordbaseret og kabel). 

Selv i fusionssager, hvor de behandlede emner måske synes at ligge fjernt fra den endelige forbrugers
verden, kan konkurrencepolitikken få betydelig indflydelse på deres velfærd. Fusionen mellem 

 

TotalFina

 

og 

 

Elf Aquitaine

 

 blev gjort betinget af, at selskaberne afhændede deres transport- og lagerfaciliteter med
det formål at bevare konkurrencen på detailmarkedet for fyringsolie og LPG og dermed holde priserne
nede. På markedet for salg af motorbrændstof langs motorveje vil den påkrævede afhændelse af
70 servicestationer give en stor detailkæde (Carrefour) mulighed for at trænge ind på markedet, hvilket
efter alt at dømme vil skærpe ikke blot priskonkurrencen, men også konkurrencen inden for levering af
beslægtede tjenester til forbrugerne. 

 

En mere gennemsigtig konkurrencepolitik

 

Bedre oplysninger til forbrugerne bør indgå som en naturlig del af et bredere tilsagn om større åbenhed
over for borgerne. Selv sørger jeg for at være i regelmæssig kontakt med Europa-Parlamentet for til
stadighed holde de europæiske borgeres folkevalgte repræsentanter ajour med den seneste
konkurrencepolitiske udvikling. 
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Statsstøtteregister og resultattavle

 

Gennemsigtighed bidrager ikke blot til at opfylde det generelle krav om, at der skal herske åbenhed
omkring EU’s politik, men kan også gøre politikken mere effektiv. Her tænker jeg især på
mulighederne for, via større åbenhed, at gøre borgerne mere opmærksomme på behovet for at
håndhæve EU’s strenge kontrolregler og at styrke peer review-processen. På den baggrund har
Kommissionen allerede lanceret et offentligt tilgængeligt register på Europa-serveren, og den vil
opstille en resultattavle på statsstøtteområdet, som også vil være tilgængelig på Internettet. Registret
indeholder en række faktuelle oplysninger om alle statsstøttebeslutninger vedtaget af Kommissionen
siden januar 2000, og det har kunnet konsulteres online siden marts 2001. Resultattavlen, der vil give
en detaljeret oversigt over statsstøttesituationen i EU, vil være klar i juli 2001.

Disse initiativer gør systemet mere gennemsigtigt og bidrager til at imødekomme opfordringen fra Det
Europæiske Råd i Stockholm til medlemsstaterne om, at de bør tilvejebringe et gradvist fald i deres
statsstøtte i forhold til BNP.

 

Meddelelse om løsninger i fusionssager 

 

Jeg ønsker også at nævne et andet initiativ, som tager sigte på at gøre vores poltik mere gennemsigtig,
denne gang på fusionskontrolområdet. I december vedtog Kommissionen en meddelelse om de løsninger,
som parterne til en fusion kan foreslå for at eliminere de konkurrenceproblemer, som en given
transaktion måtte give anledning til. Kommissionen er den første konkurrencemyndighed, der har
udsendt sådanne retningslinjer eller givet vejledning om dette emne. Meddelelsen tjener til at give en klar
og objektiv redegørelse for de administrative og materielle principper, som Kommissionen lægger til
grund ved vurderingen af parternes løsningsforslag, og den udspringer af omfattende høringer af
medlemsstaterne, erhvervslivet og juridiske kredse. Efter min opfattelse repræsenterer meddelelsen et
vigtigt skridt, navnlig i betragtning af at der de sidste to år alene har været omkring 50 sager, hvor
Kommissionen har accepteret tilsagn fra de fusionerende parter, før den har givet grønt lys for
transaktionen.

 

Modernisering af konkurrencereglerne

 

Den igangværende ajourføring af vores regler og procedurer er begrundet i behovet for at styrke
håndhævelsen af EU’s konkurrenceregler i hele Unionen. Vi mener, at dette endemål nødvendiggør en
forenkling af procedurerne, en mere økonomisk orienteret tilgang til analysen af sager samt større
inddragelse af de nationale konkurrencemyndigheder og domstole i håndhævelsen af EU’s
konkurrenceregler. 

Allerede sidste år havde jeg lejlighed til at fortælle om dette ambitiøse reformprogram, bl.a. i mit forord
til årsberetningen. Dette arbejde fortsatte i 2000 og har kastet håndgribelige og, håber jeg, meget
fordelagtige resultater af sig.

 

Reform af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 81 og 82

 

I forlængelse af den omfattende debat, der blev indledt med hvidbogen fra 1999, vedtog Kommissionen
den 27. september 2000 et forslag til en ny forordning, som efter planen skal erstatte forordning nr. 17 fra
1962. Efter min opfattelse kan dette beskrives som det vigtigste lovgivningsmæssige initiativ på
konkurrenceområdet i Europa siden vedtagelsen af fusionsforordningen i 1989. Jeg er særlig glad for
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Europa-Parlamentets og Det Økonomiske og Sociale Udvalgs opbakning til projektet i hovedtræk og
inputtene fra en bred vifte af interesserede parter, herunder eksperter fra medlemsstaternes og EFTA’s
konkurrencemyndigheder, akademiske og faglige kredse og den brede offentlighed. Jeg håber, at det
frugtbare og effektive samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet vil fortsætte og munde ud i en
godkendelse af reformen i 2001.

 

Vertikale og horisontale aftaler

 

Arbejdet med vertikale aftaler mundede den 22. december 1999 ud i vedtagelsen af en ny
gruppefritagelsesforordning, som i 2000 blev suppleret med et sæt retningslinjer for vertikale
begrænsninger, der blev godkendt den 24. maj. Retningslinjerne vil sætte virksomhederne i stand til at
vurdere, om aftaler, der ikke er omfattet af forordningen, er forenelige med traktaten. Senere, nemlig den
29. november 2000, vedtog Kommissionen nye forordninger om kategorier af specialiseringsaftaler og
aftaler om forskning og udvikling. Der blev også udsendt retningslinjer for anvendelsen af traktatens
artikel 81 på en bredere vifte af horisontale samarbejdsaftaler. Mens de nye forordninger erstatter to
eksisterende gruppefritagelsesforordninger, medfører retningslinjerne en betydelig udvidelse af
anvendelsesområdet for tidligere meddelelser, og de dækker et bredt udsnit af de mest almindelige typer
horisontale aftaler.

Tilsammen danner de forskellige forordninger og retningslinjer om vertikale og horisontale aftaler en
samlet ramme for anvendelsen af konkurrencereglerne på langt de fleste aftaler mellem virksomheder. De
bidrager også til at gøre konkurrenceanalyserne mere økonomisk orienteret, de giver de økonomiske
beslutningstagere en klarere forståelse af konkurrencespørgsmål og konkurrencebegreber, og de fritager
virksomhederne for en række tunge administrative forpligtelser.

Det er vigtigt at understrege, at vi allerede i 2000 var i stand til at høste nogle af frugterne af denne nye
fremgangsmåde. Antallet af anmeldelser faldt med næsten 40 % i forhold til det foregående år, hvilket
utvivlsomt kan tilskrives de nye regler om vertikale og horisontale aftaler. På den anden side blev næsten
30 % af alle nye sager indledt på Kommissionens eget initiativ sammenlignet med blot 20 % i 1999.
Denne udvikling er helt i overensstemmelse med den konkurrencepolitiske målsætning om, at
standardaftaler skal behandles gennem lovgivning, mens de disponible ressourcer skal anvendes til at føre
en mere proaktiv politik og koncentrere indsatsen om de farligste former for konkurrencebegrænsende
praksis. 

 

Konkurrencepolitikkens internationale dimension

 

Økonomiske og teknologiske faktorer sammenholdt med den politiske udvikling — som f.eks. EU’s
udvidelse — medfører en stadig større integration af verdensmarkederne. Denne udvikling skal
overvåges og styres nøje.

EU’s udvidelse har dybtgående sociale og politiske konsekvenser, og vi har pligt til at sørge for, at den
bliver en succes og ikke rokker ved de resultater, som EU allerede har opnået. Globaliseringen af
markederne kan forøge og sprede den økonomiske velfærd, men der kan samtidig opstå frygt for, at den
først og fremmest vil være til gavn for de stærkeste markedsaktører på bekostning af især forbrugernes og
de mindst udviklede landes interesser. Konkurrencepolitikken kan bidrage til at hindre misbrug og skabe
rammerne for sundt fungerende markedsmekanismer på internationalt plan.
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Udvidelsen

I forlængelse af Kommissionens strategipapir om udvidelsen fra november 2000 forventes EU at vurdere
situationen i kandidatlandene i løbet af anden halvdel af 2001 med henblik på at lukke
konkurrencekapitlet foreløbigt, når betingelserne er opfyldt. 

EU har konsekvent indtaget det standpunkt, at kandidatlandene kun kan betragtes som værende rede til
tiltrædelse, hvis deres virksomheder og offentlige myndigheder i god tid før tiltrædelsesdatoen er blevet
fortrolige med en konkurrencedisciplin svarende til den i EU. Dette er nødvendigt for at sikre, at de
økonomiske aktører i kandidatlandene vil kunne modstå konkurrencepresset i det indre marked, idet
EU’s regelværk på konkurrenceområdet finder ubegrænset og direkte anvendelse umiddelbart ved
tiltrædelsen. 

Her ønsker jeg at komme med en generel bemærkning om konkurrencepolitikkens rolle. Jeg tror på, at en
effektiv beskyttelse af konkurrencen spiller en afgørende rolle for en velfungerende markedsøkonomi, og
den spiller tydeligvis en central rolle i EU’s indre marked. Som vi har erfaret, har erhvervslivet lært at
overholde reglerne, og forbrugerne er i stigende grad opmærksomme på fordelene ved konkurrence. For
at blive ordentligt integreret i EU har kandidatlandene også behov for en konkurrencekultur. Efterhånden
som tiltrædelsestidspunktet nærmer sig, er det på tide og meget vigtigt at fostre en sådan kultur i
kandidatlandene.

Vi har i årets løb gjort en særlig indsats for at hjælpe kandidatlandene med at opfylde disse krav. Foruden
den daglige faglige bistand til kandidatlandenes konkurrencemyndigheder har vi også afholdt intensive
fælleskurser om antitrust-spørgsmål og statsstøtte. Hertil kommer de årlige konferencer mellem
Kommissionen og kandidatlandenes konkurrencemyndigheder, der tjener til at forberede dem på
tiltrædelsen. 

Ser vi på den aktuelle tilstand i kandidatlandene, er der to ting, der springer i øjnene.

For det første forskellen mellem henholdsvis statsstøtteområdet og antitrust-området. Mens de fleste
kandidatlande allerede råder over en velfungerende antitrust-lovgivning, er der ofte en mangel på
disciplin på statsstøtteområdet. De kandidatlande, der endnu ikke har etableret de fornødne retlige
rammer eller administrative strukturer på statsstøttekontrolområdet, bør gøre det øjeblikkeligt.

For det andet er der en kløft mellem selve lovgivningen og den konkrete håndhævelse af lovgivningen.
Situationen på statsstøtteområdet giver især anledning til bekymring. Flere kandidatlande gør således
brug af uforenelige skattebegunstigelser for at tiltrække udenlandske investeringer eller holde liv i
urentable virksomheder. Dette har ikke blot en negativ indflydelse på tiltrædelsesforhandlingerne, men
placerer også investorerne i en såvel retligt som økonomisk usikker situation. Desuden risikerer
støtteordninger, der benyttes til at holde liv i hensygnende industrier, at bringe den økonomiske
omstrukturering af kandidatlandenes nøglesektorer i fare, således at de kommer til at stå uforberedte på
det indre marked.

Afslutningsvis skal det siges, at kandidatlandene har gjort kolossale fremskridt med tilnærmelsen af
deres lovgivning til lovgivningen i EU og med etableringen af markedsøkonomiske systemer. For at gøre
kandidatlandenes tiltrædelse til en succes og for at sikre, at vores indre marked også kommer til at
fungere ordentligt efter udvidelsen, er der dog stadig nogle vigtige opgaver, der skal løses.
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Globalt Konkurrenceforum

Den hastige internationalisering af verdensøkonomien indskrænker — både retligt og i praksis — vores
muligheder for at gøre vores egne regler gældende uden for EU. Selv når denne mulighed er til stede, kan
udnyttelsen af den have mange skyggesider. Den kan føre til uoverensstemmelser eller inkonsekvens i
forhold til afgørelser truffet af udenlandske myndigheder og domstole eller bringe os i direkte konflikt
med udenlandske love. Som følge heraf kan virksomheder, der opererer i et globalt miljø, være i stand til
at slippe uden om regler, der er afgørende for styringen af økonomiske og sociale processer. 

Som konkurrencepolitisk svar herpå kan konkurrencemyndighederne navnlig vælge at danne netværk
og udforme mekanismer, der muliggør en global styring, der kan sikre, at den internationale
markedsintegration ikke skader konkurrencen. Dermed bliver globaliseringsprocessen mere udbytterig
rent økonomisk set og mere socialt acceptabel. I denne sammenhæng har konkurrencepolitikken — og
især det internationale samarbejde om konkurrencepolitikken — en vigtig rolle at spille, hvis vi skal
undgå modvilje mod globaliseringen og en protektionistisk modreaktion.

Kommissionen har reageret på disse udfordringer ved at etablere et velfungerende samarbejde med
udenlandske konkurrencemyndigheder, navnlig myndighederne i USA og nu også myndighederne i
Canada. Vi er også nået til enighed med Japan om en aftale, som forhåbentligt vil kunne undertegnes i
2001. Det er ikke realistisk at forvente, at vi kan opbygge et tilsvarende tæt samarbejde med alle vore
partnere verden over, så vi er også tilhængere af en rammeaftale inden for WTO, der kan sikre, at visse
grundlæggende konkurrencepolitiske principper overholdes.

Alle disse emner er behandlet i den internationale del af denne beretning. Der er dog et initiativ, som jeg
især ønsker at fremhæve her. Det vedrører tanken om at danne en eller anden form for bredt, globalt
forum for generelle konkurrencepolitiske drøftelser. Jeg er overbevist om, at et sådant forum vil kunne
blive fikspunktet for diskussioner mellem alle dem, der er ansvarlige for udviklingen og forvaltningen af
konkurrencepolitik verden over. Der findes i dag over 80 lande, der har vedtaget en eller anden form for
konkurrencelovgivning. Mange af dem har først gjort det for nylig, og andre overvejer at gøre det i
fremtiden. Der er klart behov for et sted, hvor man kan debattere alle tænkelige konkurrencepolitiske
spørgsmål, det være sig materielle, systemiske eller håndhævelsesrelaterede spørgsmål. Endemålet bør
være dels at tilvejebringe størst mulig konvergens og konsensus mellem deltagerne gennem dialog, dels
at fremme udvekslingen af deltagernes erfaringer med deres håndhævelsespolitik og -praksis.

I februar 2001 deltog jeg sammen med en række ligesindede konkurrencespecialister fra både den
offentlige og private sektor i et uformelt brainstormingmøde, hvor vi diskuterede lanceringen af det, der
nu går under navnet »Det Globale Konkurrenceforum«.

Vi var enige om, at forummet ikke skulle være en ny international institution, at dets permanente
infrastrukturer skulle begrænses til et minimum, og at det primært skulle hente støtte hos deltagerne. Det
skulle først og fremmest være et forum for konkurrencemyndigheder, men også 
være åbent for andre interesserede parter, såvel offentlige (f.eks. andre internationale organisationer) som
private (f.eks. erhvervsorganisationer, faglige organisationer, forbrugerorganisationer og akademiske
organisationer), der alle kunne tilknyttes forummet som deltagere og inspiratorer.

Jeg bør tilføje, at forummet ikke foreslås etableret som et alternativ til en multilateral konkurrenceaftale
inden for WTO. De to ting kan eksistere side om side og begge bidrage til at nå samme
konkurrencepolitiske endemål.
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Det globale forum og bestemt også en WTO-konkurrenceaftale vil efter min opfattelse være særlig
fordelagtig for udviklingslandene. Lukkede og uigennemsigtige markeder og en situation med
manglende effektiv konkurrence mellem virksomheder lægger hindringer i vejen for den økonomiske
vækst i mange udviklingslande. En solid konkurrencepolitik i udviklingslandene bør indgå som en vigtig
bestanddel i alle økonomiske reformer, der tager sigte på at fremme væksten, idet en sådan politik
tilskynder til at styrke industriens konkurrenceevne ved at belønne effektivitet og innovation, hvilket igen
sætter gang i investeringerne.

Afslutning

Jeg har hidtil fremhævet nogle af de initiativer, der er blevet truffet på områder, som efter min opfattelse
udgør prioriteringerne for konkurrencepolitikken i dag. Ingen af disse initiativer ville have været mulige
uden den engagerede og professionelle holdning, der kendetegner de forskellige tjenestegrene i
Generaldirektoratet for Konkurrence. Jeg ønsker at benytte denne lejlighed til at give udtryk for min
påskønnelse af deres store arbejdsindsats i det forgangne år.

Sammenfattende kan det påpeges, at den økonomiske integrationsproces og liberaliseringsprocessen
frigør meget stærke markedskræfter. Disse kræfter kan være nedbrydende, men de kan også benyttes
mere konstruktivt til at skabe større social velfærd. Konkurrencepolitikken bidrager aktivt til at styre
disse processer, men for at være effektiv er der behov for at udvikle en »konkurrencekultur« på alle
niveauer. Derfor er det vigtigt at styrke forbrugernes engagement, at skabe større åbenhed og at udbygge
det internationale samarbejde. Jeg er overbevist om, at vores indsats på disse områder, sammen med
moderniseringen af vores lovgivning, vil sætte Kommissionen i stand til bedre at tackle de skiftende
sociale og økonomiske behov.
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INDLEDNING

1. Konkurrencepolitikken er en af grundpillerne i Europa-Kommissionens arbejde på det
økonomiske område, der bygger på traktatens princip om »en åben markedsøkonomi med fri
konkurrence«. Dette princip er udtryk for en erkendelse af, at markeds- og konkurrenceforholdene spiller
en afgørende rolle for at sikre forbrugernes velfærd, fremme en optimal ressourceallokering og anspore
de økonomiske aktører til at satse på en effektiv og innovativ produktion af høj kvalitet. Princippet
indebærer dog ikke blind tillid til markedsmekanismerne, eller indifferens, men kræver tværtimod en
konstant årvågenhed for at bevare disse mekanismer. Det gælder især under de nuværende forhold, hvor
markederne udvikler sig hastigt og bliver stadig mere globalt integrerede. »Evalueringen af strategien for
det indre marked — 2000«, der blev vedtaget den 3. maj, satte desuden skub i bestræbelserne på at skabe
retlige og institutionelle rammer, der kan fremme innovation, investeringer og økonomisk effektivitet ¥1∂.
Et af denne strategis mål er også at fremme konkurrencen ved at forbedre forholdene for erhvervslivet.

2. Både den teknologiske udvikling og politiske initiativer er ved at ændre de økonomiske forhold.
Økonomierne baseres i stadig stigende grad på viden, som det fremgår af væksten i servicesektoren.
Informationssystemerne har tvunget virksomhederne til at revurdere og tilpasse deres kommercielle
forbindelser med både kunder og leverandører og har givet dem mulighed for at indføre strengere styring
og større effektivitet i deres forretningspraksis. Der begynder nu at opstå B2B-markeder (business-to-
business), som er ved at revolutionere styringen af forsyningskæderne. Institutionelle ændringer har
været medvirkende til den teknologiske udvikling. Programmet for det indre marked kulminerede med
indførelse af en fælles valuta, som vil skabe yderligere markedsintegration og øget konkurrence mellem
virksomhederne. Liberaliseringen af netindustrierne har åbnet mange vigtige, hidtil lukkede sektorer for
konkurrence. Denne udvikling påvirker alle konkurrencepolitikkens aspekter.

3. År 2000 var præget af intense bestræbelser på at tilpasse konkurrencereglerne og deres praktiske
anvendelse til de nye forhold. Dette førte til vedtagelse af en ny gruppefritagelsesforordning for horisontale
aftaler, suppleret med et sæt retningslinjer, samtidig med at man nåede et skridt videre med moderniseringen
af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 81 og 82. Der blev udarbejdet nye retningslinjer for vertikale
begrænsninger som supplement til den gruppefritagelsesforordning, der blev vedtaget i december 1999.
Hvad bilindustrien angår, blev der udarbejdet en evalueringsrapport om den nuværende forordning ¥2∂, og
denne rapport skal danne grundlag for en snarlig revision af reglerne om bilforhandling. På fusionsområdet
vedtog Kommissionen en forenklet procedure for behandling af bestemte typer sager, der ikke skaber
konkurrenceproblemer, og udsendte en meddelelse om tilsagn i fusionssager. Kommissionen vedtog
desuden tre forordninger om henholdsvis anvendelse af de minimis-reglen på statsstøtte, støtte til små og
mellemstore virksomheder og uddannelsesstøtte. Endelig nåede man et langt skridt videre i forberedelserne
til en aftale om konkurrencesamarbejde med Japan. Aftalen forventes indgået i 2001.

4. Håndhævelsen af konkurrencereglerne afspejlede de nye markeder og virksomhedernes nye
praksis. Indførelse af elektroniske markeder og visse industriers anvendelse af frivillige miljøaftaler er to
eksempler på den nye praksis, som har givet anledning til kommissionsbeslutninger. Kommissionens
håndhævelse af konkurrencereglerne i 2000 var for en stor dels vedkommende koncentreret om de nyligt
liberaliserede markeder, hvor der endnu ikke fuldt ud er skabt et konkurrencepræget miljø.

5. Konkurrence medfører en konstant omfordeling af ressourcerne fra virksomheder eller sektorer i
tilbagegang til nye virksomheder eller sektorer i hurtig vækst. Inden for »den nye økonomi«, der i høj grad

¥1∂ KOM(2000) 257 endelig, af 3.5.2000.
¥2∂ Kommissionens forordning (EØF) nr. 1475/95 af 28.6.1995.
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er immateriel og baseret på viden og teknologi, er denne omfordelingsproces blevet usædvanlig hurtig. Det
er af afgørende betydning, at man ikke forhindrer omfordelingen, og at man skaber mulighed for en
gnidningsløs omlægning og omstrukturering gennem fusioner, joint ventures og virksomhedsovertagelser.
Denne proces er dog ikke uden risici, da fusioner kan medføre en alt for koncentreret markedsstruktur, der
giver forbrugerne færre valgmuligheder og de få resterende producenter større muligheder for samordning.

6. Da markederne således bliver større, og den kritiske masse, der er nødvendig for at være en aktiv
markedsdeltager, vokser, har det antal fusioner og alliancer, som Kommissionen skal undersøge, været
konstant stigende i de sidste par år, samtidig med at de er blevet mere komplekse. I 2000 vedtog
Kommissionen således 345 beslutninger, dvs. 18 % flere end i 1999. Nogle af disse sager rejste
materielle spørgsmål, der førte til udvikling af Kommissionens analytiske redskaber, især i den praktiske
anvendelse af den økonomiske teori.

7. På stadig mere konkurrenceprægede og integrerede markeder er det af særlig stor betydning, at
der ikke forekommer urimelige konkurrencefordrejninger på grund af statsstøtte. Ud over de nævnte
initiativer til ajourføring og rationalisering af retsreglerne er Kommissionen overbevist om, at det er
nødvendigt at øge gennemsigtigheden på dette område og at indføre et offentligt statsstøtteregister og en
resultattavle. Sideløbende med de nye tiltag har Kommissionen lagt stor vægt på, at dens beslutninger
anvendes korrekt, især når det gælder tilbagebetaling af ulovlig støtte.

8. Med hensyn til konkurrencepolitikkens internationale dimension skal nævnes følgende to
forhold: For det første omfatter konkurrencesager et stadig større geografisk område, hvilket betyder, at
stadig flere kommercielle transaktioner skal behandles af det stigende antal lande, der har indført
konkurrenceregler. For at undersøge disse sager korrekt og undgå konflikter må Kommissionen ofte
samarbejde indgående med andre konkurrencemyndigheder og udveksle oplysninger med dem. For det
andet skal Kommissionen være meget opmærksom på de konkurrencemæssige aspekter ved den
forestående udvidelse. Udvidelsen bør ikke skabe større uligevægt med hensyn til statsstøtte eller
konkurrenceevne. Det er derfor vigtigt, at Kommissionen samarbejder med ansøgerlandene og sikrer sig,
at de samme regler anvendes lige effektivt overalt i et udvidet EU.

Tal for Kommissionens anvendelse af konkurrencereglerne i 2000

9. I 2000 blev der registreret i alt 1 206 nye sager, herunder 297 vedrørende karteller og monopoler
(efter artikel 81, 82 og 86), 345 fusionssager og 564 statsstøttesager. De tilsvarende tal for 1999 var
1 249 nye sager, herunder 388 kartel- og monopolsager, 292 fusionssager og 569 statsstøttesager. Det lille fald
i det samlede antal sager skyldes således nedgangen i kartel- og monopolsager, mens antallet af statsstøttesager
har holdt sig konstant, og antallet af fusionssager fortsat stiger og er blevet fordoblet i løbet af de sidste tre år.

10. Den bemærkelsesværdige nedgang i antallet af nye kartel- og monopolsager skyldes den seneste
konkurrencepolitiske udvikling. Den nye gruppefritagelse for vertikale begrænsninger har mindsket
behovet for anmeldelse af disse typer aftaler drastisk. På samme måde har de nye retningslinjer for
vertikale aftaler og de offentligt debatterede forslag om nye regler for horisontale aftaler klarlagt
rammerne for vurderingen efter konkurrencereglerne og har muligvis også mindsket behovet for at
indbringe sagerne for Kommissionen.

11. En anden årsag til faldet i antallet af nye sager er nedgangen i antallet af klager. Det skal dog
bemærkes, at der i årenes løb har været store udsving i antallet af klager (112 i 2000, 149 i 1999, 192 i
1998, 177 i 1997, 159 i 1996, 114 i 1995, 170 i 1994 og 110 i 1993), og det er derfor for tidligt at drage
nogen konklusioner.
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12. Det er værd at bemærke, at næsten 30 % af de nye sager blev indledt af Kommissionen på eget
initiativ. Også absolut set er der sket en stigning i det antal procedurer, Kommissionen har indledt på eget
initiativ, i forhold til det foregående år (fra 77 til 84). Sammen med nedgangen i anmeldelserne er denne
udvikling i overensstemmelse med den konkurrencepolitiske målsætning, at standardaftaler skal
behandles gennem lovgivning, mens de disponible ressourcer anvendes til at føre en mere effektiv politik
og koncentrere indsatsen om de farligste typer konkurrencebegrænsende praksis.

13. Det samlede antal afsluttede sager var 1 209, herunder 379 kartel- og monopolsager,
355 fusionssager og 475 statsstøttesager ¥3∂. De tilsvarende tal for 1999 var 1 321 afsluttede sager,
herunder 582 kartel- og monopolsager, 279 fusionssager og 460 statsstøttesager ¥4∂. Det intense
lovgivningsarbejde og en række ressourcekrævende kartelsager medførte en nedgang i behandlingen
af kartel- og monopolsager; ikke desto mindre var antallet af afsluttede sager (379) betydeligt højere
end antallet af nye sager (297), hvilket yderligere reducerede antallet af uafsluttede sager.

14. Som det allerede var tilfældet i 1999, medførte globaliseringen af markederne, indførelsen af
euroen, etableringen af det indre marked og EU’s forestående udvidelse en fortsat kraftig fusionsaktivitet
i Europa. Totalt blev der anmeldt 345 nye sager i 2000 (+ 18 %), og der blev vedtaget i alt 345 formelle 
beslutninger i årets løb, dvs. 28 % flere end i 1999.

15. På statsstøtteområdet var antallet af anmeldelser bemærkelsesværdigt konstant i forhold til 1999
(469 i 1999 og 2000), og dette gjaldt også de indledte procedurer (67 mod 68 i 1999) og de endelige
negative beslutninger (26 mod 33 i 1999). Derimod steg antallet af uafsluttede sager betydeligt (564 mod
428 i 1999), hvilket delvis kan forklares med de mange ressourcekrævende procedurer, der er blevet
indledt siden 1997.

¥3∂ Tallet for statsstøttesager er baseret på det antal beslutninger, Kommissionen har vedtaget. Da nogle beslutninger omfatter
mere end én sag, er tallet lidt lavere end det faktiske antal statsstøttesager, der er indstillet ved en kommissionsbeslutning.

¥4∂ Tallet for statsstøttesager i 1999 blev revideret efter offentliggørelsen af XXIX beretning om konkurrencepolitikken,
1999.

Boks 1: Den Europæiske Konkurrencedag i Lissabon og Paris

Kommissær Mario Monti underrettede i begyndelsen af sin embedsperiode Europa-Parlamentet
om en række tiltag, der skulle styrke borgernes kendskab til konkurrencepolitikken og gøre
Kommissionens arbejde mere gennemsigtigt og tilgængeligt for forbrugerne, sparerne, brugerne af
offentlige tjenester og lønmodtagerne i Fællesskabet. Borgerne skulle være bedre underrettede om
de fordele, som konkurrencepolitikken kunne give dem i form af produkter og tjenesteydelser af
højere kvalitet, større udbud og lavere priser. I denne forbindelse blev det foreslået, at der hvert
halve år afholdes en europæisk konkurrencedag i det land, der har formandskabet i Rådet.

Den Europæiske Konkurrencedag i Lissabon (9. juni 2000)

Den første Europæiske Konkurrencedag blev holdt i Lissabon i juni 2000 og blev af arrangørerne
betragtet som en succes.

Den Europæiske Konkurrencedag i Portugal indgik i et større konkurrencepolitisk arrangement, der
strakte sig over to dage, og hvor den første dag var afsat til de nationale konkurrencepolitiske aspekter.
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Den første rundbordskonference fandt sted i forbindelse med kommissær Mario Montis åbningstale,
der især var koncentreret om konkurrencepolitikkens positive virkninger for EU-borgernes
dagligdag. Formanden for Europa-Parlamentets Udvalg om Økonomi og Valutaspørgsmål, Christa
Randzio-Plath, reagerede i sit indlæg særdeles positivt på kommissærens tale. Hun gjorde især
opmærksom på den vigtige rolle, som leverandører af tjenesteydelser af almen interesse spiller i en
markedsøkonomi, og på konkurrencereglernes store betydning.

Man kom også ind på mere specielle emner, såsom salget af biler i Europa og anvendelsen af
konkurrencereglerne på liberale erhverv.

Der var ca. 250 deltagere fra grupper, der normalt er interesserede i konkurrencepolitikken, nemlig
advokater, jurister, erhvervsrepræsentanter, konkurrencemyndigheder, ansatte ved ambassader
osv. Forbrugerorganisationerne var kun repræsenteret i mindre omfang.

Ved dette første arrangement blev der stillet en række informationsmidler til rådighed for
offentligheden, såsom videoer om konkurrencepolitikken, forklarende opslag og plakater, en ny
pjece til offentligheden med titlen »Europæisk konkurrencepolitik og borgerne«.

Den Europæiske Konkurrencedag i Paris (17. oktober 2000)

Den anden europæiske konkurrencedag fandt sted i Paris den 17. oktober 2000 om
formiddagen.

Kommissær Monti indledte arrangementet med en opfordring til forbrugerne og deres
organisationer om at være ansvarlige markedsaktører. Med en omskrivning af Pierre Mendès
France udtalte han: »at forbruge er at vælge — frit, men ansvarsfuldt«.

Under den første rundbordskonference om liberaliseringen af telefonsektoren kunne man måle de
positive virkninger af indførelsen af konkurrence i denne sektor, bortset fra det omstridte
spørgsmål om forhøjelsen af telefonabonnementet. Der var bred enighed om, at konkurrence og
solidaritet ikke var uforenelige størrelser, og at en reguleret konkurrence var den bedste garanti for
EU’s borgere. Nogle forbrugere gav dog udtryk for en vis betænkelighed med hensyn til
samordningen mellem telekommunikation, medier og Internet.

Anden rundbordskonference vedrørte dagligvarer. Et af de vigtigste punkter i diskussionen var de
negative virkninger, som supermarkedernes større købekraft havde for de enkelte forbrugere i
form af ringere udbud, produktstandardisering osv.

Der var over 300 tilstedeværende i konferencecentret. Godt halvdelen bestod af repræsentanter for
forbrugerorganisationerne. Repræsentanter for de belgiske, svenske, britiske og tyske
myndigheder overværede debatten sammen med en repræsentant for BEUC (Kontoret for De
Europæiske Forbrugerorganisationer).

Repræsentanterne for forbrugerorganisationerne deltog aktivt i debatten. De fremsatte
bemærkninger og stillede mange spørgsmål. De mange, vægtige indlæg gav debatten et
forbrugerpolitisk præg, selv om spørgsmålene ikke altid vedrørte konkurrenceforhold, men
snarere forbrugerbeskyttelse.
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I — KARTELLER OG MONOPOLER: ARTIKEL 81 OG 82, 
STATSMONOPOLER OG MONOPOLRETTIGHEDER: 
ARTIKEL 31 OG 86

A — Modernisering af rets- og fortolkningsreglerne

16. Den 27. september 2000 vedtog Kommissionen et forslag til en forordning om modernisering af
procedurereglerne for anvendelse af traktatens artikel 81 og 82, dvs. Fællesskabets konkurrenceregler for
konkurrencebegrænsende praksis mellem virksomhederne og misbrug af dominans. Der er her tale om det
vigtigste lovgivningsmæssige initiativ på konkurrenceområdet i EU siden vedtagelsen af
fusionsforordningen i 1989, og det vil bidrage væsentligt til styrkelse af en fælles konkurrencekultur i EU.

17. Klargørelse og revision af de materielle regler er et væsentligt led i den overordnede
reformproces. Revisionen tager sigte på at forenkle reglerne og mindske den administrative byrde for
virksomhederne, især virksomheder uden markedsstyrke, og samtidig sikre en mere effektiv kontrol med
aftaler mellem virksomheder med en stærk markedsstilling. Kommissionen har for nylig afsluttet sit
arbejde inden for vertikale aftaler med vedtagelse af en ny gruppefritagelsesforordning og retningslinjer
for distribution, som omfatter alle sektorer undtagen bilforhandling.

18. Med hensyn til horisontale aftaler har Kommissionen udstedt nye gruppefritagelsesforordninger
for aftaler om forskning og udvikling og for specialiseringsaftaler. Disse forordninger suppleres med
retningslinjer for anvendelsen af artikel 81 på horisontale samarbejdsaftaler. I retningslinjerne erkendes
det, at virksomhederne er nødt til at indrette sig efter den stadig skarpere konkurrence og de skiftende
markedsforhold, som skyldes globaliseringen, den hastige teknologiske udvikling og de generelt mere
dynamiske markeder. Samarbejdet kan ofte være et middel til risikodeling, omkostningsbesparelser,
fælles udnyttelse af knowhow og fremme af innovation.

1. Kommissionens nye konkurrenceregler for vertikale begrænsninger

19. Den 22. december 1999 udstedte Kommissionen forordning (EF) nr. 2790/1999 om anvendelse
af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis ¥5∂. Den nye
gruppefritagelsesforordning har et bredt anvendelsesområde og fritager alle vertikale aftaler og
samordnet praksis mellem to eller flere virksomheder, forudsat at markedsandelstærsklen på 30 % ikke
overskrides, og at aftalerne opfylder et begrænset antal betingelser og ikke indeholder alvorlige
begrænsninger ¥6∂. At tærsklen på 30 % overskrides, betyder ikke, at aftalerne formodes at være ulovlige,
men at de skal undersøges individuelt. For at hjælpe virksomhederne med at vurdere deres aftaler
godkendte Kommissionen den 24. maj 2000 et sæt retningslinjer for vertikale begrænsninger ¥7∂.

20. I retningslinjerne redegøres der for:

— hvilke vertikale aftaler der generelt ikke fordrejer konkurrencen og derfor ikke falder ind under
artikel 81, stk. 1; det gælder især aftaler mellem SMV’er, egentlige agentaftaler og aftaler, hvor
hverken leverandøren eller køberen har en stærk markedsstilling

¥5∂ EFT L 336 af 29.12.1999, s. 21.
¥6∂ Jf. nr. 8-19 i konkurrenceberetningen for 1999.
¥7∂ Kommissionens meddelelse — Retningslinjer for vertikale begrænsninger, EFT C 291 af 13.10.2000, s. 1.
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— hvilke vertikale aftaler der er omfattet af gruppefritagelsesforordningens legalitetsformodning; i
denne forbindelse beskrives betingelserne for forordningens anvendelse

— under hvilke omstændigheder Kommissionen eller medlemsstaternes myndigheder kan kræve
fritagelsen inddraget; det kan især være nødvendigt at inddrage fritagelsen, når konkurrerende
leverandørers eller kunders parallelle net af ensartede vertikale aftaler tilsammen bevirker, at
adgangen til det relevante marked begrænses væsentligt; det kan desuden være nødvendigt, når
kunden i forbindelse med aftaler om eksklusiv levering eller eneforhandlingsaftaler har en betydelig
markedsstyrke i det efterfølgende omsætningsled, hvor han videresælger varerne eller leverer
tjenesterne

— en række spørgsmål vedrørende markedsafgrænsning og beregning af markedsandele, der kan opstå,
når markedsandelstærsklen på 30 % lægges til grund for forordningens anvendelse

— Kommissionens håndhævelsespolitik i sager, hvor tærsklen på 30 % er overskredet, og som ikke er
omfattet af gruppefritagelsesforordningen. Der er fastsat et generelt analysegrundlag, som anvendes
på de vigtigste kategorier af vertikale begrænsninger, såsom mærkeeksklusivitet, eneforhandling og
selektiv distribution.

2. Kommissionens nye konkurrenceregler for horisontale samarbejdsaftaler

2.1. Indledning

21. Den 29. november 2000 vedtog Kommissionen forordning (EF) nr. 2658/2000 om anvendelse af
traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af specialiseringsaftaler ¥8∂, forordning (EF) nr. 2659/2000 om
anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler ¥9∂ og
retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 på horisontale samarbejdsaftaler ¥10∂, ¥11∂. De nye
forordninger erstatter de to eksisterende gruppefritagelsesforordninger for specialiseringsaftaler ¥12∂ og
aftaler om forskning og udvikling (F&U) ¥13∂, der udløb den 31. september 2000. Retningslinjerne
erstatter ganske vist de to nuværende meddelelser (vedrørende bestemte typer samarbejdsaftaler, der
falder uden for artikel 81 ¥14∂, og vurdering af joint venture-selskaber oprettet i samarbejdsøjemed ¥15∂,
men omfatter langt flere af de mest almindelige typer horisontale aftaler og supplerer
gruppefritagelsesforordningen om F&U-aftaler og om specialiseringsaftaler.

¥8∂ EFT L 304 af 5.12.2000, s. 3.
¥9∂ EFT L 304 af 5.12.2000, s. 7.
¥10∂ EFT C 3 af 6.1.2001, s. 2.
¥11∂ De to gruppefritagelsesforordninger og retningslinjerne er tilgængelige på Konkurrencegeneraldirektoratets websted:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/
¥12∂ Kommissionens forordning (EØF) nr. 417/85 af 19.12.1984 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af

specialiseringsaftaler (EFT L 53 af 22.2.1985, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2236/97 (EFT L 306 af
11.11.1997, s. 12).

¥13∂ Kommissionens forordning (EØF) nr. 418/85 af 19.12.1984 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af
specialiseringsaftaler EFT L 53 af 22.2.1985, s. 5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2236/97 (EFT L 306 af
11.11.1997, s. 12).

¥14∂ Kommissionens meddelelse vedrørende aftaler, vedtagelser og samordnet praksis angående samarbejde mellem
virksomheder (EFT C 75 af 29.7.1968, s. 3).

¥15∂ Kommissionens meddelelse om vurdering i forhold til EØF-traktatens artikel 85 af joint venture-selskaber oprettet i
samarbejdsøjemed (EFT C 43 af 16.2.1993, s. 2).
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22. Virksomhederne er nødt til at indrette sig efter den stadig skarpere konkurrence og de skiftende
markedsforhold, som skyldes globaliseringen, den hastige teknologiske udvikling og de generelt mere
dynamiske markeder. Samarbejde kan være et middel til risikodeling, omkostningsbesparelser, fælles
udnyttelse af knowhow og fremme af innovation og er især for små og mellemstore virksomheder af stor
betydning for, at de kan tilpasse sig de skiftende markedsforhold. Disse fordele vil komme forbrugerne
til gode, forudsat at der opretholdes en effektiv konkurrence på markedet. Revisionen af reglerne var ikke
blot nødvendig for at tilpasse dem efter markedsudviklingen og de nye økonomiske teorier, men var også
påkrævet som led i moderniseringen for at skabe klare retningslinjer for domstolene og de nationale
myndigheder. Den generelle målsætning var at forenkle reglerne og mindske den administrative byrde
for virksomhederne, især virksomheder uden markedsstyrke.

23. De nye regler betyder et kursskifte, idet man opgiver den formalistiske regulering, der ligger til
grund for den nuværende lovgivning, og i højere grad begynder at anvende økonomiske kriterier ved
vurderingen af horisontale samarbejdsaftaler. Hovedformålet med denne nye politik er at tillade
samarbejde mellem konkurrenter, når det bidrager til den økonomiske velfærd uden at bringe
konkurrencen i fare.

2.2. Gruppefritagelsesforordningerne

24. I forhold til de eksisterende forordninger var det formålet at gøre de nye forordninger klarere og
mere brugervenlige og at udvide deres anvendelsesområde. De gamle gruppefritagelser for F&U-aftaler
og specialiseringsaftaler definerede ikke blot de aftalekategorier, der var omfattet, men opregnede også
de bestemmelser, der var fritaget. Disse såkaldte »hvide lister« er ikke medtaget i de nye
gruppefritagelser, som i stedet fritager alle F&U-aftaler og specialiseringsaftaler, forudsat at visse
betingelser er opfyldt, og at de ikke indeholder alvorlige begrænsninger. Aftalerne skal således ikke
længere indeholde særlige bestemmelser for at være fritaget, og dermed får parterne større aftalefrihed.

25. Ud over den større fleksibilitet er der foretaget følgende vigtige ændringer i den nye
gruppefritagelsesforordning for F&U-aftaler:

1) Afskaffelse af kravet om udarbejdelse af et rammeprogram, inden der indgås F&U-aftaler.

2) Forhøjelse af markedsandelstærsklen fra 20 % til 25 %. Med denne forhøjelse erkendes det, at F&U-
samarbejde i høj grad skaber effektivitetsgevinster, samtidig med at restriktive virkninger er mindre
sandsynlige ved F&U-samarbejde end ved andre typer samarbejde.

3) Hvis aftalen omfatter fælles distribution af de produkter, der er udviklet i fællesskab, forhøjes
tærsklen for markedsandele fra de nuværende 10 % til 25 %.

4) Forhøjelse af sikkerhedsmargenen for udsving i markedsandelene fra 2 % til 5 %.

5) Forlængelse af den periode, hvor den fælles udnyttelse af produkter, der er udviklet i fællesskab, er
omfattet af fritagelsen, uden hensyn til markedsandele. Denne periode er blevet forlænget fra fem til
syv år, da det inden for en række industrier er usandsynligt, at F&U-investeringerne kan blive
rentable på fem år. Den samme syvårsperiode gælder for tilladelse til bestemte begrænsninger, der
er knyttet til den fælles udnyttelse.

6) Afskaffelse af indsigelsesproceduren, som ikke længere er nødvendig, da alle andre begrænsninger
end de særlig alvorlige er fritaget på bestemte betingelser.
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7) Der er indføjet en ny bestemmelse om, at gruppefritagelsen kan inddrages i de tilfælde, hvor en
aftale ville udelukke den effektive konkurrence inden for F&U på et bestemt marked. Dette er
nødvendigt for at beskytte konkurrence om innovation, da det ikke ville være muligt at anvende
forordningens normale tærskler for markedsandele på helt nye produkter.

26. Med hensyn til den nye gruppefritagelsesforordning for specialiseringsaftaler er der foretaget
følgende vigtige ændringer:

1) Forordningens anvendelsesområde er blevet udvidet til at omfatte ensidige specialiseringsaftaler
mellem konkurrenter. Der er tale om en form for udlicitering, hvor den ene part indvilliger i at standse
produktionen af bestemte produkter og købe dem hos den anden part, der indvilliger i at fremstille og
levere dem. Ensidige specialiseringsaftaler mellem konkurrenter er blevet medtaget på grund af deres
øgede betydning inden for mange industrier og deres muligheder for at skabe effektivitetsgevinster.
Ensidige specialiseringsaftaler mellem virksomheder, der ikke er konkurrenter, er omfattet af
gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler på visse betingelser ¥16∂.

2) I forbindelse med gensidige specialiseringsaftaler er der et krav om krydsleverancer, så ingen af
parterne i produktionsleddet forlader markedet i det efterfølgende omsætningsled. Dette er
nødvendigt for at forhindre parterne i at opdele markederne under dække af en gensidig
specialiseringsaftale.

3) Afskaffelse af omsætningstærsklen.

4) Forhøjelse af sikkerhedsmargenen for udsving i markedsandelene fra 2 % til 5 %, som i
gruppefritagelsesforordningen for F&U-aftaler.

5) Mulighed for eksklusive leverings- eller købsforpligtelser.

27. De to forordninger omfatter en overgangsperiode på atten måneder, hvor aftaler, der ikke
opfylder de nye forordningers betingelser, men opfylder betingelserne for fritagelse i de gamle
forordninger, fortsat er omfattet.

2.3. Retningslinjerne

28. Retningslinjerne supplerer gruppefritagelsesforordningerne. De beskriver den generelle
fremgangsmåde, der bør følges ved vurderingen af horisontale samarbejdsaftaler. De gælder således for
F&U-aftaler og produktionsaftaler, der ikke er omfattet af gruppefritagelserne, samt alle andre
almindelige former for samarbejde mellem konkurrenter. De omfatter følgende typer: aftaler om F&U,
produktion, indkøb, markedsføring, standardisering og miljø. Retningslinjerne beskriver den generelle
fremgangsmåde, der bør følges ved vurderingen af horisontale samarbejdsaftaler, og fastlægger et fælles
analysegrundlag. Herved vil virksomhederne med større sikkerhed kunne fastslå, om en aftale er
konkurrencebegrænsende, og om den i så fald opfylder betingelserne for fritagelse.

29. Alle typer horisontale samarbejdsaftaler, der er omfattet, undersøges på et fælles
analysegrundlag. Dette grundlag går i korte træk ud på følgende: En horisontal samarbejdsaftale kan kun
begrænse konkurrencen, hvis den vil formindske konkurrencen på markedet i et sådant omfang, at der
kan forventes negative markedsvirkninger med hensyn til priser, produktion, innovation eller udbud af

¥16∂ Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22.12.1999 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier
af vertikale aftaler og samordnet praksis (EFT L 336 af 29.12.1999, s. 21).
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varer og tjenester eller disses kvalitet. For at begrænse konkurrencen skal parterne normalt kunne
samordne deres adfærd og være i besiddelse af en vis markedsstyrke. Et samarbejde skal derfor vurderes
i den økonomiske kontekst, hvori det indgår, idet der tages hensyn til aftalens art og parternes samlede
markedsstyrke, der sammen med andre strukturbestemte faktorer er afgørende for, om samarbejdet kan
formindske den samlede konkurrence væsentligt.

30. Disse to kriterier skal normalt vurderes sammen. I visse tilfælde angiver samarbejdets art dog fra
begyndelsen, at artikel 81, stk. 1, finder anvendelse. Det gælder først og fremmest aftaler, der har til
formål at begrænse konkurrencen gennem prisfastsættelse, produktionsbegrænsning eller opdeling af
markeder, kunder eller forsyningskilder. Der er her tale om alvorlige begrænsninger, der betragtes som
de mest skadelige, fordi de påvirker konkurrencen direkte. Det kan derfor antages, at disse
begrænsninger har negative virkninger på markedet og ikke medfører effektivitetsgevinster eller fordele
for forbrugerne. De er derfor næsten altid forbudt.

31. På den anden side findes der også horisontale aftaler, hvor man fra begyndelsen kan sige, at
artikel 81, stk. 1, generelt ikke finder anvendelse. Det gælder samarbejde mellem virksomheder, der ikke
er konkurrenter, samarbejde mellem konkurrerende virksomheder, der ikke kan gennemføre det projekt
eller den aktivitet, som samarbejdet omfatter, uafhængigt af hinanden, eller samarbejde om en aktivitet,
der ikke har indflydelse på de relevante konkurrenceparametre. Disse samarbejdsaftaler kan kun falde
ind under artikel 81, stk. 1, hvis parterne har en betydelig markedsstyrke, og der er sandsynlighed for
markedsafskærmning over for tredjemand.

32. I forbindelse med alle andre aftaler er det nødvendigt at foretage en analyse efter hvert af de to
kriterier (aftalens art samt markedsstyrke og struktur) for at afgøre, om de falder ind under artikel 81,
stk. 1.

33. Behandlingen af hver enkelt aftalekategori gør det lettere at tage hensyn til bestemte
konkurrenceproblemer i forbindelse med de forskellige typer samarbejde, men den omfatter også de mest
almindelige kombinationer, f.eks. F&U med efterfølgende fælles produktion.

34. Hvis indkøbs- og markedsføringsaftaler ikke indeholder alvorlige begrænsninger, og
virksomhedernes markedsstyrke ligger under et bestemt niveau, defineret ved markedsandele, er
aftalerne omfattet af den såkaldte legalitetsformodning. Når der er tale om en sådan
legalitetsformodning, behøver virksomhederne normalt ikke at vurdere deres aftalers virkninger på
markedet, hvilket svarer til, at de er omfattet af en gruppefritagelsesforordning.

35. I forbindelse med indkøbsaftaler erkendes det i retningslinjerne, at der ikke findes nogen absolut
tærskel for, hvornår et indkøbssamarbejde skaber en vis markedsstyrke og dermed falder ind under
artikel 81, stk. 1, men det understreges samtidig, at det i de fleste tilfælde er usandsynligt, at der er tale
om en sådan markedsstyrke, hvis aftaleparterne har en samlet markedsandel på under 15 % på
indkøbsmarkedet/-markederne og en samlet markedsandel på under 15 % på afsætningsmarkedet/
-markederne. Hvis aftaler under disse tærskler falder ind under artikel 81, stk. 1, er det ifølge
retningslinjerne sandsynligt, at de opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3 ¥17∂.

36. I forbindelse med markedsføringsaftaler, der ikke indebærer prisfastsættelse, understreges det i
retningslinjerne, at det i de fleste tilfælde er usandsynligt, at der er tale om en tilstrækkelig
markedsstyrke, hvis aftaleparterne har en samlet markedsandel på under 15 %. Hvis en aftale under

¥17∂ Jf. punkt 130 i retningslinjerne.
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denne tærskel falder ind under artikel 81, stk. 1, er det ifølge retningslinjerne sandsynligt, at den opfylder
betingelserne i artikel 81, stk. 3 ¥18∂.

3. Forslag til en ny forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel 81 og 82

37. Den 27. september 2000 vedtog Kommissionen et forslag til en ny forordning om anvendelse af
EF-traktatens artikel 81 og 82 ¥19∂. Den nye forordning skal erstatte forordning nr. 17 af 1962 og
procedurereglerne i forordning (EØF) nr. 1017/68, (EØF) nr. 4056/86 og (EØF) nr. 3975/87 vedrørende
transport. På landbrugsområdet skal konkurrencereglerne fortsat anvendes på grundlag af forordning
nr. 26 af 1962.

38. Forslaget til en ny gennemførelsesforordning er en følge af Kommissionens hvidbog af 28. april
1999 om modernisering af gennemførelsesbestemmelserne til EF-traktatens artikel 85 og 86 (nu
artikel 81 og 82) ¥20∂, der satte en bred offentlig og faglig debat i gang. Under udarbejdelsen af forslaget
konsulterede Kommissionen en lang række interesserede parter. Den førte især indgående drøftelser om
en række spørgsmål vedrørende gennemførelsen af hvidbogens forslag med en arbejdsgruppe bestående
af eksperter fra medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. Også eksperter fra EØS- og EFTA-landenes
konkurrencemyndigheder deltog i konsultationerne. Kommissionen tog desuden hensyn til resultaterne
af den offentlige høring om hvidbogen og især de synspunkter om hvidbogen, der var givet udtryk for i
Europa-Parlamentets beslutning af 18. januar 2000 og Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af
8. december 1999. De to institutioner støttede Kommissionens holdning i hvidbogen, men understregede,
at det var vigtigt at sikre en ensartet anvendelse af Fællesskabets konkurrenceret i et system med
parallelle beføjelser og at opretholde en tilstrækkelig retssikkerhed.

39. Hovedtanken i forslaget til en ny gennemførelsesforordning er baseret på hvidbogen.
Kommissionens forslag tager især sigte på at afskaffe anmeldelses- og godkendelsesreglerne i forordning
nr. 17, der ikke længere kan beskytte konkurrencen i Fællesskabet effektivt, og i stedet anvende
gennemførelsesregler, der bygger på direkte anvendelse af artikel 81 som helhed. Overgangen til det nye
system er fastlagt i forslagets artikel 1 og 6. I artikel 1 fastsættes det således som princip, at artikel 81
som helhed finder direkte anvendelse, og artikel 6 giver de nationale domstole beføjelse til at anvende
artikel 81, stk. 3, når artikel 81, stk. 1, gøres gældende.

40. På baggrund af den brede debat, frygten for en eventuel »renationalisering« af
konkurrencereglerne (som især Europa-Parlamentet har givet udtryk for) og bekymringen for
virksomhedernes retssikkerhed under de nye regler, har Kommissionen justeret sine forslag på en række
punkter. Som følge heraf fokuserer forslaget til den nye forordning på følgende tre hovedmålsætninger:

— en mere effektiv håndhævelse

— mere ensartede konkurrencevilkår inden for det indre marked

— en rimelig retssikkerhed for virksomhederne.

¥18∂ Jf. punkt 149 i retningslinjerne.
¥19∂ KOM(2000) 582 — endnu ikke offentliggjort.
¥20∂ KOM(1999) 101 (EFT C 132 af 12.5.1999).
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3.1. En mere effektiv håndhævelse

41. De foreslåede regler vil medføre en mere effektiv håndhævelse af Fællesskabets
konkurrenceregler. Flere myndigheder vil kunne anvende reglerne, da Kommissionens enekompetence til
at vedtage en beslutning om fritagelse efter artikel 81, stk. 3, afskaffes, således at det ikke kun er
Kommissionen, men også de nationale konkurrencemyndigheder og domstole, der kan anvende artikel 81
og 82 i deres helhed. Desuden vil afskaffelsen af anmeldelses- og godkendelsesreglerne give
Kommissionen mulighed for at koncentrere sig om afsløring og forfølgelse af de alvorligste overtrædelser.

42. Bestemte dele af forslaget tager sigte på at styrke overgangen til et system med lovfæstet
undtagelse. F.eks. giver Kommissionens forslag mulighed for en mere effektiv håndhævelse fra de
nationale myndigheders side gennem horisontalt samarbejde. Forslagets artikel 12 skaber retsgrundlag
for udveksling af oplysninger mellem Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder og
for brug af sådanne oplysninger som bevismateriale i sager i henhold til Fællesskabets konkurrenceret.

43. For at beskytte konkurrencen er det også nødvendigt at sikre, at Kommissionens
undersøgelsesbeføjelser er tilstrækkelige og effektive. Siden udgivelsen af hvidbogen har
Kommissionens planer udviklet sig på flere punkter på baggrund af reaktionerne på den. Forslaget
indeholder tre vigtige forbedringer, der skal sikre en mere effektiv anvendelse af artikel 81 og 82.

44. For det første foreslås det at tilpasse de beføjelser, Kommissionens tjenestemænd har i
forbindelse med kontrolundersøgelser. De nationale konkurrencemyndigheder og Kommissionen har
erfaringer for, at der stadig hyppigere opbevares belastende dokumenter i private hjem. Ved den
foreslåede forordning får Kommissionens repræsentanter derfor beføjelse til mod fremvisning af en
national retskendelse, at undersøge virksomhedsmedarbejderes private hjem, hvis der er mistanke om, at
der opbevares forretningsdokumenter dér. Det foreslås desuden, at Kommissionens repræsentanter får
beføjelse til at forsegle skabe og kontorer for at sikre, at dokumenter ikke fjernes eller ødelægges under
kontrolundersøgelsen. Endelig bør Kommissionens repræsentanter have beføjelse til at stille mundtlige
spørgsmål vedrørende undersøgelsens genstand.

45. For det andet har Kommissionen opgivet hvidbogens tanke om en central domstolskontrol ved
Retten i Første Instans og foreslår nu en kodificering af reglerne om retskendelser på nationalt plan. Dette
skal gælde i situationer, hvor en virksomhed nægter at lade Kommissionen foretage en kontrolundersøgelse,
og vil afklare de nationale domstoles mulige virkefelt inden for de grænser, som EF-Domstolen har fastsat.

46. For det tredje foreslår Kommissionen, som bebudet i hvidbogen, en tilpasning af bøderne for
overtrædelse af procedurereglerne og tvangsbøderne, som i 60’erne blev fastsat til absolutte beløb. Det
betragtes som en velegnet løsning at anvende et system baseret på procentvise andele af omsætningen.

3.2. Regulering af forholdet mellem artikel 81 og 82 og medlemsstaternes konkurrenceret

47. Både den offentlige høring, Europa-Parlamentets beslutning og Det Økonomiske og Sociale
Udvalgs udtalelse betragtede behovet for at sikre lige konkurrencevilkår overalt inden for det indre
marked som en af reformens største udfordringer.

48. Under hensyn til de mulige fordele i form af en mere effektiv håndhævelse foreslog
Kommissionen derfor med hjemmel i EF-traktatens artikel 83, stk. 2, litra e), en ny artikel, der skal
regulere forholdet mellem artikel 81 og 82 og medlemsstaternes konkurrenceret (forslagets artikel 3).
Ifølge denne artikel vil kun Fællesskabets konkurrenceret finde anvendelse, når en aftale eller praksis kan
påvirke handelen mellem medlemsstater.
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49. Denne artikel er baseret på følgende betragtninger. Under det nuværende system kan den samme
aftale eller adfærd være undergivet både Fællesskabets og flere medlemsstaters konkurrenceret. I
overensstemmelse med det princip, som Domstolen stadfæstede i Walt Wilhelm-sagen ¥21∂, nemlig at
fællesskabsretten har forrang, kan medlemsstaternes lovgivning kun anvendes, hvis ikke den skader den
ensartede anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler overalt inden for det indre marked.
Forrangsprincippet løser åbenlyse konflikter til fordel for fællesskabsretten. Det kan dog ikke effektivt
forhindre uoverensstemmelser og forskelle i medlemsstaterne behandling af aftaler og praksis, som
påvirker handelen mellem medlemsstaterne.

50. Artikel 3 sikrer, at aftaler og praksis, der kan påvirke handelen mellem medlemsstaterne,
undersøges på grundlag af et enkelt regelsæt, hvilket fremmer lige konkurrencevilkår overalt i
Fællesskabet og fjerner de omkostninger, der er forbundet med parallel anvendelse af fællesskabsretten
og national lovgivning for såvel konkurrencemyndighederne som erhvervslivet. Bestemmelsen
begrænser ikke de nationale konkurrencemyndigheders håndhævelsesmuligheder, idet de vil kunne
anvende fællesskabsretten. Medlemsstaternes erfaringer kan bidrage til udvikling af Fællesskabets
konkurrencepolitik inden for netværket af konkurrencemyndigheder.

51. Artiklen sikrer også, at alle sager vedrørende aftaler og praksis, der påvirker handelen mellem
medlemsstaterne, behandles efter samarbejdsprocedurerne inden for netværket, ligesom den fjerner
risikoen for, at den samtidige anvendelse af Fællesskabets og medlemsstaternes konkurrenceret
medfører, at netværket ikke fungerer korrekt.

3.3. Samarbejde inden for netværket mellem Kommissionen 
og de nationale konkurrencemyndigheder

52. Hvad de nationale konkurrencemyndigheder angår, vil etablering af et netværk, hvor alle
deltagere anvender samme regler og politik, i høj grad fremme effektivitet, ensartethed og lige
konkurrencevilkår overalt inden for det indre marked. Det formelle grundlag for etablering af nettet er
artikel 11 i forslaget til forordning.

53. Kommissionen er overbevist om, at et nært samarbejde inden for netværket vil fremme udvikling
af en fælles konkurrencekultur i Fællesskabet. Da en ensartet anvendelse er af væsentlig betydning, er der
desuden foreslået en række formelle procedurer. Efter artikel 11, stk. 4, i forslaget til forordning skal de
nationale konkurrencemyndigheder konsultere Kommissionen, inden de vedtager forbudsbeslutninger,
beslutninger med accept af tilsagn og beslutninger om inddragelse af en gruppefritagelse. Alle disse
beslutninger har direkte konsekvenser for adressaterne. Det er derfor vigtigt at sikre, at beslutningerne
følger netværkets normale praksis. I tilfælde af betydelig uoverensstemmelse inden for netværket bevarer
Kommissionen beføjelsen til at overtage en sag fra en national konkurrencemyndighed og behandle den
selv ved at indlede en procedure i sagen.

54. Kommissionen har ingen planer om at benytte procedurerne i den foreslåede artikel 11 som
grundlag for systematisk at blande sig i de nationale konkurrencemyndigheders beslutninger.
Procedurerne er tænkt som et sikkerhedsnet, der skal afsløre og afhjælpe alvorlige problemer i
forbindelse med uensartet anvendelse.

55. For yderligere at afklare grundlaget for samarbejdet inden for netværket er Kommissionen i færd
med at udarbejde et udkast til meddelelse om samarbejde inden for netværket, herunder især klare, men

¥21∂ Sag 14/68, Walt Wilhelm, Sml. 1969, s. 1.
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fleksible ordninger for fordelingen af sager på grundlag af det princip, at sagen behandles af den
myndighed, der har de bedste forudsætninger derfor. Meddelelse vil erstatte den nuværende. Derefter
skulle man på grundlag af indgående drøftelser med medlemsstaternes konkurrencemyndigheder kunne
vedtage fælles rammer, således at netværket kan begynde at fungere.

3.4. Øget samarbejde med de nationale domstole

56. Kommissionens forslag tager også sigte på at styrke samarbejdet mellem Kommissionen og de
nationale domstole for at fremme en ensartet anvendelse af artikel 81 og 82.

57. Artikel 15 i forslaget til forordning giver de nationale domstole ret til at indhente oplysninger,
som Kommissionen er i besiddelse af, med henblik på anvendelse af artikel 81 og 82. De kan også
anmode Kommissionen om en udtalelse om spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af Fællesskabets
konkurrenceregler. Kommissionen vil fastsætte detaljerede regler om sin praksis på dette område i en
meddelelse, der skal afløse den eksisterende meddelelse om samarbejde mellem de nationale domstole
og Kommissionen. Disse regler vil indeholde en frist for Kommissionens besvarelse af de nationale
domstoles henvendelser.

58. I samme artikel foreslås det, at Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder får ret
til at fremsætte både skriftlige og mundtlige bemærkninger til de nationale domstole. For de nationale
konkurrencemyndigheders vedkommende er denne beføjelse begrænset til domstolene i deres hjemland.
Kommissionen kan kun handle i henhold til denne bestemmelse (som amicus curiae), hvis det er i
Fællesskabets interesse, dvs. ikke i en af parternes interesse. Bestemmelsen tager især sigte på at give
Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder mulighed for at henlede domstolenes
opmærksomhed på spørgsmål af stor betydning for den ensartede anvendelse af Fællesskabets
konkurrenceret. Hvis Kommissionen benytter sig af denne mulighed, vil den f.eks. kunne gøre
domstolene opmærksomme på sager fra andre medlemsstater, hvor man har behandlet det samme eller et
tilsvarende problem. De nationale domstole er ikke forpligtede til at følge Kommissionens eller en
national konkurrencemyndigheds udtalelse. Kommissionens oplysninger kan dog være nyttige for
domstolene, når de overvejer, om de skal foretage en præjudiciel forelæggelse for EF-Domstolen.

3.5. En rimelig retssikkerhed for virksomhederne

59. Efter den eksisterende forordning nr. 17 kan en aftale eller vedtagelse, der er omfattet af artikel
81, stk. 1, kun opnå retsgyldighed, dvs. at den kan tvangsfuldbyrdes ved en civil domstol, hvis den er
anmeldt til og fritaget af Kommissionen. I praksis afsluttes de fleste anmeldte sager ved en uformel
administrativ skrivelse fra Kommissionens tjenestegrene (et såkaldt »comfort letter«).

60. Forslaget til forordning fjerner de bureaukratiske hindringer, der er forbundet med anmeldelses-
og godkendelsesproceduren, men opretholder samtidig en tilstrækkelig grad af retssikkerhed. Efter det
nye system er aftaler og vedtagelser, der opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3, således automatisk
retsgyldige, og de kan tvangsfuldbyrdes, uden at der kræves nogen administrativ beslutning derom.
Virksomhederne kan derfor støtte sig på civil håndhævelse som en del af en forbedret retssikkerhed, der
er uafhængig af en eventuel administrativ indgriben.

61. Efter forslaget til forordning er det stadig nødvendigt, at virksomhederne vurderer, om deres
forretningstransaktioner er i overensstemmelse med konkurrencereglerne. Efter den eksisterende
forordning nr. 17 foretages denne vurdering af virksomheden, når den udarbejder sin anmeldelse.
Forslaget sidestiller anvendelsen af Fællesskabets konkurrenceregler og reglerne på andre retlige
områder, hvor virksomhederne selv skal fastslå, at deres adfærd er lovlig.
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62. Inden for Fællesskabets konkurrenceret letter gruppefritagelser og Kommissionens meddelelser
og retningslinjer, der afklarer reglernes anvendelse, virksomhedernes arbejde med vurdering af deres
adfærd. Som supplement til den igangværende reform forpligter Kommissionen sig til at gøre en endnu
større indsats på dette område. I denne forbindelse giver artikel 28 i forslaget til forordning
Kommissionen en generel beføjelse til at udstede gruppefritagelsesforordninger. Denne beføjelse vil
sikre, at Kommissionen er i stand til at reagere tilstrækkeligt hurtigt på udviklingen og de skiftende
markedsvilkår.

63. Da flere beslutningstagere vil kunne anvende artikel 81, stk. 3, under den nye ordning, vil rets-
og fortolkningspraksis desuden udvikle sig hurtigt på områder, hvor den ikke tidligere har eksisteret, og
dermed styrke vurderingsgrundlaget. Kommissionen vil bidrage yderligere til denne udvikling ved
fortsat at fastlægge en politik gennem sine egne beslutninger i konkrete sager. Ud over
forbudsbeslutninger kan Kommissionen, når det er i Fællesskabets interesse, på eget initiativ vedtage
beslutninger om, at der ikke er begået nogen overtrædelse. Herved vil Kommissionen kunne fastlægge
sin stilling i en skelsættende sag for at klarlægge retstilstanden for alle virksomheder i samme situation.

64. I de få situationer, hvor der opstår et egentligt problem med hensyn til den retlige fortolkning, er
Kommissionen indstillet på at drøfte konkrete sager med virksomhederne, hvis det er nødvendigt.
Kommissionen har desuden planer om at vejlede virksomhederne i form af udtalelser. For ikke at skade
den planlagte ændring af tyngdepunktet i Kommissionens håndhævelsesarbejde er det dog op til
Kommissionen selv at skønne, om den vil benytte denne mulighed. Kommissionen er ved at udarbejde en
yderligere vejledning, der skal indeholde de kriterier, som den vil lægge til grund for sin behandling af
anmodninger om udtalelser samt de praktiske foranstaltninger i forbindelse hermed.

3.6. Det nuværende stadium i lovgivningsproceduren

65. Kommissionens forslag er forelagt Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale
Udvalg.

66. Forslaget har siden begyndelsen af oktober 2000 været behandlet i en arbejdsgruppe i Rådet. På
Rådets møde den 5. december 2000 noterede industriministrene sig de hidtidige resultater af
arbejdsgruppens arbejde, som vil fortsætte under det svenske formandskab i 2001.

67. Europa-Parlamentet har henvist forslaget til Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål som
det ansvarlige udvalg. J. Evans (PPE/UK) er udpeget til ordfører. Udvalget om Økonomi og
Valutaspørgsmål holdt sit første møde den 21. november 2000. Den 27. februar 2001 blev der afholdt en
offentlig høring, og Europa-Parlamentet forventer at vedtage sin beslutning i juni 2001.

B — Håndhævelse af artikel 81, 82 og 86

1. Artikel 81

1.1. Karteller

68. Karteller er hemmelige horisontale aftaler mellem de vigtigste økonomiske aktører på et givet
marked med henblik på at udelukke den indbyrdes konkurrence, hæve priserne kunstigt og begrænse
udbuddet. Disse forsøg på at erstatte et konkurrencebaseret miljø — drivkraften bag en markedsøkonomi
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— med en koordineret og centralt styret markedsregulering er langt den mest skadelige form for
overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

69. Deltagerne i kartellet går sammen om at skabe en illusion om konkurrence, mens kunderne i
realiteten ikke har noget valg og må betale højere priser. Det har umiddelbar virkning for hele
forsyningskæden og rammer i sidste ende forbrugeren. Internationale karteller anslås at dræne den
europæiske økonomi for flere hundrede millioner euro. Da kartelpriser endvidere ofte fastsættes på
grundlag af den mindst konkurrencedygtige producents omkostninger, fjerner de incitamentet for mere
effektive virksomheder til at forbedre produktkvaliteten, indføre ny teknologi og generelt rationalisere
produktionen og salgsmetoderne.

70. I forbindelse med den økonomiske globalisering, hvor den skade, karteller kan forvolde, bliver
større og større, har Kommissionen understreget, at den fortsat vil bestræbe sig til det yderste for at
afdække og straffe dem. Efter oprettelsen af en specialiseret kartelenhed i december 1998 vil den
gennemgribende revision af forordning nr. 17, som drøftes i øjeblikket, i denne forbindelse være et stort
skridt i retning af en intensivering af EU’s kamp mod karteller. Kommissionen foreslår, at dens
efterforskningsbeføjelser styrkes betydeligt, så den bedre vil kunne tage udfordringen op fra stadigt mere
aktive og sofistikerede karteller.

71. Siden 1998 er antallet af karteller, som Kommissionen har undersøgt, steget markant. De fleste af
disse undersøgelser var endnu ikke afsluttet i 2000 og må forventes at føre til forbud i løbet af 2001. Den
kraftige stigning i antallet af sager er især et resultat af Kommissionens meddelelse om bødefritagelse
eller bødenedsættelse i kartelsager, som blev vedtaget i 1996 ¥22∂. Stadigt flere virksomheder, som er eller
har været involveret i alvorlige konkurrencebegrænsende aktiviteter, overvejer nu, hvilke fordele de vil
kunne få i form af bødefritagelser eller -nedsættelser ved at samarbejde med Kommissionen.

72. Mens undersøgelser af karteller i princippet er fortrolige, indtil en endelig beslutning er vedtaget,
kan der eventuelt udsendes pressemeddelelser under særlige omstændigheder. Det kan f.eks. ske, når en
undersøgelse iværksættes efter klager og/eller, når Kommissionen vil henlede tredjemands
opmærksomhed på en sag. I den forbindelse bekræftede Kommissionen i juli, at den er i færd med at
foretage en undersøgelse i vitaminsektoren. I samme måned meddelte den, at den ville indlede procedure
over for næsten 120 banker og banksammenslutninger på grund af deres mulige deltagelse i fastsættelse
af størrelsen af gebyrer for valutaveksling i euroområdet.

73. Der blev truffet tre formelle beslutninger i 2000, nemlig i sektorerne for søtransport, dyrefoder
og kemikalier.

FETTCSA

74. Den 16. maj 2000 pålagde Kommissionen 15 linjerederier bøder på næsten 7 mio. EUR for
aftaler om ikke at give rabat på deres offentliggjorte takster. Rederierne havde tilsluttet sig den nu
afviklede FETTCSA (Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement) og omfattede
medlemmerne af linjerederikonferencen FEFC (Far Eastern Freight Conference) samt FEFC’s største
konkurrenter. Der var tale om Hapag-Lloyd (Tyskland), Maersk Sealand (Danmark) og P&O Nedlloyd
(Det Forenede Kongerige). Beslutningens adressater drøftede, hvordan de kunne koordinere deres
kommercielle praksis for takster og fragttillæg. Det førte til en aftale om ikke at give rabat på de
offentliggjorte takster ¥23∂.

¥22∂ EFT C 207 af 18.7.1996.
¥23∂ EFT L 268 af 20.10.2000.
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75. Kommissionen fandt, at aftalen var i strid med forbuddet mod karteller i EF-traktatens artikel 81
og afviste rederiernes påstand om, at FETTCSA blot var en »teknisk aftale«, som var tilladt i henhold til
reglerne for søtransport.

76. Kommissionen beregnede bøderne på grundlag af sine offentliggjorte retningslinjer. Hvor en
horisontal prisaftale mellem konkurrenter med meget store markedsandele normalt skal betragtes som en
»meget alvorlig« overtrædelse med bøde på mindst 20 mio. EUR pr. virksomhed, fandt man det i den
foreliggende sag rimeligt blot at betegne overtrædelsen som »alvorlig«. En aftale om ikke at give rabat
fandtes mindre skadelig end egentlige prisaftaler. Der blev også taget hensyn til, at eventuelle skadelige
virkninger måtte formodes at have været kortvarige.

77. Kommissionen tog endvidere hensyn til, at FETTCSA-aftalen blev ophævet umiddelbart efter, at
selskaberne i 1994 havde modtaget klagepunktsmeddelelsen, og at der ikke var afholdt møder, efter at
Kommissionen i 1992 havde sendt en advarselsskrivelse. Ved beregningen af bødernes størrelse tog
Kommissionen også højde for, at parterne i begrænset omfang havde samarbejdet med Kommissionen,
samt for procedurens varighed, der især skyldtes, at der verserede andre vigtigere sager i denne sektor.

Lysinkartellet

78. Den 7. juni pålagde Kommissionen fem virksomheder bøder på i alt 110 mio. EUR for et drive et
verdensomspændende prisfastsættelseskartel for lysin, den vigtigste aminosyre, der tilsættes dyrefoder af
ernæringshensyn (aminosyrer er byggesten af proteiner). I Kommissionens undersøgelse blev det
fastslået, at Archer Daniels Midland Co (USA), Ajinomoto Co (Japan), Cheil Jedang (Korea), Kyowa
Akko (Japan) og Sewon (Korea) fastsatte lysinpriserne på verdensplan, herunder i EØS. For at fastholde
priserne fastsatte de fem virksomheder også salgskvoter og udvekslede følsomme oplysninger i hver fald
i perioden mellem juli 1990 og juni 1995 ¥24∂.

79. Det interessante ved denne beslutning er især den metode, Kommissionen fulgte ved
fastsættelsen af bøderne på ovennævnte niveau. Det fremgår af, at størstedelen af beslutningens retlige
vurdering omhandler spørgsmålet om bødernes størrelse og parternes argumenter herom. I beslutningen
anvendte Kommissionen ikke blot de principper, der blev opstillet i retningslinjerne fra 1998 om
beregning af bøder (herefter kaldet »beregningsmeddelelsen«) ¥25∂. Den anvendte også for første gang sin
meddelelse fra 1996 om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager, idet den tog hensyn til to
karteldeltageres tilbud om samarbejde lige fra undersøgelsens begyndelse samt det mere begrænsede
samarbejde, de øvrige deltagere senere tilbød ¥26∂.

80. Den samordning, der blev forbudt i Kommissionens beslutning, er et klokkerent eksempel på et
decideret pris- og salgskvotakartel, som er ulovligt uden undtagelse. Faktisk har ingen af virksomhederne
bestridt sagens kendsgerninger. De drev et kartel i perioden fra i hvert fald juli 1990 til juni 1995. To
deltagere sluttede sig til kartellet medio juni 1992 (ADM og Cheil Jedang). Kommissionen indledte sin
undersøgelse i juli 1996, kort efter at de amerikanske konkurrencemyndigheder havde anklaget flere af
karteldeltagerne for ulovlig samordning. Det skete, da en af lederne af kartellet (Ajinomoto — den anden
leder var ADM) besluttede at underrette Kommissionen om, at der var tale om et kartel mellem juni 1992
(da ADM gik ind på EØS-markedet for lysin) og juni 1995.

¥24∂ Kommissionens pressemeddelelse IP/00/589 af 7.6.2000.
¥25∂ EFT C 9 af 14.1.1998.
¥26∂ EFT C 207 af 18.7.1996.
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81. For at fastsætte bødernes grundbeløb, foretog Kommissionen i sin beslutning først en vurdering
af, hvor alvorlig overtrædelsen var. Den betegnede kartellet som en meget alvorlig overtrædelse med en
reel indvirkning på det relevante EØS-marked, idet det førte til prisniveauer, som var højere, end det
ellers ville have været tilfældet under normale konkurrencevilkår. Kommissionen forklarer imidlertid, at
der er mulighed for at behandle de fem karteldeltagere forskelligt. Den tager hensyn til de betydelige
forskelle mellem deres størrelse og dermed mellem deres muligheder for at påføre EØS-kunder alvorlig
skade. Den verdensomspændende omsætning benyttes som grundlag for en sammenligning af deres
relative størrelse, fordi det er denne omsætning, Kommissionen kan benytte til at vurdere de pågældende
virksomheders reelle ressourcer og betydning. På dette grundlag placerer Kommissionen på den ene side
ADM og Ajinomoto og på den anden de øvrige tre virksomheder, der er langt mindre. Hvad angår
grovhed, forklarer Kommissionen desuden, at den ikke tager hensyn til de bøder, de amerikanske og
canadiske antitrust-myndigheder har pålagt virksomhederne, fordi disse bøder ifølge myndighederne selv
kun tog hensyn til den konkurrencebegrænsende virkning, som det verdensomspændende kartel havde
inden for deres egne jurisdiktioner. Ud over grovheden er varigheden i henhold til retningslinjerne fra
1998 et parameter for at fastsætte grundbeløbet. I den foreliggende sag er varigheden halvlang (tre til fem
år), og hvert ekstra år indebærer en forøgelse af bødens størrelse med 10 % — igen i henhold til
retningslinjerne fra 1998.

82. Kommissionen har observeret følgende skærpende og formildende omstændigheder. Den
mener, at både ADM og Ajinomoto har spillet en førende rolle. Denne skærpende omstændighed
betyder, at deres bøde forhøjes med 50 %. Kommissionen peger på få formildende omstændigheder i
beslutningen. Cheil Jedangs passive rolle i kartellets afslutningsfase betyder, at virksomheden får
nedsat sin bøde en smule, og at alle karteldeltagerne får et nedslag på 10 % for at have afsluttet
overtrædelsen, så snart en offentlig myndighed (her de amerikanske konkurrencemyndigheder og FBI)
greb ind.

83. Ifølge meddelelsen om bødefritagelse eller bødenedsættelse kan Kommissionen beslutte ikke at
pålægge bøder eller at nedsætte bøderne for parter, som har samarbejdet med Kommissionen under
proceduren. I denne sag har virksomhederne samarbejdet med Kommissionen på forskellige trin i
undersøgelsen og om forskellige perioder, der er omfattet af undersøgelsen af overtrædelsen. Af årsager,
som er forklaret udtømmende i beslutningen, opfylder ingen af virksomhederne betingelserne for at opnå
bødefritagelse, en »meget betydelig« nedsættelse af bøde (dvs. mindst 75 %) eller en »betydelig«
nedsættelse (dvs. mellem 50 % og 75 %). Alle virksomheder får dog en »væsentlig« nedsættelse af deres
bøde (dvs. mellem 10 % og 50 %), fordi de har samarbejdet.

84. Ajinomoto og Sewon er de to virksomheder, der har samarbejdet mest med Kommissionen.
Kartellederen Ajinomoto fremlagte afgørende (men ikke fuldstændige) oplysninger om kartellet, inden
Kommissionen påbegyndte sin undersøgelse. Sewon kom med senere og tilføjede fuldstændige beviser,
hovedsageligt som svar på Kommissionens formelle anmodning om oplysninger. Derfor giver
Kommissionen begge virksomheder den højest mulige nedsættelse af bøden, dvs. 50 %.

85. Kyowa Hakko Kogyo og Cheil Jedang har også fremlagt vigtige, men ikke afgørende, beviser for
kartellets eksistens. Det giver dem en nedsættelse af bøden på 30 %.

86. Endelig har ADM ikke samarbejdet med Kommissionen i den fase af proceduren, hvor der blev
indsamlet oplysninger. Efter at have modtaget Kommissionens klagepunktsmeddelelse oplyste
virksomheden imidlertid Kommissionen om, at den ikke havde væsentlige indvendinger mod
dokumentets indhold. Kommissionen finder, at ADM er berettiget til et nedslag i bøden på 10 %.



38 XXX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2000 — SEK(2001) 694 ENDEL.

KONK. BERETN. 2000

87. Efter vedtagelsen af beslutningen har alle de deltagende virksomheder med undtagelse af
Ajinomoto indledt annullationssøgsmål ved Førsteinstansretten ¥27∂.

Vedtagelse på ny af en beslutning, der blev annulleret af proceduremæssige årsager

88. Den 13. december 2000 vedtog Kommissionen på ny en beslutning om at pålægge den belgiske
virksomhed Solvay S.A. en bøde på 3 mio. EUR for at have deltaget i et sodakartel i slutningen af
1980’erne. Soda er et kemisk produkt, der benyttes ved glasfremstilling. I den pågældende periode havde
Solvay indgået en aftale med en tysk virksomhed, der garanterede sidstnævnte en vis afsætningsmængde,
idet Solvay selv aftog en eventuelt usolgt mængde, for at holde prisen på soda i Tyskland kunstigt oppe.
Dette var i strid med EF-traktatens artikel 85 (nu 81) ¥28∂.

89. Den oprindelige beslutning, hvori Solvay og den tyske virksomhed blev pålagt en bøde, blev
vedtaget den 19. december 1990, men blev endeligt annulleret af Domstolen af rent proceduremæssige
årsager. Beslutningen blev først undertegnet af Kommissionens formand og generalsekretær, efter at den
var blevet meddelt adressaterne. Når Domstolen annullerer en beslutning af rent proceduremæssige
årsager, kan Kommissionen vedtage beslutningen på ny, hvis den i det store hele forbliver uændret i
substansen. Derfor vedtog Kommissionen igen denne beslutning om at pålægge Solvay en bøde. Den
tyske virksomhed ankede ikke den oprindelige beslutning og har betalt sin bøde på 1 mio. EUR.

1.2. Andre former for aftaler

90. Artikel 81 omhandler ikke blot karteller, men også andre former for aftaler mellem
virksomheder, der begrænser eller fordrejer konkurrencen. Det kan være tilfældet ved samarbejdsaftaler
mellem konkurrenter eller distributionsaftaler mellem producenter og detailhandlende. Sådanne aftaler
kan fritages fra forbuddet i artikel 81, hvis betingelserne i artikel 81, stk. 3 er opfyldt. Imidlertid findes
der sager, hvor forbrugernes fordele ved sådanne aftaler ikke er tilstrækkelige til at berettigede den
konkurrencebegrænsning, de medfører. I sådanne tilfælde anmoder Kommissionen parterne om at ændre
eller ophæve deres ordninger. I sidste instans kan Kommissionen kræve, at ordningerne ophæves, hvis de
allerede er indført, og den kan samtidig pålægge bøder.

1.2.1. Alliancer mellem luftfartsselskaber

91. Luftfarten er præget af en række alliancer. Det kan skyldes, at der i øjeblikket findes
lovgivningsmæssige hindringer, som gør det vanskeligt for luftfartsselskaber fra forskellige
medlemsstater at fusionere deres aktiviteter på anden måde. Kommissionen har foretaget en række
undersøgelser af aftaler mellem europæiske luftfartsselskaber, hvilket i 2000 førte til, at der blev indledt
formel procedure mod Qualiflyer-alliancen og Lufthansas og SAS’s samarbejde med Austrian Airlines.
Disse sager er behandlet mere udførligt i denne beretnings afsnit om lufttransport ¥29∂. Kommissionens
undersøgelser af en række andre luftfartsalliancer fortsætter. Der er blandt andet tale om nogle
transatlantiske alliancer.

¥27∂ Sag T-224/00 (ADM), T-220/00 (Cheil), T-223/00 (Kyowa), T-230/00 (Sewon).
¥28∂ Kommissionens pressemeddelelse IP/00/1449 af 13.12.2000.
¥29∂ Kapitel I.C, 2.5.1 om lufttransport. 
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1.2.2. Distributionsaftaler

92. I forbindelse med distributionsaftaler er Kommissionen især opmærksom på risikoen for, at
aftalerne kan føre til en opdeling af EU-markedet, som kan bringe målsætningen om det indre marked i
fare.

Opel

93. Forbrugernes ret til at købe produkter billigere i andre medlemsstater er en af hovedfordelene ved
det indre marked. At Kommissionen er fast besluttet på at garantere denne ret, fremgik af dens beslutning
om at pålægge Opel Nederland B.V. en bøde på 43 mio. EUR ¥30∂. Den nederlandske Opel-importør
blokerede fra september 1996 til januar 1998 eksport af nye biler til endelige forbrugere i andre
medlemsstater. Det er Kommissionens anden større beslutning, idet den første blev rettet til Volkswagen
AG i januar 1998, fordi klager fra forbrugerne fik Kommissionen til at undersøge bilproducenternes og
deres importørers adfærd og pålægge dem store bøder ¥31∂. Det blev således bekræftet, at virksomheders
forsøg på at underminere et velfungerende indre marked udgør en meget alvorlig overtrædelse af EU’s
konkurrenceregler, og at der vil blive slået meget hårdt ned på dem.

JCB

94. Den 21. december 2000 vedtog Kommissionen en beslutning, hvori den fastslog, at
virksomheden JCB Service, der kontrollerer de forskellige filialer af den britiske koncern JC Bamford,
har overtrådt EF-traktatens artikel 81 ¥32∂. Kommissionen fandt, at distributionsaftalerne for
entreprenørmaskinerne af mærket JCB indgået mellem JCB-koncernen og dens 140 eneforhandlere har
til formål at afskærme de nationale britiske, franske, irske og italienske markeder inden for EU. Aftalerne
omfatter adskillige bestemmelser, der begrænser forhandlernes salg uden for deres eksklusivområde. I
Kommissionens beslutning pålægges det JCB Service at bringe overtrædelsen til ophør, og
virksomheden pålægges en bøde på 39,6 mio. EUR.

1.2.3. Miljøaftaler

CECED

95. EF-traktatens artikel 6 siger, at miljøpolitikken skal integreres i Fællesskabets øvrige politikker.
Faktisk er miljømæssige betænkeligheder på ingen måde uforenelige med konkurrencepolitikken,
forudsat at konkurrencebegrænsningerne er af rimeligt omfang og nødvendige for at opfylde de
miljømæssige mål.

96. Dette princip fremgår tydeligt af CECED-beslutningen ¥33∂, hvori Kommissionen for første gang
godkendte en aftale om indstilling af produktion for at gøre produkterne mere miljøvenlige. Deltagerne i
aftalen, dvs. næsten samtlige europæiske producenter og importører af vaskemaskiner til privat brug, vil
indstille produktion og import ind i EU af maskiner med den laveste energieffektivitet for at begrænse
energiforbruget og dermed forureningen fra energiproduktionen.

¥30∂ Beslutning af 20.9.2000 (EFT L 59 af 28.2.2001); pressemeddelelse IP/00/1028 af 20. september 2000. Den 1. december
indbragte Opel Kommissionens beslutning for Førsteinstansretten (sag T-368/00).

¥31∂ Se også kapitel I.C, 1.1.1 om motorkøretøjer.
¥32∂ Kommissionens pressemeddelelse IP/00/1526 af 21.12.2000.
¥33∂ F-1/36.718; EFT L 187 af 26.7.2000; Kommissionens pressemeddelelse IP/00/148 af 11.2.200.
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97. Selv om deltagerne indskrænker deres frihed til at fremstille og markedsføre visse typer
vaskemaskiner og dermed begrænser konkurrencen i henhold til EF-traktatens artikel 81, stk. 1, opfylder
aftalen betingelserne for en fritagelse i medfør af artikel 81, stk. 3. Den sikrer forbrugerne betydelige
fordele og besparelser, især ved at mindske forureningen fra energiproduktionen. I Kommissionens
positive beslutning tages der hensyn til dette positive bidrag til at opfylde EU’s målsætninger på
miljøområdet til fordel for nulevende og kommende generationer.

2. Artikel 82 og 86

98. Artikel 82 forbyder virksomheder med en dominerende stilling på et givet marked at misbruge
denne situation til skade for tredjemand. Et sådant misbrug kan blandt andet bestå i at begrænse
produktionen, benytte urimelige eller diskriminerende priser eller dumpingpriser, koblingssalg og
indførelse af supplerende forpligtelser uden forbindelse med det pågældende produkt eller den
pågældende tjenesteydelse. Kommissionen er af den opfattelse, at virksomheder, der ikke er udsat for
konkurrencepres, gør sig skyldige i en særligt farlig form for misbrug, når de gennem urimelig praksis
forhindrer konkurrenter i at komme ind på markedet eller forsinker deres adgang. Kommissionen er
derfor særligt opmærksom på virkninger af en dominerende stilling på markeder, der netop er blevet
liberaliseret, hvor der er fare for, at det etablerede selskabs adfærd vil fjerne de forventede fordele ved
omstrukturering, innovation eller jobskabelse i forbindelse med disse processer.

99. I artikel 86 understreges det, at konkurrencereglerne også gælder for offentlige virksomheder og
virksomheder, som medlemsstaterne indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder, når anvendelsen af
disse bestemmelser ikke hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet dem.

100. Detaljerede oplysninger om vedtagne beslutninger eller om indledning af formelle procedurer
efter artikel 82 og artikel 86 sammenholdt med artikel 82 er anført i sektorafsnittet af denne beretning
under posttjenester ¥34∂ og lufttransport ¥35∂.

Selektive rabatter i den kemiske industri — Beslutning vedtaget på ny

101. Den 13. december 2000 vedtog Kommissionen på ny to beslutninger om at pålægge den belgiske
virksomhed Solvay S.A. en bøde på 20 mio. EUR og den britiske virksomhed Imperial Chemicals
Industries (ICI) plc en bøde på 10 mio. EUR for misbrug af deres dominerende stilling på markedet for
soda i 1980’erne. Soda er et kemisk produkt, der benyttes til glasfremstilling. I den pågældende periode
havde Solvay og ICI indført et rabatsystem, der skulle beskytte dem mod enhver fare for reel
konkurrence inden for deres respektive »territorier«, dvs. det vesteuropæiske fastland for Solvays
vedkommende og Det Forenede Kongerige og Irland for ICI’s.

102. ICI og Solvay indførte begge et system med såkaldte meromsætningsrabatter (»top-slice«
rebates) for at holde konkurrenterne ude fra markedet. De fleste glasproducenter, som er de største
aftagere af soda, har en hovedleverandør, der dækker størstedelen af deres behov, men vil gerne have en
alternativ leverandør for ikke at blive for afhængige af hovedleverandøren. For at mindske den
konkurrencemæssige betydning af alternative leverandører havde Solvay og ICI udviklet et todelt
prissystem. Hovedleverancerne blev solgt til normalprisen, men de supplerende mængder, kunder ellers
ville have købt af en anden leverandør — meromsætningen — blev tilbudt med en betydelig (og
hemmelig) rabat.

¥34∂ Kapitel I.C, 2.4.3, 2.4.4 og 2.4.5.
¥35∂ Kapitel I.C, 2.5.2.
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103. I nogle tilfælde betød det, at Solvay og ICI tilbød de supplerende mængder til noget nær halv
pris. Det blev gjort klart for kunderne, at særprisen på den supplerende mængde var betinget af, at de
indvilgede i at dække størstedelen af deres behov — eller hele behovet — med indkøb fra den
dominerende producent. Konsekvensen blev, at andre producenter blev udelukket fra reel konkurrence
med Solvay og ICI. For at kunne konkurrere skulle de tilbyde meget store rabatter på hele
salgsmængden, mens Solvay og ICI kun gav rabat på meromsætningen. Kommissionen fandt, at der var
tale om meget alvorlige overtrædelser af artikel 86 (nu artikel 82) og vedtog den 19. december 1990 to
beslutninger om at pålægge virksomhederne, hvad der på det tidspunkt blev betragtet som store bøder.
Domstolen annullerede disse beslutninger af rent proceduremæssige årsager. I sådanne tilfælde kan
Kommissionen vedtage beslutningerne på ny, hvis de i det store hele forbliver uændrede i substansen ¥36∂.

¥36∂ Se også nr. 88.

Boks 2: Konkurrencepolitikkens betydning for forbrugerne

Forbrugerne er ikke de eneste, der nyder godt af konkurrencepolitikken, men de har store fordele.
Når der gælder konkurrenceprægede forhold, forsøger producenterne at tiltrække kunderne ved at
tilbyde dem en lavere pris, højere kvalitet eller bedre service end konkurrenterne. Forbrugerne får
også en fordel på lang sigt, når virksomhedernes bestræbelser for at overgå deres konkurrenter før
eller siden fører til større innovation og effektivitet inden for visse former for produktion. Det er
dog ikke altid let, eller overhovedet muligt, at måle virkningerne af konkurrencepolitiske
beslutninger for forbrugerne. Som nævnt konkurrerer virksomhederne ikke blot om priserne, og
forbrugerne kan få fordel af visse politiske indgreb på mange andre måder, f.eks. i form af større
produktudbud eller bedre kontraktvilkår. I andre tilfælde vedrører konkurrencepolitiske
beslutninger et mellemled i produktion, så den endelige forbruger ikke bliver direkte berørt. Når
det er tilfældet, kan konkurrencebeslutninger skærpe konkurrencen på inputmarkederne og skabe
vilkår, der gør det muligt at sænke prisen på det færdige produkt. Det er dog svært at måle, hvor
stor fordelen er for den endelige forbruger.

I denne beretning vil læseren finde henvisninger til en lang række antitrust- og
fusionsbeslutninger. Nedenfor har vi nævnt nogle af dem, som vi mener kan illustrere, hvilke
fordele forbrugerne kan forventes at få af konkurrencepolitikken.

Beslutningen i sagen mod Opel Nederland B.V.¥1∂ er den anden store sag om hindringer for
parallelimport af biler. Den første blev truffet i sagen mod Volkswagen i 1998 ¥2∂. Beslutningen
pålægger den nederlandske Opel-importør at ophæve foranstaltninger, der forhindrer forbrugere
fra andre medlemsstater i at købe nye biler af Opel-mærket til umiddelbar videreeksport eller gør
det vanskeligt for dem. Denne beslutning skal garantere forbrugerne ret til uhindret at købe en bil i
en medlemsstat, hvor priserne er lave. Hvis parallelimporten bliver omfattende, vil det lægge et
vist pres på bilproducenterne om at sænke bilpriserne i de medlemsstaterne, hvor de er højere.
Parallelimport kunne også give bilforhandlerne et incitament til at forbedre deres service og
tilbyde andre fordele. 

¥1∂ Se også nr. 106. 
¥2∂ EFT L 124 af 23.4.1998.
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I sagen Telefónica/Sogecable/Audiovisual Sport ¥1∂, der handlede om markedet for rettigheder til
transmission af fodbold via betalings-tv i Spanien, greb Kommissionen ind og annullerede en
aftale om fastsættelse af prisen på fodboldkampe via pay-per-view i Spanien. I begyndelsen af
september 2000, hvor den nye fodboldsæson begyndte, var der tegn på meget hård konkurrence
mellem tv-selskaberne i form af tilbud på udbuddet af fodboldkampe. Disse tilbud var rettet mod
nye abonnenter, men der var også tegn på, at nogle kabel-tv-selskaber sænkede deres priser
betydeligt for alle kategorier af kunder. Senere sænkede den spanske operatør af digitalt
jordbaseret tv sine priser på fodboldkampe via pay-per-view med op til 50 %. Takket være
Kommissionens indgreb får forbrugerne også langt mere at vælge imellem. Fodboldrettigheder,
som operatørerne af satellitbaseret digital-tv tidligere havde eneret på, vil nu også blive tilbudt
andre tv-selskaber, og dermed vil der blive et betydeligt udbud af fodbold på alle tre digitale
transmissionssystemer — satellit-tv, jordbaseret tv og kabel-tv.

Fusionen mellem de tyske elselskaber Veba og Viag ¥2∂ blev gjort betinget af, at parterne opfyldte
deres strenge tilsagn om frasalg fuldt ud. Det skete for at sikre, at konkurrencen på det netop
liberaliserede tyske elmarked ikke skulle blive udelukket ved oprettelsen af et dominerende
duopol mellem Veba/Viag og deres største konkurrent, RWE. Under behandlingen af sagen
arbejdede Kommissionen tæt sammen med det tyske Bundeskartellamt, som skulle undersøge
den parallelle fusion mellem RWE og VEW, der blev godkendt på lignende betingelser. Som
følge heraf vil de tyske elforbrugere fortsat nyde godt af konkurrence om elforsyningen, hvilket
allerede har ført til betydelige prisfald både for erhvervskunder og private, efter at elselskabernes
regionale monopoler blev afskaffet ved lov for to år siden. Uden de skrappe betingelser, som
Kommissionen og Bundeskartellamt stillede, ville de to fusioner have skabt en situation, hvor de
tyske priser på grund af manglende konkurrence må formodes igen at ville været steget til deres
tidligere niveau. Dette ville have modvirket fordelene ved liberaliseringen. Skærpet konkurrence
om elforsyningen som følge af liberaliseringen kan også medføre en forbedring af selskabernes
service (f.eks. el, gas, vand m.m. under ét, flere leverandører at vælge imellem for forbrugerne,
»grøn« elektricitet m.m.).

Kommissionen stillede også betingelser for at godkende fusion mellem TotalFina og Elf
Acquitaine ¥3∂, der kunne have begrænset den effektive konkurrence på en række
produktmarkeder i Frankrig. Der var tale om vitale markeder for forbrugerne, som f.eks.
engrosmarkedet for brændsel til opvarmning af private boliger, detailmarkedet for LPG og
salget af motorbrændstoffer på de franske motorveje. Frasalget af en stor del af det fusionerede
selskabs investeringer i transport- og lagerlogistik vil give ikke-integrerede producenter
mulighed for fortsat at være konkurrencedygtige på detailmarkedet for boligopvarmning og for
LPG og dermed holde priserne nede. På markedet for salg af brændstof på motorvejene vil
frasalget af 70 tankstationer bevare de effektive konkurrencevilkår og gør det muligt for en stor
detailkæde (Carrefour) at komme ind i en sektor, der traditionelt er monopoliseret af
energikoncerner. Dette sidste aspekt skulle skærpe konkurrencen ikke blot om priserne, men
også om udbuddet af nye former for kundeservice.

¥1∂ Se også nr. 220. 
¥2∂ Se også nr. 261.
¥3∂ Se også nr. 257.
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C — Gennemgang af individuelle sektorer

1. Basisindustrier, forbrugs- og investeringsgoder

1.1. Motorkøretøjer

104. Forordning (EF) nr. 1475/95 ¥37∂ fritager salgs- og serviceaftaler indgået mellem bilfabrikanter og
deres forhandlere fra forbuddet i traktatens artikel 85 (nu artikel 81). Salget af motorkøretøjer er
kendetegnet ved en kombination af eneforhandling og selektivt salg, hvilket vil sige, at salget
udelukkende foregår gennem autoriserede forhandlere, der tildeles et eneforhandlingsområde (eller et
område med et salgsnet bestående af kun et begrænset antal forhandlere), og at salg til ikke-autoriserede
mellemhandlere er forbudt. Gruppefritagelsen blev indrømmet med den begrundelse, at der herskede en
effektiv inter- og intrabrandkonkurrence inden for motorkøretøjssektoren, at forhandlernes kommercielle
frihed ville blive styrket, og at systemet ville være til fordel for forbrugerne. Fritagelsen udløber den
30. september 2002.

105. Forordningen indeholder flere bestemmelser, der tjener til at skærpe konkurrencen på markedet
for forhandling af biler og reservedele, således at forbrugerne kan udnytte alle potentielle fordele af det
indre marked, bl.a. ved at give dem mulighed for at foretage indkøb i udlandet.

1.1.1. Anvendelse af gruppefritagelsesforordningen i 2000: overtrædelser

106. Trods ovennævnte bestemmelser måtte Kommissionen, i sagen vedrørende Opel ¥38∂, konstatere,
at det ikke altid forholder sig således. Importøren af Opel-biler i Nederlandene, Opel Nederland B.V., der
er et datterselskab af General Motors Nederland B.V., traf nemlig i perioden fra september 1996 til
januar 1998 en række foranstaltninger med det formål at begrænse eller forhindre forhandlernes salg til
endelige forbrugere og videreforhandlere i andre medlemsstater. Der var tale om en meget alvorlig
overtrædelse af reglerne for det indre marked, der er en af EU’s centrale målsætninger. Med henvisning
til overtrædelsens grovhed og varighed pålagde Kommissionen Opel Nederland B.V. en bøde på 43 mio.
EUR. Efter beslutningen i Volkswagen-sagen i 1998 ¥39∂ er Opel-beslutningen den anden betydningsfulde
beslutning vedtaget mod en bilfabrikant, siden forordning (EF) nr. 1475/95 trådte i kraft.

107. Førsteinstansretten bekræftede i sin dom af 6. juli 2000 ¥40∂ i sagen vedrørende Volkswagen, at
overtrædelser af denne art er meget alvorlige, da de hindrer forbrugerne i at udnytte alle de fordele, der
følger af det indre marked. Førsteinstansretten bekræftede substansen i Kommissionens beslutning, men
udtalte samtidig, at Kommissionen ikke havde ført tilstrækkelig bevis for to af de fem omstridte
foranstaltninger. Retten byggede sin beregning af bødens størrelse på en varighed af tre år mod de ti år i
Kommissionens beslutning og reducerede bøden fra 120 mio. EUR til 90 mio. EUR.

108. Kommissionen er i færd med at behandle andre sager, der implicerer bilfabrikanter, som fik
tilsendt klagepunktsmeddelelser i 1999, samt andre sager vedrørende foranstaltninger, der er blevet
iværksat for at hindre eller begrænse den grænseoverskridende handel.

¥37∂ Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95 af 28. juni 1995 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier
af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer.

¥38∂ Beslutning af 20. september 2000 (EFT L 59 af 28.2.2001). Pressemeddelelse IP/00/1028 af 20. september 2000. Den
1. december 2000 indbragte Opel en klage for Førsteinstansretten mod Kommissionens beslutning (sag T-368/00).

¥39∂ Beslutning af 28. januar 1998 (EFT L 124 af 25.4.1998). Pressemeddelelse IP/98/94 af 28. januar 1998.
¥40∂ Sag T-98/273 (se pressemeddelelse IP/00/725 af 6. juli 2000). Den 14. september 2000 appellerede Volkswagen

Førsteinstansrettens dom til Domstolen (sag C-338/00).
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109. Et særligt kendetegn ved sagerne vedrørende Opel og Volkswagen og andre aktuelle
undersøgelser er, at de blev iværksat som følge af klager. Kommissionen modtager hvert år i hundredvis
af breve fra forbrugere og autoriserede mellemhandlere, der beretter om de vanskeligheder, de er løbet
ind i i forbindelse med køb af et køretøj i en anden medlemsstat. Det er med udgangspunkt i oplysninger
som disse, at Kommissionen har foretaget flere uanmeldte kontrolundersøgelser hos forskellige
bilfabrikanter.

1.1.2. Generel vurdering af anvendelsen af forordningen

110. Ifølge artikel 11 i forordning (EF) nr. 1475/95 skal Kommissionen regelmæssigt vurdere den
virkning, som fritagelsen af forhandlingssystemet har på prisforskellen mellem de forskellige
medlemsstater, og udarbejde en rapport om virkningerne af forordningen inden udgangen af 2000.

111. Kommissionen udarbejder to gange om året en rapport om forskellene mellem bilpriserne (ekskl.
afgifter) i de forskellige medlemsstater. Rapporterne bygger på oplysninger afgivet af bilfabrikanterne i
maj og november hvert år ¥41∂. For så vidt angår perioden fra november 1999 til maj 2000 fandt
Kommissionen, at der fortsat optrådte store prisforskelle (ekskl. afgifter) på nye biler inden for EU. De lå
i gennemsnit på omkring 20 %.

112. Kommissionen har ligeledes foretaget en vurdering af virkningerne af gruppefritagelsesforordningen.
Den vedtog en beretning herom den 15. november ¥42∂. Formålet med vurderingen var at undersøge,
om de hypoteser, som gruppefritagelsesforordningen bygger på, stadig er gyldige, og at se nærmere
på det fritagne distributionssystems indvirkning på udviklingen i prisforskellene, kvaliteten af den
service, der ydes forbrugerne, og, mere generelt, det indre marked for salg og eftersalgsservice af
nye køretøjer.

113. Beretningen bygger på svarene på de spørgeskemaer, som Kommissionen udsendte til
bilfabrikanter, forbrugerorganisationer, forhandlere, uafhængige værksteder, uafhængige importører,
mellemhandlere, reservedelsproducenter og visse virksomheder, der opererer på Internettet. Den bygger
endvidere på en række undersøgelser af nyere dato vedrørende bilindustrien og dens forhandlingssystem,
Kommissionens egen halvårlige rapport om prisforskellene medlemsstaterne imellem og dens erfaringer
med håndteringen af konkurrenceproblemer som led i kontrollen med overholdelse af traktatens
artikel 81 og 82 ¥43∂.

114. Beretningen konkluderer, at fritagelsesforordningen kun har leveret nogle af de forventede
resultater. Desuden synes nogle af de hypoteser, som Kommissionen byggede forordningen på, nu at
være tvivlsomme. Det system, der blev fritaget, synes endvidere at kunne lægge en alvorlig bremse på
udviklingen af nye salgsmetoder, f.eks. salg via Internettet.

115. Efter vedtagelsen af denne beretning blev alle interesserede parter opfordret til at fremsætte deres
bemærkninger til den. Det skete bl.a. på en høring den 13. og 14. februar 2001. Kommissionen har

¥41∂ Rapporterne fås på Kommissionens kontorer i medlemsstaterne og kan desuden konsulteres på følgende internetadresse:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/#prices Kommissionen meddeler ligeledes pressen resultaterne af sine
prisundersøgelser (se pressemeddelelse IP/00/121 af 7. februar 2000 og IP/00/781 af 13. juli 2000).

¥42∂ Beretning om vurdering af forordning (EF) nr. 1475/95 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af
salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer (KOM(2000) 743 endelig af 15.11.2000. Beretningen er ligeledes
tilgængelig på følgende internetadresse: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/

¥43∂ Se også XXIX beretning om konkurrencepolitikken, nr. 145 og 146.
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desuden opfordret alle interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til to konsulentfirmaers
undersøgelser af forhandlingssystemet inden for motorkøretøjsindustrien ¥44∂.

116. Kommissionen agter inden udgangen af 2001 at fremsætte forslag til de nærmere regler for
forhandling og service af nye køretøjer, som skal træde i kraft, når forordning (EF) nr. 1475/95 udløber.

1.1.3. Den strukturelle udvikling inden for sektoren

117. Motorkøretøjssektoren er i dag kendetegnet ved, at der indgås flere og flere samarbejdsaftaler
mellem bilfabrikanter. Eksempelvis anmeldte General Motors og Fiat, foruden udvekslingen af aktier,
deres samarbejde inden for transmissionssystemer, indkøb af komponenter og reservedele, finansielle
tjenesteydelser rettet mod deres forhandlere og kunder, udvikling af en fælles platform samt forsknings-
og udviklingsprogrammer knyttet til produktionen af personbiler og lette erhvervskøretøjer.
Kommissionen fandt, at betingelserne for en fritagelse i henhold til EU’s konkurrenceregler var til
stede ¥45∂.

118. Denne strukturelle udvikling inden for bilindustrien manifesterer sig også i form af fusioner,
virksomhedsovertagelser, joint venture-selskaber mellem komponentleverandører ¥46∂ og en tiltagende
integration mellem bilfabrikanter ¥47∂. Som en anden bemærkelsesværdig udvikling kan nævnes
etableringen af business-to-business (B2B) internetplatforme mellem bilfabrikanter og
komponentleverandører med det formål at forøge stordriftsfordelene på indkøbssiden og optimere
forsyningskæden og produktionsprocesserne hos såvel komponentleverandørerne som bilfabrikanterne. I
eksempelvis platformen COVISINT deltager på den ene side General Motors, Ford, Daimler Chrysler,
Renault, Nissan og Toyota og på den anden side BASF, Delphi Automotive, Federal Mogul, Johnson
Controls, Lear Corporation og Yazaki International. Kommissionen vil gennemføre en grundig
undersøgelse af COVISINT, idet der blandt parterne til aftalen optræder en række betydningsfulde
virksomheder, bl.a. nogle store bilfabrikanter.

1.2. Motorbrændstof

119. Den dramatiske prisstigning på motorbrændstof i 2000 satte gang i en offentlig debat om
konkurrenceforholdene inden for denne sektor. Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder
mødtes for at drøfte anvendelsen af konkurrencereglerne inden for denne sektor på både nationalt plan og
EU-plan. Det første møde blev afholdt den 29. september, hvor de nationale myndigheder og
Kommissionen udvekslede erfaringer. Dette møde blev fulgt op af et nyt møde den 29.
november ¥48∂. De nationale myndigheder i flere medlemsstater skred i årets løb ind mod overtrædelser af
konkurrencelovgivningen inden for motorbrændstofsektoren på deres område. De italienske og svenske
konkurrencemyndigheder vandt retssager mod karteller, og de tyske konkurrencemyndigheder vedtog en
beslutning om prisdiskrimination ¥49∂.

¥44∂ Undersøgelserne findes på internetadressen: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/ Undersøgelsen »The
natural link between sales and service« stammer fra Autopolis, og undersøgelsen »Car price differentials in the European
Union: An economic analysis« blev gennemført af Hans Degryse og Frank Verboven (K.U. Leuven og CEPR).

¥45∂ Kommissionens pressemeddelelse IP/00/932 af 16.8.2000. 
¥46∂ Fusionssager M.1870 ZF/Brembo/DFI, M.1929 Magnetti Marelli/Seima, M.2036 Valeo/Labinal, M.2046 Valeo/Robert

Bosch, M.2066 Dana/Getrag og M.2102 Magnetti Marelli.
¥47∂ Fusionssager M.1998 Ford/Land Rover og M.1847 GM/Saab.
¥48∂ Memo/00/55 af 20.9.00, Kommissionens pressemeddelelse IP/00/1090 af 29.9.2000 og IP/00/1391 af 30.11.2000.
¥49∂ Mere udtømmende oplysninger herom findes i rapporterne fra de pågældende nationale konkurrencemyndigheder.



46 XXX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2000 — SEK(2001) 694 ENDEL.

KONK. BERETN. 2000

120. Der blev opnået enighed om, at de nationale myndigheder bør fokusere på retsforfølgelse af
karteller, da erfaringerne viser, at når der optræder priskarteller inden for denne sektor, opererer de på
nationalt eller regionalt plan. De nationale konkurrencemyndigheder blev også opfordret til at
undersøge spørgsmålet om vertikale begrænsninger på deres nationale markeder, herunder navnlig
fænomenet markedsafskærmning. Motorbrændstofsektoren i Europa er kendetegnet ved eksklusive
leveringsaftaler mellem detailforhandlerne og leverandørerne. Den samlede effekt af disse aftaler kan
forhindre nye og ikke-integrerede selvstændige virksomheder i at trænge ind på markedet (den såkaldte
»afskærmningseffekt«). Den nye gruppefritagelsesforordning om vertikale begrænsninger ¥50∂ har
halveret den maksimalt tilladte varighed af klausuler om konkurrenceforbud fra ti til fem år, hvilket
forhåbentligt vil åbne markedet mere op. Kommissionen og de nationale myndigheder vil arbejde
sammen om vurderingen af udviklingen på dette marked.

121. Kommissionen har for sin part iværksat en undersøgelse af situationen for ikke-integrerede
selvstændige virksomheder i flere medlemsstater. Det er vigtigt at sikre, at selvstændige virksomheder
får en reel chance for at trænge ind på motorbrændstofmarkedet, da de markeder, hvor der er mange
selvstændige udbydere (f.eks. i Frankrig, Det Forenede Kongerige og Tyskland), er mere
konkurrencepræget end markeder domineret af vertikalt integrerede udbydere.

2. Netværksindustrier

2.1. Gas

122. I 2000 blev der gjort store fremskridt med virkeliggørelsen af et indre marked for gas. Den
10. august 2000 skulle gasdirektivet (98/30/EF) være gennemført i den nationale lovgivning.
Gasdirektivet foreskriver bl.a. følgende:

— Monopolrettigheder (f.eks. importmonopoler) skal afskaffes.

— Der skal indføres en ordning for tredjeparters adgang til nettet (som giver privilegerede gaskunder
mulighed for at benytte det eksisterende gasnet).

— Markedet skal gradvist liberaliseres (pr. august 2000 skulle mindst 20 % af det samlede årsforbrug
på det nationale gasmarked være liberaliseret).

— Opsplitning af vertikalt integrerede selskaber (som en minimum skal der føres særskilte regnskaber
for gasselskabernes transmissions-, distributions- og lageraktiviteter).

123. Formålet med liberaliseringen er at skabe større konkurrence på gasmarkederne ved at give
kunderne mulighed for at skifte leverandør. Liberaliseringen af gasmarkederne i EU vil, ligesom
liberaliseringen af elektricitetsmarkedet, få indflydelse på konkurrencepolitikken. EU’s konkurrencepolitik
vil supplere politikken vedrørende det indre marked, således at liberaliseringen bliver en realitet for
forbrugerne.

124. Elleve medlemsstater gennemførte gasdirektivet til tiden. Tre medlemsstater opfyldte
overhovedet ikke deres forpligtelse (Frankrig, Luxembourg og Portugal), og en enkelt medlemsstat
gennemførte det ikke fuldt ud (Tyskland), Kommissionen besluttede derfor at indlede sager mod disse
fire medlemsstater.

¥50∂ Se også kapitel I.A, punkt 1.
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125. Blandt de medlemsstater, der har gennemført direktivet, har de fleste valgt direktivets
konkurrencefremmende løsninger med hensyn til netadgang. De fleste har valgt en reguleret ordning for
tredjepartsadgang, mens resten har valgt en forhandlingsordning eller en kombination af de to ordninger.

126. Mange medlemsstater har gennemført en større liberalisering end påkrævet i henhold til
direktivet. I stedet for blot at åbne 20 % af markedet op, hvilket er minimumskravet i henhold til
direktivet, agter lande som Det Forenede Kongerige og Tyskland at liberalisere markedet 100 %. I de
kommende år forventes en række andre medlemsstater at følge dette eksempel og åbne markedet helt op.
Det drejer sig om Østrig, Belgien, Italien, Nederlandene, Spanien og Sverige. I gennemsnit var 80 % af
den samlede efterspørgsel efter gas blevet liberaliseret i august 2000.

127. Skønt liberaliseringen af gasmarkedet har taget en opmuntrende start, og skønt et højt
gennemsnit for liberaliseringen er et opmuntrende tegn og en meget vigtig forudsætning for, at aftagerne
vil kunne udnytte deres valgfrihed, er der imidlertid ikke dermed skabt nogen garanti for et
konkurrencepræget gasmarked i Europa eller for, at aftagerne vil kunne udnytte liberaliseringen til fulde.
Der er derfor stadig behov for en betydelig indsats for at gøre det indre gasmarked til en realitet.

128. De fleste medlemsstater har valgt at oprette en særskilt tilsynsmyndighed, som skal
overvåge gasindustrien og navnlig sikre tredjepartsadgangen. Kommissionen arbejder tæt sammen med
disse myndigheder. Inspireret af det såkaldte »Firenze-forum« dannede Kommissionen et
gasreguleringsforum, som mødtes to gange i Madrid i løbet af året. I dette forum deltager repræsentanter
for samtlige medlemsstater, de nationale tilsynsmyndigheder, transmissionssystemoperatører og
gasselskaber, og det danner ramme for drøftelser om harmoniseringen af industriens standarder og
regulering. I løbet af året beskæftigede forummet sig hovedsageligt med oprettelsen af en uafhængig
europæisk sammenslutning af transmissionssystemoperatører og med netværksspørgsmål, herunder
indrømmelsen af tredjepartsadgang og prissætning ved transmission på tværs af grænserne samt tekniske
spørgsmål vedrørende interoperabilitet. Forummet besluttede også at nedsætte en arbejdsgruppe for at
sætte skub i drøftelserne om bl.a. transmissionsgebyrer, afbalancering og lageradgang.

129. På Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts besluttede Det Europæiske Råd
»at sætte mere skub i liberaliseringen på områder såsom gas ...« ¥51∂. Kommissionen vil derfor forelægge
Det Europæiske Råd et nyt forslag til direktiv på mødet i Stockholm i marts 2001 ¥52∂ med henblik på at få
fuldendt det indre marked for gas.

130. Med hensyn til håndhævelsen af konkurrencereglerne beskæftigede Kommissionen sig i 2000
hovedsageligt med sager om samarbejdsaftaler blandt producenter og udbydere af accessoriske tjenester
og med langfristede forsyningsaftaler ¥53∂.

131. Kommissionens undersøgelser viste, at strukturen på de europæiske gasmarkeder ikke er særlig
befordrende for konkurrence. Markederne er karakteriseret ved horisontale og vertikale demarkationer,
der bl.a. er resultatet af langfristede forsyningsaftaler mellem deltagerne i en veletableret vertikal
forsyningskæde, der strækker sig fra gasproducenterne til de endelige forbrugere. 

132. Den vertikale demarkation indebærer, at den enkelte operatør har sin egen veldefinerede funktion
og plads i forsyningskæden og almindeligvis afholder sig fra at trænge ind på sine kunders og/eller

¥51∂ Formandskabets konklusioner, Lissabon, 23.-24. marts 2000.
¥52∂ Se Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om den seneste udvikling i gennemførelsen af det indre

elektricitetsmarked (KOM(2000) 297 endelig af 16.5.2000).
¥53∂ Se kapitel II vedrørende GN/Endesa.
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leverandørers markeder (f.eks. ingen direkte salg fra producenter til de endelige aftagere). Den
horisontale demarkation betyder, at den enkelte importør/grossist og/eller regionale/lokale distributør har
sit eget traditionelle forsyningsområde og — i hvert fald i dag — ikke forsøger at trænge ind på
tilstødende forsyningsmarkeder.

133. Kommissionen erfarede også, at de fleste markeder i forudgående led (efterforskning,
produktion, salg til grossister) er karakteriseret ved forskellige former for samarbejde mellem
konkurrenter. De fleste markeder i efterfølgende led (distribution, transmission, oplagring) er højst
nationale markeder. De domineres almindeligvis af tidligere monopolselskaber, der for det meste er
opbygget som vertikalt integrerede selskaber og kontrollerer de rørledninger, der normalt er og med al
sandsynlighed vil forblive naturlige monopoler.

134. Ved fastsættelsen af sine konkurrencepolitiske prioriteringer for fremtiden vil Kommissionen
tage hensyn til den aktuelle markedsstruktur. Den er af den opfattelse, at der kun kan indføres
konkurrence på gasmarkedet, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

— Udbyderne skal frit kunne konkurrere om kunder.

— Kunderne skal frit kunne skifte udbyder.

— Der skal indføres og fastholdes en ikke-diskriminerende og omkostningsægte ordning for
tredjepartsadgang.

135. I de kommende år vil Kommissionen først og fremmest koncentrere sig om de sager, der kan
være med til at styrke konkurrencen på markedet. Der vil således blive givet prioritet til sager, der kan
bidrage til at bringe en ende på fælles markedsføringsaktiviteter på markeder i forudgående led (f.eks.
fælles salg). Det samme gælder sager, der begrænser aftagerens mulighed for at afsætte gas uden for et
bestemt område eller til bestemte forbrugere. Disse sager er særlig vigtige for virkeliggørelsen af det
indre gasmarked.

136. Et andet område, der vil blive opprioriteret, er netadgangsproblematikken. Uden en effektiv
ordning for tredjepartsadgang kan forbrugerne ikke skifte udbyder, og udbyderne kan ikke levere gas til
forbrugere, der ønsker at skifte udbyder. I overensstemmelse med de generelle principper i EU’s
konkurrenceregler vil Kommissionen fokusere på de grænseoverskridende aspekter, mens de nationale
myndigheder opfordres til at beskæftige sig med sager af national dimension.

2.2. Elektricitet

137. Dette var det andet år for liberaliseringen af elmarkedet. Elleve medlemsstater har i fuldt omfang
gennemført direktivet fra 1996. Blandt de resterende fire medlemsstater har tre endnu ikke udformet alle
de lovtekster, der er nødvendige for, at markedsdeltagerne kan vide, hvor de står. En enkelt medlemsstat
har indtil 2001 fortsat dispensation fra direktivet. De procedurer efter traktatens artikel 226, som
Kommissionen besluttede at indlede over for medlemsstater, der enten var forsinket eller kun havde
gennemført direktivet delvist, er endnu ikke afsluttet.

138. Den 10. maj vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
fremme af elektricitet fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet ¥54∂. Det

¥54∂ KOM(2000) 279 endelig.
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strategiske mål med forslaget er at skabe rammerne for en væsentlig stigning på mellemlang sigt i
andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder i EU og at lette denne elektricitets adgang til det indre
marked for elektricitet. For at nå dette mål foreslås det i direktivet, at medlemsstaterne træffer de
nødvendige foranstaltninger, herunder offentlige støtteforanstaltninger, til at sikre, at elektricitet fra
vedvarende energikilder kommer til at repræsentere omkring 22 % af det samlede elektricitetsforbrug i
EU i 2010.

139. Med hensyn til håndhævelsen af EU’s konkurrenceregler koncentrerede Kommissionen sig især
om to typer sager. Det drejede sig for det første om sager vedrørende de kontraktlige bånd mellem
elektricitetsproducenter, der er blevet konkurrenter i kraft af liberaliseringen. Der kan især nævnes en
undersøgelse af forbindelserne mellem Electricité de France og Compagnie Nationale du Rhône, der
tidligere var henholdsvis det franske monopolselskab og en lille lokal elektricitetsproducent.

140. Dernæst beskæftigede Kommissionen sig med spørgsmålet om adgang til overbelastede
samkøringslinjer, dvs. de linjer, der benyttes til at forbinde forskellige medlemsstaters elektricitetsnet ¥55∂.
Efter indgreb fra Kommissionen blev adgangen til de kabler, der forbinder de skandinaviske landes og
Tysklands højspændingsnet, forbedret. Kommissionen vil også se nærmere på andre samkøringslinjer
mellem forskellige medlemsstater, f.eks. samkøringslinjerne mellem Det Forenede Kongerige og
Frankrig, mellem Belgien og Nederlandene, mellem Tyskland og Nederlandene og mellem Frankrig og
Spanien.

141. I 2000 behandlede Kommissionen sin første større fusionssag vedrørende elektricitetsmarkederne ¥56∂.

142. Retningslinjerne for behandling af strandede omkostninger i henhold til statsstøttereglerne ligger
endnu ikke klar. De forventes vedtaget i første halvdel af 2001.

143. Ligesom for gasmarkedernes vedkommende besluttede Det Europæiske Råd i Lissabon den 23.
og 24. marts 2000 »at sætte mere skub i liberaliseringen på områder såsom ... elektricitet ...« ¥57∂.
Kommissionen vil derfor forelægge Det Europæiske Råd et nyt forslag til direktiv på mødet i Stockholm
i marts 2001 ¥58∂ med henblik på at få fuldendt det indre marked for elektricitet.

2.3. Telekommunikation

2.3.1. Konsolidering af liberaliseringsdirektiverne

144. Som led i den generelle revision af sektordirektiverne vedtog Kommissionen den 12. juli et
udkast til direktiv om samling i en enkelt tekst af alle ikke-forældede bestemmelser i direktiv 90/388/
EØF som ændret ved direktiverne 94/46/EF, 95/51/EF, 96/2/EF, 96/19/EF og 1999/64/EF. Eftersom
liberaliseringen af telekommunikationsmarkederne i Europa nu stort set er på plads, er det kun de
bestemmelser, der er nødvendige for at sikre opfyldelsen af direktivets målsætninger, der vil blive
bevaret. Direktivudkastet pålægger ikke medlemsstaterne nye forpligtelser. Flere definitioner er blevet
ændret for at tage hensyn til den seneste teknologiske udvikling på telekommunikationsområdet.

¥55∂ Se også anden del vedrørende Skagerrak cable og Kommissionens pressemeddelelse IP/01/30 af 11.1.2001.
¥56∂ Se nr. 261 vedrørende VEBA/VIAG-sagen.
¥57∂ Formandskabets konklusioner, Lissabon, 23.-24. marts 2000.
¥58∂ Se Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om den seneste udvikling i gennemførelsen af det indre

elektricitetsmarked (KOM(2000) 297 endelig af 16.5.2000).
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145. Den endelige vedtagelse af det nye direktiv vil finde sted samtidig med vedtagelsen af seks andre
forslag til harmoniseringsdirektiver, som Kommissionen vedtog samme dag.

2.3.2. Sjette rapport om gennemførelse af direktiverne

146. Den 7. december vedtog Kommissionen sin sjette rapport om gennemførelsen af EU’s lovpakke
for telesektoren ¥59∂. Rapporten gør status over anvendelsen af liberaliserings- og harmoniseringsdi-
rektiverne i medlemsstaterne.

147. Efter tre år med fuldt liberaliserede teletjenester bekræfter rapporten, at konkurrencen har
bidraget til at forøge GSM-dækningsgraden, der har nået 70 % i en enkelt medlemsstat, og ingen steder
ligger under 39 %. Taksterne for både privatkunder og erhvervskunder falder støt. På engrosmarkedet
falder den samlede pris på faste kredsløb til stadighed, navnlig hvor der forekommer konkurrencepres.
Mens disse priser er faldet betydeligt siden 1997, varierer den årlige leje for både nationale og
internationale linjer kraftigt fra medlemsstat til medlemsstat. Siden liberaliseringen er samtrafiktaksterne
faldet med 6,5 % for enkelttransit og med 20,2 % for dobbelttransit, mens taksterne for lokal samtrafik
ikke har ændret sig.

148. I samme rapport peger Kommissionen også på en række uløste problemer. For det første er
procedurerne for udstedelse af tilladelser stadig langvarige og bureaukratiske i flere medlemsstater, og de
hermed forbundne gebyrer er ofte stadig for høje. Dette udgør en hindring for indtrængning på markedet.
Med hensyn til samtrafik beklager nye operatører sig over, at tilsynsmyndighederne ikke altid er
tilstrækkeligt kompetente til at kunne verificere, om de historiske operatørers priser afspejler de faktiske
omkostninger. Kun meget få medlemsstater har indført de fornødne instrumenter til at kontrollere
regnskaberne. Endelig er der i visse medlemsstater stadig alvorlige problemer med udligningen af
abonnementsafgiften, således at prisen for adgang til abonnentnettet faktisk er steget.

2.3.3. Meddelelse om taletelefoni via Internettet

149. I meddelelsen fra 1998 om taletelefonitjenester via Internettet hed det, at den ville blive revideret
i 2000 i lyset af udviklingen på markedet. Kommissionen afholdt en offentlig høring og vedtog en ny
meddelelse den 20. december ¥60∂. Den nye meddelelse skal ikke erstatte meddelelsen fra 1998, hvis
konklusioner står ved magt, indtil de nye lovrammer træder i kraft i 2002. Meddelelsen tjener først og
fremmest til at opklare visse uklare punkter.

150. Det er stadig Kommissionens opfattelse, at teletjenester på Internettet normalt falder uden for
definitionen på taletelefoni, og at de derfor ikke kan underkastes reglerne for taletelefoni. Men når
tjenesten, i kraft af sin kvalitet og pålidelighed, udgør en perfekt erstatning for taletelefoni fremført på
traditionel vis, er der ingen grund til, at operatøren ikke skal følge de regler, der gælder for taletelefoni.

2.3.4. Kontrol med gennemførelsen af direktiverne

151. Kommissionen har fortsat overvågningen af den konkrete gennemførelse af liberaliserings-
direktiverne i medlemsstaterne og lovgivningsarbejdet i Grækenland, hvor den ekstra frist for indførelse
af konkurrence udløb den 31. december.

¥59∂ KOM(2000) 814 endelig.
¥60∂ EFT C 369 af 22.12.2000.



XXX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2000 — SEK(2001) 694 ENDEL. 51

KONK. BERETN. 2000

152. Trods betydelige fremskridt i medlemsstaterne verserede der ved årets udgang stadig
21 overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, der ikke på korrekt vis havde gennemført
liberaliseringsdirektiverne baseret på traktatens artikel 86, stk. 3, eller ikke havde meddelt deres
gennemførelsesforanstaltninger. Kommissionen gik navnlig videre med de overtrædelsesprocedurer, den
havde indledt de forudgående år mod medlemsstater, der ikke havde gennemført liberaliseringsdirektiverne
som foreskrevet. Sagen mod Frankrig vedrørende beregningen af omkostningerne forbundet med
forsyningspligtydelser blev i april indbragt for Domstolen. Kommissionen mener, at de vurderingsmetoder
og beregningsregler, som Frankrig indførte i 1997, er uigennemskuelige og bevirker, at omkostningerne
forbundet med forsyningspligtydelser oppustes.

153. Kommissionen gik ligeledes videre med sagerne mod de medlemsstater, hvor udligningen af
abonnementsafgiften i overensstemmelse med direktiv 96/19/EF ikke var tilendebragt (Tyskland, Italien
og Spanien samt Frankrig som led i sagen om forsyningspligtydelser). Det er nemlig vigtigt, at denne
udligning finder sted før åbningen af abonnentnettet for at undgå en såkaldt »price squeeze«, dvs. en
situation, hvor nye operatører kommer til at betale mellemomkostninger (i dette tilfælde omkostningerne
forbundet med de ikke længere bundtede linjer) for reelt at kunne konkurrere med de detailpriser, som
praktiseres af den dominerende operatør, der samtidig leverer mellemvaren. Kommissionen sendte
begrundede udtalelser til Italien og Spanien og en åbningsskrivelse til Tyskland. Som reaktion på den
begrundede udtalelse traf de italienske myndigheder i december måned en række foranstaltninger, der
gjorde det muligt for Telecom Italia at regulere abonnementsafgiften med et tilstrækkeligt beløb,
hvorefter proceduren mod Italien blev indstillet.

154. Kommissionen rettede også en begrundet udtalelse til Luxembourg, der udsatte nye operatører
for forskelsbehandling i forbindelse med transitrettigheder ¥61∂. Endelig udsendte Kommissionen otte
åbningsskrivelser til medlemsstater, der ikke havde anmeldt foranstaltninger med henblik på
gennemførelse af direktiv 1999/64/EF, der blev vedtaget for at sikre, at tele- og kabel-tv-net, der ejes af
en enkelt operatør, udgør særskilte juridiske enheder.

2.3.5. Meddelelse om og undersøgelse af sektoren for ubundtet adgang til abonnentnettet

155. Den ringe grad af konkurrence på abonnentnettet (bestående af det sidste kobbertrådpar mellem
den etablerede operatørs central og abonnenten) giver fortsat anledning til bekymring. I de fleste
medlemsstater har de etablerede operatører markedsandele på mellem 95 % og 100 % inden for
accestjenester til slutbrugerne og lokalopkald, og med denne kontrol over det lokale abonnentnet indtager
de en rolle som en slags dørvogter. Den 26. april vedtog Kommissionen en meddelelse om adgang til
abonnentnettet ¥62∂, hvori den tilkendegav, at hvis de etablerede operatører nægter adgang til
abonnentnettet eller anvender diskriminerende vilkår for adgang, kunne der, foruden en overtrædelse af
de sektorspecifikke regler, være tale om misbrug af en dominerende stilling i strid med artikel 82.

156. Den 12. juli, hvor den bebudede sit forslag til en ny lovramme for telekommunikationssektoren ¥63∂,
herunder en forordning om ubundtet adgang til abonnentledninger, tilkendegav Kommissionen også, at den
havde lanceret en sektorundersøgelse vedrørende adgangen til abonnentledningerne. Denne undersøgelse
beskæftiger sig med konkurrencesituationen på abonnentledningsniveau og ser nærmere på mulige tilfælde
af misbrug af dominerende stillinger begået af etablerede operatører.

¥61∂ Sagen blev indbragt for Domstolen den 27. februar 2001.
¥62∂ EFT C 272 af 23.9.2000, s. 55.
¥63∂ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2887/2000 af 18. december 2000 om ubundtet adgang til

abonnentledninger (EFT L 336 af 30.12.2000, s. 4). Vedtaget i henhold til EF-traktatens artikel 95.
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2.3.6. Foreløbige resultater af sektorundersøgelsen vedrørende faste kredsløb

157. På en høring den 22. september redegjorde Kommissionen for de foreløbige resultater af den del
af sektorundersøgelsen, der fokuserer på fastnettaksterne. Det kan først og fremmest konstateres, at
fastnettaksterne er faldet betydeligt, siden sektoren blev åbnet op for konkurrence, og det gælder navnlig
på det faste langdistancenet og det faste internationale net. De store rabatter, som operatørerne er villige
til at yde, tyder på, at konkurrencepresset vokser på detailmarkedet. Efterspørgslen efter faste kredsløb er
i kraftig stigning, navnlig takket være Internettet. Situationen varierer imidlertid betydeligt
medlemsstaterne imellem. Indtægterne fra det faste kredsløb tegner sig for en meget varierende andel af
de etablerede operatørers samlede omsætning (mellem 1 % og 17 % for nationale faste kredsløb og
mellem 3 % og 27 % for internationale faste kredsløb). Der er blevet afsløret potentielt excessive priser
for båndbredderne 2, 34 og 155 Mbit/s. Undersøgelsen har afsløret mulige ikke-takstrelaterede misbrug,
såsom strategiske rabatter og diskriminerende ventetider på leveringen af faste kredsløb.

158. For at afdække årsagerne til de potentielt excessive priser på internationale faste kredsløb
indledte Kommissionen fem ex officio-sager mod Belgien, Grækenland, Italien, Portugal og Spanien. I
første omgang afholder Kommissionen bilaterale møder med de pågældende medlemsstaters nationale
tilsyns- og konkurrencemyndigheder.

2.3.7. Undersøgelse af roamingsektoren

159. Undersøgelsen af roamningsektoren byggede på formelle begæringer om oplysninger om
omkostninger, priser og kommerciel praksis på roamingområdet, der blev udsendt til omkring
200 mobilnetoperatører, tjenesteudbydere og nationale myndigheder i EU. Såvel engrosmarkedet som
detailmarkedet viste sig fortsat at være hovedsageligt nationale markeder med stort set intet tværnationalt
udbud. Undersøgelsen fremviste koncentrationsgrader på over 90 % for de to etablerede operatører på de
fleste nationale engrosmarkeder for roamingtjenester og en klar mangel på omkostningsbaserede priser
og konkurrerende tilbud på navnlig engrosmarkedet i hele EU.

160. Kommissionen diskuterede resultaterne af sin undersøgelse med medlemsstaternes nationale
konkurrencemyndigheder og telekommunikationseksperter på et møde i Bruxelles den 24. november. På
dette møde redegjorde Kommissionen for, hvordan man eventuelt kunne håndtere en række sandsynlige
sager om hemmelige aftaler og/eller misbrug af en individuel eller fælles dominerende stilling, der
involverede mobilnetoperatører. Kommissionen vil også benytte resultaterne af undersøgelsen til at
vurdere standard- og særaftaler om roaming såvel som de forskellige praksis med hensyn til rabatter i
forhold til de normale roamingtakster på engros- og detailmarkedet. Den agter endvidere at give både de
nationale myndigheder og erhvervslivet råd og vejledning om anvendelsen af konkurrencereglerne på
dette område.

2.3.8. Individuelle sager behandlet efter artikel 81 og 82

Unisource

161. Den 29. december vedtog Kommissionen en beslutning ¥64∂ om ophævelse af den
fritagelsesbeslutning, den havde vedtaget i 1997 ¥65∂ angående Unisource, en bredtfavnende global tele-
alliance mellem tre veletablerede teleselskaber, nemlig KPN (Nederlandene), Telia (Sverige) og
Swisscom (Schweiz).

¥64∂ Kommissionens pressemeddelelse IP/01/1 af 3.1.2001.
¥65∂ Kommissionens beslutning af 29. oktober 1997 (EFT L 318 af 20.11.1997).
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162. Parterne havde meddelt Kommissionen, at aktionærerne, som følge af markedsudviklingen og
Unisources tab, havde besluttet sig for en kraftig indskrænkning af joint venturets aktiviteter, således at
det nu kun leverede tillægstjenester til multinationale selskaber. Desuden var bestemmelserne om
konkurrenceforbud, der forhindrede moderselskaberne i at konkurrere med joint venture-selskabet,
blevet ophævet, og det samme gjaldt enedistributionsaftalerne.

163. Med henvisning til disse ændringer anmodede parterne om en revurdering af 1997-beslutningen,
navnlig med henblik på at få ophævet de påbud og rapporteringsforpligtelser, der var knyttet til
fritagelsen.

2.3.9. Sager behandlet efter fusionsforordningen

JV.46 — Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen og JV.50 — Callahan Invest/Kabel Baden-
Württemberg

164. I to beslutninger af 19. juni og 1. august godkendte Kommissionen salget af Deutsche Telekoms
(DT’s) regionale kabel-tv-net i Nordrhein-Westfalen (KNW) og Baden-Württemberg (KBW) til Callahan
Invest Limited ¥66∂. Formålet med disse forretninger er at skærpe konkurrencen på de forskellige markeder
for udbud af kommunikationstjenester. I sin vurdering af de anmeldte fusioner fandt Kommissionen, at
transaktionerne ikke ville skabe eller styrke en dominerende stilling.

165. Kommissionen fandt, at skønt KNW og KBW umiddelbart efter transaktionen reelt ville indtage
en monopolstilling i deres respektive områder, ville transaktionen i sig selv ikke skabe eller styrke en
dominerende stilling på markedet for betalings-tv-tjenester i Tyskland, eftersom KNW og KBW blot
ville overtage DT’s hidtidige placering på markedet. Efter en opgradering af kabel-tv-nettet vil KNW og
KBW kunne konkurrere med DT ved at tilbyde lokale telefonitjenester og internetadgang til de endelige
forbrugere.

166. KNW og KBW vil indgå en række aftaler med DT’s datterselskab Media Services GmbH om
erhvervelse af programindhold, tekniske tjenester samt visse markedsførings- og salgstjenester forbundet
med KNW’s udbud af betalings-tv til abonnenter i Nordrhein-Westfalen. Disse aftaler er imidlertid ikke
omfattet af Kommissionens beslutning om at godkende transaktionen.

JV.48 — Vodafone, Vivendi og Canal+ (Vizzavi)

167. Den 20. juli gav Kommissionen grønt lys for oprettelsen af joint venturet Vizzavi (internetportal)
mellem Vodafone, Vivendi og Canal+. Godkendelsen blev mulig, efter at selskaberne havde givet tilsagn
om at give konkurrerende internetportaler lige adgang til moderselskabernes dekodere og mobile
håndsæt.

168. Vizzavi vil udvikle, markedsføre, vedligeholde og udbyde en mærkebeskyttet multiadgangsportal i
hele Europa og forsyne sine kunder med et sømløst system til webbaserede interaktive tjenester via flere
forskellige platforme, herunder det faste og mobile telefonnet, pc’ere, håndholdte computere og tv-
apparater. Beslutningen sikrer, at den nuværende konkurrenceprægede model for internettjenester, hvor
forbrugerne kan vælge deres indholdsudbyder uafhængigt af deres accesudbyder, føres videre på de nye
markeder for levering af internettjenester via mobiltelefoner og tv-apparater.

¥66∂ Kommissionens pressemeddelelse IP/00/637 af 20.6.2000 og IP/00/905 af 2.8.2000.
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169. Kommissionens undersøgelse konkluderede, at joint venturet ville have givet anledning til
konkurrenceproblemer på de nye nationale markeder for tv-baserede internetportaler og de nye nationale
og paneuropæiske markeder for mobiltelefonbaserede internetportaler. For at løse disse problemer
indvilgede parterne i at sikre, at defaultportalen på mobiltelefonen eller dekoderen vil kunne ændres, hvis
kunden måtte ønske det. Selskaberne vil give kunderne adgang til tredjeparters portaler og give dem
mulighed for enten selv at ændre defaultportalen eller lade en tredjeparts portaloperatør ændre
defaultindstillingen for dem.

2.4. Posttjenester

2.4.1. Kommissionens forslag om yderligere liberalisering

170. Den 30. maj fremsatte Kommissionen sit forslag om ændring af posttjenestedirektivet, der
beskriver en række foranstaltninger, som vil kunne åbne en betydelig del af markedet for posttjenester op
for konkurrence senest i 2003 ¥67∂. En yderligere liberalisering vil derpå følge i 2007. Den foreslåede
skridtvise fremgangsmåde tjener til at skabe større konkurrence på dette område og samtidig sikre
postbefordringspligten i hele EU.

171. Kommissionen foreslår, at antallet af tjenester, som medlemsstaterne skal åbne op for
konkurrence, forøges pr. 1. januar 2003. Dette vil bl.a. berøre forsendelser, der vejer over 50 gram og
forsendelser på under 50 gram, når taksten er mindst to og en halv gang højere end taksten for et
standardbrev. Der vil også blive indført konkurrence om post til udlandet og ekspresforsendelser. Den
samlede markedsliberalisering som følge af dette første skridt skønnes at repræsentere i gennemsnit
omkring 20 % af de befordringspligtige virksomheders indtægter fra posttjenester. Desuden indeholder
forslaget en præcis definition på særtjenester, på hvilke der ikke kan gives eneret i henhold til det
nugældende direktiv, og det indeholder et krav om, at principperne om gennemsigtighed og ikke-
diskriminering altid skal overholdes ved anvendelsen af særtakster. 

2.4.2. REIMS II-aftalen

172. Den 15. september 1999 vedtog Kommissionen en beslutning i henhold til artikel 81, stk. 3, om
fritagelse af REIMS II-aftalen frem til den 31. december 2001 ¥68∂. Med denne aftale nåede 16 europæiske
posttjenester til enighed om godtgørelsen for besørgelse af post fra udlandet. Stigninger i godtgørelsen
afhænger af kvaliteten af den modtagende posttjenestes postbesørgelse. Kommissionen knyttede en
række betingelser og forpligtelser til sin godkendelse af aftalen for at sikre, at den blev til gavn for
forbrugerne.

173. I forlængelse af ovennævnte beslutning holdt Kommissionen i 2000 nøje øje med pris- og
kvalitetsudviklingen på markederne for besørgelse af EU-intern post. De seneste år er kvaliteten af den
EU-interne postbesørgelse steget væsentligt, om end fra et meget lavt niveau i nogle medlemsstater.
Kommissionen førte også en dialog med parterne for sikre, at de opfyldte betingelserne og overholdt
forpligtelserne i beslutningen. Der blev også afholdt møder med andre berørte parter, f.eks.
forbrugerorganisationer.

¥67∂ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EC, for så vidt angår yderligere åbning
af Fællesskabets markeder for posttjenester (KOM(2000) 319 endelig).

¥68∂ Kommissionens beslutning af 15. september 1999 i Sag IV/36.748 — REIMS II (EFT L 275 af 26.10.1999).
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2.4.3. Opfangning af og ekstra betaling for grænseoverskridende post

174. Kommissionen er i færd med at undersøge en række klager, ifølge hvilke Deutsche Post AG
overtræder traktatens artikel 82 ved at opfange, forsinke og kræve ekstra betaling for besørgelse af helt
normal post fra udlandet. Efter at have modtaget en klage fra UK Post Office indledte Kommissionen en
formel procedure mod Deutsche Post den 25.maj ¥69∂. Kommissionen fandt, at en række forsendelser —
der var blevet opfanget af Deutsche Post og derpå pålagt porto som indenlandsk post, fordi de indeholdt
en tysk svaradresse — var normale grænseoverskridende forsendelser afsendt fra Det Forenede
Kongerige. Kommissionen konkluderede derfor foreløbig, at Deutsche Post misbrugte sin dominerende
stilling på markedet for post fra udlandet ved at pålægge disse forsendelser fuld indenlandsk porto.
Kommissionen fandt også, at de betydelige forsinkelser, der fulgte i kølvandet på opfangningen af
sådanne forsendelser, kunne betragtes som en overtrædelse af artikel 82.

2.4.4. Postordrepakker

175. Den 8. august indledte Kommissionen en formel procedure mod Deutsche Post AG i en sag om
sidstnævntes takster for udbringning af postordrepakker ¥70∂. I sin klagepunktsmeddelelse udtalte
Kommissionen, at Deutsche Post misbrugte sin dominerende stilling ved at tilbyde loyalitets- og
målrabatter til skade for konkurrencen ¥71∂. Kommissionen undersøgte også de høje brevtakster i
Tyskland. Internationale sammenligninger, der tager hensyn til faktorer såsom befolkningstæthed og
servicekvalitet, viser, at standardbrevtaksterne i Tyskland er langt de højeste i EU. For at kunne vurdere,
om taksterne er urimeligt høje eller står i et rimeligt forhold til omkostningerne forbundet med den
leverede tjeneste eller til værdien af den pågældende tjeneste, har Kommissionen anmodet Deutsche Post
om en række supplerende oplysninger om selskabets omkostninger.

176. Den 19. oktober erklærede Deutsche Post, at det havde annulleret alle de af Kommissionen
bestridte klausuler om loyalitets- og målrabatter i sine aftaler med postordrefirmaer, og at der blev ført
forhandlinger om alternative ordninger.

2.4.5. Nye posttjenester

177. Den 21. december vedtog Kommissionen en beslutning om leveringen af nye posttjenester i
Italien. Til disse posttjenester er der knyttet en række særlige garantier, herunder en garanti for, at
elektronisk skabte forsendelser ankommer på en forudbestemt dato eller et forudbestemt tidspunkt ¥72∂.
Baggrunden for beslutningen var en klage mod Italien, der var begrundet i, at leveringen af hybridpost
(hvor forsendelserne genereres elektronisk) var blevet forbeholdt den etablerede operatør.
Kommissionen er af den opfattelse, at det italienske lovdekret nr. 261 af 22. juli om indførelsen af disse
ordninger, der forhindrer private udbydere i at tilbyde særlige hybridtjenester, strider mod traktatens
artikel 86, stk. 1, sammenholdt med artikel 82. Ingen anden medlemsstat har forbeholdt den etablerede
operatør retten til levering af hybridpost med garanti for levering på en forudbestemt dato eller et
forudbestemt tidspunkt.

¥69∂ Sag COMP/36.915 — Deutsche Post AG — opfangning af grænseoverskridende post. Kommissionens pressemeddelelse
IP/00/562 af 31.5.2000.

¥70∂ De forenede sager nr. COMP/35.141, UPS/Deutsche Post AG, og COMP/37.121, DVPT/Deutsche Post AG.
Kommissionens pressemeddelelse IP/00/919 af 8.8.2000.

¥71∂ Klagepunktsmeddelelsen, der blev udsendt den 8.8.2000, blev fulgt op af en supplerende klagepunktsmeddelelse den
4.10.2000. Kommissionens pressemeddelelse IP/00/1108 af 4.10.2000.

¥72∂ Kommissionens pressemeddelelse IP/00/1522 af 21.12.2000.
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178. Leveringen af hybridpost kan omfatte en række særlige elementer, herunder en garanti for, at
elektronisk skabte forsendelser ankommer på en forudbestemt dato eller et forudbestemt tidspunkt. Den
etablerede operatør i Italien tilbyder endnu ikke denne nye tjeneste. Levering på en forudbestemt dato
eller et forudbestemt tidspunkt udgør et særskilt marked, der adskiller sig fra den traditionelle
postbefordring (omfattet af postbefordringspligten). Der er derfor ingen grund til, at den nye tjeneste
forbeholdes en befordringspligtig operatør, der ikke tilbyder den pågældende tjeneste. Desuden tilbyder
den etablerede operatør endnu ikke en garanti om levering af en forsendelse på en forudbestemt dato eller
et forudbestemt tidspunkt, så vedkommende operatør vil ikke lide noget tab, hvis tjenesten overlades til
en anden operatør.

2.5. Lufttransport

2.5.1. Alliancer

179. Konsolideringen inden for lufttransportsektoren fortsætter med hastige skridt, og Kommissionen
undersøgte i 2000 en række alliancer og fusioner. Generelt set er Kommissionen af den opfattelse, at
alliancer mellem luftfartsselskaber er til fordel for passagererne, da de medfører en udvidelse af
rutenettene og øger effektiviteten. Alliancer kan imidlertid også begrænse konkurrencen på individuelle
ruter, og der kan være behov for at afhjælpe dette med særlige foranstaltninger.

180. Den 28. februar 2000 udsendte Kommissionen en såkaldt »advarselsskrivelse« til Swissair, Sabena,
TAP, AOM og Crossair, der er medlemmer af Qualiflyer-alliancen. Skrivelsen vedrørte en aftale, der satte
selskaberne i stand til at samordne deres billetpriser. Parterne fik tre uger til at bekræfte over for
Kommissionen, at aftalen var blevet annulleret. Ellers ville Kommissionen indlede en formel
overtrædelsesprocedure, der kunne munde ud i en beslutning om, at luftfartsselskaberne havde overtrådt
konkurrencereglerne og skulle pålægges bøder for overtrædelsen. Efter at have modtaget
advarselsskrivelsen ophævede parterne den del af deres prisaftale, der vedrørte ruterne mellem Portugal og
Belgien, mellem Portugal og Schweiz og mellem Paris (Orly) og Bruxelles, der kun beflyves af medlemmer
af Qualiflyer-alliancen. Kommissionen indledte derfor ikke en formel overtrædelsesprocedure.

181. I oktober udsendte Kommissionen breve til Lufthansa og SAS, hvori den meddelte, at den nærede
alvorlig tvivl med hensyn til lovligheden af deres samarbejde med Austrian Airlines, der var blevet
anmeldt til Kommissionen i december 1999. Kommissionen mener, at således som selskaberne står i dag,
vil samarbejdsaftalerne eliminere konkurrencen på et stort antal ruter mellem Østrig og Tyskland og
mellem Østrig og Skandinavien. Udsendelsen af ovennævnte breve var det første formelle skridt i
Kommissionens undersøgelse, der endnu ikke er afsluttet. Undersøgelsen kan føre til en
forbudsbeslutning, medmindre det lykkes selskaberne at fjerne Kommissionens bekymringer for
konkurrencen.

182. Kommissionens undersøgelser af en række andre luftfartsalliancer fortsætter. Der forventes en
beslutning om samarbejdet mellem British Midland, Lufthansa og SAS i begyndelsen af 2001.

183. Kommissionen undersøgte også fusionen mellem US Air og United i 2000. Efter at parterne
havde afgivet en række tilsagn til Kommissionen, blev fusionen godkendt i begyndelsen af 2001.

2.5.2. Lufthavne

184. Kommissionen har været i færd med at undersøge landingsafgifterne i alle europæiske lufthavne
siden den 28. juni 1995, hvor den fastslog, at rabatordningen i lufthavnen i Bruxelles stred mod EU-
lovgivningen. Siden da har de fleste medlemsstater omlagt deres landingsafgiftssystem for at hindre



XXX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2000 — SEK(2001) 694 ENDEL. 57

KONK. BERETN. 2000

forskelsbehandling. Der blev vedtaget beslutninger mod de portugisiske og finske lufthavnsmyndigheder
i 1999. De portugisiske myndigheder indbragte Kommissionens beslutning for Domstolen, mens de
finske myndigheder gav tilsagn om at efterleve Kommissionens beslutning og ændre deres
landingsafgiftssystem senest i januar 2001.

185. I juli måned vedtog Kommissionen en beslutning i henhold til artikel 86 og 82 ¥73∂, hvori den
fastslog, at en ordning med rabatter og differentiering af landingsafgifter alt efter flyvningens afgangssted,
som den spanske regering havde indført, medførte forskelsbehandling til fordel for de nationale
luftfartsselskaber. For alle flykategorier indebar den spanske ordning, at der ved flyvninger fra lufthavne i
andre EU-lande skulle betales højere afgifter end ved flyvninger fra indenlandske lufthavne. Desuden gav
ordningen mulighed for rabatter, der voksede i takt med stigningen i antallet af månedlige landinger.
Rabatterne varierede mellem 9 % og 35 %. Ordningen begunstigede de spanske luftfartsselskaber, navnlig
Iberia, Binter Canarias og Spanair, der modtog rabatter på i gennemsnit 20-25 %. Der var ingen objektiv
begrundelse for denne forskelsbehandling. Efter vedtagelsen af beslutningen meddelte de spanske
myndigheder, at de havde ændret deres landingsafgiftssystem for at bringe det i overensstemmelse med
EU-lovgivningen.

186. Samtidig blev der sendt en åbningsskrivelse til de italienske myndigheder som første skridt i
Kommissionens procedure, der også kunne resultere i en formel beslutning. Ligesom i den spanske sag
fandt Kommissionen, at den italienske ordning diskriminerede mod udenlandske luftfartsselskaber og
begunstigede italienske luftfartsselskaber, særlig Alitalia. Landingsafgifterne i Italien fastsættes ved lov.
I henhold til et dekret af 27.oktober 1998 blev der ved indenlandske flyvninger og alt afhængigt af
flytype ydet en rabat på mellem 57 % og 64 % i forhold til den normale landingsafgift ved internationale
flyvninger. Efter at have modtaget åbningsskrivelsen meddelte de italienske myndigheder, at
landingsafgiftssystemet var blevet ændret for at bringe det i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

187. Ved at anmode de spanske og italienske regeringer om at ophæve deres respektive ordninger har
Kommissionen taget de sidste skridt i kampen mod diskriminerende landingsafgifter i hele Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

188. Den 11. juni 1998 vedtog Kommissionen en beslutning i henhold til traktatens artikel 82 ¥74∂,
hvori den pålagde Aéroports de Paris (ADP) at indføre en ikke-diskriminerende afgiftsordning for
groundhandlingtjenester. I august 1998 indgav ADP en begæring om annullering af beslutningen.

189. Førsteinstansretten afviste den 12. december 2000 ¥75∂ de syv grunde, som ADP’s begæring
byggede på. Denne dom er vigtig i mindst tre henseender: Den præciserer, hvilken procedureforordning
der finder anvendelse i forbindelse med transportinfrastrukturer, den klassificerer driften af en lufthavn
som en forretningsaktivitet og lufthavnsoperatøren som en virksomhed, og den bekræfter, i forlængelse
af Corsica Ferries-dommen ¥76∂, at de berørte virksomheder ikke behøver at operere på samme marked
for at blive fanget af artikel 82.

190. Denne dom understøtter Kommissionens politik med hensyn til transportinfrastrukturer og
navnlig spørgsmålet om lige adgang til disse infrastrukturer.

¥73∂ Kommissionens pressemeddelelse IP/00/874 af 27.7.2000.
¥74∂ EFT L 230 af 18.8.1998, s. 10. XXVIII beretning om konkurrencepolitikken, s. 148.
¥75∂ Sag T-128/98, ADP/Kommissionen (endnu ikke offentliggjort).
¥76∂ Sag C-18/93, Corsica Ferries, Sml. 1994, s. I-1783.
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2.5.3. Reservationssystemer

191. I juli 2000 afsluttede Kommissionen en artikel 82-undersøgelse angående Air Frances påståede
forskelsbehandling af SABRE, et amerikansk edb-reservationssystem, efter at det franske luftfartsselskab
havde undertegnet en adfærdskodeks, der indrømmede SABRE samme vilkår som edb-
reservationssystemet Amadeus (som Air France er medejer af) og andre edb-reservationssystemer.
Denne vellykkede undersøgelse var den første, der blev indledt efter anmodning fra det amerikanske
justitsministerium i overensstemmelse med en bilateral samarbejdsaftale mellem EU og USA.

2.6. Søtransport

2.6.1. Gruppefritagelse for linjerederikonsortier

192. Den 19. april 2000 vedtog Kommissionen forordning (EF) nr. 823/2000 ¥77∂ om forlængelse af
gruppefritagelsen for linjerederikonsortier i Kommissionens forordning (EF) nr. 870/95 ¥78∂, hvis
gyldighedsperiode på fem år udløb den 25. april. 

193. Kommissionens positive holdning til konsortier skyldes de fordele, som denne form for
samarbejde fører med sig. Generelt set bidrager konsortier til at forbedre ikke blot produktiviteten, men
også kvaliteten af de linjetransporttjenester, der udbydes, takket være rationaliseringen af de deltagende
rederiers aktiviteter og de stordriftsfordele, de fører med sig. 

194. Den nye forordning, der forlængede gruppefritagelsens gyldighedsperiode med endnu fem år,
inkluderer visse ændringer for at bringe den i overensstemmelse med Kommissionens fortolkning af
forordning (EF) nr. 870/95. Forordning (EF) nr. 823/2000 fastsætter således bl.a., at gruppefritagelsen også
gælder for konsortier, der opererer på flere trafikområder (artikel 1, stk. 1), og at markedsandelstærsklerne
skal være overholdt på hvert enkelt af de markeder, som konsortiet opererer på (artikel 6 og 7).

195. Den vigtigste ændring består i, at der i forordning (EF) nr. 823/2000 refereres til markedsandele i
stedet for trafikandele (dvs. konsortiets andel af trafikken mellem de havnepar, det besejler), således som
det var tilfældet i forordning (EF) nr. 870/95. Markedsandele er den normale målestok for markedsstyrke
i konkurrencelovgivningen. Trafikandelskriteriet blev anvendt i den tidligere forordning, fordi rederierne
mente, at det ville være vanskeligt at beregne markedsandele. Erfaringerne har imidlertid vist, at
rederierne rent faktisk har været i stand til at gøre det.

196. Elleve konsortier blev fritaget efter indsigelsesproceduren i forordning (EF) nr. 870/95 i en periode
frem til forordningens udløb. Indsigelsesproceduren gav Kommissionen mulighed for at checke, om
konsortierne var udsat for effektiv konkurrence. Der var ingen tegn på, at forholdene havde ændret sig på en
sådan måde, at de ikke længere var udsat for effektiv konkurrence. For at undgå en unødig arbejdsbyrde
forårsaget af krav om nye anmeldelser hedder det derfor i forordning (EF) nr. 823/2000, at sådanne
konsortier fortsætter med at være fritaget (betragtning nr. 27 og artikel 13, stk. 2). Der vil fortsat være knyttet
forpligtelser til fritagelsen (artikel 9), og Kommissionen kan stadig tilbagekalde fritagelsen (artikel 12).

2.6.2. Grand Alliance Consortium

197. I marts måned indrømmede Kommissionen fritagelse af Grand Alliance Consortium, en aftale
mellem Hapag-Lloyd Container Linie, Malaysia International Shipping Corporation, Nippon Yusen

¥77∂ EFT L 100 af 20.4.2000, s. 24. Kommissionens pressemeddelelse IP/00/404 af 25.4.2000. 
¥78∂ EFT L 89 af 21.4.1995, s. 7.
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Kaisha (NYK), Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) og P&O Nedlloyd. Konsortiet tilbyder
linjeskibsfarttjenester mellem havne i Nord- og Sydeuropa og havne i Fjernøsten. Efter at have undersøgt
forholdene på konsortiets markeder konkluderede Kommissionen, at det opfyldte kriterierne for en
fritagelse efter forordning (EF) nr. 870/95. Den bemærkede navnlig, at parterne havde foretaget store
investeringer i deres linjeskibsfart, og at alt tydede på, at konsortiet også fremover ville være udsat for
effektiv konkurrence fra andre rederier.

2.6.3. FETTCSA

Den 16. maj 2000 vedtog Kommissionen en beslutning om, at medlemmerne af Far East Trade Tariff
Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA) havde tilsidesat forbuddet mod karteldannelser, jf. EF-
traktatens artikel 81, stk. 1. Denne sag gennemgås nærmere i denne beretnings afsnit om karteller
(kapitel I, afsnit B, punkt 1.1).

2.7. Jernbaner

198. De sidste 30 år har jernbanetransportsektoren oplevet en kraftig tilbagegang i EU, selv om både
passager- og godstransporten generelt er vokset med 2,5-3 % om året i samme periode. Væksten har
været særlig kraftig inden for grænseoverskridende godstransport efter virkeliggørelsen af det indre
marked. Jernbanerne har desværre ikke nydt godt af denne udvikling. Opgjort i ton pr. km steg
godstransporten ad landevej med 35 % i perioden 1990-98, mens godstransporten med jernbane faldt
med 6 %. Det er slående, at jernbanernes markedsandel overhovedet er faldet inden for et
markedssegment, hvor de burde være særlig konkurrencedygtige, nemlig inden for transport af
voluminøse produkter over lange afstande.

199. Mens der findes en række årsager til denne udvikling, lider sektoren under det forhold, at der
endnu ikke er blevet skabt et indre marked for jernbaner. Direktiv 91/440 har hidtil kun haft en begrænset
effekt med hensyn til indførelse af konkurrence på jernbanemarkedet. Mens de veletablerede nationale
jernbaneselskaber samarbejder om den grænseoverskridende trafik, har nye selskaber haft svært ved at
trænge ind på markedet. Som følge af det langsomme liberaliseringstempo er medlemsstaterne nået til
principiel enighed om en større åbning af markedet for jernbanegodstransport i EU, og Rådet og Europa-
Parlamentet nåede i november til enighed om en ny infrastrukturpakke. Det kan forventes, at disse
foranstaltninger vil sætte mere skub i jernbanesektoren, og det betyder, at konkurrencepolitikken i
fremtiden vil komme til at spille en vigtigere rolle for denne sektor. De traditionelle jernbaneselskaber er
begyndt at sammenlægge deres godstransportaktiviteter. Kommissionen har også for nylig modtaget
klager fra nye konkurrenter på jernbanemarkederne for såvel passager- som godstransport. En række af
disse klager er i færd med at blive undersøgt nærmere.

Boks 3: Forsyningspligtydelser i Europa og konkurrence

Som reaktion på en opfordring fra Det Europæiske Råd i Lissabon i marts vedtog Kommissionen den
20. september en ajourført version af sin meddelelse om forsyningspligtydelser i Europa. Den nye
meddelelse markerer et stort skridt fremad i Kommissionens bestræbelser på bedre at forklare de
relevante EU-regler og dens politik ved anvendelsen af dem. Et vigtigt formål med den nye
meddelelse er, så konkret som muligt, at fjerne de bekymringer, der gav anledning til Det Europæiske
Råds opfordring, og at forbedre retssikkerheden for udbyderne af forsyningspligtydelser.
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Til denne ende redegør den nye meddelelse for den eksisterende EU-lovgivnings rækkevidde og
for den fleksibilitet, der er indbygget i lovgivningen for at tage hensyn til de særlige træk ved
forsyningspligtydelserne i de forskellige medlemsstater. Denne side af meddelelsen er særlig
vigtig, eftersom der er blevet givet udtryk for en del bekymringer over, at EU’s konkurrenceregler
og lovgivningen vedrørende det indre marked kunne være ødelæggende for velfungerende
forsyningspligtydelser, navnlig på regionalt og lokalt plan. Ud fra dette synspunkt er følgende
aspekter af meddelelsen de vigtigste:

— Det forklares for det første, at markedsmekanismerne ofte selv sørger for adgang til
forsyningspligtydelser, og at anvendelsen af konkurrencereglerne og reglerne for det indre
marked ikke bringer udbuddet af disse ydelser i fare, men ofte forbedrer udbuddet. Dette
forhindrer ikke staten i at vedtage alment gældende regler om, at alle udbydere skal overholde
visse normer for sikkerhed, kvalitet og regelmæssighed, hvis og så længe de ønsker at udbyde
forsyningspligtydelser.

— Meddelelsen bekræfter endvidere medlemsstaternes frihed til dels at definere, hvad de forstår
ved forsyningspligtydelser (eller tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse), som
omhandlet i traktatens artikel 86, stk. 2 — skønt Kommissionen har ret til at kontrollere, at
definitionen ikke er behæftet med tydelige fejl — dels at betro bestemte virksomheder
leveringen af disse ydelser. Der er redegjort nøje for medlemsstaternes muligheder for at sikre
velfungerende ydelser ved hjælp af særlige foranstaltninger, så længe de er forenelige med
traktaten. Der erindres også om, at Fællesskabet er neutralt med hensyn til virksomhedernes
offentlige eller private status, jf. traktatens artikel 295.

— Endelig indeholder meddelelsen en forklaring på alle årsagerne til, at forsyningspligtydelser kan
falde uden for anvendelsesområdet for EU’s konkurrenceregler (og regler for det indre marked)
eller være forenelige med disse regler. Det er tilfældet, når de pågældende aktiviteter:

• er af ikke-økonomisk karakter eller

• ikke påvirker handelen mellem medlemsstater (eller er fri for grænseoverskridende
aspekter) eller

• falder ind under en de minimis-regel eller

• er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse (såsom artikel 87, stk. 3, litra d), der
gælder for statsstøtte til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven) eller

• er af en sådan art, at de skal have mulighed for at fortsætte uhindret, trods en eventuel
uoverensstemmelse med EU’s konkurrenceregler og regler for det indre marked, jf.
traktatens artikel 86, stk. 2.

Meddelelsen viser således, hvordan EU-retten, inden for sit anvendelsesområde og til gavn for
borgerne, garanterer et udbud af forsyningspligtydelser af en høj standard og kombinerer dette
med fordelene forbundet med mere åbne og konkurrenceprægede markeder.

I denne kontekst er det vigtigt, at den nye meddelelse henleder opmærksomheden på Domstolens
retspraksis, ifølge hvilken kompensation, der ydes af staten til en virksomhed i forbindelse med
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opfyldelse af en forsyningspligt, udgør statsstøtte, der dog kan være forenelig med EF-traktaten,
hvis alle betingelser i artikel 86, stk. 2, er opfyldt. Det betyder bl.a., at kompensationen ikke må
overstige de nettoomkostninger, der er forbundet med den opgave, der er overdraget
virksomheden. For transportsektorens vedkommende er dette princip allerede fastlagt i EF-
traktatens artikel 73. Kommissionen påpeger desuden i sin meddelelse, at det, såfremt
kompensationsbeløbet er fastsat for en passende periode på grundlag af en åben, gennemsigtig og
ikke-diskriminerende procedure, kan antages, at støtten er forenelig med traktatens
statsstøtteregler. Dette giver sikkerhed for leveringen af de forsyningspligtydelser, som en
virksomhed har fået overdraget, uden risiko for en fordrejning af konkurrencen.

Meddelelsen udstikker desuden perspektiverne for, hvordan EU — på grundlag af EF-traktatens
nye artikel 16 og under overholdelse af nærhedsprincippet og hensynet til medlemsstaternes frihed
til selv at definere, hvad de forstår ved forsyningspligtydelser — i partnerskab med lokale,
regionale og nationale myndigheder kan udvikle en proaktiv politik på EU-plan med henblik på at
sikre, at alle europæiske borgere har adgang til de bedst mulige ydelser.

Endelig gennemgår meddelelsen erfaringerne med liberaliseringen af visse forsyningspligtydelser
(telekommunikation, transport, energi) og gør status over situationen inden for andre sektorer. Den
nye meddelelse viser:

— at Kommissionen, som led i sine bestræbelser på at åbne markeder og indføre konkurrence,
altid tilpasser sin approach og liberaliseringstempoet til den pågældende sektors særlige
kendetegn og til de krav, der stilles til forsyningspligtydelser inden for de forskellige sektorer

— at denne metode til liberalisering af markeder har bidraget til at fastholde eller endda forbedre
forsyningspligtydelsernes kvalitet og prisoverkommelighed.

Den nye meddelelse blev positivt modtaget på to møder i Rådet (det indre marked), der udsendte
en erklæring om tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Heri understreges
betydningen af EF-traktatens artikel 16, der dog skal anvendes med forbehold af traktatens
artikel 73, 86 og 87. I erklæringen hilses Kommissionens generelle tilgang til emnet velkommen,
og der gives udtryk for stor tilfredshed med de detaljerede forklaringer, som Kommissionens nye
meddelelse indeholder. I erklæringen understreges det imidlertid endnu engang, at opgaver i
forbindelse med forsyningspligtydelser skal kunne udføres under forhold, som gør dem juridisk
sikre og økonomisk levedygtige. Erklæringen henstiller derfor, at forbindelsen mellem
finansieringen af forsyningspligtydelser og anvendelsen af reglerne om statsstøtte bliver
præciseret nærmere.

Det Europæiske Råd i Nice (7.-11. december) godkendte Rådets erklæring og opfordrede
Rådet og Kommissionen til at fortsætte arbejdet inden for rammerne af disse retningslinjer
samt bestemmelserne i traktatens artikel 16. Med baggrund i punkt 36 i meddelelsen af
20. september 2000 noterede Det Europæiske Råd sig, at Kommissionen i tæt samarbejde
med medlemsstaterne agtede at overveje, hvordan der kan sikres større forudsigelighed og
retssikkerhed ved anvendelsen af konkurrenceretten i forbindelse med forsyningspligtydelser.
Det Europæiske Råd gav udtryk for en forventning om, at Rådet og Kommissionen vil
aflægge rapport om gennemførelsen af disse retningslinjer til Det Europæiske Råd i
december 2001.
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3. Tjenesteydelser

3.1. Finansielle tjenesteydelser

200. Den 1. januar 1999 blev der indført en fælles valuta i elleve medlemsstater. Indførelsen af euroen
vil medføre en betydelig forøgelse af konkurrencen inden for finansielle tjenesteydelser. Den mest
umiddelbare virkning består i elimineringen af de handelshindringer, der skyldes valutakursrisici og
transaktionsomkostninger ved omveksling af valuta. Det betyder, at samhandelen mellem de deltagende
medlemsstater formentlig vil stige, hvilket vil uddybe det indre marked og nødvendiggøre nye
integrationsbestræbelser i EU. I denne sammenhæng er det nu vigtigere end nogensinde at gøre markedet
mere fleksibelt og effektivt for at overvinde strukturelle svagheder på udbudssiden. 

201. Konkurrencepolitikken er et vigtigt redskab i denne henseende og kan bidrage til at udnytte alle
de fordele, som Den Økonomiske og Monetære Union fører med sig.

202. For blot at nævne en enkelt sektor vil den fælles valuta, kombineret med indførelsen af nye
teknologier, sætte bankerne i stand til at konkurrere om indskudsforretninger i lande, hvor de ikke er fysisk
til stede. I euroområdet vil udlån i en hvilken som helst medlemsstat kunne finansieres ved hjælp af indlån
foretaget i en anden medlemsstat. Konkurrencen inden for de mere homogene segmenter af udlånsmarkedet,
hvor den direkte kundekontakt spiller en mindre rolle (forbrugslån, almindelige realkreditlån) skulle derfor
tage til i styrke. Alt i alt må det forventes, at en mere intens konkurrence inden for den finansielle sektor vil
give lettere adgang til finansiering i det hele taget og til billigere finansiering. Den situation vil formentlig
tilskynde erhvervslivet til at øge deres investeringer og sætte nye aktiviteter i gang. 

203. Denne proces kan imidlertid ikke overlades til sig selv uden en eller anden form for styring. Der
er risiko for, at virksomhederne, som reaktion på den større konkurrence, kunne forsøge at mindske den.
Det vil være nemmere at gøre efter indførelsen af euroen, eftersom den større prisgennemsigtighed vil
gøre det lettere at følge med i konkurrenternes priser. Det vil også blive vanskeligere at afvige fra aftalte
priser og lægge skylden for dette over på valutakursudsving. Det er Kommissionens ansvar at bekæmpe
sådanne former for praksis. Større konkurrence inden for den finansielle sektor er allerede til fordel for
kunder, der lider mest under udbydernes styrke på markedet og deres konkurrencebegrænsende former
for praksis. Større konkurrence inden for den finansielle sektor vil også have en positiv afsmittende
virkning inden for andre sektorer.

204. I 2000 viste Kommissionen, at den er besluttet på at bekæmpe forbudte aftaler og forbedre
konkurrencen inden for den finansielle sektor. Som allerede nævnt ¥79∂ blev der indledt procedurer mod
næsten 120 banker og sammenslutninger af banker på grund af mistanke om, at der var indgået aftaler
om vekselgebyrer i euroområdet. Som et andet eksempel kan nævnes cartes bancaires-sagen vedrørende
en gruppe kortudstederes regler og interne beslutninger.

Groupement des cartes bancaires

205. Den 30. oktober tilsendte Kommissionen Groupement des cartes bancaires en administrativ
skrivelse om, at den agtede at afslutte sagen angående de regler og interne beslutninger, som gruppen
havde vedtaget og anmeldt mellem 1988 og 1998. Groupement des cartes bancaires er den største
betalingskortorganisation i Frankrig. Den fastlægger reglerne for »CB«-betalingskortsystemet og
forvalter systemets infrastruktur. Kort udstedt af banker, der er medlemmer af denne gruppe, tegner sig
for over 90 % af alle betalingskorttransaktioner i Frankrig.

¥79∂ Se også nr. 72.
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206. Den administrative skrivelse om afslutning af sagen blev først fremsendt, efter at de anmeldte
aftaler var blevet ændret på en række punkter. For det første blev artikel 10 i aftalen om gruppens
oprettelse præciseret. Således blev punkt 5 ændret for at gøre det klart, at den godkendelse fra gruppens
bestyrelse, som medlemsbankerne skal indhente for at kunne udstede nye kort, kun angår kortets
overholdelse af CB-reglerne og navnlig dets udseende. Punkt 7 blev også ændret for at præcisere, at
kravet om, at bestyrelsen skal godkende en eventuel aftale mellem en medlemsbank og et andet
kortsystem, udelukkende tjener til at beskytte CB-systemets image, integritet og sikkerhed.

207. En beslutning vedtaget af bestyrelsen i 1995 om grænseoverskridende kortudstedelse blev ændret
for at præcisere reglerne for anvendelse af gruppens infrastrukturer (det såkaldte »CB-system«) til
afvikling af transaktioner foretaget ved hjælp af kort udstedt af en udenlandsk bank. Når sådanne kort kun
benyttes i CB-systemet til et mindretal af det samlede antal korttransaktioner, forlanger gruppen ikke, at
den kortudstedende bank skal tilslutte sig gruppen. Hvis CB-systemet benyttes til afvikling af hovedparten
af de transaktioner, der foretages med det pågældende kort, stiller gruppen krav om, at kortudstederen
melder sig ind i gruppen, overholder de interne regler og betaler de gældende gebyrer for benyttelse af
CB-systemet. Kommissionen har fastslået, at CB-systemet ikke er en essentiel facilitet, og at gruppen
derfor selv kan bestemme, om konkurrenter skal have adgang til det eller ej (forudsat at de behandles ens).

208. Med hensyn til formidlingsgebyret mellem to banker, der deltager i afviklingen af betalinger
foretaget ved hjælp af CB-kort, mener Kommissionen ikke, at artikel 81 finder anvendelse, eftersom
dette gebyr er et rent indenlandsk gebyr, der ikke påvirker handelen mellem medlemsstater.

3.2. Informationssamfundet og Internettet

209. Kommissionens højeste prioritet på internetmarkederne er at tilvejebringe åbne og
konkurrenceprægede rammer for Internettets udvikling, således at Internettet forbliver et åbent medium.
Kommissionens grundlæggende holdning i sager vedrørende Internettet og beslægtede spørgsmål er, at
nok er udviklingen ofte gunstig for konkurrencen, men de fundamentale konkurrencepolitiske mål er
ikke desto mindre relevante for såvel den gamle som den nye økonomi. Der kan også opstå
konkurrenceproblemer i den nye økonomi, og det sker rent faktisk også.

210. De fleste af de sager, Kommissionen har beskæftiget sig med, har handlet om den infrastruktur,
der benyttes til elektronisk handel, eller om kontrollen over indhold. På infrastruktursiden har blikket
navnlig været rettet mod telekommunikationsinfrastrukturer, men også spørgsmålet om domænenavne
har været aktuelt. For at kunne nedbryde de geografiske barrierer for konkurrence er det vigtigt at
forhindre spekulativ, diskriminerende og urimelig registrering af internetdomænenavne. De
konkurrencemæssige overvejelser har endnu ikke fokuseret på selve den elektroniske handel.

211. Den manglende konkurrence i accesnettet i alle medlemsstater er et stort problem, som må løses
for at sikre Internettets succes i Europa. Kommissionens meddelelse ¥80∂ (vedtaget den 26. april),
forordningen om ubundtet adgang til abonnentledninger ¥81∂ (vedtaget den 5. december) og den
sektorspecifikke undersøgelse desangående er alle vigtige skridt i denne retning. Det samme gælder
undersøgelsen angående faste kredsløb, da faste kredsløb er nøglen til udviklingen af eEurope, idet de
bidrager med den underliggende transmissionskapacitet til Internettet.

212. Blandt sagerne om telekommunikationsinfrastrukturer kan nævnes MCI Worldcom/Sprint og
joint venturet Vizzavi. Skønt problemet i sidstnævnte sag var risikoen for en dominerende stilling på et

¥80∂ EFT C 272 af 23.9.2000, s. 55.
¥81∂ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2887/2000 af 18. december 2000 om ubundtet adgang til

abonnentledninger (EFT L 336 af 30.12.2000, s. 4). Vedtaget i henhold til EF-traktatens artikel 95.
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marked, der ligger på grænsen mellem infrastrukturerne og selve den elektroniske handel (nemlig
markedet for portaler), udsprang de konkurrencemæssige betænkeligheder af parternes kontrol over
infrastrukturen, dvs. Vodafones mobilnet og Canal+’s dekodere. Blandt sagerne vedrørende kontrol over
indhold, hvor bekymringerne har gået på, at kontrol over indhold i ét markedsled kan resultere i en
tilsvarende kontrol i efterfølgende markedsled, kan nævnes AOL/Time Warner og Vivendi/Seagram.

213. I forbindelse med e-handelstjenester leveret via private tv, mobiltelefoner eller pc’ere kan det
være vanskeligt at definere markeder, så Kommissionen vil i de kommende år og uafhængigt af
specifikke sager se nærmere på dette problem.

214. Både business-to-consumer (B2C) og business-to-business (B2B) tjenester kan potentielt skærpe
konkurrencen og øge effektiviteten. En klar forståelse for de mulige fordele af B2B og B2C er derfor en
vigtig forudsætning for enhver antitrust-analyse. (se boks 4 nedenfor). Med undtagelse af nogle meget
fremtrædende sager om potentielle konkurrenceproblemer, f.eks. AOL/Time Warner, Vizzavi og Vivendi/
Universal, har de fleste sager være uproblematiske og fået et positivt udfald efter fusionsforordningen
eller forordning nr. 17.

215. Producenters forsøg på at beskytte deres traditionelle forhandlernet mod de
konkurrenceskærpende virkninger af den elektroniske handel vil blive bekæmpet. I denne sammenhæng
kan det nævnes, at Kommissionen i december indledte en formel procedure mod B&W Loudspeaker Ltd,
fordi denne virksomhed, uden nogen objektiv begrundelse, bl.a. forbyder sine autoriserede forhandlere at
engagere sig i fjernsalg, herunder salg over Internettet. Sådanne former for adfærd gør det umuligt at
udnytte alle de fordele, som den elektroniske handel har at tilbyde. Kommissionen er i færd med at
undersøge tilsvarende sager inden for forbrugerelektronik, og det forventes, at den i løbet af 2001 vil
præcisere sin holdning til dette emne.

Boks 4: Internetbaseret business-to-business (B2B) handel 
og B2B elektroniske markedspladser

Kommissionen anmodes stadig hyppigere om at undersøge de konkurrencemæssige virkninger af
B2B elektroniske markedspladser. Der er tale om softwaresystemer, der gør det muligt for købere og
sælgere af samme type varer at foretage deres indkøb ved hjælp af fælles computersystemer.
Kommissionen har allerede behandlet og godkendt en række markedspladser af denne art inden for
mange forskellige dele af erhvervslivet. Som eksempel kan nævnes elektroniske markeder for
flykomponenter (MyAircraft.com — UTC/Honeywell/i2), tjenester til den kemiske industri
(Chemplorer.com — Bayer/DT/Infraserv Hoechst), kontorudstyr (emaro.com — Deutsche Bank/
SAP), tjenester til offentlige forvaltninger (Governet.com — SAP/Siemens), valuta-optioner
(Volbroker.com — Deutsche Bank/UBS/Goldman Sachs/Citibank/JP Morgan/Natwest) og gensidige
fonde (Cofunds.com — Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G).

Der findes fire overordnede markedstyper, alle med adskillige varianter: Aftagerbestyrede
markedspladser, der etableres af store indkøbere, ofte i samarbejde med teknologipartnere.
Udbyderbestyrede markedspladser, der etableres af udbydere. »Market makers« er uafhængige
markedspladser, der kontrolleres af hverken købere eller sælgere. De bakkes ofte op af risikovillig
kapital og har ofte været blandt de første initiativtagere. »Content aggregators« går et skridt videre
og nøjes ikke blot med at etablere markedspladser. I stedet opbygger og ajourfører de kataloger,
der repræsenterer flere udbydere, således at kunderne får adgang til adskillige udbyderes tilbud
ved hjælp af en enkelt søgestruktur.
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B2B elektroniske markedspladser kan i høj grad skærpe konkurrencen. De vil først og fremmest
bidrage til at gøre markedet mere gennemsigtigt. Det vil ikke blot lægge pres på priserne, men
også hjælpe med til at integrere særskilte geografiske markeder, efterhånden som Internettet
fjerner de geografiske barrierer, der i dag vanskeliggør købernes og sælgernes eftersøgning af den
ideelle modpart. Onlinemarkedspladser, der gør det muligt for aftagerne at samle deres
efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser, kan blive særlig fordelagtige for små og mellemstore
virksomheder. Desuden forventes B2B elektroniske markedspladser at medføre en betydelig
effektivitetsgevinst, da de kan reducere transaktionsomkostningerne og forbedre lagerstyringen.

Disse positive virkninger kunne dog i visse tilfælde blive opvejet af konkurrencemæssige
problemer. Ikke af nye sådanne, idet spørgsmålet er, om disse problemer, der stammer fra den
»gamle økonomi«, også gælder i den »nye økonomi«. Her følger en ikke-udtømmende liste over
potentielle konkurrencemæssige problemer:

a) Netværksdominans: Der kan opstå en netværkseffekt og problemer med netværksdominans,
når værdien af et system for den enkelte bruger stiger i takt med, at antallet af brugere vokser.
Markedet kan komme til at »tippe«, og der kan opstå en dominerende stilling, hvis
netværkseffekten er tilstrækkeligt omfattende til at foranledige alle markedsdeltagere til at
benytte samme netværk. Dette problem kan potentielt opstå i forbindelse med B2B
elektroniske markedspladser, da fordelene ofte bliver større i takt med, at antallet af aftagere og
udbydere forbundet til samme system stiger.

b) Udveksling af oplysninger: Her drejer det sig om aftagernes eller udbydernes mulighed for at
udveksle eller finde frem til følsomme oplysninger om priser og mængder. Problemet skyldes
systemets design, navnlig dets åbenhed i henseende til individuelle data hidrørende fra andre parter.

c) Fælles indkøb/fælles salg: Dette problem hænger sammen med spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne
i et elektronisk marked kan bundte deres indkøb og salg. Hvis det er tilfældet, vil der opstå et
konkurrenceproblem, hvis de kan koordinere deres adfærd som aftagere eller udbydere. Den situation
vil i princippet ikke afvige fra »normalt« fælles indkøb og salg. Diskussionen af disse spørgsmål i de
nye horisontale retningslinjer vil derfor udgøre et godt udgangspunkt for vurderingen.

d) Forskelsbehandling/afskærmning: Dette problem hænger sammen med ejerforholdene i
forbindelse med B2B elektroniske markedspladser og de regler, der regulerer disse
markedspladser. Reglerne kunne f.eks. benyttes til at udelukke visse aktører fra den mest
effektive markedsplads, hvorved de vil blive stillet ringere i konkurrencen. Der vil være tale
om forskelsbehandling, hvis nogle markedsdeltagere (f.eks. grundlæggerne) får adgang til
særlige oplysninger om transaktioner på markedet. Dette spørgsmål var fremme i Volbroker-
sagen, der var den første B2B-markedsplads, der blev godkendt efter artikel 81. I den sag
dannede seks banker et joint venture, der tilbød elektronisk mægling ved handel med
udenlandske valutaoptioner, og problemet drejede sig om moderselskabernes adgang til
fortrolige oplysninger. For at løse problemet forsikrede ejerne af Volbroker.com
Kommissionen om, at der ville blive etableret vandtætte skodder mellem moderselskaberne og
joint venture for at hindre dem i at udveksle oplysninger.

Vurderingen af B2B-markedspladser ud fra en konkurrencemæssig synsvinkel udvikler sig til
stadighed. Det vil være nødvendigt for Kommissionen at foretage en nøje analyse af ethvert B2B-
handelssystem og dets konsekvenser for markedet. Mange af disse markedspladser er globale
markedspladser, så Kommissionen vil arbejde tæt sammen med andre konkurrencemyndigheder.
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3.3. Medier

216. De sidste tolv måneder har være præget af et stigende antal fusioner og karteller inden for
medieindustrien.

217. Forberedelsen og udviklingen af digitale tv-tjenester, ofte i kombination med interaktive
tjenester, har ført til oprettelse af mange joint venture-selskaber, der kombinerer to eller flere selskabers
ressourcer og ekspertise. Der kan eksempelvis nævnes Kirch/BSkyB og Microsoft/Telewest. Tendensen
til vertikal integration har også været stigende, jf. sager såsom AOL/Time Warner og Vivendi/Universal.
Hvad endelig angår interaktive tjenester, førte de nye muligheder for at stille sådanne tjenester til
rådighed via tv-apparater, mobiltelefoner og pc’ere til dannelse af joint venturet Vizzavi mellem
Vodafone, Vivendi og Canal+. Flere af disse sager gav anledning til frygt for, at en stærk
markedsposition på ét markedsniveau kunne benyttes til at skabe eller styrke en dominerende stilling på
andre niveauer, og der blev stillet skrappe betingelser for at afværge dette.

218. På kartelområdet er ovennævnte frygt afspejlet i en række andre sager, og Kommissionen vil i det
kommende år nøje følge udviklingen for at sikre, at eksisterende markedsstyrke ikke udnyttes til at
hindre udviklingen af nye markeder.

219. Kommissionen har eksempelvis modtaget et stigende antal uformelle klager foranlediget af sager
om licensrettigheder på forskellige former for medier og hermed beslægtet medieindhold til brug i
forbindelse med nye tjenester, herunder Internettet. Disse nye tjenester repræsenterer uden tvivl en
udfordring for de eksisterende markedsstrukturer og licensordninger. Kommissionen vil undersøge disse
problemer meget nøje og sikre, at der tages behørigt hensyn til såvel rettighedsindehavernes som de nye
tjenesteudbyderes interesser.

220. Spørgsmålet om transmissionsrettigheder i forbindelse med sportsbegivenheder gav igen
anledning til mange konkurrenceproblemer, navnlig inden for Formel 1 og fodboldsporten. Den mest
fremtrædende af disse sager var sagen vedrørende Telefonica/Sogecable/Audiovisual Sport, hvor
Kommissionen vedtog en klagepunktsmeddelelse i henhold til artikel 15, stk. 6, i forordning nr. 17 med
det formål at ophæve den bødeimmunitet, som Telefónica og Sogecable var blevet indrømmet, fordi de
havde anmeldt deres aftale. Som reaktion på klagepunktsmeddelelsen indgik parterne en række
underlicensaftaler, som fjernede behovet for en formel beslutning. Kommissionen er fortsat i færd med at
undersøge sagens substans.

3.4. Liberale erhverv

221. På Den Europæiske Konkurrencedag i Lissabon i juni havde Kommissionen lejlighed til at
belyse forbrugernes fordele af Kommissionens konkurrencepolitik vis-a-vis de liberale erhverv.

222. Denne politik, der fokuserer på at bevare de deontologiske regler og afskaffe begrænsninger på
bl.a. priser og annoncering, medfører et mere diversificeret udbud af tjenester i henseende til såvel pris
som kvalitet, gør tjenesterne mere tilgængelige for borgerne og sikrer borgerne bedre oplysninger,
således at de kan foretage et mere bevidst og objektivt valg af de fagfolk, de har behov for.

223. Kommissionen benyttede lejligheden til at tilskynde medlemsstaterne til at gå videre med
liberaliseringen af denne sektor og klarificere lovgivningen for at undgå, at den ikke kun benyttes til at
beskytte de liberale erhvervs økonomiske interesser uden at garantere en vis servicekvalitet. Den
opfordrede de liberale erhverv til selv at tilstræbe sunde og effektive konkurrenceforhold via individuel
og fri prisfastsættelse, via præcise oplysninger om vilkårene knyttet til deres ydelser og om deres
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individuelle ekspertise, via en fornyelse af deres ydelser og den måde, de leveres på, og via indtrængning
på udenlandske markeder. De faglige sammenslutninger blev opfordret til at holde op med at lægge pres
på de offentlige myndigheder for at bremse liberaliseringen og holde fast i økonomiske fordele, der som
følge af den internationale markedsudvikling ikke er holdbare på lang sigt. Endelig opfordrede den
forbrugerne og deres organisationer til at stille større krav til oplysningerne om de liberale erhvervs
ydelser og om priserne på ydelserne, således at ydelserne kan sammenlignes, før der træffes et valg. De
blev desuden opfordret til at give de nationale myndigheder eller Kommissionen besked om
konkurrencefordrejende former for praksis.

224. Ved en kendelse af 22. februar 2000 afviste Førsteinstansretten en begæring fra det fransktalende
advokatsamfund i Bruxelles om intervention i sag T-144/99 mellem Instituttet af anerkendte
fuldmægtige for Den Europæiske Patentmyndighed og Europa-Kommissionen med henblik på delvis
annullation af Kommissionens beslutning af 7.april 1999 i sag IV/36.147 — Regler for god
patentagentskik (EPI) ¥82∂. Førsteinstansretten fandt, at hvis den pågældende faglige sammenslutning
havde en interesse i sagen, var den indirekte og fjern og derfor ikke tilstrækkelig konkret til at berettige
en intervention i sagen. Blandt begrundelserne for sin kendelse udtalte Førsteinstansretten, at hver enkelt
sag og hver enkelt sektor fordrede en specifik analyse, og at den part, der havde fremsat en begæring om
intervention, repræsenterede en anden sektor end den, som Kommissionens beslutning vedrørte. Derfor
ville selv en dom, der stadfæstede denne beslutning, være uden direkte indflydelse på medlemmerne af
den pågældende faglige sammenslutning (præmis 15 til 17 i kendelsen).

225. I sin dom af 18. juni 1998 ¥83∂ konkluderede Domstolen, at Den Italienske Republik havde
tilsidesat sine forpligtelser i henhold til traktatens artikel 5 og 85 ved at have indført og opretholdt en lov,
der pålægger toldklarerernes nationale råd (Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali — CNSD)
at fastsætte en bindende tarif for alle toldklarerere. Efter at have modtaget en begrundet udtalelse fra
Kommissionen tog Italien skridt til at efterleve dommen ved at vedtage lov nr. 213 af 25. juli 2000.
Bestemmelsen i loven af 22. december 1960 om, at tariffen skulle fastsættes af CNSD, blev ophævet.
Den pågældende tarif var også genstand for en beslutning vedtaget af Kommissionen den 30. juni
1993 ¥84∂, hvori Kommissionen fastslog, at den udgjorde en overtrædelse af EU’s konkurrenceregler.
CNSD’s appel mod denne beslutning blev afvist af Førsteinstansretten den 30. marts 2000 ¥85∂.

3.5. Sport

226. Som led i anvendelsen af traktatens konkurrenceregler på sportsområdet er Kommissionen gået videre
med den praktiske udmøntning af de generelle principper i sin rapport til Det Europæiske Råd om sport ¥86∂. 

227. Udviklingen i Kommissionens behandling af visse konkurrencebegrænsende former for praksis
blandt idrætsorganisationer, som dog stadig er ved at blive undersøgt, har allerede vist, at Kommissionen
anerkender sportsverdenens særlige kendetegn, og at den som led i sin indsats på området tager hensyn
til sportens sociale, opdragende og kulturelle rolle for at bevare sportens samfundsmæssige funktion.
Kommissionen lægger også stor meget vægt på tilskyndelsen til uddannelse og beskyttelse af unge
idrætsudøvere, solidariteten mellem store og små klubber og mellem amatøridrætten og den
professionelle idræt, sportskonkurrencernes integritet og en garanti for et ikke på forhånd givet resultat af
sportskonkurrencer. 

¥82∂ EFT L 106 af 23.4.1999, s. 14.
¥83∂ Sag C-35/96.
¥84∂ Kommissionens beslutning 93/438/EF (EFT L 203 af 13.8.1993, s. 27).
¥85∂ Sag T-513/93.
¥86∂ KOM(1999) 644 endelig.
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228. Gennem sin indsats på konkurrenceområdet sørger Kommissionen for, at disse legitime målsætninger
opfyldes på den mindst restriktive måde og i overensstemmelse med EF-traktatens bestemmelser, navnlig med
midler, der ikke i urimelig grad begrænser idrætsudøvernes ret til fri bevægelighed inden for EØS. Med dette
in mente har den indledt en konstruktiv dialog med idrætsorganisationer, der er blevet udsat for kritik på grund
af nogle af deres regler. Formålet hermed er at nå frem til løsninger, der vil være tilfredsstillende for alle parter
og forbedre den juridiske sikkerhed på sportsområdet.

229. Endelig gør Kommissionen konkurrencereglerne gældende på dette område på en måde, der ikke
underminerer idrætsorganisationernes beføjelse til at definere de rent sportslige regler, dvs. reglerne for
en given idrætsgren eller regler, der er nødvendige for idrætsgrenens organisation eller for
tilrettelæggelsen af konkurrencer. Den tager således hensyn til principperne i Domstolens domme i
Deliège-sagen ¥87∂ og Lehtonen-sagen ¥88∂, og den tilslutter sig de generelle principper, som Det
Europæiske Råd definerede i sin erklæring om de særlige forhold, der kendetegner sporten ¥89∂.

D — Statistikker

¥87∂ Domstolens dom af 11. april 2000 i de forenede sager C-51/96 og C-191/97. 
¥88∂ Domstolens dom af 13. april 2000 i sag C-176/96.
¥89∂ Bilag IV til formandskabets konklusioner — Nice, den 7.-9. december 2000.

Figur 1
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Figur  2
Behandlede sager
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Figur 3
Udviklingen i antallet af verserende sager ved årets udgang
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II — FUSIONSKONTROL

A — Indledning

230. Mange af de tendenser, der blev beskrevet i sidste års beretning, gør sig i lige så høj grad
gældende i dag. Der er også i år et stort og stadigt stigende antal sager, sagerne har drejet sig om stadig
flere forskellige varer og tjenester, og fusionernes stadig mere globale virkninger har betydet, at flere
sager måtte behandles i samarbejde med andre landes konkurrencemyndigheder. 

231. Statistisk kan fusionsaktiviteten opgøres således: I løbet af 2000 blev der anmeldt i alt 345 nye
sager (+ 18 %), og der blev vedtaget i alt 345 endelige beslutninger i årets løb, hvilket er en stigning på
28 % i forhold til 1999. Af disse anmeldte fusioner blev 321 godkendt i fase 1 (+ 26 %), heraf 28 med
betingelser (+ 47 %), hvilket vil sige, at de blev godkendt, men på betingelse af, at bestemte tilsagn
blev opfyldt (artikel 6, stk. 2-beslutninger), og 293 blev godkendt uden betingelser (artikel 6, stk. 1, litra
b)-beslutninger). I årets løb vedtog Kommissionen 17 beslutninger efter en tilbundsgående undersøgelse,
en stigning fra 10 i 1999. Tre af disse fusioner blev godkendt uden betingelser, i 12 sager blev der knyttet
betingelser til, og i to sager blev der nedlagt forbud. Desuden var der seks fase 2-sager, hvor fusionen
blev opgivet, før der var truffet en endelig beslutning.

232. Som det fremgår af denne statistiske opgørelse, har Kommissionen i det forløbne år måttet
videreudvikle sin analyse af begrebet dominanstesten. Eftersom der ikke er blevet afsagt nogen domme i
Førsteinstansretten, der kunne føre til revolutionerende ændringer i Kommissionens analyse og
sagsbehandling ¥90∂, er udviklingen fortsat baseret på en vurdering fra sag til sag.

233. Den teknologiske udvikling og de kommercielle virkninger, som deraf følger for handelen med
varer og tjenester, har fortsat haft indvirkning på Kommissionens arbejde. I år har Kommissionen f.eks.
for første gang behandlet sager, der drejede sig om »business to business«-handel på Internet (»B2B-
handel«) ¥91∂. Internethandel kan give betydelige effektivitetsfordele og skabe øget konkurrence, men kan
også have konkurrenceskadelige virkninger ved f.eks. at sætte de etablerede virksomheder i et land i
stand til at holde nye konkurrenter ude eller påtvinge dem fælles salgs- eller købsvilkår. En vurdering af
sådanne faktorer vil derfor fortsat indgå som et vigtigt led i Kommissionens analyser i fremtidige sager.

234. Kommissionen har også udvidet sit erfaringsgrundlag betydeligt med hensyn til vurdering af
tilsagn fra fusionsparter. I 2000 blev der tilbudt og godkendt tilsagn i 40 sager, heraf 28 i fase 1 og 12 i
fase 2. I både Volvo/Scania og MCI Worldcom/Sprint blev der tilbudt tilsagn, som imidlertid ikke blev
accepteret. Kommissionen er også blevet rigere på erfaring i, hvordan man kan sikre, at alle tilsagnene
også bliver opfyldt, eftersom det samlede antal sager, hvor der har været tale om tilsagn, der skulle
opfyldes og føres tilsyn med, fortsat er steget. Mange af de erfaringer, Kommissionen har gjort både med
hensyn til vurdering og opfyldelse af tilsagn, er afspejlet i den meddelelse om Kommissionens
behandling af tilsagn, der blev vedtaget i december 2000 ¥92∂. Med denne meddelelse har Kommissionen
taget et betydningsfuldt skridt, hvilket fremgår af, at ingen anden konkurrencemyndighed i verden
tidligere har opstillet retningslinjer for behandlingen af tilsagn. Formålet med meddelelsen er at give en
klar og objektiv redegørelse ikke alene for de proceduremæssige, men også for de materielle principper,
som Kommissionen lægger til grund i sin vurdering af tilsagn. Hovedpunkterne i den gennemgås i
afsnittet om tilsagn nedenfor.

¥90∂ Førsteinstansretten har endnu ikke afsagt dom i Airtours/First Choice. 
¥91∂ Sag M.1969 — UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com; sag M.2027 — Deutsche Bank/SAP/JV.
¥92∂ Kommissionens meddelelse om løsninger, der er acceptable efter Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 og

Kommissionens forordning (EF) nr. 447/98 af 2.3.2001, s. 3-11.
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235. EU’s fusionskontrol har i det forløbne år fået en stærkere profil i offentligheden. En del af
debatten har fokuseret på Kommissionens behandling af konkrete sager, f.eks. dobbeltfusionerne mellem
Time Warner og både AOL og EMI. De forbud, der er nedlagt i årets løb, har også givet anledning til en
del kritik. Efter Volvo/Scania talte kritiske røster f.eks. om forudindtagethed mod fusioner mellem store
virksomheder i små EU-lande. Og efter forbuddet mod MCI WorldCom/Sprint-fusionen var der nogle,
der hævdede, at reglerne og den måde, de håndhæves på, indebar skævheder til skade for fusioner
mellem ikke-europæiske og især USA-baserede virksomheder. 

236. På begge områder kan kritikken besvares på samme måde — nemlig at formålet med enhver
konkurrencebaseret fusionskontrol er at sikre, at der ikke opstår nogen konkurrenceskadelige virkninger
på noget relevant marked enten i EØS eller omfattende EØS. Dette gælder, uanset hvor stort det berørte
marked er, og i hvilket land de implicerede virksomheder er hjemmehørende. Det helt afgørende er, at
behovet for omstruktureringer i en industri ikke må gå ud over forbrugerne, og at når virksomheder er
nødt til at omstrukturere, findes der måder at gøre det på, der ikke skader konkurrencen. Virksomheder,
der ønsker at omstrukturere, er nødt til at anerkende den betydning, Kommissionen tillægger
nødvendigheden af at værne om konkurrencen i EU, hvad enten denne konkurrence udspilles på lokalt,
nationalt, europæisk eller sågar globalt plan. 

237. Der har også været talt og skrevet en del om det pres, fusionskontrollen lægger på
Kommissionen, og de negative virkninger, som det nuværende pres på ressourcerne kunne få for
kvaliteten og dermed også troværdigheden af Kommissionens fusionskontrol. Dette pres søges nu
mindsket på to fronter. For det første arbejder Merger Task Force fortsat på at finde nye måder at
effektivisere fusionskontrollen på. En væsentlig forbedring i så henseende blev indført i år med
vedtagelsen den 26. juli af meddelelsen om en forenklet procedure ¥93∂, der tager sigte på at forenkle
behandlingen af bestemte typer sager, der ikke rejser konkurrenceproblemer. Nærmere oplysninger om,
hvilke typer sager der behandles efter den forenklede procedure, findes i boks 5 nedenfor. Siden
indførelsen af denne procedure har Kommissionen fulgt den i 41 beslutninger. 

238. Den anden mindskelse af presset på Kommissionens ressourcer vil komme fra den »peer
review«, som Kommissionen afsluttede i juni 2000. Efter denne »peer review« har Kommissionen
besluttet, at GD COMP skal have tilført øgede ressourcer for at sætte det i stand til at føre den tilstræbte
stærke konkurrencepolitik, navnlig på fusionsområdet. Disse øgede ressourcer skal sætte Merger Task
Force i stand til at ansætte flere sagsbehandlere over de kommende to-tre år. Som kommissær Monti
understregede i sin tale på den konference, der blev afholdt i anledning af fusionsforordningens tiårs
fødselsdag, er den aktive støtte fra Kommissionens formand, Romano Prodi, en anerkendelse af den
centrale rolle, håndhævelsen af konkurrenceretten har spillet og fortsat vil spille som drivkraft for det
indre marked. 

239. Denne konference, der fandt sted i september 2000, gav en oplagt lejlighed, ikke alene til at se
tilbage på de første ti år med EU’s fusionskontrol, men også til at rette blikket fremad. Konferencen var
tilrettelagt af Kommissionen og International Bar Association (IBA) i fællesskab. En bog indeholdende
alle papirer til konferencen og alle taler på konferencen vil blive udsendt i begyndelsen af 2001.

240. På konferencen fik man tillige endnu en lejlighed til at drøfte en lang række forskellige
spørgsmål, som nu indgår i overvejelserne i forbindelse med revisionsarbejdet på fusionsområdet. Dette
revisionsarbejde blev iværksat efter den rapport, Kommissionen fremsendte til Rådet i juni, og som

¥93∂ Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EØF)
nr. 4064/89, EFT C 217 af 29.7.2000. Kan også findes på http:/europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/
simplified_procedure/
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indeholdt en foreløbig gennemgang af omsætningstærsklerne i fusionsforordningen. Rapporten blev
udarbejdet i overensstemmelse med den retlige forpligtelse hertil, der blev indføjet ved den seneste
ændring af fusionsforordningen i juni 1997. Under udarbejdelsen af rapporten blev det klart, at der var
adskillige fundamentale spørgsmål, der måtte overvejes mere indgående. Kommissionen iværksatte
derfor et omfattende revisionsarbejde med det formål at gøre fusionsforordningen til et så relevant og
fyldestgørende redskab som overhovedet muligt. Følgende er eksempler på den type af spørgsmål, der er
under overvejelse: Er de omsætningstærskler, der er fastsat i fusionsforordningen, de mest
hensigtsmæssige? Hvordan kan den arbejdsdeling, der indgår i henvisningsreglerne (artikel 9 og 22),
give de størst mulige fordele? Er fusionsforordningens fusionsbegreb stadigvæk det rigtige i en verden
med strategiske alliancer, minoritetsaktieposter og produktions-joint ventures?

241. Spørgsmålet om omsætningstærsklerne må ses i lyset af det grundlæggende princip i EU’s
fusionskontrol, nemlig »one stop shop«-princippet, der betyder, at fusioner og virksomhedsovertagelser,
der berører markeder i Europa, kun behandles af én konkurrencemyndighed. Kommissionen hæfter sig
navnlig ved, at der ser ud til at være et stort antal fusioner med grænseoverskridende virkninger, der
fortsat falder uden for fusionsforordningen. Som eksempel herpå kan nævnes to børsfusioner (Euronext
and iX) — som begge helt klart har europæisk interesse — der enten ikke havde eller ikke ville blive
anset for at have fællesskabsdimension på grundlag af tærsklerne i fusionsforordningen. Set ud fra
Kommissionens synsvinkel rejser det spørgsmålet om, hvorvidt sådanne transaktioner har
fællesskabsdimension, og i så fald hvorvidt denne dimension tilgodeses i tilstrækkelig grad. Set ud fra
erhvervslivets synspunkt drejer det sig om nødvendigheden af at skulle indgive flere anmeldelser, hvilket
mindsker retssikkerheden og resulterer i mere arbejde og øgede omkostninger. 

242. Ændringerne i fusionsforordningen i 1997 omfattede også ændringer i henvisningsprocedurerne
mellem Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder (hhv. artikel 9 og 22). Disse
bestemmelser blev indføjet for at sætte Kommissionen i stand til at forbedre arbejdsdelingen med
medlemsstaterne. At der ikke er foretaget en eneste henvisning efter artikel 22, siden denne mulighed
blev indført i marts 1998, er imidlertid et klart tegn på, at systemet ikke fungerer efter hensigten. 

243. Kommissionen befinder sig nu i en sonderingsfase med samråd med medlemsstaterne og —
hvilket ikke er uden betydning — med ansøgerlandene samt med erhvervslivet og juristkredse. I løbet af
2001 vil Kommissionen udsende et formelt høringsoplæg med sine konklusioner og idéer. Dette oplæg
skal derefter danne grundlag for en yderligere høringsrunde, før nogen af idéerne føres ud i livet. 

Boks 5: Den forenklede procedure

Den forenklede procedure blev indført for at øge effektiviteten i Kommissionens behandling af
bestemte typer fusioner, der normalt ikke rejser konkurrenceproblemer. Ordningen blev indført
med vedtagelsen af en meddelelse og trådte i kraft den 1. september 2000. Meddelelsens fulde
tekst kan findes på Kommissionens websted: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
legislation/simplified_procedure/

Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter
Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 fastlægger tre typer sager, der opfylder betingelserne for, at
Kommissionen vedtager en kortformsbeslutning efter udløbet af den normale fase på en måned.
Meddelelsen finder anvendelse på fusioner, hvor:
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B — Dominanstesten

244. Som fastsat i fusionsforordningens artikel 2, stk. 3, skal en fusion, der skaber eller styrker en
dominerende stilling, som bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt inden for
fællesmarkedet eller en væsentlig del deraf, erklæres uforenelig med fællesmarkedet.
Kommissionen har anvendt dominanstesten ikke blot i sager, hvor fusionen ville føre til, at en enkelt
virksomhed fik en dominerende stilling, men også i sager, hvor den planlagte fusion ville føre til
kollektiv dominans. 

1. Én virksomheds dominans

Volvo/Scania

245. Den situation, hvor en enkelt virksomhed får en dominerende stilling, blev analyseret i Volvo/
Scania ¥94∂, som var en af årets mest fremtrædende sager. Kommissionen fastslog af en række forskellige
grunde (forskellige tekniske krav og indkøbsvaner samt betydelig prisdiskrimination selv i nabolande),
at markederne for tunge lastbiler og busser stadig er af nationalt tilsnit, og dens undersøgelser viste, at

— to eller flere virksomheder erhverver fælles kontrol med et joint venture, forudsat at dette
joint venture ikke har eller ikke ventes at få nogen aktiviteter eller kun ubetydelige aktiviteter
inden for EØS (omsætning på under 100 mio. EUR og aktiver på under 100 mio. EUR inden
for EØS)

— ingen af fusionsparterne driver virksomhed på samme produktmarked og samme geografiske
marked (horisontale forbindelser) eller på et produktmarked i et tidligere eller senere
omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en anden fusionspart opererer (vertikale
forbindelser)

— to eller flere af fusionsparterne opererer på samme produktmarked og geografiske marked
eller på et produktmarked i et tidligere eller senere omsætningsled, forudsat de tilsammen
ikke får en markedsandel på 15 % eller derover for horisontale forbindelser og 25 % eller
derover for vertikale forbindelser.

I kortformsbeslutningen gives der oplysninger om parterne, fusionens art og de berørte
erhvervssektorer samt angivelse af, at fusionen erklæres forenelig med fællesmarkedet, fordi den
falder inden for en eller flere af kategorierne i meddelelsen, med angivelse af hvilke(n). Ved
beslutninger om ubetinget godkendelse vil Kommissionen offentliggøre en ikke-fortrolig version
af beslutningen. Der bliver ingen pressemeddelelse, men godkendelsen vil blive meddelt i
Kommissionens Midday Express.

Den forenklede procedure kan lette de administrative byrder i forbindelse med anmeldelse af
fusioner. Den vil stadig give medlemsstaterne og tredjeparter de samme muligheder for at
fremsætte deres bemærkninger og gribe ind, som den normale procedure giver. Kommissionen
kan også om fornødent til enhver tid gå tilbage til de normale undersøgelsesprocedurer.

¥94∂ Sag M.1672 af 14.3.2000.
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den nye enhed ville nå op på en markedsandel på 90 % i Sverige og på mellem 50 % og 70 % i Irland,
Norge og Finland. Denne sag var et typisk eksempel på klassiske horisontale overlapninger og høje
markedsandele, og fusionens ensidige virkninger blev analyseret meget indgående, bl.a. ved hjælp af
avancerede økonometriske hjælpemidler. Den planlagte fusion ville have bevirket, at to virksomheder
med stabile og hidtil stort set symmetriske markedsandele blev kombineret. Bortset fra, at fusionen ville
føre til etablering af en virksomhed, der ville blive flere gange større end sin nærmeste konkurrent, ville
fusionen også have elimineret konkurrencen mellem to meget jævnbyrdige konkurrenter. I sin
beslutning slog Kommissionen tillige fast, at den konsekvente brug af dominanstesten på ethvert
relevant geografisk marked, uanset dets størrelse, ikke alene stemmer helt overens med ånd og bogstav
i EU’s fusionskontrolforordning, men også giver garanti for, at forbrugerne beskyttes mod virkningerne
af en dominerende stilling på både store og små markeder. Med hensyn til de tilsagn, Volvo tilbød,
fremgik det af Kommissionens undersøgelser, at de ikke var tilstrækkelige til at løse de
konkurrenceproblemer, fusionen ville rejse. Kommissionen endte derfor med at nedlægge forbud mod
denne fusion. Efter denne beslutning lykkedes det for begge virksomheder at finde andre partnere (hhv.
Renault og Volkswagen).

Framatome/Siemens/Cogéma

246. Den 6. december 2000 godkendte Europa-Kommissionen et joint venture, der skulle samle
franske Framatome SA’s og tyske Siemens AG’s aktiviteter på kernekraftområdet. Ifølge den oprindelige
anmeldelse skulle en anden fransk virksomhed, Cogéma, der også er aktiv inden for kernekraft, have
været med i dette joint venture. I den oprindelige form var der risiko for, at det nye joint venture ville
skabe eller styrke dominerende stillinger på markederne for brændselselementer til brug i
kernekraftreaktorer. Den kunne imidlertid godkendes, efter at man var enedes om, at Cogéma ikke skulle
gå med i det nye joint venture. En erklæring fra Frankrig med tilsagn om, at Electricité de France (EdF)
vil træde ud af Framatome og åbne op for sine indkøb af brændselselementer, var en anden medvirkende
årsag til, at fusionen kunne godkendes. På denne måde er der skabt sikkerhed for, at konkurrenter til det
nye joint venture kan få adgang til det franske marked for kernekraftbaseret elektricitet, som er Europas
største.

AstraZeneca/Novartis

247. Kommissionen har i år også godkendt en omfattende sammenlægning af AstraZenecas og
Novartis’ aktiviteter inden for landbrugskemikalier i et nyt selskab, Syngenta. På baggrund af den
hurtigt forløbende konsolidering, der er i gang i denne branche, fandt Kommissionen det nødvendigt at
indlede en fase 2-undersøgelse af denne fusion, eftersom den fusionerede virksomhed ville blive
verdens største i denne sektor. Efter et tæt samarbejde med Federal Trade Commission blev der givet
grønt lys, efter at der var afgivet betydelige tilsagn. I den oprindeligt anmeldte form ville fusionen have
ført til skabelse eller styrkelse af dominerende stillinger på 39 markeder for plantebeskyttelsesmidler,
hvoraf de vigtigste var markederne for svampemidler til korn og herbicider til majs. I sin analyse
nøjedes Kommissionen ikke med at lægge parternes nuværende markedsandele til grund, men så også
på den forventede fremtidige udvikling for deres produkter. I denne sag (såvel som i den beslægtede sag
M.1932 — BASF/American Cyanamid) rejste afgrænsningen af de relevante produktmarkeder særlige
vanskeligheder, eftersom det var nødvendigt at tage stilling til »substitutionskæder« og spørgsmål i
forbindelse med »ensidig substitution« og den konkurrencemæssige stilling for produkter, der kan
bruges til flere formål. 

248. Dominanstesten har vist sig at være et godt middel til at vurdere virkningerne af fusioner, ikke
blot på de klassiske markeder, f.eks. i forarbejdningsindustrierne, men også i servicesektoren, ikke
mindst inden for telekommunikation, internettjenester og medier (også i de forskellige tværgående
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kombinationer). På sådanne markeder bør de midler, der iværksættes ved fusionskontrol, altid anvendes
på en sådan måde, at man tilgodeser nødvendigheden af at værne om de resultater, der er opnået med
hensyn til liberalisering, og samtidig åbner mulighed for innovation, idet begge dele i sidste instans er til
gavn for forbrugerne.

249. Kommissionen måtte også se nærmere på spørgsmål om vertikal integration og de deraf følgende
virkninger for konkurrenternes adgang til markedet. Vertikal integration styrker ikke alene den nye
virksomheds position på ét led i forsyningskæden og vanskeliggør konkurrenternes adgang til et eller flere
vertikalt integrerede markeder, men vil ofte også ændre de fusionerende virksomheders økonomiske
incitamenter, hvilket kan resultere i betydelige ændringer i den måde, hvorpå markederne fungerer.
Navnlig inden for de ovennævnte tjenester, hvor adgang til nettene har afgørende betydning for udbud af
en lang række tjenester, kan den såkaldte »gatekeeper«-funktion rejse alvorlige problemer. Kommissionen
har i årets løb måttet tage stilling til sådanne »gatekeeper«-virkninger i forbindelse med både horisontale
og vertikale fusioner. Et fremtrædende eksempel herpå er WorldCom/Sprint-fusionen, som der blev
nedlagt forbud mod, og hvor »gatekeeper«-funktionen skyldes et horisontalt overlap i kraft af
sammenlægningen mellem de to operatørers net (se analysen i boks 6).

Boks 6: MCI WorldCom/Sprint

Indledning

Den 28. juni besluttede Kommissionen at nedlægge forbud mod den planlagte fusion mellem de
to amerikanske teleselskaber, MCI WorldCom og Sprint, fordi fusionen ville have skabt en
dominerende stilling for den nye enhed på markedet for maksimal eller universel
internetkonnektivitet. 

Maksimal eller universel internetkonnektivitet

Den planlagte fusion rejste stort set samme spørgsmål som fusionen mellem WorldCom og
MCI ¥1∂ i 1998, som Kommissionen fandt ville have ført til en dominerende stilling på markedet
for udbud af maksimal eller universel (internet)konnektivitet.

De anmeldende parter gjorde gældende, at den markedsdefinition, Kommissionen havde lagt til
grund i WorldCom/MCI-beslutningen, måtte tages op til fornyet overvejelse i betragtning af de
drastiske ændringer, internetsektoren havde undergået i de forløbne år. Disse påståede
ændringer bestod navnlig i liberaliseringen af EU’s telemarkeder med det deraf følgende øgede
antal europæiske internetudbydere og indholdsleverandører, den øgede brug af mindst to
konnektivitetsleverandører til internetkonnektivitet, indholdsleverandørernes brug af nye
teknikker (der åbner mulighed for at regulere og begrænse mængden af den internettrafik, der
udveksles på Internet) og lavere priser på lejede kredsløb. Ifølge parterne kunne Internet som
følge heraf ikke betegnes som værende hierarkisk, og de europæiske internetudbydere var ikke
længere afhængige af de største (amerikanske) internetkonnektivitetsudbydere med hensyn til
global internetkonnektivitet.

¥1∂ Sag M.1069 — WorldCom/MCI, beslutning af 8.7.1998.
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Kommissionens undersøgelser viste imidlertid, at ingen af de faktorer, de anmeldende parter
pegede på, havde haft nogen nævneværdig indvirkning på markedsstrukturerne. Kommissionen
anerkendte, at afhængigheden af top-konnektivitetsudbyderne var blevet mindsket, og at det
øgede europæiske udbud og udbygningen af de europæiske net havde bevirket, at en større del
af internettrafikken nu foregår inden for Europa. Men selv de største europæiske
internetkonnektivitetsudbydere var stadig meget afhængige af topudbyderne, når det drejer sig
om at opnå global konnektivitet, og de var ikke i stand til at lægge noget konkurrencepres på
topudbyderne. Kommissionen konkluderede, at Internettet havde bevaret sin hierarkiske
struktur, og at det relevante marked, der skulle lægges til grund ved vurderingen af denne
fusion, var markedet for udbud af maksimal eller universel (internet)konnektivitet.

Med hensyn til konkurrencen på dette marked fremgik det af Kommissionens undersøgelser, at
MCI WorldCom havde bevaret sin førende position som topudbyder af internetkonnektivitet,
med Sprint som en af de største konkurrenter. Undersøgelsen viste også, at fusionen i kraft af
sammenlægningen mellem parternes omfattende net og store kundegrundlag ville resultere i et
selskab, der både absolut og relativt ville være så stort i forhold til sine konkurrenter, at både
konkurrenter og kunder ville blive afhængige af det fusionerede selskab med hensyn til
universel internetkonnektivitet. Det ville have sat den fusionerede virksomhed i stand til at
optræde uafhængigt af både konkurrenter og kunder og givet det mulighed for at kontrollere den
tekniske udvikling, hæve priserne og få markedet til at rette ind ved selektivt at forringe sine
internetkonnektioner med konkurrenter. Kommissionen drog derfor den konklusion, at fusionen
i den oprindeligt anmeldte form ville have rejst alvorlige konkurrenceproblemer ved at skabe
eller styrke en dominerende stilling for WorldCom på det globale marked for maksimal
internetkonnektivitet. I betragtning af Internets hierarkiske struktur og markedets globale
karakter ville det have påvirket forbrugerne overalt i verden. 

For at imødekomme Kommissionens indsigelser tilbød parterne at afgive tilsagn om at afhænde
en af Sprints internetvirksomheder. Dette tilsagn svarede stort set til det tilsagn, som
Kommissionen accepterede i WorldCom/MCI-beslutningen. I den tidligere sag accepterede
Kommissionen afhændelse af en af MCI’s internetvirksomheder. Men på grundlag af
erfaringerne fra denne afhændelse og undersøgelserne i MCI WorldCom/Sprint-sagen fandt
Kommissionen, at dette tilsagn ikke var tilstrækkeligt til at løse de konkurrenceproblemer,
fusionen ville give anledning til. Kommissionen fandt specielt, at tilsagnet ikke med
tilstrækkelig sikkerhed kunne antages at ville genoprette den effektive konkurrence på markedet
for maksimal internetkonnektivitet. Parterne trak deres tilbud om tilsagn tilbage på et senere
stadium i proceduren. 

Andre markeder

Under sin sagsbehandling undersøgte Kommissionen også andre potentielle konkurrence-
problemer i forbindelse med udbud af globale teletjenester og internationale taletelefonitjenester.
Bortset fra visse spørgsmål, som Kommissionen henledte de amerikanske myndigheders
opmærksomhed på i forbindelse med disse markeder, blev der ikke påvist nogen konkurrence-
problemer af betydning for Europa. De spørgsmål, der blev gennemgået, og de konklusioner,
Kommissionen drog med hensyn til disse andre markeder, er nærmere beskrevet i de pressemed-
delelser, der findes på Merger Task Forces hjemmeside.
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Vodafone-Airtouch/Mannesmann

250. En anden sag i samme kategori var Vodafone/Mannesman-fusionen, der rejste
konkurrenceproblemer på det nye marked for paneuropæiske sømløse mobiltelefonitjenester. Udbydere
af disse tjenester er meget afhængige af at kunne lokalisere deres kunder præcist, når disse befinder sig
uden for deres egne nets rækkevidde. Kommissionens undersøgelser viste, at der er ved at udvikle sig en
efterspørgsel efter sådanne tjenester fra internationalt mobile kunder, navnlig store virksomheder med
omfattende aktiviteter i flere forskellige europæiske lande. Fusionen ville give den nye enhed en
særstilling på fællesmarkedet, idet den har enekontrollen med mobiloperatørerne i otte medlemsstater og
har fælles kontrol med mobiloperatørerne i tre andre. I kraft af denne meget omfattende dækning ville
den fusionerede virksomhed være i en enestående position, når det drejer sig om at opbygge et integreret
net, der hurtigt kan åbne mulighed for at levere avancerede sømløse paneuropæiske tjenester, i hvert fald
i de medlemsstater, hvor den har enekontrollen. På den anden side ville konkurrenterne på grund af deres
spredte dækning og vanskelighederne ved at få integreret deres net i et sømløst net ikke være i stand til at
gøre den fusionerede virksomhed kunsten efter på kort til mellemlang sigt (gennemsnitligt 3-5 år).
Fusionen blev i sidste instans godkendt, efter at parterne havde afgivet en række tilsagn. De tilsagn, der
blev accepteret til løsning af dette konkrete problem, bestod i, at den fusionerede virksomhed skulle give
andre mobiloperatører mulighed for at udbyde paneuropæiske avancerede sømløse tjenester til deres
kunder ved brug af dens integrerede net. Men på grund af den hurtige udvikling i denne sektor, bl.a. i

Procedure

Dagen før Kommissionen efter planerne skulle vedtage sin beslutning om den planlagte fusion,
trak parterne deres tilbudte tilsagn og deres anmeldelse til Kommissionen tilbage. Men da de
kun trak anmeldelsen tilbage, men ikke opgav den underliggende aftale, der udløste
anmeldelsespligten, følte Kommissionen sig alligevel tvunget til at vedtage sin beslutning. 

Samarbejdet med det amerikanske justitsministerium

Denne planlagte fusion mellem MCI WorldCom og Sprint blev behandlet sideløbende af Europa-
Kommissionen og det amerikanske justitsministerium. I henhold til den bilaterale aftale af 1991
om samarbejde i konkurrencesager mellem Europa-Kommissionen og Amerikas Forenede Stater
foretog de to myndigheder hver for sig uafhængige undersøgelser, men Kommissionen og det
amerikanske justitsministerium havde et godt samarbejde i alle procedurens faser. F.eks. deltog
repræsentanter for det amerikanske justitsministerium i den mundtlige høring i Bruxelles, og en
repræsentant for Kommissionen var til stede på et af de møder på højt niveau, der fandt sted i det
amerikanske justitsministerium. Justitsministeriet anlagde den 27. juni 2000 sag ved en
amerikansk domstol, hvor det modsatte sig den planlagte fusion af grunde, der også omfattede
markedet for udbud af maksimal konnektivitet.

Efterfølgende udvikling 

Den 13. juli 2000 meddelte MCI WorldCom og Sprint, at de havde ophævet deres fusionsaftale. 

Den 27. september 2000 indbragte MCI WorldCom (nu WorldCom) i henhold til EF-traktatens
artikel 230 og 231 sagen for EF-Domstolen med påstand om annullation af Kommissionens
beslutning.
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forbindelse med UMTS-licenser, og den omstændighed, at konkurrenterne må antages at ville søge at
opbygge alternative infrastrukturer, blev dette tilsagn begrænset til kun at gælde i tre år. 

AOL/Time Warner

251. I sager med vertikal integration er det vigtigt at erkende, at der kan være risiko for, at
konkurrencen elimineres, navnlig når en af fusionsparterne står stærkt på et marked i et tidligere eller
senere led. I America Online Inc (AOL)/Time Warner nærede Kommissionen betænkeligheder ved, at
AOL via fusionen med Time Warner (som igen havde planer om at lægge sine musikindspilnings- og
musikforlagsaktiviteter sammen med EMI) og sine europæiske joint ventures med Bertelsmann ville
have fået kontrol med den ledende indehaver af musikrettigheder i Europa. AOL er den førende
internetudbyder i USA og den eneste, der er til stede overalt i Europa. Time Warner er et af verdens
største medie- og underholdningsselskaber med interesser inden for tv-net, ugeblade og bogforlag,
musik, filmunderholdning og kabelnet. Fusionen ville skabe den første vertikalt integrerede
internetindholdsudbyder, som skulle distribuere Time Warners indhold (musik, nyheder, film osv.) via
AOL’s internetdistributionsnet.

252. På grund af AOL’s strukturelle og kontraktlige forbindelser med Bertelsmann ville den nye
enhed også få fortrinsadgang til Bertelsmanns indhold og i særdeleshed til Bertelsmanns store
beholdning af musikindspilninger. Det nye selskab ville derved komme til at kontrollere den førende
kilde til musikrettigheder i Europa, som er et marked, hvor Time Warner og Bertelsmann tilsammen
sidder på en tredjedel. På baggrund heraf var der sandsynlighed for, at den nye enhed ville have fået en
dominerende stilling på det marked for onlinemusik på Internet, som er ved at udvikle sig, idet den ville
have fået en »gatekeeper«-funktion og været i stand til at diktere vilkårene for distribution af
musikindhold på Internet. Desuden ville den nye enhed få mulighed for at formatere Time Warners og
Bertelsmanns musik på en måde, så den kun var kompatibel med AOL’s musikafspiller (Winamp), men
ikke med konkurrerende musikafspillere. På den anden side ville Winamp blive i stand til at afspille
konkurrerende pladeselskabers musik, hvis format normalt ikke er ejendomsretligt beskyttet. Som følge
af de andre musikafspilleres tekniske begrænsninger ville den nye enhed også blive i stand til at
gennemtvinge Winamp som den dominerende musikafspiller.

253. Kommissionen kunne godkende fusionen efter en række tilsagn, der primært tog sigte på en
adskillelse mellem Bertelsmann og AOL. Denne adskillelse skal ske gradvis, under tilsyn af en særligt
udpeget uafhængig person. Desuden skal en række foreløbige forholdsregler sikre, at de to selskaber
optræder uafhængigt af hinanden indtil Bertelsmanns endelige udtræden. 

Vivendi/Canal+/Seagram

254. Lignende problemer med vertikal integration rejste sig i Vivendi/Canal+/Seagram.
Konkurrenceproblemerne drejede sig her navnlig om markederne for betalings-tv (hvor Canal+ er den
dominerende i Europa), det nye paneuropæiske marked for portaler og det marked for onlinemusik, der
er ved at udvikle sig. På markedet for betalings-tv fandt Kommissionen, at den eksklusive adgang,
Canal+ måtte antages at ville få til de populære spillefilm ¥95∂, der produceres og koproduceres af
Seagram’s Universal, ville have styrket Canal+’s i forvejen dominerende stilling i Frankrig, Spanien,
Italien, Belgien og Nederlandene og skabt en dominerende stilling på samme marked i Norden. 

¥95∂ En forudsætning for at kunne tage konkurrencen op på markedet for betalings-tv er, at betalings-tv-operatørerne råder
over vigtigt programindhold som populære spillefilm.
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255. Den tilsagnspakke, parterne tilbød, omfattede tilsagn om at give konkurrenterne adgang til de af
Universal producerede og koproducerede film. Parterne afgav i særdeleshed tilsagn om ikke at give
Canal+ førstefremvisningsrettigheder ¥96∂ for mere end 50 % af Universals produktion og koproduktion.
Dette tilsagn gælder i flere europæiske lande i fem år. 

256. Eftersom fusionen betød en sammenlægning mellem Universals musikindhold og Vivendis
multiadgangsportal (Vizzavi), rejste den også betydelige problemer med hensyn til skabelse af en
dominerende stilling på det paneuropæiske marked for portaler og markedet for onlinemusik, der er ved
at udvikle sig. Dette problem blev løst ved, at Vivendi afgav tilsagn om at give konkurrerende portaler
adgang til Universals onlinemusikindhold i fem år. 

TotalFina/Elf

257. Også fusioner mellem virksomheder, der er aktive på velkendte markeder, har rejst problemer
med vertikal integration. I forbindelse med TotalFinas overtagelse af Elf-Aquitaine var det nødvendigt at
tage stilling til spørgsmålet om dominerende stilling, da denne overtagelse indebar en fusion mellem de
førende aktører, som risikerede at blive altdominerende i det pågældende land. For Kommissionen
drejede det sig om at identificere og eliminere overlapninger mellem parternes aktiviteter og finde ud af,
om der ville opstå flaskehalse, som kunne sætte den nye enhed i stand til at holde konkurrenter ude af
markedet i kraft af sin kontrol med importinfrastrukturer, transport og distribution af raffinerede
olieprodukter. Navnlig på markederne for engrossalg af brændstoffer og fyringsolie ville den nye enhed
ikke alene ødelægge den hidtidige balance i styrkeforholdet på det franske marked, men ville også have
fået reel kontrol med »logistikkæden«, dvs. de fleste franske importdepoter, de tre største
olierørledninger, der forsyner alle dele af Frankrig, og et stort antal lokale depoter. Desuden ville den nye
enhed have fået en dominerende stilling på markedet for salg af motorbrændstoffer på de franske
motorveje. På markedet for flydende brændstofgasser (LPG) ville den have fået en dominerende stilling,
navnlig i kraft af dens kontrol med de logistiske infrastrukturer til import, oplagring og påfyldning af
flaskegasbeholdere, som ville bevirke, at den kunne handle helt uafhængigt overalt i Frankrig uden at
måtte udveksle infrastrukturadgang med sine konkurrenter, hvad der ellers er normal praksis i branchen.
Fusionen krævede en nøje granskning, ikke mindst på grund af de betydelige indvirkninger, den måtte
antages at kunne få på vigtige forbrugermarkeder, især markederne for motorbrændstof, fyringsolie og
energiressourcer i almindelighed. Der blev imidlertid fra parternes side afgivet en række tilsagn, der løste
de ovennævnte og andre konkurrenceproblemer, og som bevirkede, at Kommissionen kunne godkende
fusionen. Disse tilsagn kan opsummeres således, at TotalFina har forpligtet sig til at afhænde en stor del
af sine aktiver inden for transport og oplagring (hvilket ventes at resultere i fundamentale ændringer i
olielogistikken i Frankrig), 70 motorvejstankstationer samt Elf Antargas, hvilket vil eliminere enhver
overlapning mellem fusionsparternes aktiviteter på LPG-området. Ved udgangen af 2000 havde
størsteparten af disse afhændelser allerede fundet sted. 

258. Den 13. september afviste Kommissionen en række købere, som TotalFina/Elf havde
foreslået til overtagelse af de motorvejstankstationer, selskabet skulle afhænde. I betragtning af de
markedsstrukturer, de tilbudte tilsagn ville resultere i, fandt Kommissionen ikke, at de foreslåede købere
frembød tilstrækkelig garanti med hensyn til deres muligheder for at klare sig på de pågældende
markeder og udvikle en effektiv konkurrence. TotalFina fremlagde en ny liste over købere, der bl.a.
omfattede en ny konkurrent på markedet, nemlig Carrefour, som blev accepteret af Kommissionen den
7. november 2000. En af de to virksomheder — »Le Mirabellier« — som oprindeligt blev afvist af
Kommissionen, var ikke med på TotalFinas endelige liste over købere. Den anlagde annullationssøgsmål

¥96∂ Dvs. rettigheder til at sende spillefilm på betalings-tv kort, efter at de har kunnet ses i biografen eller på lejet video, altså
før de er mere generelt til rådighed på tv. 
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mod Kommissionens beslutning i henhold til EF-traktatens artikel 230 med begæring om foreløbige
forholdsregler gående ud på, at den anfægtede beslutning blev suspenderet, og at Kommissionen pålagde
TotalFina at udsætte gennemførelsen af tilsagnene. Begæringen om foreløbige forholdsregler blev afvist
af Domstolen den 17. januar 2001.

2. Kollektiv dominans

259. Kommissionen har også foretaget dominanstesten efter fusionsforordningens artikel 2, stk. 3, i
sager, hvor fusionen ville have resulteret i skabelse af kollektiv dominans. Denne praksis er blevet støttet
af Domstolen og Førsteinstansretten. I sin vurdering af spørgsmålet om kollektiv dominans og
virkningerne heraf tager Kommissionen hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i de
forskellige sektorer, og lægger stor vægt på at undersøge hver enkelt sag for sig uden forudfattede
holdninger. Kommissionen har således udviklet en omfattende praksis på området, som senere vil blive
sammenfattet i en meddelelse om kollektiv dominans. 

260. Spørgsmålet om kollektiv dominans blev analyseret i en række sager i år, herunder også sager i
servicesektoren, f.eks. VEBA/VIAG og EMI/Time Warner, som blev opgivet.

VEBA/VIAG

261. Kommissionen behandlede VEBA/VIAG-sagen sideløbende med det tyske Bundeskartellamts
behandling af RWE/VEW-fusionen. Efter disse to fusioner ville de to nye enheder komme til at
kontrollere godt 80 % af det tyske marked for elektricitet fra det sammenkoblede system. Der var flere
forskellige faktorer, der tydede på, at der ville opstå en markedsstruktur, der ville virke fremmende for en
samordning, bl.a. det fuldstændigt homogene produkt, gennemsigtigheden på markedet, nogenlunde ens
omkostningsstrukturer på grund af en nogenlunde ens sammensætning af kraftværker og flere store
fællesdrevne kraftværker, talrige indbyrdes forbindelser mellem VEBA/VIAG og RWE, en forventet
ringe vækst i efterspørgslen og den lave priselasticitet, elektricitet har som produkt. Begge fusioner blev
godkendt efter tilsagn fra parterne til de respektive myndigheder. Tilsagnene bestod navnlig i
afhændelser af adskillige interesser i den østlige del af Tyskland, hvilket betød, at en række vigtige
forbindelser mellem de to nye koncerner blev brudt, samt omdannelse af VEAG, som er en stor
elproducent, der kontrolleres af duopolselskaberne i fællesskab, til en uafhængig konkurrent. Desuden
blev der også givet tilsagn om forbedringer i de grundlæggende regler for transmission via de to førende
sammenkoblede enheders net.

Outokumpu/Avesta Sheffield

262. Der er ikke noget mekanisk i Kommissionens vurdering af kollektiv dominans (dvs. i de kriterier,
der lægges til grund ved undersøgelsen af, om markedet udviser tendenser til kollektiv dominans, bl.a. på
grundlag af koncentration og gennemsigtighed på markedet, produkternes homogenitet, vækst på
markedet, adgangsbarrierer, markedsstyrke på aftagersiden, strukturelle forbindelser osv.). I Outokumpu/
Avesta Sheffield ville fusionen have resulteret i, at antallet af producenter af varm- og koldvalsede flade
stålprodukter i EU ville blive reduceret fra seks til fem. Til trods for det relativt gennemsigtige marked
og de betydelige adgangsbarrierer hæftede Kommissionen sig i sin undersøgelse ved den høje vækstrate
(over 5 % om året), der ville resultere i en øget kapacitetsudnyttelse. Det blev konkluderet, at disse
faktorer sammen med forskellene i virksomhedernes omkostningsstrukturer ikke ville virke fremmende
for samordningseffekter på markedet.
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Alcan/Péchiney/Alussuisse

263. En række fusioner i aluminiumindustrien, der blev behandlet i årets løb, rejste ganske vist
fortrinsvis problemer omkring en enkelt virksomheds dominans, men gav også Kommissionen stof til
eftertanke, hvad angår samordningsspørgsmål. I Alcan/Péchiney baserede Kommissionen hovedsageligt
sin vurdering på, at fusionsparterne kunne udnytte en eksisterende strukturel forbindelse — her et joint
venture med en konkurrent — som et gengældelsesmiddel for at få denne konkurrent til at undlade at
starte en priskrig. 

264. Den tresidede fusion mellem Alcan, Pechiney og Alusuisse ville have samlet tre virksomheder,
der er aktive inden for alle dele af aluminiumsindustrien, under ét tag og skabt den næststørste
aluminiumsproducent i verden. Som følge af Alcans aktieombytningstilbud til de to andre selskaber
kunne den ene fusion gennemføres uden den anden, og Kommissionen kunne derfor foretage en
tilbundsgående undersøgelse af de to fusioner hver for sig. Fusionen mellem Alcan og Pechiney kom
ikke i stand, men blev opgivet af parterne, fordi de forudså et forbud fra Kommissionen. Derimod
godkendte Kommissionen efter tilsagn om visse afhændelser fusionen mellem Alcan og Alussuisse.

Alcoa/Reynolds, Rexam/American National Can

265. I en anden sag, hvor der var tale om en enkelt virksomheds dominans (Alcoa/Reynolds), fik
Kommissionen et værdifuldt kendskab til, hvordan udbudsmarkeder fungerer. Dette kendskab, som den
udnyttede i Rexam/American National Can, gjorde, at Kommissionen kunne drage den konklusion, at der
kunne opstå en situation med kollektiv dominans på markeder, hvor køb og salg foregår via hyppigt
afholdte udbud.

3. Potentiel konkurrence

Air Liquide/BOC

266. Endelig bør nævnes, at Kommissionen har haft lejlighed til at analysere en indirekte virkning af
en fusion, nærmere betegnet dens virkninger for potentiel konkurrence, i Air Liquide/BOC.
Sandsynligheden for en tilstrækkelig potentiel konkurrence inden for en overskuelig tid er et ofte
fremført argument for godkendelse af en fusion.

267. I denne sag fandt Kommissionen, at den planlagte fusion ville styrke BOC’s dominerende stilling
i Det Forenede Kongerige og Irland ved at eliminere den mest sandsynlige konkurrent og ved at mindske
sandsynligheden for, at andre udbydere ville søge ind på markedet. BOC’s dominans var meget stærk,
eftersom virksomheden på nogle produktmarkeder allerede havde en markedsandel på 100 %. Desuden
fandt Kommissionen, at begge parter havde flere yderligere fordele på deres hjemmemarked, ikke mindst
i kraft af vertikal integration. En anden virkning af fusionen var, at den nye enhed ville have skabt et
hidtil uset distributionsnet i Europa, der kunne give den endnu bedre muligheder for at afskrække
konkurrenter fra at søge ind på markedet. På baggrund heraf fastslog Kommissionen, at elimineringen af
Air Liquide som den mest sandsynlige nye konkurrent på det britiske marked ville styrke BOC’s allerede
dominerende stilling. Fusionen blev derefter opgivet af parterne efter fejlslagne forhandlinger om tilsagn
med den amerikanske Federal Trade Commission. 
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C — Tilsagn
268. I december 2000 vedtog Kommissionen sin meddelelse om løsning af konkurrenceproblemer ved
hjælp af tilsagn ¥97∂ og blev dermed den første konkurrencemyndighed, der har opstillet retningslinjer og
udsendt vejledning herom. Formålet med denne meddelelse er at give en klar og objektiv redegørelse for
de administrative og materielle principper, Kommissionen lægger til grund i sin vurdering af tilsagn, og
den blev udsendt, efter at der i de foregående måneder var foretaget omfattende høringer af
medlemsstaterne samt af erhvervslivet og juristkredse. 

269. Denne meddelelse opstiller grundprincipperne, men det bemærkes, at Kommissionens praksis på
området udvikler sig meget hurtigt, og at Kommissionen nødvendigvis må bevare et vist spillerum for at
kunne behandle hver enkelt sag rigtigt. Desuden stiger antallet af fusionssager, hvor tilsagn er inde i
billedet, så hurtigt, at det bliver stadig vanskeligere at holde trit med udviklingen på dette område. Til
illustrering heraf kan nævnes, at der alene i de sidste to år har været ca. 50 sager, hvor Kommissionen har
accepteret tilsagn fra fusionsparterne før sin godkendelse af en fusion. 

270. Meddelelsen redegør for hovedprincipperne i Kommissionens sagsbehandling. Det fremhæves i
særdeleshed, at selv om det er op til Kommissionen at påvise, at en fusion skaber eller styrker en
dominerende stilling, der kan hæmme konkurrencen, er det parterne, der skal godtgøre, at de tilsagn, de
tilbyder, kan eliminere de konkurrenceproblemer, som Kommissionen har påvist. 

271. Der er mange forskellige faktorer, Kommissionen må tage hensyn til, før den kan fastslå, om
tilsagnene vil føre til en genoprettelse af konkurrencen eller ej. Hvilken type tilsagn, der er tale om, er
naturligvis en afgørende faktor, men Kommissionen må også tage højde for risikoen for, at et tilsagn
måske ikke vil kunne opfyldes fuldt ud og tidsnok. 

272. Som det fremgår af erfaringerne med vurdering af tilbud om tilsagn, må tilsagn ikke blot antages
at kunne genoprette konkurrencen — de må rent faktisk genoprette den. F.eks. vil Kommissionen ikke
længere kunne godtage, at afhændelse af overlappende aktiver altid vil løse de konkurrenceproblemer, en
bestemt fusion eller overtagelse afføder. Selv om det er muligt at udpege egnede aktiver, vil et tilsagn om
at afhænde dem — uanset hvem køberen er — ikke altid være tilstrækkeligt. Ikke alene må de aktiver,
der afhændes, repræsentere en aktiv virksomhed, men de må også afhændes til en køber, der har de rette
incitamenter til at tage konkurrencen op på markedet. 

273. En af årets sager (TotalFina/Elf Aquitaine ¥98∂) giver en tydelig illustration af de to punkter. For
det første afviste Kommissionen TotalFinas forslag om købere, fordi de ikke havde noget incitament til at
tage konkurrencen op på markedet for salg af benzin og diesel på de franske motorveje. For det andet
havde parterne tilbudt at afhænde adskillige aktiver for at imødegå konkurrenceproblemerne i LPG-
sektoren. Efter at Kommissionens markedstest havde givet et negativt resultat med hensyn til de
afhændede aktivers levedygtighed, måtte TotalFina i stedet afhænde et helt datterselskab, hvilket helt
klart var en løsning, der ikke udelukkende sigtede mod at eliminere en overlapning. 

274. Der har været andre sager, hvor de afhændede aktivers levedygtighed i vid udstrækning afhang
af, hvem køberen var, eftersom de pågældende aktiver indgik i en af fusionsparternes virksomhed. Under
sådanne omstændigheder kan Kommissionen nægte at godkende fusionen, medmindre parterne forpligter
sig til ikke at gennemføre den anmeldte fusion, før de har indgået en bindende aftale med en køber, som
Kommissionen kan godkende. Den første og hidtil eneste sag, hvor Kommissionen stillede dette som

¥97∂ EFT C 68 af 2.3.2001. Meddelelsen findes på Internet: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/
¥98∂ Sag M.1628, beslutning af 9.2.2000.
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betingelse, var Bosch/Rexroth ¥99∂. For at imødegå Kommissionens frygt for, at de pågældende aktiver
ville blive svækket før afhændelsen, og usikkerheden om, hvorvidt der overhovedet fandtes en stærk
køber, gik Bosch med til at indgå en bindende forhåndsaftale med en køber. 

275. I meddelelsen anerkendes det, at selv om afhændelse er den foretrukne løsning, er det ikke den
eneste løsning, der kan accepteres af Kommissionen. Der kan være situationer, hvor en afhændelse ikke
er mulig, eller konkurrenceproblemerne kan skyldes særlige aspekter ved fusionen, f.eks. at der består
eksklusivaftaler, eller at der bliver tale om en sammenlægning af net eller vigtige patenter. Som
eksempel på en fusion, hvor de løsninger, der blev accepteret, omfattede tilsagn af denne type ud over
afhændelser, kan nævnes Astra Zeneca/Novartis ¥100∂, hvor den fusionerede virksomhed ville blive
verdens største inden for plantebeskyttelsesmidler. For at opnå en godkendelse af fusionen tilbød
parterne en omfattende samling af tilsagn. De bestod ikke alene i afhændelse af produkter, der
repræsenterede en samlet verdensomsætning på over 250 mio. EUR i år, men også i meddelelse af
produktionslicenser og opsigelse af distributionsaftaler for andre virksomheders produkter.

276. En anden sag, hvor der blev fundet en løsning på et problem, der ikke kunne løses med en
afhændelse, men derimod ved at mindske adgangsbarriererne på markedet, var Vodafone Airtouch/
Mannesmann ¥101∂. Her drejede det sig om at løse de problemer, fusionen ville give anledning til på det
marked for sømløse paneuropæiske mobiltelefontjenester for erhvervskunder, der er ved at udvikle sig,
samt på markederne for paneuropæisk roaming. Problemerne blev løst ved tilsagn om at give andre
mobiloperatører mulighed for at levere disse tjenester til deres kunder ved brug af Vodafone Airtouch/
Mannesmanns integrerede net. Som følge af den meget hurtige udvikling på dette område og i
betragtning af de UMTS-licenser af tredje generation, der er meddelt, og de alternative infrastrukturer,
som konkurrenter nu vil søge at opbygge, blev tilsagnenes varighed begrænset til tre år. 

277. Transaktionernes ofte meget komplekse karakter gør det endnu vanskeligere at foretage en sikker
vurdering af, hvor effektivt de tilbudte tilsagn vil virke. Parterne bør derfor søge at undgå at gøre deres
tilsagn for komplekse. Et vigtigt princip, som kommissær Mario Monti gentagne gange har understreget
i årets løb, er, at løsningen ikke må være mere kompleks end det problem, det drejer sig om at løse. 

278. Et andet træk ved nogle af de tilsagn, Kommissionen har accepteret i år, er, at den har insisteret
på at få elimineret minoritetsaktieposter og andre forbindelser mellem konkurrenter, der kunne forhindre
en effektiv konkurrence på visse markeder. Det var bl.a. tilfældet i Vivendi/Canal+/ Seagram ¥102∂, hvor
det drejede sig om at opgive en aktiepost i BSkyB, og i AOL/Time Warner ¥103∂, hvor der var tale om at
bryde forbindelsen med Bertelsmann. Dette spørgsmål rejste sig også i Generali/INA ¥104∂, hvor
Kommissionen gav sin godkendelse på betingelse af, at parterne opgav deres minoritetsaktieposter i
konkurrerende forsikringsselskaber, samt i Volvo/Renault VI ¥105∂, hvor fusionen først blev godkendt, efter
at Volvo var gået med til at sælge sin minoritetspost i Scania, som er Volvos største konkurrent i Norden. 

¥99∂ Sag M.2060, beslutning af 13.12.2000.
¥100∂ Sag M.1806, beslutning af 26.7.2000.
¥101∂ Sag M.1795, beslutning af 12.4.2000. 
¥102∂ Sag M.2050, beslutning af 13.10.2000.
¥103∂ Sag M.1825, beslutning af 11.10.2000.
¥104∂ Sag M.1712, beslutning af 12.1.2000.
¥105∂ Sag M.1980, beslutning af 1.9.2000.
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D — Samarbejde 

1. Samarbejde med medlemsstaterne

279. Et særligt træk, der er blevet så selvfølgeligt, at det let overses, er den særlige måde, hvorpå
EU’s fusionskontrol inddrager de metoder, der anvendes, og de synspunkter, der fremføres af
konkurrencemyndighederne i de 15 EU-lande. I fase 1-undersøgelser (fire-seks uger) får
medlemsstaterne tilsendt en kopi af alle anmeldelser indgivet efter fusionsforordningen, de underrettes
om alle tilsagn afgivet af fusionsparter til løsning af konkurrenceproblemer og kan fremsætte deres
synspunkter i alle led af proceduren, ligesom de kan anmode om at få sagen henvist, hvis betingelserne
i fusionsforordningens artikel 9 er opfyldt. Kommissionen traf i 2000 seks artikel 9-beslutninger, hvor
hele sagen i to tilfælde blev henvist til de britiske myndigheder ¥106∂, mens der var fire delvise
henvisninger til Frankrig, Spanien og Det Forenede Kongerige ¥107∂.

280. Samarbejdet i fase 2-sager (fire måneder mere) er endnu tættere. Her holdes medlemsstaterne
nøje underrettet om Kommissionens beslutning om at indlede fase 2-undersøgelser, om Kommissionens
indsigelser og parternes reaktion på dem, de indbydes til høringen, underrettes om eventuelle tilbudte
tilsagn og om Kommissionens syn på dem, og sidst, men ikke mindst høres de om beslutningsudkastene 
i alle fase 2-sager på et møde i det rådgivende udvalg. Der holdes også møde i Det Rådgivende Udvalg
om vigtige spørgsmål, der ikke vedrører konkrete sager, bl.a. om Kommissionens vejledende
meddelelser, der redegør for Kommissionens holdning til forskellige aspekter af fusionsforordningen, og
i sager med bødepålæg. I 2000 blev der afholdt ikke færre end 18 sådanne møder i det rådgivende udvalg
(hvor man undertiden drøftede mere end én sag eller ét spørgsmål).

281. I årets løb har Kommissionens og medlemsstaternes samlede indsats resulteret i, at det
rådgivende udvalg ved langt størsteparten af de afstemninger, der fandt sted i konkrete fusionssager,
enstemmigt tilsluttede sig Kommissionens holdning, og i de resterende tilfælde blev godkendelsen givet
med simpelt flertal (antal stemmer i individuelle spørgsmål). I over halvdelen af sagerne var det
rådgivende udvalg enstemmigt enigt med Kommissionen på alle punkter, i andre var der enstemmig
tilslutning på nogle punkter og flertalstilslutning på andre.

282. I mange sager er der en medlemsstat, der har en særlig interesse og derfor holder sig i tæt kontakt
med Kommissionen. I flere af disse sager har medlemsstaterne ydet et værdifuldt bidrag til vurderingen
af konkurrenceforholdene. Et bemærkelsesværdigt eksempel på samarbejde mellem en medlemsstat og
Kommissionen i 2000 var VEBA/VIAG-sagen. Her kørte det tyske Bundeskartellamt og Kommissionen
faktisk et parløb, hvor Bundeskartellamt sideløbende behandlede en nært beslægtet sag i elsektoren,
RWE/VEW. Dette samarbejde gav et virkelig godt resultat, der vil få væsentlige positive indvirkninger på
liberaliseringsprocessen i denne sektor. Et andet eksempel var Generali/INA, hvor man fra italiensk side
ydede et betydeligt bidrag til Kommissionens undersøgelser, bl.a. i forbindelse med vurderingen af de
tilbudte tilsagn. 

¥106∂ Sag M.1779 — Anglo American/Tarmac og sag M.1827 — Hanson/Pioneer.
¥107∂ To i sag M.1684 — Carrefour/Promodes, den ene til de franske myndigheder, den anden til de spanske; desuden i sag

M.2044 — Interbrew/Bass og M.2154 — C3D/Rhone/GoAhead, begge til de britiske myndigheder.
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2. Fusionskontrollens internationale dimension 

283. Globaliseringen, den teknologiske udvikling og omstruktureringerne har tilsammen resulteret i
en global forøgelse af fusionsaktiviteten, hvilket igen har øget behovet for at styrke den internationale
dimension af EU’s fusionskontrol. I over 60 lande er der nu anmeldelsespligt for fusioner, og de stadigt
flere nationale konkurrencemyndigheder, der administrerer en national fusionslovgivning, har resulteret
i, at nogle selskaber har været nødt til at søge deres planlagte fusioner godkendt af op til 40 forskellige
myndigheder — det påfører ikke alene disse virksomheder betydeligt større transaktionsomkostninger,
men øger også risikoen for, at de afgørelser, der træffes, ikke stemmer overens indbyrdes. På begge sider
af Atlanterhavet kunne der derfor i løbet af 2000 høres mange røster, der slog til lyd for et mere effektivt
internationalt samarbejde, navnlig på fusionsområdet ¥108∂. 

2.1. Samarbejdet med USA og Canada

284. Det tætte bilaterale samarbejde med konkurrencemyndighederne hos EU’s vigtigste
handelspartnere, og især med USA’s justitsministerium og Federal Trade Commission samt med den
canadiske konkurrencestyrelse, fortsatte i 2000. Dette samarbejde gennemgås mere indgående i kapitel
IV (afsnittet om internationale aktiviteter).

2.2. Samarbejdet med EFTA-landene og ansøgerlandene 

285. EU’s fusionskontrol omfatter ikke alene konkurrencesystemerne i de 15 EU-lande, men også —
via samarbejdet med EFTA-Tilsynsmyndigheden — i de andre europæiske lande, der er med i Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, dvs. Norge, Island og Liechtenstein. Med hensyn til
tilbundsgående fase 2-undersøgelser var 2000 et rekordår for dette samarbejde.

286. Kontakterne med ansøgerlandene er blevet videreudbygget. Deres konkurrencemyndigheder er
også blevet opfordret til at fremsætte bemærkninger i forbindelse med revisionsarbejdet i 2000, og de har
ydet værdifulde bidrag hertil. I de kommende år vil dette samarbejde blive styrket yderligere, hvilket
Kommissionen ser som et vigtigt skridt på vejen mod disse landes senere tiltrædelse af EU.

E — Andre procedurer

1. Bøder, fusionsforordningens artikel 14-15

287. Kommissionen har for første gang nogensinde pålagt en virksomhed bøder for manglende
oplysninger efter fusionsforordningen, selv om den pågældende virksomhed ikke optrådte som anmelder
af en fusion. Bøden blev pålagt Mitsubishi Heavy Industries, som ikke havde givet oplysninger om et
joint venture-samarbejde mellem Kvaerner og Ahlström. Den første bøde på 50 000 EUR var for ikke at

¥108∂ Se kommissær Mario Montis tale på Japan Foundation Conference, Washington DC, den 23.6.2000; Assistant Attorney-
General Joel Kleins, generaldirektør Schaubs og kommissær Montis taler på konferencen i Bruxelles den 14.-15. september
i  anledning af tiårsdagen for indførelsen af EU’s fusionskontrol; kommissær Montis og det amerikanske
justitsministeriums fungerende Attorney Generals taler i Fordham, New York, den 19.-20. oktober 2000 og kommissær
Montis tale på Det Europæiske Universitetsinstitut i Fiesole den 27. oktober 2000. Nødvendigheden af at se med nye øjne
på problemer omkring anmeldelser af fusioner til flere forskellige myndigheder blev også drøftet ret indgående i den
amerikanske International Competition Policy Advisory Committee, der aflagde sin endelige rapport til Attorney-General
Reno og Assistant Attorney-General Klein i februar 2000.
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have efterkommet Kommissionens beslutning efter fusionsforordningens artikel 14, stk. 1, litra c). Den
anden var en ratebøde på i alt 900 000 EUR. Det var første gang, Kommissionen har pålagt andre end
anmeldere (eller en virksomhed, der har tilsidesat sin anmeldelsespligt) bøder i fusionssager. Det var
også første gang, en virksomhed har fået pålagt en ratevis bøde i sådanne sager. Det skete, fordi
Kommissionen fandt, at Mitsubishis adfærd var en meget alvorlig overtrædelse af EU-retten, da de
oplysninger, virksomheden blev anmodet om at give, var nødvendige for at kunne behandle Ahlström/
Kvaerner-fusionen. Med denne beslutning ønskede Kommissionen at understrege sin vilje til at
håndhæve fusionskontrolreglerne i Den Europæiske Union, hvilket forudsætter, at både fusionsparter og
konkurrenter, der anmodes om at bistå den hermed, giver korrekte oplysninger. 

2. Forebyggelse af hindringer for grænseoverskridende fusioner, 
fusionsforordningens artikel 21

288. Kommissionen er også opmærksom på nødvendigheden af at undgå, at fusioner af EU-dimension
blokeres af medlemsstater af protektionistiske hensyn eller andre urimelige grunde. I den sammenhæng
har Kommissionen vedtaget en beslutning efter fusionsforordningens artikel 21 mod foranstaltninger
truffet af de portugisiske myndigheder. Det skete, efter at der var grebet ind på samme måde mod den
portugisiske regering sidste år i BSCH/A. Chalimaud-sagen ¥109∂. I den beslutning, der blev truffet i år,
fastslog Kommissionen, at den portugisiske regering ved at blokere for Secil Companhia Geral de Cal e
Cimentos SA’s og Holderbanks planlagte overtagelse af den portugisiske virksomhed Cimpor Cimentos
de Portugal SGPS havde tilsidesat sine forpligtelser efter fusionsforordningens artikel 21.
Kommissionen fandt, at den portugisiske ministers blokering af denne overtagelse ikke havde til formål
at beskytte nogen legitim interesse, der kunne anerkendes efter fusionsforordningens artikel 21. Begge de
ovennævnte to sager viser klart, at Kommissionen er rede til at værne om sin enekompetence med hensyn
til behandling af fusionssager med fællesskabsdimension, og at den vil gribe ind over for alle andre
tilsvarende krænkelser. 

¥109∂ Sag IV/M.1616.
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F — Statistikker
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Figur 5
Sagernes fordeling på fusionstype (1993-2000)
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III — STATSSTØTTE

A — Generel politik

289. På statsstøtteområdet fortsatte og konkretiserede Kommissionen i 2000 de senere års
bestræbelser på at rationalisere og modernisere indsatsen. Kommissionen vedtog i den henseende tre
forordninger om støtte til små og mellemstore virksomheder, uddannelsesstøtte og om anvendelsen af
de minimis-reglen, hvilket i høj grad bidrog til at opfylde dette mål (se nedenfor). Sideløbende med
denne rationaliserings- og moderniseringsindsats lagde Kommissionen vægt på en korrekt anvendelse
af Kommissionens beslutninger, navnlig hvad angår tilbagesøgning af ulovlig udbetalt støtte (se
boks 7).

290. Den ottende oversigt over statsstøtte i Den Europæiske Union ¥110∂, som Kommissionen vedtog i
april, dækker årene 1996-1998. I den periode udbetalte de 15 medlemsstater gennemsnitlig 93 mia. EUR
i støtte om året til fremstillingsvirksomhed, landbrug, fiskeri, kul- og stålsektoren samt transport- og
servicesektoren. Dette beløb, der i absolutte tal er meget højt, udgør ikke desto mindre et fald på 11 % i
forhold til den foregående periode 1994-1996.

291. I forhold til den foregående periode er fremstillingsvirksomhed fortsat den væsentligste
støttemodtager, idet sektoren i gennemsnit modtog 33 mia. EUR om året, hvilket svarer til 2,3 % af
værditilvæksten (EU-15). I perioden 1996-1998 havde 57 % af støtten inden for fremstillingsvirksomhed
et regionalt sigte, mens horisontal støtte og støtte til særlige sektorer tegnede sig for henholdsvis 35 % og
8 % af støtten til fremstillingsvirksomhed. Det skal endvidere bemærkes, at ad hoc-støtte til
enkeltvirksomheder nu udgør mindre end 10 % af støtten til fremstillingsvirksomhed.

292. På trods af de senere års faldende tendens understreges det i den ottende oversigt, at den samlede
udbetalte støtte fortsat er høj. Forskellene mellem medlemsstaterne, hvad angår niveauet for udbetalt
støtte er fortsat store. Støtten til fremstillingsvirksomhed fra 0,7 % til 4,9 % af værditilvæksten
medlemsstaterne imellem. Disse forskelle er endnu større, hvis man ser på støttebeløbet pr. beskæftiget,
der svinger fra 188 til 1 955 EUR.

1. Modernisering af statsstøttekontrollen

293. Den 6. december gav Kommissionen sin principielle tilslutning til vedtagelsen af tre forordninger
på basis af bemyndigelsesforordningen (EF) nr. 994/98 ¥111∂, hvilket giver mulighed for at konkretisere
Kommissionens indsats med hensyn til modernisering af statsstøttekontrollen. Der er tale om to
gruppefritagelsesforordninger vedrørende statsstøtte til små og mellemstore virksomheder ¥112∂,

¥110∂ KOM(2000) 205.

1994-1996 1996-1998

Samlet statsstøtte (mia. EUR) 104,2 93,1

Statsstøtte til fremstillingsvirksomhed (mia. EUR) 38,5 32,6

Statsstøtte som procent af værditilvæksten i fremstillingssektoren 2,8 2,3

¥111∂ EFT L 142 af 14.5.1998.
¥112∂ Forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001, EFT L 10 af 13.1.2001.
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uddannelsesstøtte ¥113∂ og de minimis-reglen ¥114∂. Medlemsstaterne vil således fremover kunne yde støtte,
der opfylder betingelserne i fritagelsesforordningerne og således blive fritaget for kravet om forudgående
anmeldelse og Kommissionens godkendelse. Forordningen om de minimis-reglen kodificerer
anvendelsen af denne regel, der tidligere er fastlagt i Kommissionens meddelelse af 6. marts 1996. I
medfør af denne regel betragtes støtte til en virksomhed på under 100 000 EUR over en periode på tre år
ikke som statsstøtte efter traktatens bestemmelser, hvis den ikke ændrer samhandelsvilkårene eller
fordrejer konkurrencen. Der er derfor ingen forpligtelse til at anmelde disse foranstaltninger.

294. De positive virkninger af disse forordninger kommer ikke kun Kommissionen til gode, men også
medlemsstaterne, der vil kunne udbetale den støtte, der er omhandlet i ovennævnte forordninger meget
hurtigere end hidtil. Denne forenkling af procedurerne er imidlertid ikke ensbetydende med mindre
kontrol og en opblødning af statsstøttereglerne. Medlemsstaterne vil nemlig fortsat være forpligtet til for
hver enkelt støtteforanstaltnings vedkommende at informere Kommissionen om de gældende
bestemmelser og udarbejde årsrapporter om al udbetalt støtte. I de tilfælde hvor de forordninger, der
finder direkte anvendelse i medlemsstaterne, fastsætter nogle forenelighedskriterier, der skal overholdes,
vil de nationale domstoles kontrolfunktion endvidere blive styrket.

295. Det deraf følgende fald i antallet af anmeldelser vil på sigt give Kommissionen mulighed for at
styrke kontrollen med statsstøtte, bl.a. ved at koncentrere indsatsen om de sager, der har de største
konkurrenceforvridende følger.

2. Større åbenhed

296. En styrkelse af statsstøttekontrollen kan imidlertid ikke gennemføres uden en større åbenhed om
Kommissionens indsats. I den forbindelse opretter Kommissionen et offentligt register og en offentlig
resultattavle for statsstøtte. Denne fremgangsmåde er et led i den politik, der går ud på at fremme
konkurrencen og nedbringe det generelle statsstøtteniveau, som blev bekræftet af Det Europæiske Råd i
Lissabon, og som Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne blev opfordret til at fortsætte. På samme
måde fremgår det af konklusionerne fra mødet i Rådet (det indre marked) af 16. marts 2000, at der bør
udvikles en strategi for at nedbringe det generelle statsstøtteniveau ved at lægge vægt på en overvågning
af støtteniveauet og vurdere de økonomiske følger ved hjælp af statistiske data.

297. Det er ligeledes nødvendigt med gennemsigtighed for visse virksomheders regnskaber for at give
Kommissionen mulighed for at behandle det stigende antal sager med krydssubsidiering. Ifølge
ændringen af 26. juli 2000 ¥115∂ af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske
forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder ¥116∂ skal virksomheder, der har fået
pålagt at levere forsyningspligtydelser (for hvilket de modtager en kompensation), og som driver
traditionel økonomisk virksomhed, føre separat regnskab for de forskellige aktiviteter.

298. Denne ændring gælder både offentlige og private virksomheder. For ikke at pålægge nogen
virksomheder uforholdsmæssigt store forpligtelser omfatter den imidlertid ikke små og mellemstore
virksomheder, virksomheder, der udbyder tjenesteydelser, der ikke må forventes at fordreje
konkurrencen eller ændre samhandelen mellem medlemsstaterne, og virksomheder, hvis kompensation

¥113∂ Forordning (EF) nr. 69/2001 af 12. januar 2001, EFT L 10 af 13.1.2001.
¥114∂ Forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001, EFT L 10 af 13.1.2001.
¥115∂ EFT L 193 af 29.7.2000.
¥116∂ EFT L 195 af 29.7.1980.
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leverer en forsyningspligtydelse, er blevet fastsat på grundlag af en åben, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende procedure.

3. Statsstøtte til miljøbeskyttelse

299. Miljøbeskyttelse er et vigtigt indsatsområde for EU. På dette område har Kommissionen for snart
længe siden erkendt, at ydelse af statsstøtte på visse betingelser kan være nødvendig for at fremme
virksomhedernes miljøindsats.

300. Den 21. december 2000 gav Kommissionen sin principielle tilslutning til nogle nye
rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Kommissionen fastslog princippet om, at
forureneren betaler, og ønsker samtidig at styrke tilskyndelsesaspektet i statsstøtte til miljøbeskyttelse.
Selv om de nye rammebestemmelser ikke længere giver mulighed for at yde støtte til virksomheder for at
bringe dem på højde med de nye fællesskabsnormer — bortset fra SMV, der stadig kan modtage støtte i
en begrænset periode — giver de eksplicit mulighed for at yde støtte til virksomheder, der overskrider de
gældende normer.

301. Hvad angår vedvarende energi, som opmærksomheden især er rettet mod, vil medlemsstaterne
fremover bl.a. kunne yde støtte til at dække forskellen mellem omkostningerne til produktion af energi på
basis af vedvarende energikilder og markedsprisen for denne energi, indtil produktionsanlæggene er
afskrevet. Hvad angår afgiftsnedsættelser er der fundet en smidig tilgang. Medlemsstaterne får
forskellige muligheder, herunder mulighed for at indrømme 10-årige ikke-degressive fritagelser til
virksomheder, der har indgået frivillige aftaler om miljøbeskyttelse. Hvis der ikke indgås en sådan
frivillig aftale, vil virksomhederne ganske vist kunne indrømmes afgiftsnedsættelser, men på den
betingelse at de fortsat betaler en betragtelig del af de relevante afgifter.

B — Statsstøttebegrebet

302. Ifølge definitionen i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, er statsstøtte uforenelig med fællesmarkedet,
hvis støtten a) ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, b) fordrejer
konkurrencevilkårene ved at begunstige støttemodtageren økonomisk eller ydes støtte selektivt til »visse
virksomheder« eller »visse produktioner«, og c) hvis støtten påvirker samhandelen mellem
medlemsstaterne. Den måde, hvorpå støtten ydes (rentegodtgørelse, skattelettelse, lån, garanti, levering
af varer eller tjenesteydelser på særlige vilkår, kapitalindsprøjtninger på vilkår, der ikke er acceptable for
en privat investor osv.), er irrelevant.

1. Støttens oprindelse

303. For at en foranstaltning kan karakteriseres som statsstøtte, skal det fastslås, at den giver en fordel,
der er statsfinansieret. EF-Domstolen fastslog igen i sin dom i sagen Ladbroke Racing Ltd mod
Kommissionen ¥117∂, at EF-traktatens artikel 87, stk. 1, omfatter alle økonomiske midler, som den
offentlige sektor faktisk kan anvende til at støtte virksomheder, uanset om disse midler er varende aktiver
for den offentlige sektor. Det forhold, at beløbene hele tiden er underlagt offentlig kontrol og således står
til rådighed for de kompetente nationale myndigheder, er tilstrækkeligt til at karakterisere dem som
statsmidler, og til at foranstaltningen omfattes af EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

¥117∂ Sml. 2000 I, s. 3271, sag C-83/98 P.
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304. Spørgsmålet om, hvorvidt der er involveret statsmidler har særlig betydning i de tilfælde, hvor en
medlemsstat eller et offentligt ejet holdingselskab ønsker at købe en kapitalinteresse i et selskab. Staten
optræder som offentlig investor, hvilket i sig selv er fuldt lovligt i henhold til traktaten. Da statsstøtte skal
vurderes på basis af støttens følger, har Kommissionen udviklet det markedsøkonomiske investorprincip,
dvs. at det i hver enkelt sag skal fastslås, om den offentligt ejede kapital i selskabet skal give et afkast og
derfor er erhvervet af staten eller et offentligt holdingselskab på samme måde, som hvis det havde været
en privat investor, eller om kapitalinteressen er erhvervet med et almennyttigt sigte, således at
erhvervelsen må betragtes som en form for intervention fra statens side i dennes egenskab af offentlig
myndighed. Når der skal tilføres offentlig kapital til en virksomhed, er spørgsmålet altid, om en privat
investor ville have gjort det samme. Resultatet af denne test er positivt navnlig i de tilfælde, hvor den
investerede kapital må forventes at give et normalt afkast i form af dividende eller kapitalgevinster.

305. I sagen Parco Navi SpA ¥118∂ besluttede Kommissionen, at formålet med et offentligt
holdingselskabs kapitalindsprøjtning var at sikre et rimeligt afkast af den investerede kapital inden for et
rimeligt tidsrum, og kapitalindsprøjtningen udgjorde derfor ikke statsstøtte.

306. Kommissionen undersøgte, om den rabat, som Électricité de France (EDF) ¥119∂ yder til
papirfabrikker, udgør statsstøtte. Kommissionen konkluderede, at en privat operatør ville foretrække at
sælge en yderligere elektricitetsenhed uden at få de samlede omkostninger for denne enhed dækket frem
for slet ikke at sælge. EDF’s adfærd blev derfor fundet kommercielt begrundet. Kommissionen
understregede imidlertid, at beslutningen skulle ses på baggrund af de særlige forhold, der gælder på det
franske marked (undersøgelsen vedrørte perioden 1990-1996, dvs. før den igangværende liberalisering af
elektricitetsmarkedet. På det tidspunkt havde EDF en overkapacitet af atomenergi).

307. I sagen Siciliana Acque Minerali Srl ¥120∂ tog Kommissionen en negativ beslutning, da ingen
privat investor under disse forhold ville foretage en kapitalindsprøjtning for at rekapitalisere selskabet
med henblik på privatisering, da der var ringe udsigter til, at virksomheden igen kunne blive rentabel.

308. Med hensyn til den rekapitalisering, som Crédit Lyonnais foretog til fordel for sit datterselskab,
Tasq ¥121∂, understregede Kommissionen igen, at der var tale om offentlig støtte, da den offentlige
kapitalinteresse gav staten mulighed for at kontrollere Crédit Lyonnais. Kommissionen erkendte, at
statens indgriben generelt uden hensyntagen til tidsperioden var i overensstemmelse med princippet om
sund forretningsførelse for at mindske tab og sikre de offentlige ejeres interesser, og at der derfor ikke
var tale om statsstøtte.

309. I sagen Georgsmarienhütte (GMH) und Gröditzer ¥122∂ indledte Kommissionen den formelle
undersøgelsesprocedure, da der var tvivl om, hvorvidt en privat investor ville have accepteret at erlægge
en betaling, da Gröditzer var ved at gå konkurs.

310. Kommissionen indledte proceduren mod selskabet SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales) ¥123∂, da der var stor tvivl om, hvorvidt SEPI’s erhvervelse af skibsværfter og et
dieselmotoranlæg kunne betegnes som en egentlig markedstransaktion eller snarere var en

¥118∂ Sag N-132/99, Kommissionens beslutning af 25.2.2000, EFT C 162 af 20.6.2000.
¥119∂ Sag C-39/98 (ex NN-2/98), Kommissionens beslutning af 11.4.2000, endnu ikke offentliggjort.
¥120∂ Kommissionens beslutning af 21.6.2000, EFT L 272 af 25.10.2000, s. 36.
¥121∂ Kommissionens beslutning af 3.5.2000, EFT L 272 af 25.10.2000, s. 29.
¥122∂ Sag C-43/00, Kommissionens beslutning af 19.7.2000, EFT C 3 af 6.1.2001.
¥123∂ Sag NN-61/00, Kommissionens beslutning af 12.7.2000, EFT C 328 af 2000.
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kapitalindsprøjtning, der udgjorde statsstøtte, da SEPI allerede var den egentlige ejer af de opkøbte
enheder.

311. Kommissionen udtrykte tvivl om, hvorvidt en markedsøkonomisk investor ville have givet
økonomisk støtte til et selskab på randen af konkurs i tilfældet Kahla Porzellan GmbH i Tyskland ¥124∂.

312. Med afgørelsen i sagen Spanien mod Kommissionen ¥125∂ om støtte til Tubacex indførte EF-
Domstolen det nye kriterium for en privat kreditor for at vurdere, om der er tale om statsstøtte i de
tilfælde, hvor staten har godkendt tilbagebetalings- og saneringsaftaler. Domstolen bemærkede, at staten
i disse tilfælde ikke optræder som en offentlig investor, hvis adfærd skal sammenlignes med en privat
investor, der indskyder kapital for at sikre et afkast, men som en offentlig kreditor, der ligesom en privat
kreditor forsøger at inddrive skyldige beløb. På basis af dette nye vurderingskriterium ændrede
Kommissionen beslutningerne om inddrivelse for Tubacex SA ¥126∂ og SNIACE SA ¥127∂ og konkluderede,
at den offentlige kreditor havde optrådt som en privat kreditor for at opnå så høje morarenter som muligt
ved at anvende den lovbestemte rente. Kommissionen konkluderede derfor, at foranstaltningerne ikke
udgjorde støtte.

313. I sagen Ganzliner Beschichtungspulver GmbH ¥128∂ vurderede Kommissionen, at de offentlige
bankers afkald på tilbagebetaling af en del af lånene var i overensstemmelse med det private
kreditorprincip, da forligsaftalen gav mulighed for en forholdsmæssig nettofortjeneste for samtlige
kreditorer sammenlignet med udsigten til konkurs.

2. Fordele for en eller flere virksomheder

314. EF-traktatens artikel 87, stk. 1, indeholder en definition af støttens oprindelse og følgerne af den,
men ingen definition af, hvad støtte er, og der findes ingen liste over de foranstaltninger, der er forbudte.
Begrebet er imidlertid blevet defineret af Kommissionen og EF-Domstolen. Ifølge EF-Domstolen er
støtte defineret som enhver fordel, de offentlige myndigheder tildeler en virksomhed uden vederlag eller
mod et vederlagt, som kun i minimalt omfang afspejler det beløb, som den pågældende fordel kan
vurderes til. En sådan definition omfatter derfor såvel tilskudsydelser til en virksomhed som enhver form
for lettelse af de byrder, en virksomhed normalt må bære, således at den opnår en besparelse.

315. EF-Domstolen understregede i dommen Forbundsrepublikken Tyskland mod Kommissionen ¥129∂

vedrørende de tyske skatteregler, at den indirekte fordel, som de virksomheder, der omfattes af
indkomstskattereglerne tildeles, opstår som følge af medlemsstatens afkald på et skatteprovenu, som den
normalt ville have opkrævet, idet det er dette afkald, der har givet investorerne mulighed for at erhverve
andele i virksomheder på mere fordelagtige skattemæssige vilkår. Det forhold, at investorerne så træffer
selvstændig beslutning, kan ikke medføre, at den forbindelse, der består mellem skattebegunstigelsen, og
den fordel, som de berørte virksomheder opnår, ophæves, når den ændring af markedsbetingelserne, som
fremkalder denne fordel, i økonomisk henseende er resultatet af et tabt skatteprovenu for det offentlige.

¥124∂ Sag NN-142/99, Kommissionens beslutning af 15.11.2000, endnu ikke offentliggjort.
¥125∂ Dom af 29. april 1999 i sag C-342/96, Sml. 1999 I, s. 2459.
¥126∂ Sag C-9/95, Kommissionens beslutning af 31.10.2000, endnu ikke offentliggjort.
¥127∂ Sag C-5/00 (ex C-68/97 og NN-118/97), Kommissionens beslutning af 20.9.2000, endnu ikke offentliggjort.
¥128∂ Sag N-714/99, Kommissionens beslutning af 4. oktober 2000, endnu ikke offentliggjort.
¥129∂ EF-Domstolens dom af 19. september 2000, sag C-156/98.
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316. Der kan tildeles økonomiske fordele på en række måder og i en række situationer. Fordelen kan
opstå som følge af de vilkår, der gælder for virksomhedernes adgang til at udnytte infrastruktur, f.eks.
ved oprettelse af et erhvervscenter og tilbyde infrastruktur. For at foretage en afgrænsning vurderede
Kommissionen i sagen Lenzing Lyozell (LLG) ¥130∂, at der ikke var tale om statsstøtte, da de priser, LLG
betalte for nødvendige driftsmidler, herunder elektricitet, produktionsdamp, produktionsvand, kølevand,
trykluft, vandrensning og affaldsbortskaffelse, var normalt markedspriser. Endvidere udelukkede
Kommissionen statsstøtte i form af tilvejebringelse af infrastruktur, da LLG’s betaling for tilslutning til
infrastrukturen var særdeles realistisk.

317. For at overvinde en historisk lav efterspørgsel, der medførte meget lave priser på fast ejendom i
hele Wales, hvilket gjorde det umuligt for private investorer at få et tilstrækkeligt afkast af
investeringerne med deraf følgende manglende udbud af erhvervslokaler og et utilstrækkeligt udbud af
erhvervsejendomme, planlagde Det Forenede Kongerige at indføre en ordning vedrørende udvikling af
erhvervsinfrastruktur ¥131∂. På basis af Kommissionens meddelelse om statsstøtteelementer i forbindelse
med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger ¥132∂ konkluderede Kommissionen, at der ikke var
tale om statsstøtte, da markedsprisen for byggemoden jord og bygninger blev fastsat ved offentligt udbud
eller efter en vurdering foretaget af uafhængige sagkyndige.

318. Salgsprisen for en offentlig kapitalandel indeholder ikke elementer af statsstøtte, når salget finder
sted som led i en åben, betingelsesløs og ikke-diskriminerende udbudsprocedure. Kommissionen
bemærkede i beslutningen Kali und Salz GmbH-sagen ¥133∂, at medlemsstaterne imidlertid ikke er
forpligtet til at følge denne procedure ved salg af offentlige kapitalinteresser. Selv om der ikke var tale
om et offentligt udbud, var den pris, man i sidste instans nåede til enighed om, resultatet af en procedure,
der ikke udelukkede nogen potentielt interesserede investorer. Forhandlingerne mellem alle interesserede
parter, som handlede efter deres økonomiske interesser, blev ført efter de principper, der gælder på
markedet.

319. Hvad angår støtte til finansieringen af tovbaner i den selvstyrende provins Bolzano ¥134∂,
vurderede Kommissionen, at en sådan støtte normalt ikke skal betragtes som statsstøtte til ejerne og
operatørerne, da formålet med denne tjenesteydelse er at styrke turismen, og da der er tale om
kommercielle og konkurrencebetonede aktiviteter. Finansieringen af disse aktiviteter kan generelt ikke
tillades efter EF-traktatens artikel 86, stk. 2, da der normalt ikke er tale om en tjeneste af almen
økonomisk interesse, fordi faciliteterne ikke dækker befolkningens generelle og basale behov, men
snarere har til formål at fremme turismen.

3. Specificitetskrav

320. For at være omfattet af EF-traktatens artikel 87, stk. 1, skal der ikke kun være tale om en statslig
foranstaltning, men også om en selektiv foranstaltning, der påvirker forholdet mellem den
støttemodtagende virksomhed og konkurrenterne. Det selektive aspekt adskiller statsstøtte fra
almindelige økonomiske foranstaltninger, der gælder alle virksomhederne i alle økonomiske sektorer i en
given medlemsstat. Så længe foranstaltningerne ikke begunstiger et bestemt aktivitetsområde, er sådanne
generelle foranstaltninger omfattet af medlemsstaternes beføjelser til at vælge deres økonomiske politik.

¥130∂ Sag C-61/98, Kommissionens beslutning af 19.7.2000.
¥131∂ Sag N-657/99, Kommissionens beslutning af 6.12.2000.
¥132∂ EFT C 209 af 10.7.1997.
¥133∂ Sag C-21/99 (ex NN-27/99), Kommissionens beslutning af 13.6.2000, EFT L 44 af 15.2.2001.
¥134∂ Sag NN-1/00, Kommissionens beslutning af 19.7.2000, endnu ikke offentliggjort.
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Det vil sige, at foranstaltninger, der har en virkning på tværs af sektorerne eller gælder i hele
medlemsstaten og tager sigte på at begunstige hele økonomien, ikke udgør statsstøtte efter EF-traktatens
artikel 87, stk. 1.

321. I 1992 besluttede Kommissionen, at den danske lov om ændring af kildeskatteloven for
udenlandske forskere mv. ¥135∂ udgjorde statsstøtte, da den kunne begunstige visse industrisektorer. De
fremsendte oplysninger viste imidlertid, at loven finder anvendelse både inden for den private og den
offentlige sektor, fremstillingssektoren, handel og tjenesteydelser og både i store virksomheder og i små
og mellemstore virksomheder. Foranstaltningerne begunstiger derfor i realiteten ikke visse virksomheder
eller visse produktioner, og Kommissionen godkendte både den danske og den svenske ordning ¥135∂

vedrørende skattelettelser til udenlandske eksperter.

322. Hvad angår ordningen for skattelettelser i forbindelse med investeringer på Madeira ¥136∂,
konkluderede Kommissionen, at foranstaltningerne gav en selektiv fordel, da skattelettelserne kun var
gældende for virksomheder, der var registeret på Madeira og foretog en fuldstændig eller delvis
reinvestering af overskuddet i den selvstyrende region Madeira. Foranstaltningen udgjorde derfor
statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

4. Påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne

323. Når det er fastslået, at en foranstaltning medfører en fordel, er statsfinansieret og selektiv, kan det
konkluderes, at den udgør statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1. For at denne artikel kan finde
anvendelse, skal foranstaltningen ligeledes fordreje konkurrencen og påvirke samhandelen mellem
medlemsstaterne. For at fastslå indvirkningen på samhandelen mellem medlemsstaterne er det
tilstrækkeligt at konkludere, at støttemodtageren helt eller delvis udøver aktiviteter, der indgår i
samhandelen mellem medlemsstaterne.

324. Virkningerne for samhandelen skal være mærkbare. I den forbindelse understregede EF-
Domstolen igen i dommen i sagen Forbundsrepublikken Tyskland mod Kommissionen ¥137∂, at det forhold,
at en støtte er forholdsvis ubetydelig, eller den støttemodtagende virksomhed er af beskeden størrelse,
ikke på forhånd udelukker, at samhandelen mellem medlemsstaterne kan blive påvirket. Når støtte, som
ydes af en stat eller ved hjælp af statsmidler, styrker en virksomheds position i forhold til andre
virksomheder, som den konkurrerer mod i samhandelen inden for Fællesskabet, må det antages, at denne
samhandel påvirkes af støtten. Det var situationen i den pågædende sag, idet alle andre virksomheder end
dem, der var omfattet af den omtvistede foranstaltning kun kunne forøge deres kapital på mindre
gunstige vilkår, uanset om de havde deres hjemsted i Tyskland eller i en anden medlemsstat.

¥135∂ Kommissionens beslutning af 3.5.2000, EFT C 284 af 7.10.2000.
¥136∂ Sag N-96/00, Kommissionens beslutning af 28.6.2000, EFT C 266 af 6.9.2000.
¥137∂ Sag C-156/98, dom af 19.9.2000.
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C — Undersøgelse af støttens forenelighed med fællesmarkedet

1. Horisontal støtte

1.1. Små og mellemstore virksomheder

325. I forbindelse med begunstigelse af små og mellemstore virksomheder, som tildeles i forskellige
nationale støtteordninger, opstod tvivl om virksomhedens faktiske uafhængighed, som foreskrevet i
kriterierne for støtte til SMV’er, og førte til, at Kommissionen mistænkte, at der havde fundet en
overtrædelse af støttereglerne sted. Kommissionen besluttede derfor at nedsætte støtteintensiteten i sagen
om Solar Tech Srl ¥138∂, da selskabet var tæt knyttet til en stor koncern. Da Solar Tech direkte og indirekte
kontrolleres af en stor virksomhed i byggesektoren, lider selskabet ikke af de ulemper, der er typiske for
små og mellemstore virksomheder, hvad angår adgang til kapital og lån, informationskilder, ny teknologi
osv. Kommissionen udelukkede derfor anvendelsen af fordelene i den relevante regionale støtteordning
for små og mellemstore virksomheder, da kriteriet om uafhængighed i rammebestemmelserne for
statsstøtte til små og mellemstore virksomheder ikke var opfyldt.

1.2. Støtte til forskning og udvikling

326. Når EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling fra 1996 finder
anvendelse, søger Kommissionen navnlig at påvise tilskyndelsesvirkningen. Jo mere den omhandlede
forskning og udvikling er konkurrencerelateret, jo strammere vil dette princip blive anvendt.
Grundforskning, der udføres af offentlige forskningsinstitutioner udgør derfor ikke støtte, mens
grundforskning, der udføres af virksomheder, er omfattet af traktatens artikel 87, stk. 1, men da den type
forskning ikke udføres i tilknytning til markedet, kan den være forenelig med traktaten, hvis resultaterne
i princippet er bredt tilgængelige for udnyttelse på et ikke-diskriminerende grundlag.

327. Kommissionen bekræftede tilskyndelsesvirkningen i planen vedrørende jernbaneteknologi ¥139∂,
Itea-programmet ¥140∂, det tyske forskningsprogram vedrørende mobilitet og jordtrafik ¥141∂ samt sagen om
skattelettelse i forbindelse med F&U ¥142∂.

328. Formålet med planen vedrørende jernbaneteknologi er at gennemføre undersøgelser med henblik
på at indføre teknologier, der kan øge trafiksikkerheden. I Itea-sagen, der blev anmeldt sammen af
Frankrig og Nederlandene, mindede Kommissionen om, at den ved flere lejligheder har understreget
betydningen af informationsteknologiindustrien, der spiller en afgørende rolle for informationssamfundet
i det 21. århundrede. Derfor anså Kommissionen programmet for at have fællesskabsinteresse. Det tyske
program fokuserer på udvikling af nye transportstrukturer, der gennem et intermodalt samarbejde gør det
muligt at sikre mobilitet og samtidig nedbringe transportomkostningerne, navnlig det samlede trafiktryk,
samtidig med at sikkerheden øges. Endvidere vil der blive udviklet nye »intelligente« informations-,
kommunikations- og styreteknologier ved hjælp af trafiktelematik. I sagen vedrørende skattelettelser
giver Det Forenede Kongerige mulighed for skattelettelser i forbindelse med F&U-omkostninger.
Kommissionen fandt, at støtten havde en tilskyndelsesvirkning, navnlig da støtten udelukkende er rettet
mod små og mellemstore virksomheder.

¥138∂ Sag C-17/00, Kommissionens beslutning af 15.11.2000, endnu ikke offentliggjort.
¥139∂ Sag N-676/99, Kommissionens beslutning af 14.3.2000, EFT C 272 af 23.9.2000.
¥140∂ Sag N-73/00, N-85/00, Kommissionens beslutning af 11.4.2000, EFT C 284 af 7.10.2000.
¥141∂ Sag N-743/99, Kommissionens beslutning af 1.2.2000, EFT C 232 af 12.8.2000.
¥142∂ Sag N-802/99, Kommissionens beslutning af 15.2.2000, EFT C 162 af 10.6.2000.
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329. Efter nogen tvivl om, i hvor høj grad projektet vedrørende farveprintteknologi var tæt på
markedet samt tvivl om tilskyndelsesvirkningen, besluttede Kommissionen at indlede proceduren med
henblik på yderligere undersøgelser. Kommissionen konkluderede, at den forskning, Océ udførte ¥143∂

kunne betegnes som forskning på førkonkurrencestadiet, og at forskningen havde en
tilskyndelsesvirkning for selskabet og derfor var forenelig med EF-traktaten.

330. I sagen Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca Technologica ¥144∂ fandt Kommissionen, at den
industrielle forskning og udvikling var støtteberettiget i henhold til rammebestemmelserne på den
betingelse, at aktiviteterne understøtter forskningens førkonkurrencestadium.

1.3. Beskæftigelse og uddannelse

331. Den 21. december vedtog Kommissionen i overensstemmelse med dens tilsagn en rapport om
anvendelsen af retningslinjerne for beskæftigelse ¥145∂. I denne rapport understreges det, at selv om
anvendelsen af retningslinjerne generelt ikke har givet anledning til særlige vanskeligheder, behandles
mange statsstøttesager, der direkte eller indirekte har til formål at fremme beskæftigelsen, separat som
investeringsstøtte. Det kunne forklare det forholdsvis lave antal ordninger, der er blevet anmeldt siden
1995, nemlig gennemsnitligt 
10-12 ordninger om året.

332. Ud over spørgsmålet om forholdet mellem beskæftigelsesstøtte og investeringsstøtte, der kan have
samme formål, fremhæver rapporten tre områder, der bør uddybes i fremtiden. Der er tale om en
kvantificering af betingelserne og de tilladte støtteniveauer, definition af særlige kategorier af arbejdstagere
(langtidsledige, unge arbejdstagere osv.), der er omfattet af mere gunstige betingelser, og om
beskæftigelsesstøtte i »følsomme sektorer« (jern- og stålindustrien, bilindustrien, skibsværftsindustrien
osv.).

333. Kommissionen skal tage højde for alle disse aspekter, når der skal udarbejdes en ny tekst, der
enten vil tage form af nye retningslinjer for anmeldt støtte eller en gruppefritagelsesforordning, ifølge
hvilken medlemsstaterne ikke forpligtes til at anmelde støtte, der opfylder visse kriterier. De nuværende
retningslinjer vil være gældende ¥146∂, indtil Kommissionen beslutter, om denne tilgang, der allerede
anvendes på små og mellemstore virksomheder, uddannelse og de minimis-reglen (se ovenfor), ligeledes
er hensigtsmæssig for beskæftigelse.

334. Det foreskrives i rammebestemmelserne for støtte til uddannelse ¥147∂, at støtteintensiteterne skal
afpasses efter den støttemodtagende virksomheds størrelse, det berørte område, den påtænkte
uddannelsesforanstaltning og målgruppen (dårligt stillede arbejdstagere). Da den franske ordning om
Udbygning af videreuddannelsen ¥148∂ opfyldte alle disse kriterier samt de andre bestemmelser, der
fremgår af rammebestemmelserne, godkendte Kommissionen ordningen.

¥143∂ Sag C-18/98, Kommissionens beslutning af 18.10.2000, endnu ikke offentliggjort.
¥144∂ Sag N-445/00, Kommissionens beslutning af 21.12.2000.
¥145∂ EFT C 334 af 12.12.1995, s. 4.
¥146∂ Se meddelelse fra Kommissionen, EFT C 371 af 23.12.2000, s. 12.
¥147∂ Rammebestemmelser for støtte til uddannelse, EFT C 343 af 11.11.1998.
¥148∂ Sag N-753/99, Kommissionens beslutning af 28.6.2000, EFT C 284 af 7.10.2000.
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1.4. Miljøbeskyttelse

335. I 2000 havde Kommissionen ved flere lejligheder mulighed for at fremlægge sin fortolkning af
rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse ¥149∂, der blev forlænget indtil den 31. december
2000, og som bliver erstattet af de nye rammebestemmelser, som Kommissionen gav sin principielle
tilslutning til den 21. december 2000 (se ovenfor III.A.3).

336. I forbindelse med en svensk støtteordning vedrørende foranstaltninger til forbedring af
bygningers indemiljø ¥150∂ understregede Kommissionen først, at når sådanne foranstaltninger gennemføres
af enkeltpersoner eller offentlige institutioner, er de ikke omfattet af EF-traktatens artikel 87, stk. 1, da
støttemodtagerne ikke har forbindelser til kommercielle aktiviteter. Men Kommissionen udtrykte stærk
tvivl om foreneligheden af støtte til ejere af fast ejendom eller offentlige og private ejendomsmæglere.
Kommissionen indledte proceduren for at undersøge disse foranstaltninger nærmere, navnlig med
henvisning til den offentlige sundhed efter EF-traktatens artikel 152 (se også nr. 411 nedenfor).

337. Den 29. marts 2000 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en ordning
vedrørende handel med CO2-udledningstilladelser foreslået af Danmark ¥151∂, der går ud på at give
udledningstilladelser til elværker etableret i Danmark på basis af deres udledninger i perioden 1994-
1998, idet ordningen vil bidrage til en øget miljøbeskyttelse. Kommissionen vurderede ordningen på
baggrund af Kyoto-protokollen til FN’s rammekonvention om klimaændringer fra december 1997. I
henhold til Kyoto-protokollen forpligtede Det Europæiske Fællesskab sig til at nedbringe sine
udledninger af drivhusgasser med 8 % i perioden 2008-2012. Internt i EU er der aftalt en byrdefordeling,
som for Danmarks vedkommende indebærer en nedbringelse på 21 % i denne periode. Samtidig
understregede Kommissionen vigtigheden af at beskytte etableringsfriheden. Da de danske myndigheder
forsikrede, at nye virksomheder, der etablerer sig på det danske elmarked, vil få tildelt kvoter på grundlag
af objektive og ikke-diskriminerende kriterier, fandt Kommissionen ordningen forenelig med
fællesmarkedet.

338. Hvad angår miljøforanstaltninger ved hjælp af afgiftsordninger, godkendte Kommissionen en
fortsættelse af den tyske miljøafgiftsreform ¥152∂, fordi det kan være nødvendigt at lade miljøafgifter og
-byrder ledsage af statsstøtte, da nogle firmaer ikke med det samme vil kunne påtage sig den ekstra
økonomiske byrde og har brug for midlertidig støtte. Hovedindholdet i forlængelsen er en gradvis årlig
stigning i elektricitets- og brændstofafgiften. Kommissionen godkendte ordningen på grund af særlige
omstændigheder, navnlig det forhold, at ikke alle EU’s medlemsstater på nuværende tidspunkt
anvender sådanne generelle energiafgifter, som således kan påvirke de pågældende virksomheders
konkurrencesituation.

339. I den forbindelse godkendte Kommissionen ligeledes driftsstøtte i form af en femårig fritagelse
for mineralolieafgift for højeffektive kombinerede kraftvarmeværker ¥153∂ på grund af deres
miljøvenlighed. Kommissionen kom til den konklusion, at der var tale om støtte, da ikke alle deltagerne
på markedet kunne drage fordel af foranstaltningen, da ordningen navnlig var en fordel for de nuværende
elektricitetsselskaber, der forsyner nettet. Afgiftsfritagelsen blev dog betragtet som forenelig med
traktaten, da formålet er at fremme investeringerne i kombinerede kraftvarmeværker, der har en højere
energieffektivitet og derfor er mere miljøvenlige.

¥149∂ Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse, EFT C 37 af 3.2.2000.
¥150∂ Sag C-2/00 (ex N-718/99), Kommissionens beslutning af 12.7.2000, EFT L 295 af 23.11.2000.
¥151∂ Sag N-653/99, Kommissionens beslutning af 29.3.2000, EFT C 322 af 11.11.2000.
¥152∂ Sag N-575a/99, Kommissionens beslutning af 15.2.2000, EFT C 322 af 11.11.2000.
¥153∂ Sag N-555/00, Kommissionens beslutning af 22.11.2000, endnu ikke offentliggjort.
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1.5. Rednings- og omstruktureringsstøtte

340. Den 8. juli 1999 ¥154∂ godkendte Kommissionen de nye rammebestemmelser for statsstøtte til
redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Formålet med denne revision var at tilpasse de
gældende regler, navnlig med hensyn til gentagen omstruktureringsstøtte. Således udelukker princippet
om »éngangsstøtte«, at der to gange ydes omstruktureringsstøtte til en virksomhed. Det sker for at undgå
situationer, hvor virksomheder, der ikke kan overleve på markedet, kunstigt holdes i live ved gentagen
omstruktureringsstøtte. Endvidere understreges det, at nye virksomheder (herunder virksomheder, der er
oprettet på grundlag af aktiver fra en tidligere virksomhed) ikke kan modtage rednings- og
omstruktureringsstøtte. Samtidig betyder de nye rammebestemmelser, at den særlige behandling af sager
vedrørende det tidligere Østtyskland ophører. Princippet om »éngangsstøtte« vil være fuldt ud gældende
efter den 31. december 2000.

341. Kommissionen måtte tage stilling til, om en virksomhed, der overtager alle aktiver i en
konkursramt virksomhed, kan defineres som en ny virksomhed eller skal holdes ansvarlig for
tilbagebetaling af forenelig støtte. Det var tilfældet i sagen Graf von Henneberg Porzellan GmbH ¥155∂ og
Kahla Porzellan GmbH ¥156∂. Kommissionen indledte proceduren, da den havde en stærk formodning om,
at de nye virksomheder var oprettet på grund af muligheden for at modtage omstruktureringsstøtte, idet
de overtog samtlige aktiver og fortsatte aktiviteterne under samme navn.

342. Med hensyn til forlængelse af omstruktureringsprocesser måtte Kommissionen tage stilling til,
om de skulle behandles som én igangværende omstrukturering eller flere på hinanden følgende
omstruktureringsprocesser. I Lintra-sagen ¥157∂ omfattede omstruktureringen holdingselskabet og otte
datterselskaber. Omstruktureringsplanerne for de videreførte datterselskaber var klart forskellige fra den
oprindelige plan. Kommissionen opdelte derfor den forlængede omstruktureringsperiode. Hvad angår
privatiseringsforanstaltningerne i forbindelse med overførslen af udvalgte aktiver fra Babcock Wilcox
SA ¥158∂ til en privat virksomhed besluttede Kommissionen at forlænge den procedure, der blev indledt i
april l998 ¥159∂ for at afgøre, om de forskellige omstruktureringsprogrammer kunne opfattes som én samlet
foranstaltning, hvilket normalt kun er muligt i tilfælde af force majeure.

343. Kommissionen gjorde det ved flere lejligheder klart, at de tre hovedkriterier, nemlig
omstruktureringsplanens gennemførlighed, ingen konkurrenceforvridning og støttens proportionalitet,
nøje skal overholdes. Da de tre kriterier ikke var opfyldt, indledte Kommissionen proceduren i sagen
Hirschfelder Leinen und Textil GmbH ¥160∂, SKL-Motoren and Systemtechnik GmbH ¥161∂ og Holzmann ¥162∂,
hvorimod Kommissionen godkendte støtte til Wildauer Kurbelwelle ¥163∂ på grund af de betydeligt
forøgede investeringer og til Bau Union Ost Group ¥164∂, da støtten var begrænset til det minimum, der var
nødvendigt for gennemførelse af omstruktureringsprogrammet.

¥154∂ EFT C 288 af 9.10.1999.
¥155∂ Sag NN-135/99, Kommissionens beslutning af 13.6.2000, EFT C 272 af 23.9.2000.
¥156∂ Sag NN-142/99, Kommissionens beslutning af 15.11.2000, endnu ikke offentliggjort.
¥157∂ Doppstadt GmbH (sag C-39/00) og ILKA MAFA Kältemschinenbau GmbH (sag C-38/00). Kommissionens beslutning af

12.7.2000, EFT C 278 af 30.9.2000.
¥158∂ Sag C-33/98 (ex N-220/00), Kommissionens beslutning af 13.6.2000, EFT C 232 af 12.8.2000.
¥159∂ EFT C 249 af 8.8.1998.
¥160∂ Sag C-28/00, Kommissionens beslutning af 11.4.2000, EFT C 272 af 23.9.2000.
¥161∂ Sag NN-56/98, Kommissionens beslutning af 26.7.2000, EFT C 27 af 27.1.2001.
¥162∂ Sag N-69/99, Kommissionens beslutning af 18.1.2000, EFT C 110 af 14.11.2000.
¥163∂ Sag C-30/ 98, Kommissionens beslutning 13.6.2000, EFT L 287 af 14.11.2000.
¥164∂ Sag NN-19/98, Kommissionens beslutning af 18.1.2000, EFT C 121 af 20.4.2000.
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2. Regionalstøtte

344. Regionalstøtte er langt den største kategori af statsstøtte i EU. Mellem 1996 og 1998 ydede
medlemsstaterne 18,8 mia. EUR i statsstøtte med regionalt sigte. Det udgjorde 57,6 % af al statsstøtte til
industri og tjenesteydelser i EU. Kommissionen har gennem årene kunnet konstatere en kraftig stigning i
regionale støtteforanstaltninger i hele EU.

345. Med indførelsen af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte ¥165∂ ønskede Kommissionen
at styrke kontrollen med denne meget vigtige type statsstøtte. Samtidig med at Kommissionen vedtog de
nye retningslinjer, foreslog den ligeledes egnede foranstaltninger for medlemsstaterne for at bringe de
eksisterende støtteordninger i overensstemmelse med de nye regler inden den 1. januar 2000. Den
opfordrede ligeledes medlemsstaterne til at vedtage nye regionalstøttekort pr. 1. januar 2000. Samtidig
ønskede Kommissionen at benytte lejligheden til at gennemføre en mærkbar begrænsning af
regionalstøttekortenes dækning i EU, navnlig under hensyntagen til medlemsstaternes gældsætning og
ligeledes i lyset af EU’s kommende udvidelse.

346. Alle kort skal udarbejdes på grundlag af en gennemsigtig og objektiv metode, der sikrer ens
behandling af alle 15 medlemsstater. Samtidig har Kommissionen sammen med medlemsstaterne haft
held til at nedbringe regionalstøttekortenes befolkningsdækning fra 46,7 % til 42,7 %. En streng
anvendelse af kriterierne for støtteberettigelse har ført til en strammere afgrænsning af de
støtteberettigede områder. Det har givet medlemsstaterne mulighed for at koncentrere deres
regionalstøtte i de områder, der har de alvorligste økonomiske problemer.

347. Endvidere har Kommissionen nedsat de maksimale støtteintensiteter i regionalstøtteområderne.
Retningslinjerne fra 1998 foreskriver, at støtteintensitetslofterne i de dårligst stillede områder (de
såkaldte artikel 87, stk. 3, litra a)-områder) normalt ikke må overstige 50 % efter skat (hidtil 75 %). For
de andre regionalstøtteområders vedkommende (de såkaldte artikel 87, stk. 3, litra c)-områder) er dette
loft fastsat til 20 % efter skat (hidtil 30 %). I 1999 godkendte Kommissionen allerede de nye
regionalstøttekort for de fem nye tyske delstater og for Finland, Danmark, Irland og Grækenland samt for
de portugisiske artikel 87, stk. 3, litra a)-områder. I 2000 blev de resterende kort godkendt, efter at det
lykkedes Kommissionen at overbevise medlemsstaterne om at fastsætte støtteintensitetslofterne noget
under disse øvre grænser. Resultatet blev, at det gennemsnitlige støtteintensitetsloft i perioden 2000-
2006 begrænses til kun 39 % i artikel 87, stk. 3, litra a)-områder og til 17 % i artikel 87, stk. 3, litra c)-
områder. 

348. Hvad angår driftsstøtte under regionalstøtteordninger, understregede Kommissionen, at det er
vigtigt, at en sådan støtte er degressiv og tidsmæssigt begrænset. Endvidere skal en sådan støtte
retfærdiggøres ud fra tilskyndelsesvirkningen for den regionale udvikling, dens karakteristika og
proportionalitet i forhold til de ulemper, den skal opveje. Kommissionen åbnede derfor proceduren
vedrørende den portugisiske ordning for skattelettelser i frihandelszonen på Madeira ¥166∂ og vedtog en
negativ beslutning i sagen artikel 29ter i Valloniens dekret af 25. juni 1992 ¥167∂, der omhandler
driftsstøtte, der hverken er degressiv eller tidsmæssigt begrænset. Der blev ligeledes truffet en negativ
beslutning den 21. december vedrørende den svenske ordning, der stipulerer, at socialsikringsbidrag for
ansatte i virksomheder i Nordsverige nedsættes med 8 procentpoint ¥168∂. Kommissionen konkluderede i
denne sag, at hovedbetingelsen for at yde transportstøtte, nemlig at der er en direkte forbindelse mellem

¥165∂ EFT C 74 af 10.3.1998.
¥166∂ Sag C-37/00 (ex NN-60/00), Kommissionens beslutning af 28.6.200, EFT C 301 af 21.10.2000.
¥167∂ Sag C-37/93, Kommissionens beslutning af 29.3.2000, EFT L 191 af 27.7.2000.
¥168∂ Sag C-15/00, endnu ikke offentliggjort.
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den ydede støtte til individuelle støttemodtagere og de ekstra transportomkostninger, der pålægges disse
støttemodtagere, ikke var opfyldt, og at ordningen derfor ikke kunne godkendes i dens nuværende form.

349. For at tage højde for den nye artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten vedrørende regioner i den yderste
periferi foretog Kommissionen den 26. juli ¥169∂ en ændring af retningslinjerne for statsstøtte med
regionalt sigte. Det er herefter muligt at yde driftsstøtte, som ikke er degressiv og tidsmæssigt begrænset
i regioner i den yderste periferi, hvis disse er regionalstøtteberettigede, og når formålet med en sådan
støtte er at kompensere for de meromkostninger, der følger af deres særlige ulemper.

350. For at muliggøre en mere systematisk kontrol med regionalstøtte til store mobile
investeringsprojekter og undgå støttekonkurrence mellem forskellige medlemsstater vedtog Kommissionen
i 1998 de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter ¥170∂.
Rammebestemmelserne blev indført for en treårig prøveperiode for at holde støtte til store projekter på et
niveau, der i så høj grad som muligt forebygger konkurrenceforvridning, men samtidig fortsat gør det
støtteberettigede område attraktivt. I overensstemmelse med rammebestemmelserne startede
Kommissionen med at vurdere den erfaring, der er indsamlet, mens rammebestemmelserne har været
gældende, for at fastslå, hvilke tilpasninger, enten i form af fornyelse, ændring eller ophævelse, der skal
foreslås, når rammebestemmelserne udløber i 2001.

351. Kommissionen har truffet 14 beslutninger på basis af de multisektorale rammebestemmelser.
I  6  tilfælde blev støtteintensiteten nedsat efter den forudgående anmeldelse med mellem 2 og 10 %.
I Solar Tech-sagen ¥171∂ besluttede Kommissionen for første gang at indlede proceduren, og den nedsatte
støtteintensiteten betragteligt i den endelige beslutning.

352. I sagen Pilkington Glass France SAS og Interpane Glass Coating France SAS ¥172∂ anvendte
Kommissionen to forskellige konkurrencefaktorer, da der var to relevante markeder (flydeglas og
lamineret glas). Da projektet omhandler et fuldt integreret anlæg, vurderede Kommissionen de to
faktorer på basis af den respektive ekstra kapacitet, der ville blive tilført markedet, og kom til den
konklusion, at den påtænkte støtteintensitet var i overensstemmelse med de multisektorale
rammebestemmelser.

3. Sektorstøtte

3.1. Sektorer underlagt særlige regler

3.1.1. Skibsbygningsindustrien

353. I sin tredje rapport om situationen på det globale skibsbygningsmarked, vedtaget den
15. november, konstaterer Kommissionen de vedvarende vanskeligheder på skibsbygningsområdet og
det fortsat lave prisniveau til trods for ordrefremgang. Beretningen konkluderer, at denne situation
hovedsageligt er resultatet af de sydkoreanske skibsværfters meget lave pristilbud. Kommissionen har
besluttet, at såfremt der ikke er forhandlet en aftale på plads med Sydkorea inden den 1. maj 2001, vil
den indbringe sagen for Verdenshandelsorganisationen. I den forbindelse vil Kommissionen endvidere
foreslå, at der iværksættes en midlertidig beskyttelsesforanstaltning, som skal modvirke Sydkoreas

¥169∂ EFT C 258 af 9.9.2000.
¥170∂ EFT C 107 af 7.4.1998.
¥171∂ Sag C-17/00, Kommissionens beslutning af 15.11.2000, endnu ikke offentliggjort.
¥172∂ Sag N-291/00, Kommissionens beslutning af 26.7.2000, EFT C 293 af 14.10.2000.
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illoyale praksis, indtil sagen er afsluttet ved Verdenshandelsorganisationen. Den 29. november
bekræftede Kommissionen sin modstand mod at forlænge driftsstøtten i forbindelse med
skibsbygningskontrakter efter den 31. december 2000, som skal bortfalde i henhold til Rådets forordning
(EF) nr. 1540/98 om støtte til skibsbygningsindustrien ¥173∂.

354. Den 12. juli 2000 indledte Kommissionen den formelle undersøgelsesprocedure vedrørende
Sociedad Estátal de Participaciones Industriales (SEPI) erhvervelse af skibsværfterne Juliana og Cádiz
og dieselmotorfabrikken Manises, tilhørende datterselskabet Astilleros Españoles, for 60 mio. ¥174∂ EUR.
På grundlag af de foreliggende oplysninger, og uden at de spanske myndigheder har reageret på
adskillige anmodninger om oplysninger, er det på dette stadium Kommissionens opfattelse, at
transaktionen ikke er sket på normale markedsvilkår, og at den ligner en kapitaltilførsel, der kan udgøre
statsstøtte.

355. I løbet af 2000 vedtog Kommissionen tre beslutninger vedrørende den tyske virksomhed
Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW), datterselskab af den norske koncern Kvaerner a.s. Den
2. februar ¥175∂ blev der indledt en formel undersøgelsesprocedure af den støtte, der er ydet til denne
virksomhed i forbindelse med dens omstrukturering mellem 1993 og 1995. De 262,2 mio. EUR, der er
udbetalt i forbindelse hermed til dækning af virksomhedens fremtidige tab, overstiger virksomhedens
reelle registrerede tab med 61 mio. EUR. Kommissionen har derfor sat spørgsmålstegn ved
foreneligheden af dette overskydende beløb. Den 16. februar ¥176∂ besluttede Kommissionen, at KWW
skulle tilbagebetale 6,3 mio. EUR som følge af en stor overskridelse af virksomhedens kapacitet i 1997.
Kapacitetsbegrænsningerne var blevet pålagt som en betingelse for ydelsen af 1 247 mio. DEM i
forbindelse med privatiseringen af KWW i 1992. Den 29. marts ¥177∂ afsluttede Kommissionen den
formelle undersøgelsesprocedure, der var indledt i 1998, og konkluderede, at KWW’s
kapacitetsbegrænsning var blevet overholdt i 1999.

356. Kommissionen har ligeledes været særlig opmærksom på anvendelsen af reglerne for
udviklingsstøtte i skibsbygningssektoren. Den 18. januar 2000 blev den formelle undersøgelsesprocedure
således indledt mod en udviklingsstøtte, som Nederlandene havde planer om at yde til Indonesien med
henblik på levering af et antal skibe ¥178∂. Denne procedure skyldtes, at Kommissionen var i tvivl om den
åbne karakter af proceduren for tildeling af denne kontrakt om udviklingsstøtte til flere skibsværfter. I
fortsættelse af de dokumenter og garantier, som de nederlandske myndigheder indsendte i forbindelse
med proceduren, godkendte Kommissionen den 13. december ¥179∂ støtteprojektet.

3.1.2. Jern- og stålindustrien

357. Sjette udgave af stålstøttereglerne, som forbliver gyldig indtil udløbet af EKSF-traktaten i
juli 2002, giver kun mulighed for at yde støtte i et begrænset antal situationer. Det drejer sig om støtte til
forskning og udvikling, miljøforbedringer og sociale formål i tilknytning til nedlukningen af jern- og
stålværker.

¥173∂ EFT L 202 af 18.7.1998.
¥174∂ Sag NN-61/00, EFT C 328, 18.11.2000.
¥175∂ Sag NN-93/99, EFT C 134 af 13.5.2000.
¥176∂ Sag C-46/99, EFT L 120 af 20.5.2000.
¥177∂ Sag C-66/98, EFT L 156 af 29.6.2000.
¥178∂ Sag N-233/99, EFT C 101 af 8.4.2000.
¥179∂ Sag C-3/00, endnu ikke offentliggjort.
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358. I henhold til reglerne besluttede Kommissionen den 15. november, at de 13,8 mio. EUR, som
Belgien har ydet i støtte til virksomheden Cockerill Sambre SA ¥180∂, var uforenelige med fællesmarkedet.
Denne støtte, som tog sigte på at dække ekstraomkostningerne i forbindelse med en nedsættelse af
arbejdstiden, kunne ikke falde ind under nogen af undtagelserne i sjette udgave af stålstøttereglerne.
Kommissionen har bestemt, at allerede udbetalte beløb skal tilbagebetales, og at endnu ikke foretagne
udbetalinger skal standses.

359. I henhold til den tyske lov fra 1971 om udviklingen af grænseregionerne i Den Tyske
Demokratiske Republik og Tjekkoslovakiet, Zonenrandförderungsgesetz ZonRFG, har virksomhederne
Salzgitter AG, Preussag AG og deres datterselskaber mellem 1980 og 1995 fået forskellige skattefordele
i form af fritagne reserver og hurtige afskrivninger. Kommissionen havde ganske vist godkendt
ovennævnte lov i henhold til EF-traktatens bestemmelser, men denne godkendelse gælder ikke for
stålvirksomhederne, som er omfattet af EKSF-traktatens bestemmelser og stålstøttereglerne.
Kommissionen har derfor erklæret den udbetalte støtte for uforenelig med fællesmarkedet og bestemt, at
den skal søges tilbagebetalt hos virksomheden Salzgitter AG-Stahl und Technologie ¥181∂, som nu rummer
aktiverne i ovennævnte virksomheder.

3.1.3. Kul

360. Fire medlemsstater producerer i øjeblikket kul i EU; som følge af ugunstige geologiske forhold
kan de fleste EU-miner ikke konkurrere med importeret kul, men de pågældende medlemsstater vælger
ikke desto mindre at støtte deres kulmineindustri hovedsageligt af sociale og regionale hensyn.
Statsstøtten reguleres ved beslutning 3632/EKSF/93, som rummer betingelserne for ydelse af en sådan
støtte. Medlemsstaterne anmelder støtten årligt; Kommissionen gennemgår nøje ansøgningerne og
godkender dem. Disse rammebestemmelser vil blive anvendt indtil EKSF-traktatens udløb.

361. I 2000 godkendte Kommissionen statsstøtteordninger, som tillader Tyskland ¥182∂, Frankrig ¥183∂,
Spanien ¥184∂ og Det Forenede Kongerige ¥185∂ at yde de nødvendige offentlige midler til finansiering af
kulindustrien. De samlede godkendte beløb oversteg 6,8 mia. EUR for året 2000. Denne støtte dækker
forskellen mellem produktionsomkostningerne og prisen på internationalt handlet kul og omfatter
desuden kompensation for betaling af sociale ydelser og visse ekstraordinære omkostninger. Den
13. december godkendte Kommissionen individuel støtte til Longannet-minen ¥186∂ under den generelle
ordning.

362. Der blev godkendt lignende ordninger for Tyskland ¥187∂ for året 2001 samt for Frankrig ¥188∂ for
perioden 1997-1999. Godkendelsen af den tyske støtte skete efter lange drøftelser som følge af
forskellige opfattelser af visse miners levedygtighed på længere sigt. Kommissionen tilbageholdt
ligeledes godkendelsen for Frankrig som følge af en påstået ikke-anmeldt støtte. Kommissionen var nødt
til at sende den franske regering en formel meddelelse den 9. juli 1999. Spørgsmålet blev endelig afklaret
i september efter en række indviklede forhandlinger.

¥180∂ Sag C-76/99.
¥181∂ Sag C-10/99, Kommissionens beslutning af 28.6.2000, EFT L 323 af 20.12.2000.
¥182∂ Kommissionens beslutning af 21.12.2000, 2/99, endnu ikke offentliggjort.
¥183∂ Kommissionens beslutning af 20.9.2000,1/00, endnu ikke offentliggjort.
¥184∂ Kommissionens beslutning af 13.12.2000, 2/00, endnu ikke offentliggjort.
¥185∂ Kommissionens beslutning af 15.11.2000, 3/00, endnu ikke offentliggjort.
¥186∂ 4/2000, endnu ikke offentliggjort.
¥187∂ 21.12.2000, 1/01.
¥188∂ 20.9.2000, 3/97, 2/98, 1/99, endnu ikke offentliggjort.
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363. Den 18. januar besluttede Kommissionen at sende en formel meddelelse til den tyske regering
angående spørgsmålet om påstået ulovlig statsstøtte i forbindelse med fusionen mellem RAG og
Saarbergwerke ¥189∂. Kommissionen er i øjeblikket ved at undersøge sagen på grundlag af oplysninger,
som den tyske regering har indsendt i årets løb.

3.1.4. Motorkøretøjsindustrien

364. Den 13. juni 2000 vedtog Kommissionen at forlænge gyldigheden af EF-rammebestemmelserne
for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien ¥190∂ med et år, dvs. indtil den 31. december 2001. Denne
forlængelse skulle give Kommissionen mulighed for at foretage en dybtgående undersøgelse af
muligheden for at erstatte de nuværende rammebestemmelser i motorkøretøjsindustrien med de
multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter ¥191∂.

365. For at være forenelig med fællesmarkedet skal regionalstøtte i motorkøretøjssektoren være
nødvendig for gennemførelsen af investeringsprojektet i den pågældende støtteberettigede region.
Anvendelsen af dette princip har ført til, at Kommissionen har vedtaget en negativ beslutning med
hensyn til et projekt, hvorefter der skulle udbetales 46 mia. ITL (24 mio. EUR) i regionalstøtte til fordel
for nyindretning af Fiat-fabrikken i Rivalta (Piemonte). Den undersøgelse af placeringen, som lå til
grund for Fiats beslutning om at foretage en investering i Rivalta, var nemlig blevet foretaget i 1993-
1994. Rivalta er imidlertid først fra marts 1995 blevet klassificeret som støtteberettiget region, der kan
drage fordel af undtagelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c). Kommissionen har derfor
konkluderet, at den italienske regering ikke har påvist, at Fiat anså tildelingen af regionalstøtte for et
nødvendigt kriterium ved udvælgelsen af Rivalta-installationen. Der er truffet en delvis negativ
beslutning ud fra samme begrundelse med hensyn til planerne om støtte til fabrikken Fiat Mirafiori
Carrozzeria ¥192∂. I denne beslutning forbød Kommissionen, at der tildeles en støtte på 2,9 mio. EUR
(5,63 mia. ITL), men anså støttetildelingen på 3,56 mio. EUR (6,9 mia. ITL) til finansiering af innovative
investeringer for forenelig med fællesmarkedet.

366. Foruden vurderingen af støttens nødvendighed og investeringernes innovative karakter skal
Kommissionen ligeledes undersøge støttens proportionalitet, omkostningernes støtteberettigelse og
konsekvenserne for produktionskapaciteten. Eftersom der var tvivl om, hvorvidt disse elementer er
overholdt, besluttede Kommissionen den 20. september at indlede den formelle undersøgelsesprocedure
mod planerne om at yde 40 mio. GBP til fordel for nyindretningen af Nissan Motor Manufacturing Ltd’s
fabrik i Sunderland ¥193∂.

367. Kommissionen besluttede ligeledes at indlede procedure mod planerne om at yde forsknings- og
udviklingsstøtte på 16,3 mio. EUR (31,58 mia. ITL) til virksomheden IVECO ¥194∂, datterselskab af Fiat-
koncernen, fordi der var tvivl om den planlagte støttes tilskyndende karakter samt om, hvorvidt der var
tale om prækonkurrencemæssig forskning.

368. I løbet af 2000 afsluttede Kommissionen uden videre to formelle undersøgelsesprocedurer, efter
at anmeldelserne var trukket tilbage. Efter BMW-gruppens salg af Rover bilfremstillingsvirksomheden
til Phœnix-konsortiet, meddelte de britiske myndigheder Kommissionen, at de trak deres anmeldelse

¥189∂ EFT C 101 af 8.4.2000.
¥190∂ EFT C 279 af 15.9.1997.
¥191∂ EFT C 94 af 30.3.1996.
¥192∂ Sag C-5/99, Kommissionens beslutning af 12.7.2000, endnu ikke offentliggjort.
¥193∂ Sag N-786/99, EFT C 354 af 9.12.2000.
¥194∂ Sag C-41/00, ex N-670/99, endnu ikke offentliggjort.
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vedrørende Rovers anlæg i Longbridge tilbage ¥195∂. Der gøres opmærksom på, at Kommissionen indledte
den formelle undersøgelsesprocedure i denne sag den 22. december 1999.

369. Efter at Kommissionen ligeledes havde givet udtryk for tvivl med hensyn til planerne om
regionalstøtte til Ford-fabrikken i Genk ¥196∂ (Flandern), meddelte de belgiske myndigheder
Kommissionen, at de trak deres anmeldelse tilbage.

3.1.5. Kunstfiberindustrien

370. I betragtning af den meget begrænsede periode, hvor rammebestemmelserne for støtte til
kunstfiberindustrien vil være i kraft — forlængelsen slutter den 31. august 2001 — begyndte
Kommissionen at vurdere, om en særbehandling af denne sektor stadig er berettiget. De multisektorale
rammebestemmelser for store investeringsprojekter udløber samtidig, og Kommissionen indledte derfor
en ny vurdering af begge sæt rammebestemmelser i lyset af de erfaringer, den har fået i de sidste tre år.

371. Med hensyn til de store investeringer ledsaget af en betydelig kapacitetsnedskæring hos Delon
Filament GmbH ¥197∂ i Tyskland besluttede Kommissionen at vedtage en positiv beslutning, fordi der ikke
blev angivet nogen strukturel mangel på det relevante marked, og støtten medførte en betydelig
kapacitetsnedskæring.

372. Kommissionen godkendte endvidere en støtte til fordel for Exporplás ¥198∂ vedrørende
polypropylensektoren, selvom produktet ikke lider under strukturel forsyningsmangel, idet projektet
medfører en nedskæring af den pågældende virksomheds produktionskapacitet.

3.1.6. Transport

373. Den 26. juli vedtog Kommissionen to forslag til Rådets forordning om offentlig finansiering
på landtransportområdet. Disse forordninger omsætter EU-traktatens undtagelser i artikel 73 til
følgelovgivning.

374. Den første foreslåede ordning erstatter Rådets forordning (EØF) nr. 1107/70 ¥199∂ og tager
sigte på at sikre et retsgrundlag for undtagelse af statsstøtte i forbindelse med finansiering af
transportinfrastruktur samt ydelse af støtte i forbindelse med brug af visse infrastrukturer. Den anden
forordning, som afløser Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 ¥200∂, vil sikre en ramme, som er tilpasset
den igangværende udvikling på markedet for passagertransport, som drives med henblik på opfyldelse af
offentlige behov. Den vil indeholde regler for ikke-diskriminerende markedsadgang og give mulighed
for gennemsigtige betingelser for offentlig finansiering af sådanne tjenesteydelser.

¥195∂ Sag C-79/99, Kommissionens beslutning af 20.9.2000, endnu ikke offentliggjort.
¥196∂ Sag C-29/00, endnu ikke offentliggjort.
¥197∂ Sag N-406/00; Kommissionens beslutning af 1.3.2000, EFT C 134 af 13.5.2000.
¥198∂ Sag N-440/00, Kommissionens beslutning af 21.12.2000, endnu ikke offentliggjort.
¥199∂ Forordning (EØF) nr. 1107/70 af 4.6.1970 om støtte, som ydes inden for sektoren for transporter med jernbane, ad

landeveje og sejlbare vandveje (EFT L 130 af 15.6.1970, s. 1).
¥200∂ Forordning (EØF) nr. 1191/69 af 26.6.1969 om medlemsstaternes fremgangsmåde med hensyn til de med begrebet

offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare
vandveje (EFT L 156 af 28.6.1969, s. 1), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1893/91 af 20.6.1991 (EFT L 169 af
29.6.1991, s. 1).
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3.1.6.1. Transport ad indre vandveje

375. Fællesskabets politik på transportområdet tager blandt andet sigte på at fremme transport ad
indre vandveje som en transportform, der er sikker, ren og effektiv ud fra et energimæssigt synspunkt, og
som råder over en betydelig restkapacitet. Udviklingen af aktiviteter, der orienterer varetransporten ad
landevej over mod andre transportformer, som f.eks. transport ad indre vandveje, afspejler nemlig en
fælles interesse, jf. EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c). Således har et specifikt fællesskabsinstrument
siden 1999 tilskyndet medlemsstaterne til at træffe en række foranstaltninger til fordel for transport ad
indre vandveje ¥201∂.

376. Den støtte, der er ydet til sektoren for transport ad indre vandveje i 2000, herunder Belgien ¥202∂,
Frankrig ¥203∂ og Tyskland ¥204∂, udgør støtteordninger, der er beregnet til at gøre det lettere for
transportselskaberne i denne sektor at gennemføre den fuldstændige liberalisering af sektoren, der har
været en realitet siden den 1. januar 2000, jf. Rådets direktiv 96/75/EF.

3.1.6.2. Lufttransport

377. På lufttransportområdet videreførte Kommissionen i 2000 den politik, der er fastlagt i
rammebestemmelserne fra december 1994. Den godkendte sociale støtteordninger, investeringsstøtte og
finansielle arrangementer i forbindelse med omstrukturering af luftfartsselskaber.

378. Den 1. marts besluttede Kommissionen, at ordningen for støtte af social karakter, som er indført
til fordel for visse passagerkategorier ¥205∂, herunder særligt alle personer med hovedbopæl på Korsika, på
de otte såkaldte »kyst-til-kyst«-forbindelser, der forbinder øen Korsika med det franske fastland, var
forenelig med EF-traktaten.

379. Den 4. oktober 2000 gjorde Kommissionen ikke indsigelse mod, at der blev udbetalt en
individuel støtte på 2 350 000 ESP til det spanske selskab Aero Transport Internacional S.A. ¥206∂, der er
etableret i Catalonien.

380. Efter at have undersøgt betingelserne for den første fase af privatiseringen af det portugisiske
luftfartsselskab Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP) ¥207∂ besluttede Kommissionen den
20. september 2000, at denne første fase ikke indeholdt elementer af statsstøtte.

381. Ved beslutning af 4. oktober 2000 ændrede Kommissionen sin tidligere beslutning af 14. august
1998 ¥208∂ om støtten til omstrukturering af det græske selskab Olympic Airways ¥209∂.

¥201∂ Rådets forordning (EF) nr. 718/99 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten.
¥202∂ Beslutning af 12.7.2000, sag N-567/99, EFT C 284 af 7.10.2000.
¥203∂ Beslutning af 18.10.2000, sag N-564/00, EFT C 380 af 30.12.2000.
¥204∂ Beslutning af 16.5.2000, sag N-180/00, EFT C 184 af 1.7.2000.
¥205∂ Sag N-24/00, endnu ikke offentliggjort.
¥206∂ Sag N-950/99, endnu ikke offentliggjort.
¥207∂ Sag N-336/00, endnu ikke offentliggjort.
¥208∂ EFT L 128 af 21.5.1999.
¥209∂ Sag N-541/00, endnu ikke offentliggjort.
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3.1.6.3. Vejtransport

382. I de foregående år har Kommissionen ført en politik til fordel for støtte, som fremmer
udviklingen af en sektor, og som kan fritages efter traktatens artikel 87, stk. 3, litra c). Kommissionen
mener i forbindelse hermed, at der kan ydes støtte til finansiering af investeringer, som er til fordel for
små og mellemstore vejtransportvirksomheder på såvel passager- som varemarkedet, og som bidrager til
at forbedre deres samlede økonomiske effektivitet og styrke samarbejdet mellem dem.

383. Retten i Første Instans har i forbindelse med en afgørelse om en spansk statsstøtteforanstaltning
til indkøb af køretøjer (sag RENOVE I) ¥210∂ bekræftet Kommissionens politik med ikke at tillade, at der
ydes statsstøtte til indkøb af køretøjer på transportmarkeder med overskydende tonnagekapacitet.

384. Kommissionen traf flere beslutninger vedrørende transport af passagerer og varer, som var i
overensstemmelse med den etablerede statsstøttepolitik på disse områder. De drejede sig bl.a. om en
nederlandsk forsknings- og udviklingsordning ¥211∂, finansieringen af offentligt tilgængelige
parkeringsanlæg i Nederlandene ¥212∂ og en ordning, hvorved der gives mulighed for investeringsstøtte til
offentlig passagertransport i La Rioja ¥213∂. Den 26. juli traf Kommissionen også en endelig negativ
beslutning om flere foranstaltninger i den spanske RENOVE II-ordning og bad således Spanien om at
tilbagesøge støtte ydet i 1997 til indkøb af erhvervskøretøjer ¥214∂ på en måde, der ikke blev anset for
forenelig med fællesmarkedet. Denne sag var en opfølgning af ovennævnte RENOVE I, som dækkede
perioden fra august 1994 til udgangen af 1996.

385. I forbindelse med foranstaltningerne til fordel for ASETRA ¥215∂, et almennyttigt selskab
omfattende landevejs- og bytransportselskaber, som skulle sætte det i stand til at skabe et informations-
og servicesystem på transportområdet, besluttede Kommissionen den 31. marts, at den ikke ville gøre
indsigelse. For så vidt som ASETRA ikke er en virksomhed, der udøver økonomiske aktiviteter, kan
støtteforanstaltningerne til dens fordel nemlig ikke sidestilles med statsstøtte.

386. Den 4. oktober anvendte Kommissionen for første gang EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på støtte
i sektoren for landevejstransport og besluttede, at den ikke ville gøre indsigelse mod reformen af
administrationen af de franske motorvejskoncessioner ¥216∂.

3.1.6.4. Kombineret transport og jernbanetransport.

387. Ligesom tidligere er Kommissionen positivt stillet over for støtte, der fremmer udviklingen af
sektoren for kombineret transport, og som har en positiv indvirkning på skift mellem transportformer.
Kommissionen har desuden tilladt investeringsstøtte til bygning af infrastruktur for kombineret transport.

388. Den 31. oktober afsluttede Kommissionen proceduren vedrørende nederlandsk støtte til NS
Cargo til dets faste rute mellem Rotterdam og Prag, som det havde åbnet i 1999. De nederlandske

¥210∂ Sag T-55/99 — RENOVE I, 29.10.2000.
¥211∂ Sag N-183/00, EFT C 362 af 16.12.2000.
¥212∂ Sag N-464/99, EFT C 134 af 13.5.2000.
¥213∂ Sag N-694/00, EFT C 202 af 15.7.2000.
¥214∂ Sag C-65/98, endnu ikke offentliggjort.
¥215∂ Sag N-673/99, EFT C 184 af 1.7.2000.
¥216∂ Sag N-540/00, EFT C 354 af 9.12.2000.
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myndigheder havde meddelt Kommissionen, at NS Cargo ¥217∂ havde tilbagebetalt støtten, som skulle
være uforenelig med EU-traktaten.

389. I sin beslutning af 14. september gjorde Kommissionen ikke indsigelse mod en nederlandsk
ordning for støtte til anlæggelse af indlandsterminaler ¥218∂. Støtteintensiteterne er baseret på kommerciel
forskning, og ordningen gav tilstrækkelig sikkerhed mod konkurrencefordrejning mellem terminaler. 

390. Den 4. oktober godkendte Kommissionen en ad hoc-støtte fra den nederlandske regering til to
operatører af kombinerede terminaler i Rotterdams havn ¥219∂. På grundlag af tidligere tilfælde gjorde
Kommissionen heller ikke indsigelse mod to støtteordninger i den italienske provins Bolzano ¥220∂ og den
italienske region Piemonte ¥221∂. Den tillod derved, at der ydes investeringsstøtte til kombineret transport
samt vejtransportselskaber.

391. På grundlag af en klage indledte Kommissionen den 15. november proceduren med hensyn til
Deutsche Bahns kommercielle og finansielle engagement i speditionsvirksomheden BahnTrans ¥222∂, fordi
den var i tvivl om, hvorvidt transaktionen indebar ulovlig statsstøtte.

3.1.6.5. Søtransport

392. På søtransportområdet godkendte Kommissionen i henhold til EF-retningslinjerne for statsstøtte
til søtransportsektoren ¥223∂ en række statsstøtteforanstaltninger, som tog sigte på at reducere rederiernes
skattemæssige og sociale byrder. Spørgsmålet om subsidiering af offentlige serviceforpligtelser blev
også undersøgt af Kommissionen, som vedtog den første beslutning på basis af EF-traktatens artikel 86,
stk. 2, i denne sektor.

393. Den 15. februar godkendte Kommissionen gennemførelsen af en svensk statsstøtteordning for
uddannelse af søfarende ¥224∂. Den 11. august godkendtes en lignende ordning ¥225∂ for Finlands
vedkommende.

394. Den 12. juli godkendte Kommissionen den foreslåede UK tonnage tax regime ¥226∂, en
afgiftsforanstaltning, der tager sigte på at fremme den britiske skibsfarts konkurrenceevne på det globale
skibsfartsmarked gennem skabelse af et gunstigt skatte- og afgiftsmiljø for skibsfarten på linje med andre
større søfartsnationer. For de selskaber, som er omfattet af britisk selskabsbeskatning, og som indtræder i
ordningen, vil overskuddet fra berettigede skibsfartsaktiviteter blive beregnet ved henvisning til
nettotonnagen for hvert af de skibe, de har i drift. Det således fremkomne anslåede overskud erstatter den
normale skatteansættelse af britiske og udenlandske indtægter fra berettigede aktiviteter, og dette
anslåede overskud vil så være omfattet af britisk selskabsbeskatning. Dette er den fjerde sådanne
ordning, der skal indføres i Fællesskabet efter ordningerne i Grækenland, Nederlandene og Tyskland.

¥217∂ Sag C-30/99, EFT L 38 af 8.2.2001.
¥218∂ Sag N-208/00, EFT C 315 af 4.11.2000.
¥219∂ Sag N-577/99, EFT C 354 af 9.12.2000.
¥220∂ Sag N-755/99, Kommissionens beslutning af 15.11.2000, endnu ikke offentliggjort, og Kommissionens beslutning af

21.12.2000, sag N-508/99, endnu ikke offentliggjort.
¥221∂ Kommissionens beslutning af 21.12.2000, sag N-815a/99, endnu ikke offentliggjort.
¥222∂ Kommissionens beslutning af 15.11.2000, EFT C 52 af 17.2.2001.
¥223∂ EFT C 205 af 5.7.1997.
¥224∂ Sag N-819/99, EFT C 258 af 9.9.2000.
¥225∂ Sag N-33/00, endnu ikke offentliggjort.
¥226∂ Sag N-790/99, EFT C 258 af 9.9.2000.
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395. Samme dag bad Kommissionen Italien om at indsende oplysninger om støtteordningen i
havnesektoren ¥227∂ for at kunne vurdere denne ordnings forenelighed med traktaten. 

396. Den 19. juli besluttede Kommissionen at afslutte proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
med hensyn til den relevante ikke-anmeldte støtte til fordel for Compañía Trasmediterránea ¥228∂, idet den
konstaterede, at Spanien ulovligt havde gennemført denne statsstøtte i strid med traktatens artikel 88,
stk. 3.

397. Den 27. juli tillod Kommissionen Belgien at fritage virksomhederne i handelsflåden,
opmudringssektoren og bugsersektoren fra forpligtelsen til at indbetale den skat, der tilbageholdes i
lønningerne for søfolk i Fællesskabet, som er beskæftiget om bord på skibe, der fører en medlemsstats
flag ¥229∂.

398. Den 14. august tillod Kommissionen, at Finland i år 2000 yder en engangsstøtte svarende til
40 % af skibsfartsselskabernes bidrag til søfolkenes pensionsordning ¥230∂.

399. Den 15. november besluttede Kommissionen, at den ikke ville gøre indsigelse mod den
foreslåede ændring og forlængelse af en dansk støtteordning for uddannelse af søfolk ¥231∂.

400. Efter Førsteinstansrettens annullering af Kommissionens beslutning af 7. juni 1995 vedtog den
den 29. november en negativ beslutning med hensyn til skibsfartsselskabet Ferries Golfo de Vizcaya ¥232∂. 

401. Den 7. december tillod Kommissionen Frankrig at forlænge ordningen for refusion af den del af
erhvervsskatten, der vedrører søfart, efter år 2000 ¥233∂; indførelsen af denne skat i 1990 og dens
successive forlængelser er blevet godkendt af Kommissionen. 

402. Den 13. december tillod Kommissionen Frankrig at finansiere en række
gennemførlighedsundersøgelser forud for indførelsen af nye maritime transportlinjer over korte
distancer ¥234∂. Den besluttede til gengæld at indlede undersøgelsesproceduren mod foranstaltninger
beregnet til at dække driftsudgifterne i forbindelse med oprettelsen af disse linjer ¥235∂.

3.1.7. Landbrug

403. Siden den 1. januar 2000 har Kommissionen anvendt »EF-rammebestemmelserne for statsstøtte i
landbrugssektoren« ¥236∂, vedtaget den 24. november 1999, på nye statsstøtteforanstaltninger, der er
indført efter denne dato. Medlemsstaterne skulle derfor tilpasse deres eksisterende støtteordninger for at
efterkomme de nye regler i årets løb.

404. De nye rammebestemmelser kodificerer og forenkler de regler, som Kommissionen anvendte
tidligere. Der er desuden foretaget en række vigtige ændringer for at sikre, at EU-reglerne for statsstøtte

¥227∂ Sag C-81/00.
¥228∂ Sag C-10/98, endnu ikke offentliggjort, berigtiget 21.12.2000.
¥229∂ Sag N-142/00, endnu ikke offentliggjort.
¥230∂ Sag N-33/00, endnu ikke offentliggjort.
¥231∂ Sag N-441/00, EFT C 380 af 30.12.2000.
¥232∂ Sag C-32/00, endnu ikke offentliggjort.
¥233∂ Sag N-593/00, endnu ikke offentliggjort.
¥234∂ Sag N-697/00, endnu ikke offentliggjort.
¥235∂ Sag C-65/00, ex N-697/00, endnu ikke offentliggjort.
¥236∂ EFT C 28 af 1.2.2000, s. 2. Ændret ved EFT C 232 af 12.8.2000, s. 19.
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er i overensstemmelse med den nye politik for udvikling af landdistrikterne ¥237∂, der blev indført som en
del af »Agenda 2000-reformerne«. 

405. Udgangspunktet for de nye rammebestemmelser er, at al statsstøtte til landbrugssektoren skal
være forenelig med EU’s fælles landbrugspolitik og med EU’s internationale forpligtelser, navnlig
WTO-aftalen om landbrug. Eftersom Rådet besluttede at udelukke muligheden for, at de enkelte
medlemsstater forstyrrer den fine balance i EU-støtten til produktpriser eller ordninger for udvikling af
landdistrikterne, er enhver form for statsstøtte, der griber ind i mekanismerne under de fælles
markedsordninger, forbudt. Foruden disse nye rammebestemmelser overvejer Kommissionen et sæt nye
rammebestemmelser vedrørende salgsfremmende foranstaltninger og reklame for landbrugsprodukter.

406. I 2000 modtog Kommissionen ca. 250 anmeldelser af statsstøtte, der skal ydes i
landbrugssektoren, og traf afgørelser i næsten 261 sager, hvoraf størstedelen kom fra Italien, Tyskland,
Nederlandene, Spanien og Frankrig. De angik hovedsageligt: (a) investering og andre former for
interventioner i forbindelse med f.eks. skovopretning i Frankrig, dioxinkrisen i Belgien, svinesektoren i
Frankrig, Irland, Portugal, Nederlandene og Det Forenede Kongerige samt sukker, citrus og tobak i
Italien, (b) skattemæssige foranstaltninger i tilknytning til miljøvenlige initiativer i Nederlandene samt
forskellige sager vedrørende privatisering, redning og omstrukturering i Tyskland og Portugal.

3.1.8. Fiskeri

407. Som følge af sine særlige sociale og økonomiske karakteristika er fiskerisektoren en sektor, som
altid er genstand for en omfattende offentlig intervention på såvel fællesskabsplan som på nationalt plan.

408. Kommissionen har undersøgt foreneligheden af nationale ordninger, der omfatter støtte til
sektoren, i lyset af retningslinjerne for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren ¥237∂.
Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for
Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeri ¥238∂ trådte i kraft i januar, og Kommissionen har derefter
i årets løb revideret retningslinjerne for at sikre, at de er i overensstemmelse med de nye strukturregler.

409. De nye retningslinjer rummer flere præciseringer på visse områder. De fastslår således, at
Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte ikke finder anvendelse på fiskerisektoren,
og at de elementer i regionalstøtteordningerne, der gælder for fiskerisektoren, vil blive undersøgt på
grundlag af fiskeriretningslinjerne. De indeholder endvidere mere detaljerede oplysninger om
vurderingen af støtte til uddannelse, konsulentvirksomhed og forsøgsfiskeri samt en bedre definition af
betingelserne for ydelse af støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Der er
desuden flere detailoplysninger og betingelser vedrørende støtte til forbedring af administrationen og
kontrollen med fiskeriaktiviteter og i forbindelse med indkøb af brugte fartøjer. For så vidt angår særlige
tilfælde er der mere detaljerede oplysninger vedrørende indtægtsstøtte (foranstaltninger i forbindelse
med ekstraordinære omstændigheder vil blive analyseret fra sag til sag, og i tilfælde af midlertidig
oplægning henvises der til anvendelsen af det pågældende punkt i retningslinjerne), punktet vedrørende
forvaltningskreditter er fjernet, og der er tilføjet specifikke punkter angående støtte til genoprettelse af
skader forårsaget af naturkatastrofer eller af andre ekstraordinære begivenheder, forsikringspræmier,
fjerntliggende regioner og beskæftigelsesstøtte. De nye retningslinjer indeholder ligeledes to bilag,
hvilket indebærer større kontrol med de godkendte ordninger; det ene bilag angår oplysninger, som skal
gives i forbindelse med anmeldelse af støtteordninger, og det andet angår de oplysninger, der skal
figurere i den årsberetning, som skal indsendes til Kommissionen om alle eksisterende støtteordninger

¥237∂ EFT C 100 af 27.3.1997.
¥238∂ EFT L 337 af 30.12.1999.
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eller alle individuelle støtteordninger, der er indrømmet uden for en godkendt støtteordning, og som ikke
er omfattet af et specifikt krav om, at der skal aflægges en beretning. De således ændrede retningslinjer
har været genstand for en høringsprocedure med medlemsstaterne og blev vedtaget af Kommissionen i
november. De gælder for alle anmeldte ordninger fra januar 2001.

410. Endelig skal der gøres opmærksom på det store antal ordninger, der er anmeldt til Kommissionen
især i anden halvdel af 2000 som følge af anmeldelserne af alle de nationale støtteforanstaltninger for
medfinansiering, som er vedtaget inden for rammerne af det finansielle instrument til udvikling af
fiskeriet i forbindelse med udarbejdelsen af gennemførelsesforanstaltningerne for de nye EU-
støtterammer.

3.2. Sektorer, der ikke er omfattet af specifikke regler

3.2.1. Sundhedssektoren

411. I forbindelse med den allerede godkendte svenske miljøordning ¥239∂ konstaterede Kommissionen,
at Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse ikke kunne finde anvendelse.
Eftersom ordningen var beregnet til at bidrage til en forbedring af den offentlige sundhed som helhed,
herunder arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, vedtog Kommissionen imidlertid en positiv beslutning
baseret på traktatens bestemmelser om arbejdstagernes sundhed og sikkerhed samt om beskyttelse af den
offentlige sundhed og miljøet som helhed (henholdsvis artikel 137, 152 og 174 i EF-traktaten), idet disse
er anerkendt som fællesskabsmål.

3.2.2. Finanssektoren

412. I 2000 videreførte Kommissionen sine bestræbelser på en stram anvendelse af statsstøttereglerne
i finanssektoren. Det var det første år siden 1994, hvor Kommissionen ikke skulle behandle sager med
støtte til en skrantende institution, og den koncentrerede sine kræfter om igangværende støtte til banker i
Frankrig, Italien og Tyskland.

413. I Frankrig gjorde Kommissionen store fremskridt med hensyn til den særdeles indviklede
økonomiske vurdering af den støtte, Crédit Mutuel ¥240∂ har fået i forbindelse med eneretten til distribution
af Livret Bleu, en skattefri bankbog. Kommissionen blev gjort opmærksom på den omstrukturering, der
er sket af Caisse des Dépôts et Consignations gennem adskillelse af de kommercielle aktiviteter og de
offentlige serviceaktiviteter. Kommissionen værdsatte den større gennemsigtighed i den nye
organisation, men mente ikke, at det var nødvendigt at tage stilling til garantimekanismen, idet denne til
sin tid vil blive undersøgt inden for en større sammenhæng i forbindelse med den europæiske
bankverden.

414. Hvad angår Italien, besluttede Kommissionen den 4. oktober 2000 at indlede den formelle
procedure efter artikel 88, stk. 2, mod skattemæssig støtte til italienske banker og fonde i banksektoren ¥241∂.
Støtteforanstaltningerne, som er indført ved lov 461/98 og det tilhørende dekret 153/99, tillader blandt
andet skattefordele til banker, som gennemfører en fusion eller en tilsvarende omstrukturering.

415. Hvad angår Tyskland undersøgte Kommissionen en klage indgivet af European Banking
Federation mod systemet med offentlige garantier til offentlige kreditinstitutter, dvs. hovedsageligt

¥239∂ Sag C-2/00 (ex N-718/99), Kommissionens beslutning af 12.7.2000, EFT L 295 af 23.11.2000.
¥240∂ Kommissionens beslutning af 16.12.1997, EFT C 146 af 12.5.1998.
¥241∂ Sag C-54/00 (ex NN-70), EFT C 44 af 10.2.2001.
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sparekasser og Landesbanken. Mens undersøgelsen stadig var i gang ved udgangen af 2000, tydede en
foreløbig vurdering på, at garantisystemet rent faktisk udgjorde statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikel 87, stk. 1. Kommissionen har til hensigt at træffe passende foranstaltninger i nær fremtid, når de
indledende undersøgelser er afsluttet.

3.2.3. Usædvanlige begivenheder

416. Efter katastrofen som følge af olietankeren Erikas forlis ¥242∂ foreslog den franske regering en
støtteordning med henblik på støtte til små og mellemstore virksomheder, som havde lidt skade under
oliepølens udbredelse. Der skulle kunne ydes støtte til omkostningerne som følge af udskiftningen af
beskadigede anlæg, ødelæggelse af lagre og ekstraordinære finansielle tab. Støtten angik den del, der
ikke var dækket af en forsikring. Da støtten til genoprettelse af skaden blev anset for at være rimelig,
godkendte Kommissionen ordningen på grundlag af artikel 87, stk. 2, litra b), idet skaderne var
forårsaget af en naturkatastrofe, og olietankerens forlis udgjorde en usædvanlig begivenhed i henhold til
denne bestemmelse.

D — Procedurer

417. Siden procedurereglerne blev fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 ¥243∂, har
Kommissionen og Domstolen haft adskillige lejligheder til at anvende og yderligere specificere de
interesserede parters proceduremæssige rettigheder, medlemsstaternes pligt til at kræve tilbagebetaling
og Kommissionens pligt til at gribe ind i tilfælde af klager.

1. Tredjemands rettigheder

418. Ved forskellige lejligheder har tredjemand bedt om at få aktindsigt i statsstøttesager.
Kommissionen har afslået dette med den begrundelse, at det er medlemsstaten, der i juridisk forstand er
part i sagen. Denne praksis blev udtrykkeligt bekræftet af Førsteinstansretten i sagen Ufex mod
Kommissionen ¥244∂.

419. I sagen Comité d’entreprises de la Société française de production mod Kommissionen ¥245∂

afviste Domstolen appellen fra personalerepræsentationen og sektorens fagforening mod en
kommissionsbeslutning om, at eftersom de var andre personer end en beslutnings adressater, var de ikke
individuelt berørt, som omhandlet i EF-traktatens artikel 173, stk. 4. For så vidt angår statsstøtte kan en
virksomhed derfor ikke udelukkende påberåbe sig sin egenskab af konkurrent i forhold til den
støttemodtagende virksomhed, men skal endvidere godtgøre, at den henset til omfanget af sin eventuelle
deltagelse i proceduren og størrelsen af risikoen for dens stilling på markedet, befinder sig i en situation,
der individualiserer den på lignende måde som adressaten. Egenskaben af forhandlingsledere vedrørende
sociale aspekter inden for virksomheden havde kun en svag forbindelse med selve genstanden for
beslutningen.

¥242∂ Kommissionens beslutning af 4.10.2000, EFT C 380 af 30.12.2000.
¥243∂ 22.3.1999, EFT L 83 af 27.3.1999.
¥244∂ Domstolens dom af 14.11.2000, sag T-613/97.
¥245∂ Domstolens dom af 23.5.2000, sag C-106/98 P.



XXX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2000 — SEK(2001) 694 ENDEL. 115

KONK. BERETN. 2000

2. Tilbagesøgning af støtte

420. I årets løb skulle Kommissionen udtale sig om, hvorvidt tilbagesøgning af ulovlig støtte skulle
følge de aktiver, som støttemodtageren har solgt til et andet selskab:

1) Særskilt salg af aktiver: Kommissionen var af den opfattelse, at pligten til at tilbagebetale statsstøtte
påhviler den sælgende virksomhed, idet aktiverne erstattes med kontanter, som kan anvendes til at
tilbagebetale kreditorerne, herunder staten.

2) Sager, hvor aktiverne sælges på et »going concern«-grundlag: Denne anden gruppe af sager vedrører
salget af aktiverne som en »going concern« med henblik på videreførelse af virksomhedens
økonomiske aktivitet. Der kan skelnes mellem to situationer: a) Køberen overtager nogle af den
tidligere virksomheds forpligtelser. I den sammenhæng er de kreditorer, hvis forpligtelser overføres,
privilegerede i forhold til den gæld, der skal inddrives. b) Situationen med identisk ejerskab på
begge sider af transaktionen, dvs. hvor aktiverne i den konkursramte virksomhed erhverves af dens
datterselskab eller af et andet selskab i samme endelige ejerskab. Kommissionen fulgte ikke »pass
through-teorien«, hvorefter fordelen ved støtten videregives til fremtidige ejere, idet der generelt
ikke kan konstateres nogen overdragelse af fordele, når aktiverne sælges på markedsvilkår, men var
af den opfattelse, at tilbagesøgningspligten skulle følge aktiverne, idet transaktionen behandles
analogt med et aktiesalg. Pligten til at tilbagebetale statsstøtten påhviler således den erhvervende
virksomhed. Eftersom der i tilfælde af identisk ejerskab mellem køber og sælger samtidig med
manglende mulighed for tilbagesøgning fra den oprindelige støttemodtager ikke vil blive tale om
nogen af de to muligheder for at rette op på fordrejningen (tilbagesøgning eller genetablering af
markedsvilkårene via likvidation og salg af aktiverne til konkurrenter), tillader Kommissionen
imidlertid ikke, at konsekvenserne af en negativ beslutning undgås ved hjælp af et sådant
arrangement inden for en gruppe.

421. Sidstnævnte fremgangsmåde forklarer sagerne System Microelectronic Innovation GmbH
(SMI) ¥246∂ og CDA Compact Disc Albrechts GmbH (CDA) ¥247∂, hvor Kommissionen pålagde den tyske
regering at tilbagesøge støtten fra den efterfølgende virksomhed, idet den er den reelle støttemodtager,
der anvender aktiverne i den konkursramte virksomhed, som fik forbedret sin stilling gennem støtten
(spill-over). I alle sagerne skulle Tyskland forhindres i at undgå konsekvenserne af
tilbagesøgningsbeslutningen. Kommissionen besluttede derfor at udvide sin beslutning til også at gælde
for støtteforanstaltninger til fordel for enhver anden virksomhed, som fortsætter den oprindelige
virksomheds aktiviteter ved at anvende aktiverne og/eller infrastrukturen i den oprindelige virksomhed.

422. I sagen Manufacture corrézienne de vêtements ¥248∂, indledte Kommissionen i embeds medfør en
procedure vedrørende økonomisk støtte til en kriseramt virksomhed. Da der ikke var blevet fremlagt
nogen forsvarlig omstruktureringsplan, mente Kommissionen, at støtten var uforenelig med EF-traktaten,
og pålagde Frankrig at søge støtten tilbagebetalt af den konkursramte virksomhed.

¥246∂ Sag C-45/97, Kommissionens beslutning af 11.4.2000, EFT L 238 af 22.9.2000.
¥247∂ Sag C-42/98, Kommissionens beslutning af 21.6.2000, EFT L 318 af 22.11.2000.
¥248∂ Sag C-29/99 (ex NN-20/99), Kommissionens beslutning af 21.6.2000, EFT L 293 af 22.11.2000.
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3. Beskyttelse af berettigede forventninger

423. I sagen vedrørende den italienske lov nr. 95/79 ¥249∂, hvorved der indførtes en ordning, som afveg
fra den normale insolvensprocedure, konstaterede Kommissionen, at ordningen ikke var forenelig med
EF-traktaten. Med hensyn til tilbagesøgning af den støtte, der igennem 20 år er blevet ydet ulovligt til
ca. 500 virksomheder, har Kommissionen omhyggeligt overvejet nødvendigheden af, at tilbagesøgnings-

Boks 7: Statsstøtte til Magefesa-koncernen — tilbagesøgning af støtte

Domstolen ¥1∂ bekræftede for første gang Kommissionen i den opfattelse, at når de offentlige
myndigheder tillader en debitorvirksomhed, der er ophørt med at opfylde sine forpligtelser, at
videreføre sine aktiviteter, kan det under visse omstændigheder — som for eksempel i den
foreliggende sag — føre til en konklusion om ulovlig statsstøtte.

I 1987 fik Kommissionen tilsendt en klage vedrørende statsstøtte til fordel for den spanske
koncern Magefesa. Ved beslutning af 20. december 1989 erklærede Kommissionen
støtteforanstaltningerne for uforenelige med fællesmarkedet og pålagde den spanske regering at
søge støtten tilbagebetalt. Efter adskillige klager i 1997 over Magefesas fordel som følge af den
manglende tilbagebetaling af den modtagne støtte indledte Kommissionen proceduren mod
Magefesa-koncernen og dens retlige efterfølger.

Den 14. oktober 1998 erklærede Kommissionen støtten, som bestod i manglende betaling af
skatter og sociale bidrag, for ulovlig og pålagde atter den spanske regering at søge støtten
tilbagebetalt med renter.

På baggrund af denne beslutning om tilbagesøgning indledte den spanske regering en procedure
ved Domstolen. Den hævdede, at ifølge spansk lov findes der ingen forpligtelse, hvorefter en
offentlig kreditor skal indgive konkursbegæring mod eller anmode om likvidation af en virksomhed
for at inddrive sin gæld. Endvidere havde Magefesa-koncernen ikke fordel af de offentlige midler,
idet de offentlige enheder ikke gav afkald på gælden og havde truffet alle retlige foranstaltninger til
deres rådighed. Ved Domstolen hævdede Kommissionen, at de spanske myndigheder ikke havde
udtømt alle retlige midler for at sikre sig, at gælden blev tilbagebetalt. Selv om den pågældende
nationale lovgivning fandt anvendelse på alle virksomheder og således er en generel foranstaltning,
fastholdt Kommissionen, at en fordel i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, også kan bestå i,
at de offentlige myndigheder under visse omstændigheder undlader at træffe foranstaltninger. Som
følge heraf kunne virksomhederne i Magefesa-koncernen videreføre deres aktiviteter uden at
opfylde hverken deres skattemæssige eller deres sociale forpligtelser.

Domstolen afviste den spanske appel med den begrundelse, at det forhold, at den spanske regering
ikke udnyttede alle retsmidler til at søge støtten tilbagebetalt, gav virksomheden en fordel. Den
manglende betaling af skatter og sociale bidrag udgjorde ulovlig støtte, som er uforenelig med
fællesmarkedet, og Spanien skal søge støtten tilbagebetalt.

¥1∂ Domstolens dom i sag C-480/98, Det Forenede Kongerige mod Kommissionen, endnu ikke offentliggjort.

¥249∂ Sag C-68/99 (ex NN-96/99), Kommissionens beslutning af 16.5.2000, endnu ikke offentliggjort.
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beslutningen skal være i overensstemmelse med det generelle princip i fællesskabsretten, som kommer til
udtryk i artikel 14, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999, nemlig beskyttelsen af
de berettigede forventninger, som Kommissionens holdning igennem årene har givet anledning til hos
såvel den italienske regering som støttemodtagerne. Kommissionen besluttede derfor, at den ikke ville
kræve tilbagesøgning af støtten, som er blevet ydet ulovligt i 20 år.

4. Manglende gennemførelse af en tidligere kommissionsbeslutning

424. I sagen vedrørende Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) ¥250∂ fandt Kommissionen,
at Tyskland ikke havde foretaget en korrekt gennemførelse af dens beslutning af 8. juli 1999 ¥251∂

vedrørende kapitaltilskud på gunstige vilkår. Den pågældende støtte skulle omgående søges tilbagebetalt
af WestLB. De tyske myndigheder havde indsendt flere forslag om gennemførelse af beslutningen, men
de var ikke tilfredsstillende.

425. Hvad angår statsstøtte i form af særlige skattekreditter til offentligt ejede skibsværfter inden for
det statsejede holdingselskab Sociedad Estátal de Participaciones Industriales ¥252∂, opfyldte Spanien
ikke — til trods for flere rykkere — den tilbagesøgningsbeslutning, som var blevet meddelt Spanien i
december 1999. Kommissionen besluttede at henvise begge sager til Domstolen.

5. Kommissionens pligt til at indlede proceduren

426. I sagen SIC mod Kommissionen ¥253∂ gør Domstolen først opmærksom på, at når Kommissionen
træffer en positiv beslutning, kan den kun begrænse sig til den indledende fase i medfør af EF-traktatens
artikel 87, stk. 3, såfremt den efter en første undersøgelse kan nå til den opfattelse, at støtten er forenelig
med fællesmarkedet. I den pågældende sag sluttede Domstolen imidlertid ud fra det forhold, at
Kommissionen i sine breve til medlemsstaterne flere gange gav udtryk for tvivl med hensyn til støttens
forenelighed med EF-traktaten, at Kommissionen havde en pligt til at indlede proceduren efter EF-
traktatens artikel 88, stk. 3. Med hensyn til varigheden af den første undersøgelse af uanmeldt støtte
gjorde Domstolen opmærksom på, at selv om Kommissionen ikke er forpligtet til at foretage en første
undersøgelse af de pågældende foranstaltninger inden for den tomånedersperiode, der er omhandlet i
dommen i Lorenz-sagen ¥254∂, er den, såfremt berørte tredjemænd indgiver klage, forpligtet til at
gennemføre en påpasselig og upartisk undersøgelse i rette tid.

6. Foreløbig anmeldelsesforpligtelse

427. I sagen Den franske regering mod Kommissionen ¥255∂ påpegede Domstolen, at EF-traktatens
artikel 88, stk. 3, ikke indeholder en simpel anmeldelsesforpligtelse, men en pligt til forudgående
anmeldelse. Dette skal udledes af den opsættende virkning, der er fastsat i sidste punktum i dette stykke.
Denne bestemmelse giver derfor ikke mulighed for en adskillelse af forpligtelser, som tilsammen
omfatter anmeldelsesforpligtelsen og den midlertidige standsning af støtten.

¥250∂ Kommissionens beslutning af 11.4.2000, EFT C 211 af 22.7.2000.
¥251∂ EFT L 150 af 23.6.2000.
¥252∂ Sag C-3/99.
¥253∂ Førsteinstansrettens dom, sag T-46/97, 10.5.2000.
¥254∂ Domstolens dom af 11.12.1973, i sag C-120/73, Sml. 1973, s. 1471.
¥255∂ Domstolens dom af 22.6.2000, i sag 332/98.
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7. Andre bestemmelser i traktaten

428. Domstolen gjorde opmærksom på, at det ud fra traktatens generelle ordning er klart, at
proceduren efter EF-traktatens artikel 88 aldrig må føre til et resultat, der er i strid med traktatens
specifikke bestemmelser. Derfor kunne støtteordningen vedrørende den tyske indkomstskat ¥256∂, hvor
visse betingelser er i strid med andre bestemmelser i traktaten, ikke erklæres for forenelig med
fællesmarkedet. Selv om direkte beskatning henhører under medlemsstaternes kompetence, skal de dog
under udøvelsen af deres kompetence overholde fællesskabsretten. Domstolen konkluderede derfor, at
såfremt en medlemsstat, også blot indirekte, yder en skattemæssig fordel til virksomheder, der har
hjemsted på dens område, men ikke yder den samme fordel til virksomheder, der har hjemsted i en anden
medlemsstat, forbyder EF-traktatens artikel 52 principielt, at disse to grupper behandles forskelligt, når
der ikke er nogen forskel mellem dem i den objektive situation. Dette er ikke tilfældet for et selskab, der
er etableret i en anden medlemsstat end Forbundsrepublikken Tyskland, og som udøver en økonomisk
aktivitet i de nye delstater gennem en filial, et agentur eller et fast driftssted, uden at selskabet har
rettigheder i henhold til den omtvistede foranstaltning, og for et selskab, der har sit hjemsted på det tyske
område, og som er omfattet af den skattebegunstigelse, der blev indført ved foranstaltningerne.

E — Statistikker ¥257∂

¥256∂ Domstolens dom af 19.9.2000 i sag 156/98.
¥257∂ 1999-tallene blev revideret efter offentliggørelsen af XXIX beretning om konkurrencepolitikken 1999.

469

680

550
515

342

469

86

113

91 140

98

97

9

10

3 1

5

2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1995 1996 1997 1998 1999 2000

803

644 656

444

569 564

Eksisterende støtte

Anmeldt støtte

Ikke-anmeldt støtte

Figur 6
Udviklingen i antallet af registrerede sager (med undtagelse af landbrug,
fiskeri, transport og kul) fra 1995 til 2000



XXX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2000 — SEK(2001) 694 ENDEL. 119

KONK. BERETN. 2000

1995
1996

1997
1998

1999
2000

619

474 502
460

460 475

0

100

200

300

400

500

600

700

Figur 7
Udviklingen i antallet af beslutninger, der er truffet af Kommissionen
(i alle sektorer bortset fra landbrug, fiskeri, transport og kul) mellen 1995 og 2000

19

15

17

16

26

33

2

61

11

47

79

1

122

5

21

475

0 100 200 300 400 500

Det For. Kongerige

Finland

Portugal

Østrig

Nederlandene

Italien

Irland

Frankrig

Spanien

Grækenland

Tyskland

Danmark

Belgien

Den Europæiske Union

Luxembourg

Sverige

Figur 8
Antal beslutninger fordelt på medlemsstaterne
(i alle sektorer fra landbrug, fiskeri, transport og kul)





XXX BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2000 — SEK(2001) 694 ENDEL. 121

KONK. BERETN. 2000

IV — INTERNATIONALT SAMARBEJDE

A — Udvidelsen

1. Tiltrædelsesforhandlinger

429. Efter Det Europæiske Råds møde i Luxembourg i december 1997 blev der indledt forhandlinger i
marts 1998 med Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Polen, Slovenien og Cypern.
Forhandlingerne om konkurrencekapitlet fortsatte i hele 2000 for samtlige disse ansøgerlande. 

430. Efter Det Europæiske Råds møde i Helsingfors i december 1999 blev der indledt
tiltrædelsesforhandlinger i februar 2000 med Malta, Slovakiet, Letland, Litauen, Rumænien og
Bulgarien. Forhandlingerne om konkurrencekapitlet blev med det samme indledt for Letlands, Litauens
og Slovakiets vedkommende. For Maltas og Rumæniens vedkommende indledtes forhandlingerne om
konkurrencekapitlet i efteråret 2000.

431. EU’s fælles forhandlingsposition gør det klart, at tre elementer bør være til stede i
ansøgerlandene, inden forhandlingerne på konkurrenceområdet kan afsluttes foreløbigt, nemlig i) den
nødvendige lovgivning (for såvel konkurrence som statsstøtte), ii) den nødvendige administrative
kapacitet, og iii) en troværdig håndhævelse af regelværket på konkurrenceområdet.

Disse tre betingelser skal være opfyldt i god tid før tiltrædelsen. Ansøgerlandene skal kunne påvise, at
deres virksomheder og myndigheder har vænnet sig til at operere på de betingelser, der gælder i EU, og
således vil kunne klare konkurrencepresset i det indre marked.

432. Rådet (almindelige anliggender) gav på sit møde den 4. december 2000 udtryk for tilfredshed
med »den køreplan«, der blev fremlagt i Kommissionens strategidokument for udvidelsen. I henhold til
strategidokumentet bør EU prioritere sin vedtagelse af fælles forhandlingspositioner, også over for
anmodninger om overgangsforanstaltninger, i løbet af andet halvår 2001 for en række kapitlers
vedkommende, herunder kapitlet om konkurrencepolitik. Rådet fandt, at dette »... udgør en vigtig
referenceramme, som konkretiserer EU’s tilsagn om at behandle de problemer, der er blevet rejst under
forhandlingerne, herunder anmodningerne om overgangsordninger, og om inden for en tidsplan at
vedtage forhandlingspositioner vedrørende kapitlerne i den gældende fællesskabsret med henblik på en
foreløbig afslutning af de forskellige kapitler, når betingelserne er opfyldt«.

2. Fremskridt med hensyn til tilpasning af konkurrencereglerne

433. Kommissionen rapporterer jævnligt om de fremskridt, der gøres i de enkelte ansøgerlande hen
imod tiltrædelse. Den tredje række af periodiske rapporter for de ti central- og østeuropæiske lande,
Cypern, Malta og Tyrkiet blev vedtaget af Kommissionen i november 2000, og heri evalueres de
fremskridt, der er gjort, siden Kommissionen udarbejdede sin foregående rapport i 1999. 

434. Resultaterne vedrørende konkurrence og fusioner er generelt tilfredsstillende, og dette gælder
såvel lovgivning som oprettelse af den nødvendige administrative kapacitet. Samtlige ansøgerlande har
vedtaget en grundlæggende konkurrencelovgivning baseret på de vigtigste aspekter af EF-traktatens
artikel 81 og 82, og de fleste har ligeledes indført fusionskontrol. Der er også forholdsvist hurtigt og uden
for mange gnidninger oprettet konkurrencemyndigheder.
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435. Den største udfordring for konkurrencemyndighederne i ansøgerlandene er nu deres
ressourceallokering, så der kan ske en prioritering af håndhævelsen af konkurrencereglerne over for de
former for konkurrencebegrænsende adfærd, der udgør de største hindringer for markedsfunktionen,
nemlig karteller, monopolskabende erhvervelser og de udelukkelser, der praktiseres af virksomheder i
dominerende stilling.

436. I modsætning til fremskridtene på konkurrenceområdet har indførelsen af statsstøttekontrol i
ansøgerlandene vist sig noget mere vanskelig, langsom og et politisk kildent spørgsmål.
Tiltrædelsesforhandlingernes start har bidraget til at fremskynde indførelsen af lovgivnings- og
proceduremæssige rammer for statsstøttekontrol. Den konkrete håndhævelse af statsstøttereglerne er dog
generelt langt fra tilfredsstillende.

437. De fleste ansøgerlande har oprettet nationale myndigheder for statsstøttekontrol. Kommissionen
har understreget, at disse myndigheder faktisk skal kunne kontrollere nye og eksisterende
statsstøtteordninger fra samtlige støttetildelende myndigheder. Alle nye støtteforanstaltninger skal
forhåndsanmeldes til kontrolmyndighederne. Myndighederne skal have beføjelse til at indsamle al
nødvendig information for vurderingen af statsstøtte fra støttetildelende myndigheder. De skal endvidere
have beføjelse til uafhængigt at kunne udtale sig om alle nye støtteforanstaltningers forenelighed med
Europaaftalerne forud for den konkrete støttetildeling. Ikke alle kontrolmyndigheder synes imidlertid
systematisk at modtage oplysninger om alle nye støttetildelinger, så de kan udføre deres opgaver
ordentligt.

438. For at sikre den nødvendige gennemsigtighed er der i flere ansøgerlande fortsat behov for at
udarbejde en omfattende oversigt over eksisterende støtte, som til stadighed holdes ajour. Hertil kommer,
at Kommissionen har arbejdet sammen med kontrolmyndighederne i ansøgerlandene for at sikre, at deres
årlige statsstøtterapporter følger samme fremgangsmåde som den, Kommissionen anvender i sin oversigt
over statsstøtte.

439. Kommissionen har gjort mange ansøgerlande opmærksomme på behovet for at bringe deres
fiskale støtteordninger, som ofte bruges for at tiltrække udenlandske investeringer, og deres
statsstøtteordninger i de såkaldte særlige økonomiske områder i overensstemmelse med Fællesskabets
regelværk i god tid forud for tiltrædelsen. 

3. Gennemførelsesbestemmelserne for Europaaftalerne

440. For at færdiggøre de retlige rammer for forbindelserne mellem Fællesskabet og de ti associerede
central- og østeuropæiske lande på konkurrenceområdet er der forhandlet to sæt gennemførelsesbe-
stemmelser. De første vedrører gennemførelsen af Europaaftalernes konkurrencebestemmelser
vedrørende virksomheder. De andre vedrører statsstøttereglerne.

441. Der er allerede vedtaget gennemførelsesbestemmelser for virksomhedsreglerne for ni af landenes
vedkommende, nemlig Bulgarien ¥258∂, Den Tjekkiske Republik ¥259∂, Estland ¥260∂, Ungarn ¥261∂, Polen ¥262∂,

¥258∂ Afgørelse nr. 2/97 truffet af Associeringsrådet EU-Bulgarien den 7. oktober 1997 (EFT L 15 af 21.1.1998).
¥259∂ Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet EU-Tjekkiet den 30. januar 1996 (EFT L 31 af 9.2.1996).
¥260∂ Afgørelse nr. 1/99 truffet af Associeringsrådet EU-Estland den 28. april 1999 (EFT L 144 af 9.6.1999).
¥261∂ Afgørelse nr. 2/96 truffet af Associeringsrådet EU-Ungarn den 6. november 1996 (EFT L 295 af 20.11.1996).
¥262∂ Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 16. juli 1996 (EFT L 208 af 17.8.1996).
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Rumænien ¥263∂, Den Slovakiske Republik ¥264∂, Litauen ¥265∂ og Slovenien ¥266∂. For så vidt angår Letland har
Kommissionen forelagt sit forslag til gennemførelsesbestemmelser for Rådet. Gennemførelsesbestem-
melserne er i det store og hele udformet ens for samtlige de associerede lande. De indeholder
hovedsageligt procedureregler, dvs. regler om sagsbehandlingskompetence, procedurer for anmeldelse af
sager til den anden part, regler for høring og »comity« samt udveksling af oplysninger. For så vidt angår
visse forfatningsmæssige vanskeligheder for anvendelsen af gennemførelsesbestemmelserne i Ungarn
fortsatte forhandlingerne for at forsøge at løse de tilbageværende problemer.

442. Den Tjekkiske Republik er det eneste associerede land, hvor gennemførelsesbestemmelserne
for statsstøtte er trådt i kraft ¥267∂. Gennemførelsesbestemmelserne udgør et tosøjle-system for
statsstøttekontrol. For Fællesskabets vedkommende skal Kommissionen vurdere foreneligheden af
statsstøtte, der ydes af EU’s medlemsstater på grundlag af Fællesskabets statsstøtteregler. For Tjekkiets
vedkommende skal den nationale tjekkiske kontrolmyndighed overvåge og evaluere eksisterende og
nye offentlige støtteordninger i landet på grundlag af de samme kriterier som kriterierne for statsstøtte i
Fællesskabet. Gennemførelsesbestemmelserne indeholder procedurer for høring og problemløsning,
regler om gennemsigtighed (dvs. at Tjekkiet først skal udforme og dernæst løbende ajourføre en
oversigt over landets støtteordninger og individuelle støttetildelinger) samt regler om gensidig
udveksling af oplysninger. Efter det forberedende arbejde i Rådet i 2000 afventer udkast til
gennemførelsesbestemmelser for statsstøtte nu vedtagelse af de respektive Associeringsråd for Letland,
Litauen, Estland, Bulgarien, Rumænien, Polen og Slovenien. Kommissionen har også forelagt Rådet et
forslag til gennemførelsesbestemmelser for Den Slovakiske Republik.

4. Forlængelse af artikel 87, stk. 3, litra a)-status under Europaaftalerne

443. Det er i Europaaftalerne fastlagt, at offentlig støtte fra ansøgerlandene skal vurderes under
hensyntagen til, at de i en femårig periode skal betragtes som områder svarende til de områder, der er
omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). Efter det forberedende arbejde i Rådet har
Associeringsrådene EU-Bulgarien, EU-Litauen samt EU-Rumænien og EU-Estland besluttet at forlænge
denne status for en yderligere femårs periode ¥268∂. Lignende afgørelser forventes truffet af de respektive
Associeringsråd med Letland, Den Tjekkiske Republik og Polen. Kommissionen har også forelagt Rådet
et forslag til forlængelse af artikel 87, stk. 3, litra a)-status for Ungarn og Slovakiet. For så vidt angår
Slovenien er der udarbejdet et udkast til forslag til vedtagelse af Kommissionen med henblik på
forelæggelse for Rådet.

444. I Associeringsrådenes afgørelser tilføjes det, at det associerede land skal fremlægge tal for BNP
pr. indbygger på NUTS II-niveau. Det associerede lands statsstøttekontrolmyndigheder og
Kommissionen skal derefter i fællesskab vurdere regionernes støtteberettigelse samt den maksimale
støtteintensitet, så der kan udarbejdes et regionalt støttekort på grundlag af EU-retningslinjerne om
national regionalstøtte. Der skal derefter forelægges et fælles forslag for Associeringsudvalget, som
træffer afgørelse herom.

¥263∂ Afgørelse nr. 1/99 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 16. marts 1999 (EFT L 96 af 10.4.1999).
¥264∂ Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet EU-Slovakiet den 15. august 1996 (EFT L 295 af 20.11.1996).
¥265∂ Afgørelse nr. 4/99 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen den 26. maj 1999 (EFT L 156 af 23.6.1999).
¥266∂ Afgørelse nr. 4/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Slovenien den 21. december 2000 — endnu ikke offentliggjort.
¥267∂ Afgørelse nr. 1/98 truffet af Associeringsrådet EU-Tjekkiet den 24. juni 1998 (EFT L 195 af 11.7.1998).
¥268∂ Afgørelse nr. 1/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Bulgarien den 28. februar 2000 (EFT L 144 af 17.6.2000),

Afgørelse nr. 2/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 17. juli 2000 (EFT L 230 af 12.9.2000),
Afgørelse nr. 2/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen den 24. juli 2000 (EFT L 199 af 5.10.2000),
Afgørelse nr. 3/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Estland den 1. december 2000 (EFT L 21 af 23.1.2001).
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5. Faglig bistand til ansøgerlandene

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

446. Kommissionen har ført en proaktiv politik for yderligere at intensivere kontakten med
konkurrencemyndighederne i ansøgerlandene. Den sjette konference mellem konkurrencemyn-
dighederne fra de central- og østeuropæiske lande og Kommissionen fandt sted den 25. og 26. september
i Tallinn, Estland. I delegationerne deltog højtstående embedsmænd fra de respektive konkurrence- og
statsstøttemyndigheder. Den årlige konference er et forum for udveksling af synspunkter og erfaringer.
Konferencen tjener også til at indlede og styrke de faglige kontakter mellem de ansvarlige embedsmænd
for konkurrencespørgsmål. Dette års konference fokuserede på håndhævelsespraksis og betydningen af
at sikre en effektiv gennemførelse af såvel konkurrence- som statsstøttereglerne. 

447. Generaldirektoratet for Konkurrence afholdt også fortsat gennem hele 2000 flere bilaterale møder
med konkurrence- og statsstøttemyndighederne fra ansøgerlandene. Tekniske spørgsmål som tilpasning af
konkurrencelovgivning, institutionel opbygning og håndhævelse er blevet drøftet på ekspertniveau.
Tilsvarende møder fandt også sted om lovgivningstilpasning på statsstøtteområdet, om oprettelse af
statsstøttekontrolmyndigheder og om specifikke statsstøttespørgsmål såsom udarbejdelse af de årlige
statsstøtterapporter, regionale støttekort, statsstøtteaspekter af investeringsfremmeforanstaltninger og
særlige økonomiske områder, samt om vurderingen af enkeltforanstaltninger i følsomme sektorer.

6. Tyrkiet

448. Afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om iværksættelse af slutfasen af
toldunionen mellem Fællesskabet og Tyrkiet samt artikel 7 i frihandelsaftalen mellem Tyrkiet og EKSF
kræver, at der vedtages bestemmelser til gennemførelse af konkurrencereglerne. Efter høring af
medlemsstaterne blev sådanne gennemførelsesbestemmelser formelt forelagt den tyrkiske regering og
efterfølgende drøftet på ekspertplan af begge parters delegationer. Der blev gjort betydelige fremskridt
under den første fællesbehandling af udkastet, og de få udestående spørgsmål forventes løst i meget nær
fremtid, så reglerne kan vedtages efter tidsplanen.

B — Bilateralt samarbejde

1. USA

449. Kommissionen vedtager hvert år en detaljeret beretning til Rådet og Europa-Parlamentet om
samarbejdsaktiviteterne med USA inden for rammerne af 1991-samarbejdsaftalen ¥269∂ og af 1998-aftalen

¥269∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for De Forenede Stater om anvendelsen af deres
konkurrencelovgivning (EFT L 95 af 27.4.1995, som ændret i EFT L 131 af 15.6.1995).
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om »positive comity« ¥270∂. Den seneste beretning gjaldt tidsrummet fra den 1. januar 1999 til den
31. december 1999 ¥271∂. Beretningen for 2000 bliver offentliggjort i løbet af 2001.

450. I løbet af 2000 havde Kommissionen igen et tæt samarbejde med konkurrencedepartementet
under US-DoJ (US Department of Justice) og US-FTC (US Federal Trade Commission) i et endnu større
antal sager. Tendensen mod globalisering af markederne fortsatte i løbet af året, som det så tydeligt
afspejles i rekordantallet og omfanget af transnationale fusioner, så der var således i 2000 en væsentlig
stigning i antallet af transaktioner, der blev anmeldt til såvel Kommissionen som de amerikanske
konkurrencemyndigheder. Det bilaterale samarbejde var særligt intensivt vedrørende disse globale
fusionssager. Drøftelserne mellem myndighederne fokuserer stadigt mere på spørgsmål som afgrænsning
af markederne, mulige konkurrencemæssige virkninger af transaktioner på sådanne markeder og
holdbarheden af de tilsagn, som de fusionerende parter giver.

451. Af de fusionsundersøgelser, der involverede et tæt transatlantisk samarbejde, kan bl.a. nævnes
sagerne Alcoa/Reynolds, MCI Worldcom/Sprint, Novartis/AstraZeneca, Boeing/Hughes, AOL/Time
Warner og Time Warner/EMI. Kommissionen arbejdede også tæt sammen med amerikanske kolleger i
en række undersøgelser af sager, der ikke drejede sig om fusioner, nemlig f.eks. Kommissionens og US
FTC’s respektive undersøgelser af oprettelsen af COVISINT business-to-business joint venturet mellem
producenter af reservedele til biler. Samarbejdet mellem EU og USA i sagsbehandlingen drøftes
yderligere i denne beretnings kapitel om fusionskontrol, og i den sjette beretning til Rådet og Europa-
Parlamentet for 2000, som offentliggøres i løbet af 2001.

452. I løbet af Kommissionens samarbejde med US DoJ i sagen MCI Worldcom/Sprint fik en
tjenestemand fra Kommissionen for første gang lejlighed til at deltage i et såkaldt »pitch meeting«
mellem DoJ og de fusionerende parter. Sådanne møder afholdes almindeligvis meget kort tid før, de
amerikanske myndigheder træffer afgørelse om en eventuel blokering af en påtænkt fusion.
Repræsentanter fra såvel US DoJ som FTC har allerede deltaget i mundtlige høringer i en række af
Kommissionens sager af interesse for USA ¥272∂. Kommissionen indgik i 1999 administrative ordninger
med US DoJ og FTC om parternes gensidige deltagelse i visse faser af de procedurer, der indledes i
enkeltsager på grundlag af deres respektive konkurrenceregler. I henhold til ordningerne kan en
anmodning om deltagelse i en høring eller i et møde accepteres i relevante sager med forbehold af
tilstrækkelige garantier for fortrolig behandling og anvendelse af de oplysninger, parterne får kendskab
til. Deltagelse i høringer og møder er betinget af de berørte personers udtrykkelige accept, og
ordningerne begrænser i øvrigt på ingen måde de involverede personers rettigheder.

453. Den første sag, der blev indledt på grundlag af en anmodning om positive comity, blev afsluttet i
løbet af året. Kommissionen besluttede i juli 2000 at afslutte undersøgelsen af Air France for påstået
diskriminering over for SABRE, et amerikansk edb-reservationssystem, efter at det franske
luftfartsselskab havde accepteret en adfærdskodeks, der giver SABRE tilsvarende betingelser som det
reservationssystem, som Air France selv har part i, Amadeus, samt andre reservationssystemer.
Undersøgelsen blev indledt på baggrund af en klage, der oprindeligt blev indgivet til US DoJ om, at en
række selskaber tilknyttet Amadeus (herunder Air France, Iberia, Lufthansa og SAS) havde misbrugt
deres dominerende stilling på deres respektive markeder. DoJ påberåbte sig for første gang den

¥270∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for De Forenede Stater om anvendelsen af principperne om
»positive comity« i håndhævelsen af deres konkurrencelovgivning (EFT L 173 af 18.6.1998).

¥271∂ Vedtaget den 4. oktober 2000, KOM(2000) 618 endelig, jf. Konkurrenceberetningen for 1999, s. 325-331.
¥272∂ Repræsentanter for DoJ og FTC deltog i flere af EU’s mundtlige høringer i 2000 (TimeWarner/EMI, AOL/TimeWarner,

Worldcom MCI/Sprint, Alcoa/Reynolds).
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mekanisme om »positive comity«, der allerede indgik i 1991-samarbejdsaftalen ¥273∂ mellem EU og USA
(en mekanisme, som senere blev videreudviklet i 1998-aftalen om »positive comity«), og anmodede
Kommissionen om at undersøge klagen i henhold til EU’s konkurrenceregler. Positive comity sætter de
amerikanske konkurrencemyndigheder i stand til at anmode Kommissionen om at undersøge
konkurrencebegrænsende adfærd, der menes at finde sted i Europa og omvendt. Dette var første (og til
dato eneste) gang, en sådan anmodning fandt sted i henhold til såvel den ene som den anden aftale.

454. Der var talrige bilaterale kontakter mellem Kommissionen og de pågældende amerikanske
myndigheder i løbet af 2000: Mario Monti aflagde i juni et første omfattende officielt besøg i
Washington som kommissionsmedlem med ansvar for konkurrence og benyttede lejligheden til bl.a. at
mødes med centrale regeringsrepræsentanter og kongresmedlemmer. Det årlige bilaterale møde mellem
Kommissionen, US DoJ og US FTC blev afholdt i Washington i juli måned. I løbet af året blev der også
holdt møder mellem Kommissionen og det amerikanske transportministerium, forbundsmyndighederne
for kommunikation og for søfart (US Federal Communications Commission og US Federal Maritime
Commission), idet konkurrencepolitiske spørgsmål inden for deres respektive sektorer også delvis indgår
i disse myndigheders ansvarsområder. 

455. Kommissionen og amerikanske US-DoJ og US-FTC vedtog i 1999 at nedsætte en arbejdsgruppe
for at intensivere det transatlantiske samarbejde inden for fusionskontrol. Arbejdsgruppen fik mandat til
at koncentrere sit arbejde om følgende: 1) en tilbundsgående undersøgelse af EU’s og USA’s respektive
fremgangsmåder i identificeringen og iværksættelsen af modforanstaltninger/tilsagn (navnlig
afhændelser) og efterfølgende kontrol med overholdelsen og 2) muligheden for yderligere
overensstemmelse i analyser af og metodevalg i fusionssager, der behandles af begge myndigheder,
navnlig EU’s og USA’s respektive fremgangsmåder ved oligopoler / kollektive dominerende stillinger.
Arbejdsgruppen fokuserede i 2000 sine drøftelser om tilsagn, et arbejde, der næsten er tilendebragt.
Drøftelserne viste sig udpræget nyttige i forbindelse med Kommissionens udarbejdelse af sin meddelelse
om tilsagn i fusionssager, som blev vedtaget i december ¥274∂. Arbejdsgruppen vil næste år tage fat på
undersøgelsen af oligopolers dominerende stilling.

2. Canada

456. Aftalen om samarbejde i konkurrencesager mellem EU og den canadiske regering ¥275∂ trådte i kraft
i juni 1999. 2000 var det første fulde år for aftalens anvendelse, og det kan konkluderes, at den har
bidraget til en stærk stigning i samarbejdet mellem EU og Canada vedrørende håndhævelsen af de
respektive konkurrenceregler. Et stigende antal sager af gensidig relevans for såvel EU som Canada
undersøges nu af konkurrencemyndighederne fra begge sider. Kommissionen vedtager hvert år en
beretning til Rådet og Europa-Parlamentet om samarbejdsaktiviteterne med Canada. Den første beretning
gjaldt tidsrummet fra juni til december 1999 ¥276∂. Beretningen for 2000 bliver offentliggjort i løbet af 2001.

457. Kommissionens mange kontakter til sit canadiske modstykke, Canadian Competition Bureau, har
været særdeles udbytterige. Drøftelserne vedrørte såvel sagsrelevante spørgsmål som mere overordnede
politiske spørgsmål. De to myndigheder har f.eks. ikke blot indledt drøftelser om vurderingen af globale

¥273∂ Se artikel V.2.
¥274∂ Se også afsnit II.C i nærværende beretning.
¥275∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning

(EFT L 175 af 10.7.1999, s. 50-60).
¥276∂ Beretning KOM(2000) 645 endelig, vedtaget den 13.10.2000. Se også Konkurrenceberetningen for 1999, s. 339-341. 
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fusioner anmeldt til begge myndigheder, men også en række lovreformer, der tænkes foreslået eller
indført på hver side af Atlanten.

458. Især bør nævnes de trilaterale telekonferencer mellem EU, USA og Canada i sagen Dow
Chemical/Union Carbide, og et trilateralt møde mellem EU, USA og Canada i Washington i forbindelse
med proceduren i fusionssagen Alcoa/Reynolds.

3. Japan

459. Det årlige bilaterale møde mellem Kommissionen og det japanske JFTC (Japanese Fair Trade
Commission) fandt sted i Tokyo den 28.-29. oktober 1999, og Kommissionens delegation gav her udtryk
for sin interesse i at styrke det bilaterale samarbejde med Japan på konkurrenceområdet. Begge parter har
derfor udforsket mulighederne for en samarbejdsaftale i stil med de aftaler, som EU har indgået med
USA (1991) og Canada (1999), og som USA har indgået med Japan (1999).

460. Kommissionen har indledt intensive, uformelle udforskende samtaler med Japan og har fundet, at
der er en gensidig interesse i at styrke det bilaterale samarbejde på konkurrenceområdet. Kommissionen
fik den 8. juni forhandlingsmandat fra Rådet og indledte derefter to omfattende formelle
forhandlingsrunder med de japanske myndigheder henholdsvis den 13. og 14. juni og den 3. og 4. juli
2000. Det lykkedes de to delegationer at løse alle udestående spørgsmål og navnlig klausulerne
vedrørende anvendelse, videregivelse og beskyttelse af fortrolige oplysninger samt spørgsmålet om
Kommissionens meddelelse af oplysningerne til konkurrencemyndighederne i de medlemsstater, der er
berørt af aspekter i samarbejdet mellem EU og Japan.

461. Rådets arbejdsgruppe gav den 11. juli udtryk for tilfredshed med den forhandlede tekst. Det var
derfor muligt på topmødet mellem EU og Japan den 19. juli i Tokyo at bekendtgøre, at de to sider var
nået til »gensidig forståelse om væsentlige elementer i deres planlagte samarbejdsaftale på
konkurrenceområdet«. Aftalen forventes indgået i løbet af 2001.

462. Udkastet til aftale dækker navnlig udveksling af oplysninger, men afviger ikke fra de
fortrolighedsregler, der er fastlagt i gennemførelsesbestemmelserne til EF-traktatens artikel 81 og 82.
Aftalen indeholder bestemmelser om Kommissionens meddelelse af oplysninger til de kompetente
myndigheder i de berørte medlemsstater. Formålet med sådanne meddelelser er at underrette disse
myndigheder om anmeldelser og andre oplysninger i forbindelse med samarbejdet omkring og
koordineringen af håndhævelsen under den planlagte aftale mellem Kommissionen og Japan. Aftalen
indeholder også bestemmelser om den praktiske tilrettelæggelse af samarbejdet mellem Kommissionen
og den japanske konkurrencemyndighed samt deres respektive håndhævelsesaktiviteter. Endelig
indeholder aftalen bestemmelser om principperne for negativ og positiv »comity«.

463. Ud over de mange møder og officielle kontakter mellem Kommissionen og de japanske
myndigheder inden for rammerne af aftaleforhandlingerne blev der afholdt det årlige bilaterale møde
mellem Kommissionen og japanske FTC den 24. november i Bruxelles.

464. Kommissionen har færdiggjort en ny liste over forslag til yderligere deregulering i Japan. Listen
omfatter en række forslag til deregulering på konkurrenceområdet. Forslagene blev fremlagt inden for
rammerne af EU-Japan-dialogen om reguleringsreform og i overensstemmelse med indhentningen af
bemærkninger fra tredjelandes regeringer i forbindelse med det treårige dereguleringsfremmeprogram,
som ændret den 30. marts 1999.
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4. Andre OECD-lande og EØS

465. I løbet af 2000 samarbejdede Kommissionen med konkurrencemyndighederne i en række andre
OECD-lande, navnlig med Australien, Schweiz, Norge og Korea. Kontakterne vedrørte såvel
sagsrelevante spørgsmål som mere overordnede konkurrencepolitiske spørgsmål.

466. Kommissionen fortsatte i løbet af året også sit nære samarbejde med EFTA-Tilsynsmyn-
digheden, som er det organ, der har ansvaret for håndhævelsen af aftalen om Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde på vegne af Norge, Island og Liechtenstein.

5. Lande i Middelhavsområdet

467. I Middelhavsområdet er det kun EU’s aftaler med Marokko, Tunesien og Israel, som er i kraft.
For så vidt angår de øvrige aftaler i Middelhavsområdet, er aftalen med Jordan endnu ikke ratificeret.
Forhandlingerne med Egypten er tilendebragt, og aftalen indgået i januar 2001. Interimsaftalen med Den
Palæstinensiske Myndighed er under fornyet endelig forhandling. Der har været forhandlingsmøder med
Libanon og Syrien med henblik på at puste nyt liv i Middelhavspolitikken. Bestemmelserne vedrørende
konkurrence indebærer i samtlige indgåede og påtænkte aftaler en klar forpligtelse for landene til at
tilpasse deres konkurrencelovgivning til Fællesskabets. Generaldirektoratet for Konkurrence har
ligeledes deltaget i et første seminar om konkurrencespørgsmål i Marokko.

6. Latinamerika

468. Den mekanisme for konkurrencemyndighedernes samarbejde, som indgår i aftalen mellem EU
og Mexico, trådte i kraft i juli. Den omfatter udveksling af oplysninger, koordinering af en række
aktiviteter, efterforskning af konkurrencebegrænsende adfærd på en af parternes område, når sådan
adfærd præjudicerer den anden parts interesser, samt en bestemmelse om faglig bistand.
Samarbejdsmekanismen skal sikre større gennemsigtighed i sager om virksomhedsaftaler, misbrug af
dominerende stilling og fusioner.

469. Der er pågået forhandlinger mellem EU, Mercosur og Chile med henblik på indgåelse af en
frihandelsaftale. Forhandlingsmålene er nu fastlagt og arbejdet tilrettelagt, hvorefter emnet konkurrence
er taget op til overvejelse i den tredje tekniske arbejdsgruppe. Målsætningen er, at parternes anvendelse
af konkurrencebestemmelserne garanterer ligebehandling af virksomhederne i hvert af de geografiske
områder. Det vil derefter blive muligt at indføre samarbejds- og koordineringsmekanismer mellem de
respektive konkurrencemyndigheder.

470. Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser har udarbejdet et udkast til aftale med Comunidad
Andina om faglig bistand. Udkastet drøftes for øjeblikket i Den Fælles Tjeneste for Eksterne
Forbindelser og Rådets PVDALA-gruppe inden proceduren indledes i 2001, og hvor Generaldirektoratet
for Konkurrence kan bidrage med sin sagkundskab.

471. I løbet af året fortsatte de forskellige direkte informationsaktiviteter om fællesskabsretten
sideløbende med oplysningsvirksomheden gennem »Boletín Latinoamericano de Competencia« og
UNCTAD’s latinamerikanske konkurrenceseminar i Costa Rica.
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7. Rusland, Ukraine, Moldova og de øvrige SNG-lande

472. De partnerskabs- og samarbejdsaftaler, som EU har indgået med Rusland, Ukraine, Moldova og
de fleste af de tidligere sovjetrepublikker, indebærer i større eller mindre grad en forpligtelse for disse
lande til at tilnærme deres konkurrence- og statsstøttelovgivning til Fællesskabets. Der er gennem det
seneste år gjort en del fremskridt med hensyn til gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalerne
mellem EU og henholdsvis Rusland, Ukraine og Moldova. Især har Ukraine og Moldova holdt
Kommissionen underrettet om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde deres aftaleforpligtelser.
Der er ligeledes iværksat og for det kommende år planlagt en række Tacis-projekter med sigte på at
tilvejebringe ekspertbistand. Kommissionen deltog aktivt i internationale konferencer tilrettelagt af de
ukrainske og russiske konkurrencemyndigheder og afholdt i henholdsvis Kiev og Moskva.

473. Der har været intensive kontakter mellem Kommissionen og repræsentanter for Rusland, navnlig
med ministeriet for monopolbekæmpende politik, i forbindelse med sidstnævntes opfyldelse af sine
forpligtelser i henhold til partnerskabs- og samarbejdsaftalen, for så vidt angår statsstøttekontrol. På disse
udbytterige møder er Kommissionen blevet underrettet om fremskridtene med et udkast til en russisk lov
om oprettelse af en myndighed med ansvar for overvågning af statsstøtte. Loven skal opfylde
forpligtelsen i partnerskabs- og samarbejdsaftalens artikel 53, hvorefter parterne i fællesskab skal
fastlægge kategorier og indføre discipliner for statsstøtte, der har en fordrejende virkning for handel og
konkurrence mellem EU og Den Russiske Føderation.

C — Multilateralt samarbejde

1. WTO: handel og konkurrencepolitik

474. WTO-arbejdsgruppen om interaktionen mellem handels- og konkurrencepolitik holdt tre møder
i 2000 (15.-16. juni, 2.-3. oktober og 21. november). På mødet i juni redegjorde Kommissionen i
detaljer  for fordelene ved den fremtidige ramme for udviklingslandene (den vil supplere deres
økonomiske og reguleringstekniske reformer og sætte dem i stand til at modarbejde international
konkurrencebegrænsende praksis, som hindrer deres udvikling) og drøftede de spørgsmål, der bekymrer
landene mest (behov for en fleksibel og progressiv indførelse af rammen, behov for styrket og
koordineret faglig bistand og for støtte til opbygningen af den nødvendige kapacitet for at kunne få noget
ud af deltagelsen i internationalt samarbejde i konkurrencespørgsmål).

475. Kommissionen forelagde på mødet i oktober sit forslag i en form, der er mere acceptabel for
samhandelspartnerne, især USA og udviklingslandene, for at opbygge de nødvendige alliancer og
intensivere bestræbelserne på at skabe rammerne for konkurrenceregler i WTO-regi.

476. WTO-forhandlingerne om handel og konkurrence bør være realistiske og i første omgang
fokusere på det, der reelt kan nås inden for rammerne af en kort global forhandlingsrunde.
Forhandlingerne bør derfor indskrænke sig til tre spørgsmål, som synes modne til forhandling nu, nemlig
centrale principper for national konkurrencelovgivning og -politik, de grundlæggende samarbejdsvilkår
og udviklingsdimensionen som en integrerende del af et multinationalt rammeinstrument på
konkurrenceområdet. Der skal nedsættes et konkurrencepolitisk udvalg i WTO-regi for at forvalte denne
grundlæggende ramme. På længere sigt bliver det nødvendigt at gøre en yderligere indsats for at uddybe
uddannelses- og analysesiden af arbejdet med de mere komplekse konkurrencespørgsmål. 
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477. På mødet i november drøftedes og vedtoges arbejdsgruppens 2000-beretning til Det Almindelige
Råd ¥277∂.

2. OECD

478. Kommissionen spillede fortsat en aktiv rolle i arbejdet inden for rammerne af OECD’s udvalg
om konkurrencelovgivning og -politik, navnlig i forbindelse med rundbordskonferencerne og under de
arbejdsgruppemøder, der blev tilrettelagt i 2000 (konkurrence i lægemiddelindustrien, fusioner inden for
finansielle tjenesteydelser, fusioner/alliancer mellem luftfartsselskaber, bødenedsættelsesprogrammer,
konkurrence inden for naturgasindustrien, joint ventures, e-handel, offentlige og private mekanismer til
bilæggelse af tvister samt konkurrence inden for vejtransport). 

3. UNCTAD

479. Kommissionen deltog aktivt i den fjerde FN-revisionskonference om de retningslinjer og regler,
der er vedtaget på multilateralt plan med henblik på kontrol med restriktive forretningsmetoder (»RBP
Review«) afholdt i Genève den 24. til 29. september. Den resolution, der blev vedtaget, indebærer en
fortsættelse af de årlige møder i UNCTAD’s Mellemstatslige Ekspertgruppe vedrørende Konkurrence og
opfordrer til drøftelse af en række spørgsmål, såsom samarbejde om fusionskontrol og interaktionen
mellem konkurrencepolitik og intellektuel ejendomsret. Resolutionen opfordrer endvidere til, at
UNCTAD’s sekretariat fortsætter sine undersøgelser af en række spørgsmål, herunder fusionskontrol, de
fordele, der følger af konkurrencereglerne for forbrugerne og for fattigdomsbekæmpelsen, samt
sammenhængen mellem konkurrence og udenlandske investeringer. Endelig opfordrer resolutionen til, at
UNCTAD kortlægger, hvordan mulige internationale aftaler vedrørende konkurrence kan finde
anvendelse på udviklingslandene.

480. UNCTAD har generelt udtrykt sympati for de standpunkter, Fællesskabet har indtaget om handel
og konkurrence i WTO-regi, og har foreslået, at netop Fællesskabets tanker om fleksibilitet og
progressivitet for udviklingslandene kan være vejen frem, hvis de øvrige lande er enige. 

4. Internationalt Konkurrenceforum

481. Den stigende internationalisering af økonomierne er en stor udfordring for konkurrencemyn-
dighederne overalt i verden. For at tage denne udfordring op har Kommissionen intensiveret sine
bilaterale forbindelser til EU’s større samhandelspartneres konkurrencemyndighed. Men, som både EU
og medlemsstaterne har erkendt igennem nogen tid, bilateralt samarbejde har sine begrænsninger, og der
er også behov for en multilateral tilgang. En sådan tilgang kan bl.a. være arbejdet i WTO-regi for at
fremme multilaterale konkurrencebestemmelser.

482. Sideløbende hermed foreslog kommissær Mario Monti i en tale på universitetet i Fiesole ¥278∂

oprettelse af et bredt »Internationalt Konkurrenceforum«, som vil kunne opfylde behovet for drøftelser
mellem de ansvarlige for udformning og forvaltning af konkurrencepolitikken på verdensplan. Der er i
dag flere end 80 lande, der har vedtaget en eller anden form for konkurrencelovgivning, og heraf er

¥277∂ 2000-beretningen fra WTO-arbejdsgruppen om interaktionen mellem handels- og konkurrencepolitik til Det Almindelige
Råd, WT/WGTCP/4, 30. november 2000.

¥278∂ Se Kommissionens pressemeddelelse IP/00/1230 af 27.10.2000.
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megen lovgivning først blevet indført i løbet af de seneste ti år, ligesom som en del er under forberedelse.
Der er et klart behov for et globalt forum, hvor erfaringerne med samtlige konkurrencepolitiske
spørgsmål (materielle, systemiske og håndhævelsesrelaterede) kan udveksles og drøftes.

483. Endemålet bør være at nå til størst mulig konvergens og konsensus mellem deltagerne gennem en
dialog og en udveksling af erfaringer med håndhævelsespolitik og praksis. Denne konsensus bør skabes
på grundlag af en fælles forståelse af bedste praksis over for væsentlige økonomiske problemer samt
håndhævelsesspørgsmål. Kommissær Mario Monti har givet udtryk for sin hensigt om at presse på for
dette initiativ i løbet af 2001.
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V — OPGAVER OG INITIATIVER I 2001

1. Lovgivningsvirksomhed 

484. Det er vigtigt, at den øgede integration af markederne både i EU og i verden som helhed bliver
afspejlet i EU’s procedureregler og materielle regler. Generaldirektoratet for Konkurrence vil derfor
fortsætte den igangværende revision af de proceduremæssige og materielle regler for anvendelsen af
artikel 81 og 82.

Forslag til ny gennemførelsesforordning til EF-traktatens artikel 81 og 82

485. I 2001 vil arbejdet med Kommissionens forslag til en ny gennemførelsesforordning til EF-
traktatens artikel 81 og 82 ¥279∂ blive videreført i Rådet under det svenske og det belgiske formandskab.
Det mere detaljerede arbejde på ekspertniveau ventes at munde ud i en situationsrapport til Rådet
(industriministrene) i anden halvdel af det svenske formandskab. Europa-Parlamentet og Det
Økonomiske og Sociale Udvalg skal så gå videre med gennemgangen af forslaget i første halvdel af
2001. Sideløbende med arbejdet med forordningsforslaget i de andre institutioner vil Kommissionen
udarbejde udkast til flere meddelelser, der skal ledsage den nye forordning.

Vertikale aftaler 

486. Forordning (EF) nr. 240/96 opstiller betingelserne for gruppefritagelse af teknologioverfør-
selsaftaler, herunder patent- og knowhowlicensaftaler. I henhold til forordningens artikel 12 skal
Kommissionen udarbejde en rapport om, hvordan forordningen har fungeret, ved udgangen af det fjerde
år efter dens ikrafttrædelse. På grundlag af denne rapport skal Kommissionen vurdere, om der er behov
for nogen tilpasninger af de nugældende regler, navnlig i lyset af de reformer, der netop er gennemført
inden for vertikale begrænsninger og horisontalt samarbejde. Kommissionen agter at offentliggøre sin
rapport inden udgangen af 2001.

Gruppefritagelsesforordningen inden for bildistribution

487. Gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 1475/95 om bildistribution udløber den 30. september
2002. Kommissionen vil fortsætte arbejdet med reglerne for distribution af motorkøretøjer på grundlag af
den evalueringsrapport, den fremlagde i november 2000, og de reaktioner, der indkommer. 

Bagatelmeddelelsen

488. Kommissionen har til hensigt at revidere den nuværende bagatelmeddelelse ¥280∂ før udgangen af
2001. Bagatelmeddelelsen beskriver, hvilke aftaler Kommissionen anser for at være af ringe betydning
og ikke omfattet af artikel 81, stk. 1. Formålet med denne revision er at sikre sammenhængen mellem
bagatelmeddelelsen og de nyligt vedtagne gruppefritagelsesforordninger for vertikale og horisontale
aftaler ¥281∂. Der ventes offentliggjort et meddelelsesudkast i EF-Tidende til almindelig høring inden
sommer.

¥279∂ KOM(2000) 582 — EFT C 365 E af 19.12.2000.
¥280∂ EFT C 372 af 9.12.1997.
¥281∂ Forordning (EF) nr. 2790/1999, (EF) nr. 2658/2000 og (EF) nr. 2659/2000.
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Høringskonsulent

489. Ifølge planerne vil en revision af høringskonsulentens mandat blive vedtaget af Kommissionen i
første halvdel af 2001.

2. Tilsynsvirksomhed

490. Hovedparten af Kommissionens arbejde med håndhævelsen af konkurrencereglerne vil fortsat
bestå i behandling af konkrete sager. Det kræver en vedvarende indsats at bygge videre på det allerede
gode samarbejde med de nationale konkurrence- og tilsynsmyndigheder. Indgreb over for de grove
overtrædelser af konkurrencereglerne, navnlig misbrug af dominerende stillinger og karteller, vil blive
prioriteret højt. Desuden vil Kommissionen holde særligt øje med de markeder, der netop er blevet eller
er ved at blive liberaliseret, bl.a. i energi-, luftfarts-, tele- og postsektoren, for at sikre, at de tidligere
monopolselskaber ikke misbruger deres traditionelle stilling eller indgår en ulovlig samordning for at
bevare eller forstærke deres position. 

Karteller

491. For at effektivisere både afsløringen og behandlingen af karteller vedtog Kommissionen i 1996
en samarbejdsordning (den såkaldte »meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i
kartelsager« ¥282∂). Erfaringerne har vist, at man med denne praksis kan afsløre og skride ind over for et
langt større antal karteller. Ordningen vil blive videreudviklet for at bringe den til at fungere mere
effektivt, og om fornødent vil 1996-meddelelsen blive opdateret og revideret i løbet af 2001.

492. Aktindsigt er et af de grundlæggende retsplejeprincipper, der tager sigte på at tilgodese
kontradiktionsretten. For at tage hensyn til de erfaringer, man hidtil har haft med Kommissionens
meddelelse om interne procedureregler for behandling af anmodninger om aktindsigt ¥283∂ — og for at
tilpasse meddelelsen til den seneste retspraksis fra Førsteinstansretten — vil denne meddelelse blive
revideret i 2001.

Liberalisering

493. Liberalisering indgår som et vigtigt mål i EU’s konkurrencepolitik. Begrebet bør opfattes meget
bredt, nemlig som tilvejebringelse og bevarelse af lige og uhindret adgang til stærkt regulerede sektorer
eller sektorer, hvor der findes særlige eller eksklusive rettigheder. Enhver håndhævelse af
konkurrenceregler bør derfor understøtte de konkrete liberaliseringsbestræbelser til gavn for forbrugerne. 

494. I telesektoren er samtlige nationale markeder nu blevet liberaliseret. Graden af effektiv
konkurrence varierer imidlertid fortsat stærkt i de enkelte medlemsstater og på de enkelte markeder.
Udviklingen vil afhænge af, hvad der sker på følgende tre områder:

— De traditionelle udbydere har stadigvæk et »de facto-monopol« på det lokale marked for opkald med
en markedsandel på tæt ved 100 % i alle medlemsstaterne. Kommissionen vil derfor sørge for en
uhindret adgang til abonnentnettet ved at åbne adgangen og forhindre forhalingstaktikker fra de
etablerede selskabers side og prisskævheder. 

¥282∂ EFT C 207 af 18.7.1996. 
¥283∂ EFT C 23 af 23.1.1997.
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— Konkurrencen på mobiltelefonmarkedet har i alt væsentligt været begrænset til det nationale
detailmarked, selv om der for nylig er kommet nye paneuropæiske operatører til. Der er fortsat
problemer med adgangen til og videresendelse af opkald på mobilnet og roamingafgifter.
Kommissionen vil derfor måske tage konkrete sager til behandling mod indviduelle virksomheder.

— Det er vigtigt at fremme Internettets udbredelse i EU. Det skal ske ved at tilvejebringe betydeligt
lavere priser på lejede kredsløb overalt i Europa og sikre Internettets bevarelse som et åbent
medium.

495. I postsektoren har der været mange klager over, at de etablerede operatører med et
monopolområde konkurrerer på de liberaliserede områder uden at dække meromkostningerne ved at
tilbyde disse tjenester. Private virksomheder klager over, at de må konkurrere med etablerede selskaber,
der foretager krydssubsidiering, idet de ikke indregner omkostningerne på de konkurrenceudsatte
markeder korrekt. Kommissionen vil søge at løse disse problemer, bl.a. ved at fastsætte et relevant mål
for de omkostninger, en etableret udbyder skal dække, når han går ind på konkurrenceudsatte markeder
(minimumspriser). Hvis dette relevante omkostningsmål ikke dækkes af den etablerede udbyders
indtjening på det konkurrenceudsatte marked, må Kommissionen gribe ind. I den forbindelse kan det i
konkrete tilfælde blive nødvendigt at undersøge de priser, der anvendes på monopolområdet. 

496. Inden for luftfartssektoren vil Kommissionen tage endelig stilling til vigtige europæiske og
transatlantiske alliancer. Den vil også foretage en omfattende og åben høring angående de eventuelle
konkurrenceskadelige virkninger af de nuværende passagertakstkonsultationer inden for rammerne af
IATA. Disse konsultationer, der omfatter hele branchen, falder ind under Kommissionens
gruppefritagelsesforordning nr. 1617/93, der udløber den 30. juni 2001.

497. Ud over den yderligere liberalisering, der er nødvendig i de ovennævnte traditionelle
monopolsektorer, vil Kommissionen også arbejde på at sikre, at gennemførelsen af det indre marked i en
række nye sektorer, der ikke traditionelt har været konkurrenceudsatte, ikke undermineres af en
konkurrenceskadelig praksis. Det er bl.a. tilfældet med affaldsforvaltning, f.eks. inden for genbrug af
emballagematerialer. Anvendelsen af konkurrencereglerne på disse nye markeder tager sigte på at holde
dem åbne og sørge for, at konkurrencen udspilles inden for nogle rammer, der sikrer en høj grad af
miljøbeskyttelse.

3. Fusioner

498. Inden for fusionskontrollen vil Kommissionens hovedopgave i 2001 bestå i at videreføre den
revision af fusionsforordningen, der blev iværksat efter Kommissionens rapport til Rådet herom i juni
2000. Resultaterne af de brede sonderinger angående omsætningstærskler og henvisning af sager, der
blev indledt efter rapporten, vil blive analyseret sammen med andre potentielle spørgsmål i løbet af 2001.
Det er meningen, at der i løbet af 2001 skal udsendes et formelt høringsoplæg med Kommissionens
konklusioner og idéer. 

499. I det nye år regner Kommissionen også med at afslutte sit arbejde med revision af den
nugældende meddelelse om accessoriske begrænsninger (EFT C 203 af 14.8.90) med det formål at gøre
dens indhold og anvendelsesområde klarere og lettere forståeligt. Kommissionen vil også fortsætte
arbejdet med en ny meddelelse om retningslinjer for begrebet kollektiv dominans efter
fusionsforordningen. Drøftelserne med USA vil blive videreført på grundlag af to samarbejdsprojekter
angående hhv. tilsagn og kollektiv dominans, samtidig med at Kommissionen inden for rammerne af det
såkaldte »globale konkurrenceinitiativ« vil udforske andre mulige områder for et samarbejde. 
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500. Kommissionen har også til hensigt at se nærmere på sine interne arbejdsmetoder. Den vil bl.a.
opstille interne retningslinjer for, hvordan man kan sikre, at tilsagn fra fusionsparter også opfyldes,
udarbejde en standardtekst angående administration af aktiver, der skal afhændes som betingelse for
en fusions godkendelse, og indføre et elektronisk system for tilsyn med fusionsparters opfyldelse af
deres tilsagn. Derudover vil Kommissionen søge at forbedre sine undersøgelsesmetoder i fusionssager
ved at opstille interne retningslinjer for begæringer om oplysninger og standardbreve efter
fusionsforordningens artikel 11.

4. Statsstøtte

501. Statsstøtten er fortsat i tilbagegang målt som en procentdel af BNP, men der ydes stadig alt for
meget støtte til individuelle sektorer og virksomheder. Kommissionen vil fortsætte sine bestræbelser på
at nedbringe konkurrencefordrejninger inden for EU som følge af statsstøtte og bl.a. fortsætte med
konsekvent at kræve ulovlig og uforenelig støtte tilbagebetalt og forbedre sit tilsyn med overholdelsen af
de betingelser og forpligtelser, Kommissionen pålægger i sine statsstøttebeslutninger. Der vil blive lagt
særlig vægt på at skabe øget gennemsigtighed via gradvis etablering af et offentligt tilgængeligt
statsstøtteregister og en statsstøttepointtavle. Formålet med den øgede gennemsigtighed er at lægge pres
på medlemsstaterne til at skære ned på statsstøtten. 

502. Mere generelt vil Kommissionen fortsætte arbejdet med at tilpasse reglerne for at strømline sine
procedurer og få mulighed for at koncentrere sig om de vigtigste spørgsmål. Det indebærer bl.a. en
revision af adskillige rammebestemmelser og retningslinjer, der udløber i 2001, eller som trænger til en
opdatering, navnlig EU’s rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og udvikling, de
multisektorale rammebestemmelser om regionalstøtte til store investeringsprojekter og retningslinjerne
for beskæftigelsesstøtte. Efter anmodning fra medlemsstaterne på økonomi- og finansministrenes
uformelle møde i Versailles i september 2000 overvejer Kommissionen også at afklare statsstøttereglerne
om finansiering med risikovillig kapital. 

5. Internationale aktiviteter

503. På den internationale front vil Kommissionen fortsat arbejde på at fremme det bilaterale
samarbejde med sine udenlandske modparter og samtidig udforske mulighederne for at udbygge det
multilaterale samarbejde. Hvad det første punkt angår, vil Kommissionen bestræbe sig på at få
undertegnet en samarbejdsaftale mellem EU og Japan gående ud på samarbejde mellem Kommissionen
og den japanske konkurrencemyndighed i løbet af 2001, og den vil også undersøge mulighederne for at
forhandle og indgå yderligere samarbejdsaftaler med tredjelande. Med hensyn til multilaterale initiativer
vil Kommissionen fortsat arbejde på at få indført rammeregler på konkurrenceområdet i WTO, i første
instans ved at få optaget dette spørgsmål på dagsordenen for den næste runde i handelsforhandlingerne. I
mellemtiden vil den især arbejde på at etablere et Internationalt Konkurrenceforum, som kommissær
Monti foreslog det i 2000. 

504. Med Det Europæiske Råds vedtagelse af dokumentet om udviklingsstrategien og de såkaldte
»rutediagrammer« i Nice er EU’s udvidelse nu gået ind i en kritisk fase. Kommissionens hovedopgave i
2001 vil være at vurdere ansøgerlandenes håndhævelse af konkurrencereglerne, hvilket skal omfatte en
gennemgang af en række testsager, både på kartel- og på statsstøtteområdet, for at se, om det vil være
muligt at få færdigbehandlet konkurrenceområdet med ansøgerlandene ved udgangen af 2001.
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Bilag — Sager omhandlet i rapporten

1. Artikel 81, 82 og 86

2. Fusionskontrol

Sag Offentliggjort i Nr.
Aéroports de Paris (ADP) EFT L 230 af 18.8.1998 188  
B&W Loudspeaker Ltd IP/00/1418 af 6.12.00 215  
Callahan Invest Limited Nordrhein Westfalen IP/00/637 af 20.6.2000 164  
Callahan Invest Limited Baden Württemberg IP/00/905 af 2.8.2000 164  
CECED EFT L 187 af 26.7.2000 96  
Deutsche Post AG — Opfangning af udenrigspost IP/00/562 af 31.5.2000 174  
FEFC EFT L 268 af 20.10.2000 74  
FETTCSA EFT L 268 af 20.10.2000 74  
Forenede sager UPS/Deutsche Post AG og
DVPT/Deutsche Post AG IP/00/919 af 8.8.2000 175 
Groupement des cartes bancaires 205  
JCB Service IP/00/1526 af 21.12.2000 94  
Kirch/BSkyB EFT C 110 af 15.4.2000 217  
Landingsafgifter IP/00/874 af 27.7.2000 185  
Lufthansa og SAS IP/00/1159 af 13.10.2000 181  
Lysin IP/00/589 af 7.6.2000 78  
Microsoft/Telewest EFT C 94 af 1.4.2000  217  
Nye posttjenester i Italien IP/00/1522 af 21.12.2000 177  
Opel IP/00/1028 af 20.9.2000 106  
Qualiflyer  180  
Regler for god patentagentskik (EIP) EFT L 106 af 23.4.1999 224  
SABRE IP/00/835 af 25.7.2000 191 og 453 
Soda-kartellet IP/00/1449 af 13.12.2000 88  
Solvay og ICI EFT L 187 af 26.7.2000 101  
Telefonica/Sogecable/Audiovisual Sport IP/00/1352 af 23.11.2000 220  
Unisource EFT L 52 af 22.2.2001 161  
Vodafone, Vivendi og Canal+ IP/00/821 af 24.7.2000 167

Sag Offentliggjort i Nr.
Air Liquide/BOC IP/00/46 af 18.1.2000 266  
Alcoa/Reynolds IP/00/424 af 4.5.2000 265, 451 og 458   
America Online Inc (AOL)/Time Warner IP/00/1145 af 11.10.2000 251 og 451   
AstraZenecas og Novartis IP/00/844 af 26.7.2000 247 og 451  
Boeing/Hughes IP/00/1067 af 27.9.2000 451  
Bosch/Rexroth IP/00/1457 af 13.12.2000 274  
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3. Statsstøtte

BSCH/A. Champalimaud IP/99/533 af 20.7.1999
IP/99/610 af 3.8.1999
IP/99/669 af 9.9.1999
IP/99/749 af 13.10.1999
IP/99/773 af 20.10.1999
IP99/774 af 20.10.1999
IP/99/818 af 3.11.1999
IP/00/21 af 12.1.2000
IP/00/296 af 27.3.2000 288  

Framatome SA/Siemens/Cogema/JV IP/00/1414 af 6.12.2000 246  
Generali/INA IP/00/29 af 13.1.2000 278  
Mci WorldCom/Sprint IP/00/668 af 28.6.2000 Boks 6 og 451  
Mitsubishi Heavy Industries EFT L 4 af 9.1.2001 287  
Outokumpu/Avesta Sheffield IP/00/613 af 13.6.2000 262  
Rexam/American National Can IP/00/814 af 20.7.2000 265  
Secil Companhia de Cal e Cimentos SA
og Holderbank/Cimpo IP/00/1338 af 22.11.2000 288  
TotalFina IP/00/135 af 9.2.2000 257  
VEBA/VIAG IP/00/613 af 13.6.2000 261  
Vivendi/Canal+/Seagram IP/00/1162 af 16.10.2000 254  
Vodafone Airtouch/Mannesmann IP/00/373 af 12.4.2000 276  
Vodafone/Mannesman IP/00/373 af 12.4.2000 250  
Volvo/Renault VI IP/00/962 af 4.9.2000 278  
Volvo/Scania IP/00/257 af 14.3.2000 245

Sag Offentliggjort i Nr.
Aero Transport Internacional S.A  379  
ASETRA EFT C 184 af 1.7.2000 385  
Babcock Wilcox SA EFT C 232 af 12.8.2000 342  
Bau Union Ost Group EFT C 121 af 29.4.2000 343  
CDA Compact Disc Albrechts GmbH (CDA) EFT L 318 af 22.11.2000 421  
Cockerill Sambre SA EFT C 71 af 13.3.2001 358  
Compañía Trasmediterránea IP/00/808 af 19.7.2000 396  
Crédit Mutuel EFT C 146 af 12.5.1998 413  
Dansk ordning med nedsættelse af kildeskatten EFT C 284 af 7.10.2000 321  
Dansk uddannelsesstøtteordning for sømænd EFT C 380 af 30.12.2000 399  
Delon Filament GmbH EFT C 134 af 13.5.2000 371 
Den britiske tonnageskatteordning EFT C 258 af 9.9.2000 394  
Den italienske Bolzana-region  390  
Den italienske Piemonte-region  390  
Deutsche Bahn EFT C 52 af 17.2.2001 391  
Électricité de France IP/00/370 af 11.4.2000 306  
Erika EFT C 380 af 30.12.2000 416  
Exporplás  372  
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Ferries Golfo de Vizcaya  400  
Fiat Rivalta EFT L 117 af 18.5.2000 365  
Finland: statsstøtteordning for uddannelse 
af sømænd EFT C 258 af 9.9.2000 393  
Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca 
Technologica IP/00/1517 af 21.12.2000 330  
Ganzliner Beschichtungspulver GmbH  313  
Georgsmarienhütte (GMH) og Gröditzer EFT C 310 af 28.10.2000 309  
Graf von Henneberg Porzellan GmbH EFT C 272 af 23.9.2000 341  
Handel med CO2-udledningstilladelser i Danmark EFT C 322 af 11.11.2000 337  
Hirschfelder Leinen und Textil GmbH EFT C 272 af 23.9.2000 343  
Højeffektive gas- og dampturbinekraftværker EFT C 37 af 3.2.2001 339  
Holzmann EFT C 110 af 14.11.2000 343  
Italienske banker og pengeinstitutter EFT C 44 af 10.2.2001 414 
Itea-programmet EFT C 284 af 7.10.2000 327  
Kahla Porzellan GmbH i Tyskland IP/00/1305 af 15.11.2000 311 og 341  
Kali und Salz GmbH EFT L 44 af 15.2.2001 318  
Korsika  378  
Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) EFT C 134 af 13.5.2000, 

EFT L 120 af 20.5.2000, 
EFT L 156 af 29.6.2000 355  

Landesbanken  415  
Lenzing Lyozell (LLG) EFT L 38 af 8.2.2001 316  
Lintra EFT C 278 af 30.9.2000 342  
Magefesa EFT L 198 af 30.7.1999 Boks 7  
Manufacture Corrézienne de Vêtements EFT L 293 af 22.11.2000 422  
Motorvejskoncessioner i Frankrig EFT C 354 af 9.12.2000 386  
Nederlandsk støtte til NS Cargo EFT L 38 af 8.2.2001 388  
Nederlandsk støtteordning til opførelse
af landterminaler EFT C 315 af 4.11.2000 389  
Nissan Motor Manufacturing Ltd EFT C 354 af 9.12.2000 366  
Océ IP/00/1176 af 18.10.2000 329  
Økologisk støtteregion i Tyskland EFT C 322 af 11.11.2000 338  
Olympic Airways IP/00/1113 af 4.10.2000 381  
Parco Navi SpA EFT C 162 af 10.6.2000 305  
Pilkington Glass France SAS og Interpane
Glass Coating France SAS EFT C 293 af 14.10.2000 352  
Plan Technologique Ferroviaire EFT C 272 af 23.9.2000 327  
Portugisisk støtteordning for skattelettelser i 
forbindelse med investeringer på Madeira  EFT C 266 af 16.9.2000 322  
Portugisisk støtteordning for skattelettelser i
frihandelszonen på Madeira  EFT C 301 af 21.10.2000 348  
Rotterdams havn EFT C 354 af 9.12.2000 390  
Siciliana Acque Minerali Srl EFT L 272 af 25.10.2000 307  
Skattegodtgørelser i Det Forenede Kongerige EFT C 162 af 10.6.2000 327  
SKL-Motoren og Systemtechnik GmbH EFT C 27 af 27.1.2001 343  
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) EFT C 328 af 18.11.2000 310 og 354  
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Solar Tech IP/00/1304 af 15.11.2000 325 og 351  
Svensk ordning for socialsikringsbidrag IP/00/1510 af 21.12.2000 348  
Svensk ordning med lavere skattegrundlag
for udenlandske eksperter EFT C 284 af 7.10.2000  321  
Svensk støtteordning for forbedring af indeklimaet
i bygninger EFT L 295 af 23.11.2000 336 og 411  
Svensk uddannelsesstøtte til sømænd EFT C 258 af 9.9.2000 393  
System Microelectronic Innovation GmbH (SMI) EFT L 238 af 22.9.2000 421  
Tasq EFT L 272 af 25.10.2000 308  
Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP)  380  
Tubacex EFT L 52 af 22.2.2001 312  
 
Tysk forskningsprogram vedrørende mobilitet
og landtransport EFT C 232 af 12.8.2000 327  
Uddannelsestilsagn i Frankrig 
erhvervsinfrastrukturer i Det Forenede Kongerige EFT C 284 af 7.10.2000 334
Udviklingsstøtte til Indonesien EFT C 101af 8.4.2000 356  
Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) EFT C 211 af 22.7.2000 424  
Wildauer Kurbelwelle EFT L 287 af 14.11.2000 343  
Zonenrandförderungsgesetz ZonRFG EFT L 323 af 20.12.2000 359
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I — KARTELLER OG MONOPOLER: EF-TRAKTATENS ARTIKEL 81, 82
OG 86 — EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 65

A — Resumé af konkrete sager

1. Ulovlige aftaler

1.1. Horisontale aftaler

Lysinkartellet (sag COMP/F3/36.545)

Den 7. juni 2000 besluttede Kommissionen at pålægge fem producenter af syntetisk lysin en bøde på i
alt 110 mio. EUR på grund af deres verdensomspændende kartelvirksomhed, der tog sigte på
fastsættelse af salgspriser og kvoter samt udveksling af oplysninger om deres salgsmængder (jf. også
Første del, nr. 78-87).

FETTCSA (sag IV/34.018)

FETTCSA-aftalen (Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement) blev indgået den 5. marts
1991 og trådte i kraft den 4. juni 1991, men blev ophævet igen i 1994. FETTCSA vedrørte søfragttillæg,
som kan udgøre en stor del af rederiernes samlede transportomkostninger.

Det var medlemmerne af linjekonferencen FEFC (Far Eastern Freight Conference) og deres største
udenforstående konkurrenter, der deltog i FETTCSA. FETTSCA-parterne var stort set de samme som
parterne i EATA-aftalen (Europe Asia Trades Agreement), som Kommissionen forbød ved en beslutning
i 1999 (1). FETTCSA-parterne havde en samlet markedsandel på over 80 %.

Inden for FETTCSA drøftede selskaberne, hvordan de kunne samordne deres kommercielle praksis
vedrørende fragttillæg. Aftalen var i strid med kartelforbuddet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og
Kommissionen afviste virksomhedernes påstand om, at FETTCSA kun var en »teknisk aftale«, som er
tilladt efter konkurrencereglerne for søtransport (2).

I henhold til konkurrencereglerne for søtransport er linjekonferencer fritaget fra kartelforbuddet i
artikel 81, stk. 1 (3). Ifølge fritagelsen kan en linjekonferences medlemmer fastsætte søfragtrater, forudsat
at de opfylder bestemte betingelser. Som linjekonference aftaler FEFC’s medlemmer også fragttillæg,
som var omfattet af FETTCSA. Kommissionens beslutning i FETTCSA-sagen vedrører udvidelsen af
FEFC-medlemmernes prissætning til også at omfatte rederier, der ikke var medlemmer.

Kommissionen har fastsat bødernes størrelse på grundlag af sine retningslinjer for beregning af bøder (4).
En horisontal prisaftale mellem konkurrenter med store markedsandele må normalt anses for at være en
»meget alvorlig« overtrædelse, der medfører bøder på mindst 20 mio. EUR til hvert selskab. I den
foreliggende sag blev overtrædelsen dog betragtet som »alvorlig«, og bøden (til det største selskab) blev
fastsat i den lavere ende af den normale skala for »alvorlige« overtrædelser på 1 mio. EUR til 20 mio.

¥1∂ Kommissionens beslutning af 30. april 1999 (Europe Asia Trades Agreement), EFT L 193 af 26.7.1999, s. 23;
pressemeddelelse IP/99/313 af 10. maj 1999.

¥2∂ Artikel 2 i forordning (EØF) nr. 4056/86.
¥3∂ Artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4056/86.
¥4∂ Retningslinjer for beregningen af bøder, EFT C 9 af 14.1.1998.
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EUR. Dette skyldes, at en aftale om ikke at yde prisnedslag ikke er så alvorlig som en aftale om
prisfastsættelse, at Kommissionen ikke har fundet det godtgjort, at overtrædelsen påvirker de faktiske
prisniveauer, og at overtrædelsens eventuelle skadelige virkninger under alle omstændigheder har været
kortvarige.

I lighed med sine tidligere bødebeslutninger opdelte Kommissionen virksomhederne i fire grupper alt
efter størrelse, således at virksomhederne i samme gruppe fik pålagt den samme bøde.

Kommissionen nedsatte bøderne af følgende årsager. For det første har Kommissionen konstateret, at der
ikke blev holdt flere møder, efter at Kommissionens Generaldirektoratet for Konkurrence i 1992 havde
sendt virksomhederne en advarselsskrivelse, selv om FETTCSA-aftalen først blev ophævet, da
virksomhederne havde modtaget en klagepunktsmeddelelse i 1994. For det andet har parterne, om end i
begrænset omfang, samarbejdet med Kommissionen, og dette berettiger til bødenedsættelse efter
Kommissionens meddelelse om bødeimmunitet og -nedsættelse i kartelsager. For det tredje har
Kommissionen fulgt Domstolens retspraksis og har ved beregningen af bøderne taget hensyn til sagens
varighed.

Virksomhederne i hver af de fire grupper fik derfor pålagt bøder på 134 000 EUR, 368 000 EUR,
620 000 EUR og 836 000 EUR. To af de virksomheder, der var involveret i overtrædelsen, indgik senere
en fusion, og det nye selskab fik pålagt en bøde på 1 240 000 EUR, dvs. summen af de bøder, som de to
tidligere selskaber havde fået pålagt.

1.2. Vertikale aftaler

Opel (sag COMP/36.653)

Europa-Kommissionen besluttede den 20. september 2000 at pålægge den nederlandske importør af
Opel-køretøjer, Opel Nederland B.V., og moderselskabet General Motors Nederland B.V., en bøde på
43 mio. EUR for i perioden september 1996 til januar 1998 at have forhindret eksport af nye biler til
endelige forbrugere i andre medlemsstater (5).

Proceduren mod Opel Nederland B.V. blev indledt i december 1996, hvor Kommissionen foretog
kontrolundersøgelser på grundlag af oplysninger, den havde modtaget fra virksomhedens kunder, der
ønskede at købe biler til lavere priser i Nederlandene. Disse kontrolundersøgelser, der fandt sted hos
Opel Nederland B.V. og hos en af selskabets forhandlere, viste, at Opel Nederland B.V., på grund af den
kraftige efterspørgsel fra kunder i andre medlemsstater, havde udarbejdet en generel strategi, der blev
anvendt fra sidst i august/begyndelsen af september 1996, og som blev vedtaget formelt af selskabets
ledelse den 26. september 1996. Denne strategi omfattede tre elementer og tog sigte på at vanskeliggøre
eller forhindre forhandlernes salg af biler til kunder i udlandet, herunder endelige forbrugere. Det skal
bemærkes, at priserne på nye biler uden afgifter normalt er meget lavere i Nederlandene end i andre
medlemsstater, som f.eks. Tyskland, Frankrig og Det Forenede Kongerige (6).

For det første var der tale om, at Opel Nederland B.V.’s regionale distriktschefer havde givet direkte
instrukser til en række eksportforhandlere og senere modtaget tilsagn fra nogle af disse forhandlere om,

¥5∂ Beslutning af 20. september 2000 (EFT L 59 af 28.2.2001); pressemeddelelse IP/00/1028 af 20. september 2000. Den
1. december 2000 indbragte Opel Kommissionens beslutning for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (sag
T-368/00).

¥6∂ Jf. for eksempel Kommissionens pressemeddelelse (IP/00/781) af 13. juli 2000 om rapporten om bilpriserne i EU.
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at de indstillede deres eksportsalg. Herved kunne importøren sikre sig en betydelig nedskæring i
eksporten.

For det andet var eksportforhandlerne også blevet underrettet om, at de kun ville få leveret et begrænset
antal biler: Formålet hermed var at begrænse eksportsalget til fordel for afsætningen i Nederlandene.

Endelig havde Opel Nederland B.V. fra oktober 1996 og januar 1998 lanceret en række salgskampagner,
hvor det blev fastslået, at forhandlere, der solgte deres biler til endelige forbrugere med bopæl i udlandet,
ikke ville få udbetalt salgspræmier. Disse præmier tegnede sig generelt for en stor del af en forhandlers
fortjeneste ved salget af nye biler.

Alle de foranstaltninger, der blev iværksat af Opel Nederland B.V., er i strid med EF-traktatens
artikel 81, stk. 1, der forbyder virksomhedsaftaler, som kan påvirke handelen mellem medlemsstater, og
som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for
fællesmarkedet. Kommissionen mener derfor, at disse foranstaltninger er en meget alvorlig overtrædelse
af konkurrencereglerne, som er begået forsætligt og har varet i 17 måneder. Kommissionens forordning
(EF) nr. 1475/95 om salg af motorkøretøjer (7) forbyder bilfabrikanter og deres importører, direkte eller
indirekte, at lægge hindringer i vejen for, at endelige forbrugere, mellemhandlere eller forhandlere i deres
distributionsnet frit kan købe nye biler i EU, hvor de vil. Forordningen giver også de europæiske
forbrugere mulighed for at købe en bil dér, hvor det er mest fordelagtigt for dem. I denne forbindelse kan
forbrugerne også benytte sig af en mellemhandler.

Ved fastsættelsen af bødens størrelse tog Kommissionen i betragtning, at de foranstaltninger, som Opel
Nederland B.V. havde gennemført, tog sigte på at hindre forbrugerne i at udnytte fordelene ved det indre
marked fuldt ud.

JCB (sag COMP/F1/35.918)

Den 21.12.2000 vedtog Kommissionen en beslutning om, at JCB Service, der kontrollerer selskaberne i
JC Bamford-koncernen, havde overtrådt EF-traktatens artikel 81, og pålagde selskabet en bøde i henhold
til artikel 15, stk. 2, i Rådets forordning nr. 17 (8). Overtrædelserne består i anvendelse af aftaler og
praksis, der har til formål at opdele de nationale markeder i flere medlemsstater (UK, F, I, IRL) inden for
JCB’s officielle distributionsnet for entreprenørmaskiner. Dette net omfatter ca. 140 anerkendte
forhandlere i EU. JCB-koncernens markedsandel i EU er på 13 % for samtlige maskiner og på ca. 45 %
for rendegravere.

Ovennævnte restriktive aftaler og praksis, der blev gennemført særskilt eller i fællesskab fra 1988 til
1998, omfatter instrukser til anerkendte forhandlere om begrænsning af salget uden for de tildelte
områder, begrænsninger i køb af maskiner mellem forhandlere i forskellige medlemsstater, bonus- og
gebyrordninger, der medførte ulemper for salg uden for det tildelte område, samt fælles fastsættelse af
videresalgspriser og -betingelser. Betingelserne for fritagelse er tydeligvis ikke opfyldt, hverken i
henhold til Kommissionens gruppefritagelsesforordninger på området (1983/83 om eneforhandling eller
2790/99 om vertikale begrænsninger, der har afløst førstnævnte), eller når det gælder individuel
fritagelse. Det har især været umuligt for kunderne at drage fordel af betydelige prisforskelle på det
samme udstyr mellem forskellige medlemsstater. I forbindelse med fastsættelsen af bøden på 36,6 mio.
EUR blev overtrædelserne karakteriseret som meget alvorlige og af lang varighed. Kommissionen

¥7∂ EFT L 145 af 29.6.1995. Jf. også den rapport om anvendelsen af forordningen, som Kommissionen vedtog den
15. november 2000, og som er tilgængelig på følgende netsted: (http://europa.eu.int/comm/competition/car).

¥8∂ IP/00/1526 af 21.12.2000.
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gentager i denne beslutning, at den vil slå hårdt ned på overtrædelser i vertikale aftaler, der tager sigte på
at opdele det indre marked til skade for forhandlerne og i sidste instans forbrugerne.

Nathan (sag COMP/F1/36.516)

Den 5. juli 2000 vedtog Kommissionen som led i en procedure efter EF-traktatens artikel 81 (9) en
beslutning om, at den franske virksomhed Editions Nathan og dens belgiske forhandler Bricolux SA
havde overtrådt artikel 81 med deres aftaler om forhandling af pædagogiske hjælpemidler, som blev
fremstillet af Editions Nathan og solgt til vuggestuer, skoler og fritidscentre i EU. Kommissionen havde
indledt en undersøgelse efter anmodning fra de franske myndigheder, der havde mistanke om, at der forelå
restriktive aftaler inden for denne sektor. Overtrædelsen bestod fortrinsvis i hindringer i parallelhandelen
mellem medlemsstaterne, bl.a. Frankrig, Belgien, Italien og Sverige, samt fastsættelse af priser og
videresalgsbetingelser. Aftalerne havde haft negative følger for skolerne og, indirekte, børnenes forældre
og skatteyderne, fordi de ikke kunne skaffe de samme produkter billigere i andre medlemsstater.

Editions Nathan og Bricolux SA fik pålagt bøder, fordi det blev bevist, at de havde anvendt en restriktiv
aftale. Selv om bøderne var beskedne, bl.a. på grund af parternes loyale samarbejde under proceduren,
viser beslutningen, at Kommissionen ved anvendelsen af sin nye politik for vertikale begrænsninger ikke
tolererer begrænsninger, der i alvorlig grad skader det indre marked og forbrugerne.

2. Godkendte aftaler

2.1. Horisontale aftaler

2.1.1. Joint ventures og andre former for samarbejde

Jigsaw (sag COMP/D/37.259)

Jigsaw-projektet består i, at Cadbury Schweppes plc, Kimberly-Clark ltd. og Unilever opretter en fælles
forbrugerdatabase i Det Forenede Kongerige med henblik på fælles marketing og fælles
forbrugermeddelelser. Parterne har truffet foranstaltninger for at sikre, at Jigsaw-projektet ikke
involverer nogen form for konkurrenceaktiviteter, og at der ikke udveksles følsomme kommercielle
oplysninger (såsom priser, omkostninger eller salgsvilkår).

Kommissionen mente, at denne aftale var omfattet af Kommissionens meddelelse om
virksomhedssamarbejde (10) og af meddelelsen (11) om vurdering af joint venture-selskaber oprettet i
samarbejdsøjemed i forhold til EF-traktatens artikel 85, og sendte den 13. april 2000 parterne en
administrativ skrivelse om, at den indstillede sagen.

Ogilvy/Acxiom-anmeldelsen (sag COMP/D/37.840)

Ogilvy Group Inc. og Acxiom Corporation har anmeldt en aftale om oprettelse af et joint venture
(benævnt Levante), der skal udarbejde løsninger til en global styring af kunderelationer. Anmeldelsen
indgik den 23. marts 2000, og sagen blev indstillet med en administrativ skrivelse den 13. oktober 2000.

¥9∂ EFT L 54 af 23.2.2001, s. 1.
¥10∂ EFT 75 af 29.7.1968.
¥11∂ EFT C 43 af 16.2.1993, s. 2.
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Levante bliver et profitcenter uden selvstændig retsevne. Parterne skal hver især levere en række
tjenester i forbindelse med Levante-projektet. Når parterne skriftligt bliver enige om at behandle en
potentiel transaktion som et initiativ, der skal gennemføres i fællesskab, er de forpligtede til ikke at
gennemføre transaktionen hver for sig. I aftalens løbetid og i en periode på 12 måneder efter dens ophør
forpligter hver af parterne sig til ikke at samarbejde med den anden parts største konkurrenter på
Levante-området.

Markedet blev afgrænset som i fusionsbeslutningen om WPP/Young & Rubicam af 24. august 2000.
Kommissionen konkluderede, at alle tjenester i forbindelse med marketingmeddelelser, såsom
reklamevirksomhed, information og rådgivning, pr-virksomhed og styring af forbrugerrela-
tionerne/direkte marketing/hændelsesstyring tilhører et enkelt relevant produktmarked. Internationale
kommunikationstjenester (f.eks. internationale eller verdensomspændende reklamekampagner) kan
udgøre et særskilt marked.

Uanset den nøjagtige markedsafgrænsning var det Kommissionens opfattelse, at hverken oprettelsen
af dette joint venture eller de supplerende aftaler kunne betragtes som konkurrencebegrænsninger efter
EF-traktatens artikel 81, stk. 1.

OM Stockholm & SOM Helsinki (sag COMP/D/36.408)

Anmeldelsen vedrørte en aftale om et fælles marked mellem OM og SOM, der er to derivatbørser i
henholdsvis Sverige og Finland. Aftalen tog sigte på at skabe en fælles markedsplads for derivathandel
med aktier, aktieindekser og fastforrentede papirer som underliggende aktiver på OM og SOM og at
indføre krydsclearingmuligheder mellem medlemmerne af OM og SOM.

Det relevante produktmarked var markedet for levering af derivater baseret på aktier og aktieindekser,
der var noteret på parternes »hjemmebørser«. Desuden skulle det relevante produktmarked omfatte
derivater baseret på fast afkast ud fra den samme begrundelse som den der gælder for produkter baseret
på aktier og aktieindekser, dvs. at fastforrentede værdipapirer ikke er substituerbare med andre produkter
for i hvert fald en gruppe af investorer (kunder), nemlig investorer, der foretager risikoafdækning. Det
relevante geografiske marked var verdensomspændende eller i hvert fald EØS-dækkende.

Efter at aftalen var bragt til ophør, meddelte parterne, OM Stockholmsbörsen AB (OM Stockholm AB’s
efterfølger) og Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing House Ltd. (SOM’s efterfølger)
Kommissionen i deres brev af 7. august 2000, at de var enige om at trække anmeldelsen tilbage. På denne
baggrund blev sagen indstillet.

2.1.2. Andre horisontale aftaler

CECED (sag COMP/F1/36.718)

Den 24. januar 2000 vedtog Kommissionen en beslutning om fritagelse efter EF-traktatens artikel 81
vedrørende en aftale, der var anmeldt af Den Europæiske Forening af Fabrikanter af Elektriske
Husholdningsapparater (CECED), der omfatter næsten alle Fællesskabets producenter og importører af
vaskemaskiner til private husholdninger (12). Aftalen tager sigte på at nedbringe vaskemaskinernes
elforbrug. Parterne, der har en markedsandel på over 95 %, forpligter sig til at standse produktionen og
importen af vaskemaskiner med ringe energiudnyttelse, som før aftalen udgjorde 11 % af markedet. Jo

¥12∂ EFT L 187 af 26.7.2000.
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mere energibesparende vaskemaskiner er, jo dyrere er de som regel. I modsætning til andre forpligtelser,
som parterne har påtaget sig, såsom bidrag til et fælles mål for energieffektiviteten, fremme af mere
avanceret teknologi og forbedring af forbrugerinformationen, er beslutningen om at indstille
produktionen og importen konkurrencebegrænsende i henhold til artikel 81, stk. 1.

Betingelserne for fritagelse er dog opfyldt: De teknisk mere avancerede vaskemaskiner kan erstatte de
maskiner, som aftalen forbyder; dette reducerer indirekte elproduktionens forurenende emissioner til
gavn for samfundet som helhed; de sandsynlige ekstraomkostninger ved køb af en mere energieffektiv
vaskemaskine mere end opvejes af forbrugerens elbesparelser; endelig udelukker aftalen ikke
konkurrencen om priserne og den tekniske kvalitet. Der er her tale om Kommissionens første formelle
beslutning om en aftale om indstilling af produktion med henblik på at forbedre produkternes
miljøvirkninger (13). Den illustrerer anvendelsen af artikel 81 på horisontale aftaler, der bidrager til at nå
Fællesskabets mål på miljøområdet, som omhandlet i EF-traktatens artikel 174.

Eurovision (EBU) (sag COMP/C2/32.150)

EBU har i henhold til forordning nr. 17 anmeldt det såkaldte »Eurovisionssystem«, der især regulerer den
fælles erhvervelse af tv-rettigheder til sportsbegivenheder.

Den 10. maj 2000 vedtog Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 81, stk. 3, en betinget
fritagelse for Eurovisionssystemet for perioden 26. februar 1993 til 31. december 2005.

Den Europæiske Radiounion (EBU) er en sammenslutning af radio- og tv-selskaber, som især samordner
udveksling af tv-programmer mellem sine aktive medlemmer. Inden for rammerne af Eurovision deltager
EBU’s aktive medlemmer desuden i den fælles erhvervelse og udnyttelse af sportsrettigheder.

I beslutningen om fritagelse anvendte Kommissionen en økonomisk indfaldsvinkel ved analysen af
Eurovisionssystemets virkninger inden for fællesmarkedet. Det blev konkluderet, at Eurovision i
betydelig grad mistede markedsstyrke i forhold til andre store europæiske mediekoncerner (Kirch,
Murdoch, Mediaset, Canal+). Det blev også konkluderet, at de underlicensordninger, som EBU havde
indført i 1993 og 1999, betød, at Eurovisionssystemet kunne fritages efter artikel 81, stk. 3, på
områder, hvor der var tale om betydelige konkurrencebegrænsninger, såsom den fælles erhvervelse af
OL-rettigheder.

Kommissionens vurdering af markedsafgrænsningen er særlig interessant, da den vil danne præcedens
for fremtidige sager om tv-rettigheder til sportsbegivenheder. Kommissionen anvender substituti-
onstesten, der er fastsat i Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i
forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (14).

Kommissionen fandt det meget sandsynligt, at der findes særskilte markeder for erhvervelse af
rettighederne til en række større sportsbegivenheder, hvoraf de fleste er internationale.

Kommissionen begyndte med at sige, at sportsprogrammer har særlige karakteristika; de kan tiltrække
høje seertal og nå ud til et bestemt publikum, som er en særlig målgruppe for visse store annoncører.

¥13∂ Jf. også Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2179/98/EF af 24. august 1998 om revision af Det Europæiske
Fællesskabs program for politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling »Mod en bæredygtig
udvikling«, artikel 3, stk. 1, litra f) og artikel 7, EFT L 275 af 10.10.1998.

¥14∂ EFT C 372 af 9.12.1997, s. 3.
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Kommissionen mener dog, at interessen for sportsprogrammer og dermed konkurrencen om tv-
rettighederne varierer alt efter, hvilken sportsgren og begivenhed der er tale om. Sportsgrene som fodbold,
tennis og motorløb tiltrækker normalt et stort publikum, idet præferencerne varierer fra land til land.
Mindre sportsgrene tiltrækker derimod et meget begrænset publikum. Internationale begivenheder er
normalt mere attraktive for seerne i et bestemt land end nationale begivenheder, forudsat at det nationale
hold eller en national mester deltager, mens internationale begivenheder uden national deltagelse ofte kun
har ringe interesse. I de sidste 10 år er priserne på tv-rettigheder til sportsbegivenheder steget betydeligt
samtidig med en øget konkurrence på tv-markederne, og dette gælder især fremtrædende internationale
begivenheder, såsom verdensmesterskaberne i fodbold eller de olympiske lege.

Seerpræferencerne er afgørende for et programs værdi for annoncørerne og betalings-tv-stationerne. Ved
fritrumstransmissioner kan man ikke direkte betragte seernes reaktioner på prisændringer og derfor heller
ikke direkte indhente oplysninger om efterspørgslens priselasticitet. Dette gælder også for betalings-tv,
da betalings-tv-kontrakter normalt omfatter månedlige eller årlige betalinger for grupper af kanaler, men
ikke priser på de enkelte programmer. Selv om sportsudsendelser kan have det samme eller et tilsvarende
antal seere, uanset om de konkurrerer med sportsbegivenheder, der transmitteres samtidig, er der dog
meget, der tyder på, at disse begivenheder kan være afgørende for abonnenternes eller annoncørernes
valg af et bestemt tv-selskab.

Oplysninger om seernes adfærd i forbindelse med større sportsbegivenheder viser, at seernes adfærd i
forbindelse med i hvert fald nogle sportsbegivenheder, såsom sommer-OL, vinter- OL, Wimbledon-finaler
og verdensmesterskaberne i fodbold tilsyneladende ikke påvirkes af, at der samtidig eller næsten samtidig
transmitteres andre større sportsbegivenheder. Det vil sige, at seertallene for de største sportsbegivenheder
tilsyneladende er stort set uafhængige af, hvilke andre større sportsarrangementer der transmitteres på
omtrent samme tidspunkt. Derfor kan udbuddet af sådanne sportsbegivenheder påvirke abonnenterne eller
annoncørerne i så høj grad, at tv-selskaberne er tilbøjelige til at betale langt højere priser.

Kommissionen fandt det ikke nødvendigt at afgrænse de relevante produktmarkeder nøjagtigt i denne
sag. I betragtning af den nuværende markedsstruktur og den omstændighed, at EBU gennem sine
underlicensregler giver andre end medlemmerne adgang til Eurovisionssportsprogrammerne, mente
Kommissionen ikke, at disse aftaler skabte konkurrencemæssige problemer, og dette gjaldt også
markederne for erhvervelse af rettighederne til særlige sportsbegivenheder, såsom sommer-OL.

DVD-patentlicensprogram (COMP-C3-37.506)

Kommissionen godkendte den 3. oktober 2000 en aftale mellem en række selskaber, der har udviklet DVD
(Digital Versatile Disc)-teknologi, om sammenlægning af deres respektive patenter. Aftalen vil give
interesserede producenter mulighed for hurtigt at opnå licens på alle nødvendige DVD-patenter og føre til
mindre administration og færre transaktioner, hvilket også burde gavne forbrugerne. Aftaleparterne er
Hitachi Ltd, Matsushita Electric Industrial Co Ltd, Mitsubishi Electric Corp, Time Warner Inc. og Toshiba
Corp. Aftalen består af et patentfællesskab for patenter på DVD-teknologiens anvendelsesmuligheder.

En DVD har samme størrelse som en compact disc, men har mere end syv gange større kapacitet. Ved
hjælp af kompressionsteknologi kan en DVD oplagre video- og radiosignaler samt computerdata og
software, der betyder, at en enkelt DVD-video-disc kan indeholde en to timers spillefilm. En række
indehavere af væsentlige patenter (15) har aftalt at meddele licens på deres patenter gennem et enkelt

¥15∂ Hitachi Ltd. — Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. — Mitsubishi Electric Corporation — Time Warner Inc. og
Toshiba Corporation og Victor Company of Japan Limited.



154  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2000

licensprogram, der ikke er eksklusivt eller diskriminerende, og som skal administreres af Toshiba
Corporation i Tokyo, Japan.

Selskaberne forelagde aftalen for Kommissionen i maj 1999. Ved undersøgelsen konstaterede
Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence, at patentfællesskabet ville bidrage til fremme af den
tekniske og økonomiske udvikling, fordi det ville muliggøre en hurtig og effektiv indførelse af DVD-
teknologi. Det blev også konstateret, at aftalen ikke indeholder unødvendige eller alvorlige
konkurrencebegrænsninger. Generaldirektoratet for Konkurrence mener derfor, at denne pool vil være til
gavn for forbrugerne, og programmet blev godkendt ved en administrativ skrivelse efter EF-traktatens
artikel 81, stk. 3.

DVD-teknologien blev udviklet af et konsortium af ti selskaber i fællesskab, herunder Philips, Sony,
Pioneer og Thomson. De tre førstnævnte har også sammenlagt deres patenter, mens Thomson
tilsyneladende har besluttet at meddele licens på sine patenter alene.

Nærmere enkeltheder om anmeldelsen af DVD-licensprogrammet blev offentliggjort i De Europæiske
Fællesskabers Tidende den 27. august 1999 (EFT C 242 af 27.8.1999, s. 5).

Biffpack, Difpak og Wastepack (sag COMP/36.577, 36.562 og 36.712)

Den 14. december godkendte Kommissionen ved en administrativ skrivelse aftalerne om medlemskab af
tre britiske affaldsordninger for emballage, Biffpack, Difpak og Wastepack, som skulle indfri
medlemmernes genbrugs- og oparbejdningsforpligtelser i henhold til den britiske lovgivning om
gennemførelse af EU-direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF).

På trods af at de anmeldte ordninger kun tegner sig for en forholdsvis lille markedsandel, konkluderede
Kommissionen, at medlemsaftalerne på grund af deres netvirkninger begrænser konkurrencen mærkbart,
fordi de forpligter medlemmerne til at overdrage alle deres forpligtelser i forbindelse med alle materialer
til den pågældende ordning. Denne »alt eller intet«-metode, der er indført ved den pågældende
lovgivning, forhindrer oparbejdningsordningerne i at konkurrere med hinanden om bestemte materialer
og begrænser desuden de pågældende virksomheders valgfrihed.

Kommissionen bemærkede dog, at en »alt eller intet«-metode fortsat var nødvendig i Det Forenede
Kongerige, hvis oparbejdsordningerne generelt skulle sikre tilstrækkelig kapital til yderligere
investeringer i Det Forenede Kongeriges indsamlings- og/eller oparbejdningsinfrastruktur. Dette anses
for væsentligt, hvis medlemmernes forpligtelser skal kunne indfries i fremtiden. Kommissionen
konkluderede derfor, at betingelserne i artikel 81, stk. 3, var opfyldt. Kommissionen indtog en
tilsvarende holdning i 1998, da den godkendte medlemsaftalerne for Valpak, som er den største
oparbejdningsordning, der for øjeblikket anvendes på det britiske marked.

2.2. Vertikale aftaler

BIAC+BSS (sag COMP/D/37.544)

Der er her tale om en aftale mellem BIAC, som driver Bruxelles’ lufthavn Bruxelles-National, og BSS
(Belgian Sky Shops), der driver en række forretninger i de belgiske lufthavne Bruxelles-National og
Deurne, efter at afgiftsfritagelser for rejsende inden for EU blev afskaffet den 1. juli 1999.
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Aftalen tager sigte på at indføre et enhedsprissystem for salg af afgiftsfrie produkter (dvs. andre
produkter end tobak, vin og spiritus). BSS forpligter sig til at sælge sine produkter i transitområdet til
samme pris til rejsende inden for EU som til andre rejsende og påtager sig momsbeløbet. Til gengæld
nedsætter BIAC den afgift, som BSS betaler for udnyttelse af lufthavnens infrastruktur og
koncessionsretten, i forhold til den moms, der skal betales. Ifølge parterne skal aftalen sikre, at salget i
transitområdet i Bruxelles’ lufthavn fortsat er rentabelt, samtidig med at man respekterer afskaffelsen af
det afgiftsfrie salg til rejsende inden for EU ved at tilbyde dem de samme fordele som tidligere.

Kommissionen mente, at denne aftale medførte direkte eller indirekte fastsættelse af priserne i henhold til
EF-traktatens artikel 81, stk. 1, men at den kunne fritages. Der blev sendt en administrativ skrivelse til
parterne den 15. december 1999.

Inntrepreneur og Spring (sag COMP/F3/36.456 og 36.492)

Den 29. juni 2000 vedtog Kommissionen en beslutning om negativattest til det britiske pubselskab Grand
Pub Company (»GPC«) for standardforpagtningsaftalerne mellem GPC og dets udskænkningssteder, der
sælger alkoholholdige drikkevarer til forbrug på stedet (især pubber) og ud af huset (16).

På anmeldelsestidspunktet var GPC et af Det Forenede Kongeriges største pubselskaber, der ikke
samtidig er et bryggeri. Disse pubselskaber tegnede sig tilsammen for ca. 11 % af det samlede ølforbrug
på udskænkningssteder i Det Forenede Kongerige i 1997. I februar 1998 anmeldte GPC sine aftaler med
15 forskellige bryggerier om ølleverancer. Kommissionen godkendte omgående disse aftaler ved en
administrativ skrivelse, fordi de ikke medførte begrænsninger i GPC’s indkøbspolitik. GPC anmeldte
også sine forpagtningsaftaler med de selvstændige forpagtere af GPC’s pubber. Ovennævnte beslutning
omhandlede kun disse forpagtningsaftaler.

Kommissionen fandt ingen anledning til at gribe ind efter EF-traktatens artikel 81, stk. 1, over for
forpagtningsaftalerne med pubberne, og dette skyldtes især GPC’s status som selvstændig formidler
mellem bryggerierne og udskænkningsstederne og den omstændighed, at GPC’s aftaler med
bryggerierne ikke var konkurrencebegrænsende. Kommissionens analyse i denne sag adskilte sig derfor
fra dens tidligere beslutninger om de britiske bryggeriers pubforpagtningsaftaler (17).

GPC’s forpagtningsaftaler indeholder to vigtige begrænsninger. For det første en eksklusiv
købsforpligtelse og konkurrenceklausul, der forpligter pubforpagteren til at købe alt sit øl hos GPC
»ølbinding«), dog på betingelse af den såkaldte gæsteølbestemmelse, der giver pubforpagteren mulighed
for at købe en type fadøl hos andre leverandører. For det andet forpligter pubforpagteren sig til kun at
reklamere for produkter, der leveres af andre end GPC, i et forhold, der svarer til disse produkters andel
af pubbens samlede omsætning (reklameklausulen).

Kommissionens begrundelse for at godkende ølbindingen efter artikel 81, stk. 1, var baseret på den
direkte anvendelse af Domstolens Delimitis-dom (18). I denne præjudicielle afgørelse afklarede
Domstolen anvendelsesområdet for artikel 81, stk. 1, med hensyn til bryggerikontrakter, hvorved pubber
udelukkende har forbindelse med et enkelt bryggeri. Domstolen stadfæstede, at en aftale om ølleverancer
var forbudt ved artikel 81, stk. 1, hvis følgende to betingelser var opfyldt samtidig: For det første skulle
det relevante marked afskærmes, således at det blev vanskeligt for konkurrerende bryggerier at komme

¥16∂ EFT L 195 af 1.8.2000, s. 49.
¥17∂ Jf. Kommissionens fritagelsesbeslutninger, der var rettet til Scottish & Newcastle (EFT L 189 af 19.7.1999), Bass (EFT

L 186 af 19.7.1999) og Whitbread (EFT L 88 af 31.3.1999).
¥18∂ Sag C-234/89, Stergios Delimitis mod Henninger Bräu, Sml. 1991, s. I-935.
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ind på markedet eller øge deres markedsandel, for det andet skulle de pågældende aftaler bidrage
væsentligt til denne afskærmning. Da disse to betingelser skal være opfyldt samtidig, vil aftalerne ikke
falde ind under artikel 81, stk. 1, hvis det kun er én af betingelserne, der er opfyldt.

Beslutningen fokuserede på den anden betingelse i Delimitis-testen. Uanset om det britiske marked for
øludskænkning blev afskærmet (første betingelse), ville forpagtningsaftalerne ikke falde ind under artikel
81, stk. 1, hvis ikke de bidrog væsentligt til en sådan afskærmning. Kommissionen konstaterede, at dette
ikke var tilfældet. I denne forbindelse understregede beslutningen først og fremmest, at GPC’s pubber
var bundet til en grossist, der ikke var et bryggeri, og hvis indkøbspolitik var baseret på et stort antal
leverandører og regelmæssige licitationer. I november 1999 havde GPC indkøbskontrakter med atten
bryggerier, og ingen af disse kontrakter indeholdt mindstekøbsforpligtelser. Med andre ord var GPC ikke
på nogen måde bundet til nogen af sine leverandører. GPC fungerede således som en »indfaldsvej« til det
britiske øludskænkningsmarked for et betydeligt antal bryggerier og i teorien for alle andre britiske eller
udenlandske bryggerier (i praksis naturligvis inden for grænserne af det antal produkttyper, som et
pubselskab kan oplagre og distribuere effektivt til sine bundne udskænkningssteder. Kommissionen
bemærkede, at det faktisk var lettere for bryggerierne at indgå en aftale med en enkelt grossist og derved
få adgang til alle de udskænkningssteder, der var bundet til den pågældende grossist, end at indgå
aftaler  med hvert enkelt udskænkningssted. Alt i alt konkluderede Kommissionen, at bundne
forpagtningsaftaler, som et pubselskab, der ikke er bundet til noget bryggeri, har med sine
udskænkningssteder, i højere grad ville fremme konkurrencestrukturen på markedet end bidrage (eller i
væsentlig grad bidrage) til nogen afskærmning.

Med hensyn til reklameklausulen erkendte Kommissionen, at den havde en negativ indvirkning på salget
af andre ølmærker end dem, der blev leveret af GPC (især gæsteøl). Den ville umuliggøre reklame for
sådanne ølmærker, da den kræver, at denne reklamevirksomhed skal stå i forhold til mærkets andel af
pubbens omsætning, hvilket pr. definition er lig nul i begyndelsen, hvor mærkerne er nye.
Kommissionen mente dog, at ølbindingsbetingelserne i forvejen satte GPC i stand til at udelukke andre
ølmærker (ved at de blev sat på GPC’s prisliste som specificeret øl). Da ølbindingen ikke faldt ind under
anvendelsesområdet for artikel 81, stk. 1, betød det, at reklameklausulen, der umuliggjorde reklame for
andre ølmærker, heller ikke faldt ind under artikel 81, stk. 1.

2.3. Dominans

Landingsgebyrer i Spanien (sag IV/35.737)

Den spanske luftfartsmyndighed, AENA, der er et offentligt foretagende, har fået eneret til at
administrere lufthavnsinfrastrukturen i alle de 41 civile lufthavne i Spanien. Flyselskaberne skal betale et
gebyr for de tjenester, der leveres i forbindelse med flyenes start og landing. Landingsgebyrerne og
ændringerne deraf fastsættes ved dekret og ved lov. I spansk lovgivning skelnes der mellem
indenrigsflyvninger, flyvninger i EU og flyvninger til lande, der ikke er medlemmer af EU. For hver
lufthavnskategori og flyenes vægtkategori er landingsgebyrerne højere for flyvninger i EU end for
indenrigsflyvninger. Desuden giver loven rabat i forhold til antallet af landinger pr. måned i en bestemt
lufthavn. De største rabatter ydes kun flyselskaber, der har over 200 landinger om måneden.

Rabatter er i sig selv en normal forretningspraksis, hvis de tilbydes af et selskab, der ikke er
dominerende. De bliver kun et problem, hvis de ydes af en dominerende virksomhed, idet den kan
benytte rabatterne til at fordreje konkurrencen på markedet. En dominerende virksomhed skal behandle
sine kunder ens, når der er tale om samme type transaktioner. Der skal derfor være en objektiv
begrundelse for en dominerende virksomheds eventuelle forskelsbehandling af sine kunder.
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Selv om AENA’s rabatter gælder for alle flyselskaber, er de i praksis en større fordel for de indenlandske
end for de udenlandske. Det er kun spanske flyselskaber som Iberia, Binter Canarias, Spanair, Air
Europa eller Air Nostrum, der kan drage fordel af den største rabatkategori. I 1999 modtog Iberia alene
omkring 62 % af alle rabatter, som AENA ydede i forbindelse med landingsgebyrer.

Der foreligger ingen objektiv begrundelse for denne forskelsbehandling. AENA’s tjenester, såsom
indflyvningskontrol og brug af standpladser, kræver samme arbejdsindsats, uanset hvilket flyselskab der
er tale om. Der findes ingen stordriftsfordele i forbindelse med start- og landingstjenester.
Kommissionen konkluderede derfor, at AENA ved ovennævnte rabatter behandler flyselskaberne
forskelligt uden nogen objektiv begrundelse. Den stiller derved nogle af selskaberne dårligere i
konkurrencen, hvilket betragtes som misbrug af dominans. Det samme gælder de forskelle i taksterne,
der afhænger af, om der er tale om en indenrigsflyvning eller en flyvning inden for EU. Også i dette
tilfælde behandles flyselskaberne forskelligt i forbindelse med levering af de samme start- og
landingstjenester. Dette betyder, at flyselskaber, der opererer i EØS, stilles dårligere i konkurrencen end
selskaber, der foretager indenrigsflyvninger.

Den 26. juli 2000 vedtog Kommissionen derfor en beslutning om forbud mod landingsgebyrsystemet i
spanske lufthavne, som den mente medfører forskelsbehandling til fordel for de spanske flyselskaber.

3. Afvisning af klager

I.W./Skandia (sag COMP/D/37.552)

Klagen vedrørte forsikringsvilkårene for importerede biler. Ejerne af nogle importerede bilmodeller skal
installere ekstra sikkerhedsudstyr, hvis det ikke allerede er monteret, for at kunne tegne bestemte
bilforsikringer ud over den lovpligtige ansvarsforsikring.

Skandia og andre selskaber skal have samarbejdet om et fælles projekt for reduktion af biltyverierne og
have undersøgt officielle statistikker fra Rikspolisstyrelsen og det centrala bilregistret for at påvise,
hvilke modeller der er i risikogruppen. Projektet har understreget problemerne i forbindelse med nogle
importerede biler. Disse ekstra krav er derfor blevet nødvendige ifølge forsikringsselskaberne.

Kommissionens tjenestegrene havde ingen grund til at tro, at dette ikke var tilfældet. Det fremgik, at
disse krav var indført for at hindre biltyverier. De officielle statistikker viste, at der var større risiko for
tyveri af disse direkte importerede biler end af andre biler. Desuden er antallet af direkte importerede
biler steget betydeligt i de senere år i Sverige.

Et sådant samarbejde kunne ikke betragtes som en overtrædelse af konkurrencereglerne, medmindre der
blev fremlagt yderligere beviser på, at virksomhederne havde indgået konkurrencebegrænsende aftaler,
der faldt ind under EU-traktatens artikel 81, stk. 1. På grundlag af de indsendte oplysninger og efter en
første gennemgang af markedssituationen fandt Kommissionen ingen grund til at foretage yderligere
undersøgelser.

Elonex/Microsoft (COMP-C3-37.753)

Denne sag blev indledt den 17. december 1999 ved en formel klage fra Elonex PLC i Det Forenede
Kongerige over Microsoft Corporation. Elonex fremstiller personlige computere (pc’er), der sælges til
flere EU-lande og Israel. Elonex har fremført, at Microsoft udnytter sin dominerende stilling på markedet
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for pc-operativsystemer ved at indføre urimelige betingelser i sine licensaftaler med
originaludstyrsfabrikanter (OEM), herunder Elonex. Det fremfører desuden, at disse aftaler tilsammen
udgør en form for patentfællesskab, der fordrejer konkurrencen på markedet for pc-produkter.

De fleste forbrugere køber pc’er med præinstallerede operativsystemer. Det betyder, at det er vigtigt for
pc-producenterne at indgå licensaftaler med leverandører af pc-operativsystemer. På dette marked
indtager Microsoft en yderst stærk stilling med en markedsandel på skønsmæssigt mellem 80 % og 95 %.

Elonex hævdede, at Microsoft havde overtrådt både artikel 81 og 82, og at Microsoft pålagde det en
OEM-licensaftale, der i praksis tvinger Elonex til at give sine intellektuelle ejendomsrettigheder til
Microsoft, dets datterselskaber og alle dets øvrige licenstagere uden at modtage licensafgifter derfor (den
såkaldte vederlagsfrie grant-back-klausul). Det hævder, at denne aftale giver Microsofts andre
licenstagere (som for manges vedkommende er Elonex’ direkte konkurrenter) mulighed for gratis at
erhverve Elonex’ patenterede teknologi (energisparesystemer til pc-skærme). Det hævder endvidere, at et
sådant patentfællesskab, der gennemføres med Microsofts markedsstyrke, styrker Microsofts
markedsstilling ved at etablere præferencemæssige forbindelser mellem Microsoft og dets net af
licenstagere på bekostning af andre markedsdeltagere.

Efter at Kommissionen havde modtaget denne klage, sendte den Microsoft et brev (efter artikel 11) med
anmodning om yderligere oplysninger om OEM-licensaftalerne. Microsoft svarede, at licensaftalerne
ikke har den virkning, som Elonex har fremført, og at de kun omfatter intellektuelle ejendomsrettigheder,
som kan anvendes i den software, der meddeles licens på (dvs. Windows), og ikke produkter, der
produceres af andre af Microsofts licenstagere. Da Elonex ikke har modbevist Microsofts fortolkning, er
sagen nu blevet indstillet.

DSF/Den Europæiske Radiounion (EBU) (sag COMP/C-2/35.629)

Telecinco/Den Europæiske Radiounion (EBU) (sag COMP/C-2/36.174)

Det tyske tv-selskab DeutschesSportFernsehen (DSF), der driver en sportskanal, indgav en klage over
EBU den 28. juni 1995. Den vedrørte fælles indkøb af transmissionsrettighederne til sportsbegivenheder
inden for Eurovisionssystemet. Desuden fremførte klageren, at de tyske EBU-medlemmer havde
misbrugt en dominerende stilling i strid med EF-traktatens artikel 82 ved meddelelse af underlicenser på
transmissionsrettigheder, der var erhvervet inden for Eurovisionssystemet, fordi de krævede alt for høje
priser for disse rettigheder.

Det spanske kommercielle tv-selskab Telecinco indgav en klage den 23. juli 1996 over EBU-
medlemmernes fælles indkøb af transmissionsrettigheder til sportsbegivenheder inden for
Eurovisionssystemet.

Kommissionen havde tidligere fritaget Eurovisionssystemet den 11. juni 1993 (19). Retten i Første Instans
annullerede denne beslutning ved en dom af 11. juli 1996 (20).

¥19∂ EFT L 179 af 22.7.1993, s. 23.
¥20∂ De forenede sager T-528/93, T-542/93, T-543/93 og T-546/93, Metropole télévision SA, Reti Televisive Italiane SpA,

Gestevisión Telecinco SA og Antena 3 de Televisión mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1996,
s. II-649.
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De to klagere fremførte, at Eurovisionssystemet var i strid med EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og ikke
kunne fritages efter artikel 81, stk. 3.

Da Kommissionen konkluderede, at Eurovisionssystemet opfyldte betingelserne i artikel 81, stk. 3,
vedtog den en ny fritagelsesbeslutning den 10. maj 2000. Den tilbageviste derfor DSF’s og Telecincos
klager ved formelle beslutninger den 7. juli 2000.

Den afviste også DSF’s klage med hensyn til overtrædelsen af artikel 82, især fordi reglerne om
underlicenser, der er en betingelse for fritagelse af Eurovisionssystemet, omfatter en voldgiftsprocedure i
tilfælde af uenighed om priserne på transmissionsrettighederne, og fordi DSF ikke forsøgte at få udstedt
en voldgiftskendelse.

UEFA’s anmeldelse af billetsalgsordningerne for EM i fodbold i 2000
(sag COMP/37.424)

Den 7. juni 2000 godkendte Kommissionen ved en administrativ skrivelse UEFA’s anmeldte
arrangementer for billetsalget til EM i fodbold i 2000 i Belgien og Nederlandene (Euro 2000).

På baggrund af sin seneste beslutning vedrørende den lokale arrangør af VM i fodbold i Frankrig i
1998 (21) var Kommissionen ved sin vurdering af UEFA’s anmeldelse meget omhyggelig med at sikre, at
UEFA’s planer gav forbrugerne overalt i Europa mulighed for at få billetter på et rimeligt grundlag. I
denne forbindelse tog Kommissionen til efterretning, at UEFA’s planer omfattede salg af billetter til
europæiske forbrugere helt uden forskelsbehandling, og godkendte derfor ordningerne.

Kommissionen modtog under sin vurdering af anmeldelsen en klage over, at UEFA misbrugte sin
dominerende stilling i strid med EF-traktatens artikel 82 ved at nægte at lade den lokale
organisationskomite levere pr-pakker for erhvervslivet til udenforstående agenturer med henblik på
videresalg. På grundlag af Domstolens retspraksis (22) konkluderede Kommissionen, at det under ingen
omstændigheder var sikkert, at UEFA indtog en dominerende stilling på markedet for salg af pr-pakker,
men at UEFA’s afslag i så fald kun kunne betragtes som misbrug af dens dominerende stilling, hvis
leveringen af pr-pakker til dette arrangement var nødvendig, for at disse agenturer kunne fortsætte deres
drift. Da denne forudsætning ikke var opfyldt, blev klagen afvist.

4. Forlig

Gas Natural-Endesa (sag 37.542)

Den 27. marts 2000 besluttede Kommissionen at indstille sin undersøgelse af den langfristede
gasforsyningsaftale mellem det spanske gasselskab, GAS NATURAL, der tilhører REPSOL-YPF-
koncernen, og det spanske elselskab, ENDESA, efter at parterne havde ændret aftalen og derved fjernet
de betænkeligheder med hensyn til konkurrencen, som Kommissionen havde givet udtryk for i en
advarselsskrivelse (23).

¥21∂ EFT L 5 af 8.1.2000.
¥22∂ Oscar Bronner GmbH & Co. KG mod Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftsenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint

Zeitungsvertriebsgesellschaft GmbH & Co. KG og Mediaprint Anzeigengesellschaft GmbH & Co. KG, Sml. 1998,
s. I-7791.

¥23∂ Jf. IP/00/297 af 27.3.2000.
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I denne advarselsskrivelse underrettede Kommissionen selskaberne om, at den oprindelige
forsyningsaftale kunne indebære en overtrædelse af traktatens artikel 82, da den styrkede den
dominerende stilling, som Gas Natural i forvejen havde på det spanske gasmarked. Kommissionen
nærede især betænkeligheder på følgende områder:

— Hindringer for adgangen til det liberaliserede spanske gasmarked. Gennem denne aftale dækkede
ENDESA hele sit gasbehov i en overskuelig fremtid. Samtidig mistede potentielle nye virksomheder
på markedet en mængdemæssigt attraktiv kunde, da elselskaber hører til de største gaskunder. Det
ville derved blive vanskeligere for nye konkurrenter at komme ind på markedet. Den deraf følgende
afskærmning af det spanske marked kunne mærkbart have forhindret den fortsatte liberalisering af
det europæiske gasmarked.

— Aftalens begrænsning af videresalget af gas førte til en segmentering af det spanske gasmarked. Den
oprindelige aftale begrænsede også ENDESAS konkurrencemæssige stilling på gasmarkedet, hvor
det for øjeblikket er en mindre aktør, fordi det ikke måtte videresælge den gas, det købte hos Gas
Natural til elfremstilling. Gas Natural forpligtede sig til i en særskilt aftale at levere gas til videresalg
til en anden pris. Prisdifferentiering afhængigt af gassens endelige anvendelsesformål og forbud
mod videresalg er et typisk led i eksisterende virksomheders adfærd, når markedsliberaliseringen
begynder. En prisnedsættelse over for kunder, der vil kunne tiltrække nye virksomheder til
markedet, samtidig med at der opretholdes et højt prisniveau på andre dele af markedet
(markedssegmentering), bidrager til at styrke de eksisterende virksomheders stilling på markedet
(som Gas Natural) og styrker kunstigt deres stilling.

— Forskelsbehandling af andre spanske gaskunder. Nogle af den oprindelige aftales bestemmelser kan
fortolkes i den retning, at ENDESA vil blive behandlet bedre end Gas Natural andre fremtidige
kunder.

Efter at Kommissionen havde udtrykt betænkeligheder, foreslog Gas Natural og ENDESA
samarbejdsvilligt en række ændringer i gasforsyningsaftalen for at fjerne Kommissionens
betænkeligheder og undgå en formel overtrædelsesprocedure. Deres forslag gik ud på følgende:

— Væsentlig nedskæring (ca. 25 %) i de gasmængder, som aftalen omfattede, for at frigøre en del af
ENDESAS indkøbskapacitet og dermed sikre, at den fortsat var aftager på gasmarkedet. Det vil
derfor være nødvendigt for ENDESA at købe mere gas i fremtiden, hvorved selskabet vil tiltrække
nye leverandører og skærpe konkurrencen på det spanske marked. I denne sag mente
Kommissionen, at de mængder, der ville blive frigjort, var store nok til at tiltrække nye
virksomheder til markedet.

— Nedsættelse af forsyningsaftalens varighed med en tredjedel for at undgå, at kunden er afhængig af
leverandøren i alt for lang en periode. Aftalen vil derfor ikke have en løbetid på over 12 år.

— Gas Natural vil ikke pålægge ENDESA (eller ethvert andet elselskab i fremtidige aftaler) kun at
anvende gassen til elproduktion, når forsyningerne når op på et bestemt niveau. ENDESA vil derfor
frit kunne videresælge gassen.

— Ændring af andre aftalebestemmelser, der kunne medføre forskelsbehandling og stille ENDESA
bedre end andre gaskunder.

I betragtning af parternes tilsagn besluttede Kommissionen ikke at fortsætte den procedure, som den
havde indledt over for Gas Natural på eget initiativ.
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Statkraft/Elsam — Samkøringskapacitet (sag COMP/E/37.125)

Importen er en væsentlig konkurrencefremmende faktor inden for den liberaliserede energisektor og kan
kun finde sted gennem samkøringslinjer mellem tilstødende højspændingselnet. Adgang til
grænseoverskridende samkøringslinjer er derfor en forudsætning for, at det indre marked for elektricitet
kan fungere (24). Åbning af elmarkederne for konkurrenter fra andre medlemsstater bidrager i stadig
højere grad til et nyt mønster i elhandelen på tværs af de nationale grænser. Nogle af samkøringslinjerne
mellem medlemsstaterne er derfor blevet overbelastet.

I denne forbindelse har de øgede muligheder for elimport skærpet konkurrencen i Nordeuropa. Dette
fremgik af Kommissionens undersøgelse af aftaler om kapaciteten på samkøringslinjerne mellem Norge,
Vestdanmark og Nordtyskland. Efter at Kommissionen havde udtrykt betænkeligheder, indvilligede
Statkraft, E.ON og Elsam i at frigøre kapacitet på de vigtigste elkabler, der forbinder
højspændingsnettene i de skandinaviske lande med Tyskland.

Oprindeligt modtog Kommissionen en anmeldelse af en langfristet aftale, der gik ud på, at 60 % af den
samlede kapacitet på det eneste kabel, der forbinder Vestdanmark og Norge (»Skagerrak-kablet«), skulle
være forbeholdt den norske elproducent Statkraft og den dominerende elproducent i Vestdanmark,
Elsam. Aftalen skulle løbe i 20 år.

Desuden blev der indgået en langfristet aftale om, at de resterende 40 % af kapaciteten på Skagerrak-
kablet var forbeholdt Statkraft og den tyske elproducent og -distributør, E.ON. Denne aftale indebar
også, at transitkapaciteten gennem det vestdanske net og ca. 34 % af kapaciteten på den dansk/tyske
samkøringslinje mod Tyskland også var forbeholdt selskaberne, og dette skulle gælde i 25 år fra 1998.

Disse aftaler lagde tilsammen beslag på 100 % af den tilgængelige transmissionskapacitet mellem Norge
og Danmark og på ca. 34 % af kapaciteten ved den dansk/tyske grænse. De to aftagere, E.ON og Elsam,
indtager en meget stærk stilling på deres respektive markeder.

Kommissionen fandt tegn på, at mangelen på ledig kapacitet på såvel Skagerrak-kablet som de
dansk/tyske samkøringslinjer medførte fordrejninger af samhandelen mellem Norge, Vestdanmark og
Tyskland.

Kommissionen udtrykte over for parterne tvivl om, at de langfristede aftaler om Skagerrak-kablet og de
dansk/tyske samkøringslinjer var forenelige med konkurrencereglerne. Kommissionen havde givet
udtryk for de samme betænkeligheder under VEBA/VIAG-fusionsproceduren, og dette medførte, at
E.ON gav afkald på den kapacitet, der var forbeholdt det på Skagerrak-kablet og de dansk/tyske
samkøringslinjer.

Statkraft/Elsam-aftalen om 60 % af kapaciteten på Skagerrak-kablet blev derfor også ændret for at
frigøre Skagerrak-kablets samlede kapacitet fra januar 2001.

Parternes ændringer skulle godkendes af de regulerende myndigheder og trådte i kraft i januar 2001.

¥24∂ Jf. også XXVIII beretning om konkurrencepolitikken, 1998, s. 53, nr. 127, som indeholder en redegørelse for
samkøringslinjernes betydning for konkurrencen.
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Telefónica/Sogecable/AVS II (sag COMP/C2/37.652)

Den 17. juni 1999 indgik Sogecable SA, Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos SA
(Gestsport) og Canalsatélite Digital SL (Canalsatélite) på den ene side og Telefónica Media SA, Gestora
de Medios Audiovisuales Fútbol SL (GMAF) og Distribuidora de Televisión Digital SA (Vía Digital) på
den anden side en aftale om udnyttelse af transmissionsrettighederne til fodboldmesterskaberne »Liga
española« og »Copa del Rey«. Canalsatélite og Gestsport kontrolleres af Sogecable, mens GMAF og Vía
Digital kontrolleres af Telefónica Media, der tilhører Telefónica-koncernen.

Aftalen blev anmeldt efter artikel 4 i Rådets forordning nr. 17 den 30. september 1999.

Aftalen vedrører det spanske betalings-tv-marked og den fælles strategi mellem Telefónica og Sogecable
(Canal+Spanien) om udnyttelse af de vigtigste nationale fodboldrettigheder i forbindelse med deres
joint venture Audiovisual Sport.

Aftalen af 17. juni 1999 går i korte træk ud på, at Sogecable gav Telefónica og Telefónicas kabel-tv-
selskaber mulighed for at udnytte de »pay-per-view«-rettigheder til »Premier League«-fodboldkampe,
som Sogecable havde eneret til. Til gengæld fik Sogecable mulighed for sammen med Telefónica at
udnytte »Champions League«-rettighederne, som Telefónica havde erhvervet kort forinden.

Sogecable og Telefónica bekræftede, at de vil samarbejde om udnyttelsen af transmissionsrettighederne
til fodboldkampe gennem deres joint venture-selskab Audiovisual Sport. Audiovisual Sport fastlagde
betingelserne for udnyttelse af rettighederne og især priserne for »pay-per-view«-fodboldkampe, der
skulle transmitteres af Sogecable, Telefónica og udenforstående tv-selskaber.

Næsten alle spanske betalings-tv-selskaber, der konkurrerer med Telefónica og Sogecable, indgav klage i
henhold til EF-traktatens artikel 81/82 over, at aftalen mellem Telefónica og Sogecable ville få
afskærmende virkninger, og at der var tale om en aftale om prisfastsættelse. En spansk fodboldklub
indgav desuden en klage over Telefónicas og Sogecables fælles indkøb af transmissionsrettigheder til
fodboldkampe.

Kommissionen sendte den 11. april 2000 parterne en klagepunktsmeddelelse i henhold til artikel 15,
stk. 6, i forordning nr. 17 med henblik på at ophæve Telefónicas og Sogecables bødeimmunitet.

På baggrund af klagepunktsmeddelelsen gav parterne nye selskaber (kabel-tv og jordbaseret digital-tv)
på det spanske marked adgang til de pågældende fodboldrettigheder ved indgåelse af
underlicenskontrakter og, hvad der er lige så vigtigt, parterne ændrede de anmeldte aftaler og garanterede
formelt i de kontrakter, de indgik med konkurrenterne, at tv-selskaberne frit kunne fastsætte prisen på de
»pay-per-view«-fodboldkampe, der blev tilbudt de spanske seere.

De nye selskaber på det spanske betalings-tv-marked har fået adgang til næsten alle »pay-per-view«-
rettighederne til fodboldkampene i den spanske Premier League. De har derfor langt større muligheder
for at konkurrere effektivt med Telefónica og Sogecable. Fra september 2000, da den nye fodboldsæson
startede, har der været et fodboldtilbud ikke blot fra satellitsegmentet (Telefónica og Sogecable), men
også fra det jordbaserede digitale segment (Quiero Televisión) og kabelsegmenterne (AOC og
Cableuropa). Quiero Televisión og AOC har trukket deres klager tilbage.
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De spanske seere får en bedre dækning af fodboldbegivenhederne (»fútbol para todos«). Alle
konkurrenter og transmissionsselskaber tilbyder nu næsten alle kampe i den spanske Premier League
som »pay-per-view«.

De første dage i september 2000 blev i Spanien præget af skarp konkurrence mellem de forskellige
betalings-tv-stationer om at fremsætte de bedste fodboldtilbud og dermed opnå flere abonnenter. For at
vurdere, om parternes indrømmelser medførte en egentlig priskonkurrence og i sidste instans en varig
nedsættelse af de priser, som seerne skal betale, var det dog vigtigt ikke blot at betragte salgsfremstødene
for at få nye abonnenter, men også de priser, som de eksisterende abonnenter skulle betale. I denne
forbindelse er der allerede tegn på, at priserne i praksis er blevet betydeligt lavere. Via Digital nedsatte i
september 2000 abonnementspriserne for pakken »Vía Total« med 20 %, hvis abonnementet er mere end
et år gammelt, og med 10 % for abonnementer på under et år. QuieroTV lancerede i oktober 2000 et nyt
pointsystem ved køb af en gruppe »pay-per-view«-fodboldkampe. Denne ordning medførte en 50 %
prisnedsættelse i forhold til tidligere i Spanien.

I november 2000 indstillede Kommissionen proceduren efter artikel 15, stk. 6, men fortsætter sin
vurdering af Audiovisual Sport-systemet i henhold til EF-traktatens artikel 81.

Forhandling af Nintendo-konsoller og -produkter (COMP-C3-36.321)

Europa-Kommissionen besluttede den 25. april 2000 at indlede en formel procedure over for
Nintendo Co og syv andre selskaber, som forhandler Nintendo-produkter, nemlig, LineaGIG S.p.A.,
Itochu Corporation, Concentra L.DA, Bergsala AB, Nortec SA, CD-Contact Data GmbH og John
Menzies Plc.

Sagen vedrører Nintendos distribution af Nintendo-produkter. Nintendo producerer forskellige typer
spilkonsoller og spil, der er forenelige med disse konsoller. Produkterne er de »statiske« NES- og SNES-
konsoller, der nu overgås af N64-konsollen, og den »håndholdte« Game Boy. Nintendo har udviklet og
markedsført mange spil til hver af disse konsoller.

Kommissionen fremførte, at selskaberne opdelte det indre marked. Hvert af selskaberne fik et nationalt
område i EU, hvor de kunne forhandle Nintendo-produkter, og var forpligtede til at forhindre
paralleleksport fra deres område, først og fremmest ved at pålægge deres detail- og engroskunder
eksportforbud og føre kontrol dermed. Selskaberne samarbejdede indgående for at finde frem til en
eventuel kilde til parallelhandel. Selskaber, der tillod parallelhandel, fik pålagt sanktioner.

Kommissionen anklager også Nintendo for at begrænse priskonkurrencen ved at gøre det vanskeligere
for detailhandlere at konkurrere om priserne i Frankrig og Belgien. Denne begrænsning omfattede
anvendelse af den nationale lovgivning om lokkevarer og retroaktive rabatter, der i modsætning til
kontantrabatter ikke tages i betragtning, når det skal fastslås, om produkterne er solgt billigere end
kostprisen. Denne ordning var mulig, for som følge af begrænsningen i parallelhandelen og
kombinationssalg havde detailhandlerne ikke mulighed for at henvende sig til leverandører, der tilbød
andre salgsvilkår såsom kontantrabatter, end Nintendos distributionsselskaber i disse områder.

Undersøgelsen af Nintendos distributionspraksis blev indledt i 1995. Ifølge Kommissionen fortsatte
overtrædelserne på trods af, at Nintendo havde kendskab til undersøgelsen. Senere blev undersøgelsen
fremskyndet, da nogle af selskaberne begyndte at samarbejde med Kommissionen og forsyne den med
væsentligt bevismateriale.
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Kommissionen har modtaget svar på klagepunktsmeddelelsen og er i færd med at udarbejde en endelig
beslutning, der forventes at være færdig i løbet af 2001.

Sun/Microsoft (COMP-C3 37.345)

Den 3. august 2000 sendte Kommissionen på kommissær Mario Montis initiativ Microsoft en
klagepunktsmeddelelse, hvori den fremførte, at Microsoft misbrugte sin dominerende stilling på
markedet for pc-operativsystemer ved at lade sin styrke på dette marked slå igennem på markedet for
serversoftware. Kommissionens tiltag skyldes en klage fra et amerikansk softwareselskab, Sun
Microsystems, over, at Microsoft handlede i strid med EU’s konkurrenceregler ved at drive
diskriminerende licensvirksomhed og ved at nægte at levere væsentlige oplysninger om sine Windows-
operativsystemer.

Microsoft har en andel på ca. 95 % af markedet for pc-operativsystemer og indtager dermed en i praksis
ubestridt dominerende stilling på dette marked. De fleste pc’er er i dag koblet til net, der styres af
servere. Driftskompatibilitet, dvs. pc’ens mulighed for at kommunikere med serveren, er grundlaget for
netdatamatik. Driftskompatibiliteten kan kun fungere, hvis operativsystemerne i pc’en og serveren kan
kommunikere med hinanden gennem links eller såkaldte grænseflader. Sun Microsystems fremførte, at
Microsofts monopolagtige stilling på markedet for pc-operativsystemer gør Microsoft forpligtet til at
afsløre sine grænseflader for at sikre driftskompatibilitet med andre selskabers serversoftware.
Kommissionen fik forelagt beviser på, at Microsoft ikke overholdt sin forpligtelse til at give
tilstrækkelige grænsefladeoplysninger om sit pc-operativsystem. Kommissionen mener, at Microsoft gav
nogle af sine konkurrenter disse oplysninger på et ufuldstændigt og diskriminerende grundlag. Selskabet
afslog at levere grænsefladeinformation til konkurrenter som Sun Microsystems (25).

Microsoft sendte sit svar på klagepunktsmeddelelsen den 17. november 2000. Svaret fylder mere end
12 000 sider opdelt i 25 store mapper. Microsofts svar går i korte træk ud på, at påstandene om, at
selskabet handler i strid med EU’s konkurrenceregler, modbevises af, at virksomheder i Europa har
netværk, hvor Windows’ kunder let kan samarbejde med servere af andre mærker, herunder Suns
Solaris-servere. Driftskompatibilitet mellem Windows’ kunder og servere af andre mærker end
Windows, der udveksler oplysninger og benytter disse oplysninger, er i dag meget almindelig i
europæiske virksomhedsnet. Klagepunktsmeddelelsen beror på en definition af driftskompatibilitet, som
strækker sig ud over definitionen i softwaredirektivet af 1991 (91/250/EØF). Den løsning, der er skitseret
i klagepunktsmeddelelsen, ville bringe teknologipolitikken i EU i fare.

Kommissionen kan ikke følge Microsofts argumentation i sin indledende undersøgelse af svaret, men
mener, at den fortolker anvendelsesområdet for sit eget softwaredirektiv korrekt. Kommissionen er uenig
i Microsofts snævre fortolkning i retning af en minimal driftskompatibilitet. Den fastholder, at et
dominerende selskab med en sådan kontrol over markedet for pc-operativsystemer er retligt forpligtet til
at give sine konkurrenter tilstrækkelig grænsefladeinformation til, at der kan skabes lige
konkurrencevilkår inden for informationsteknologien.

Kommissionen forventes at træffe sin beslutning i 2001.

¥25∂ Der findes nærmere oplysninger herom i Kommissionens pressemeddelelse af 3. august 2000, IP/00/906,
http://europa.eu.int/rapid/start/
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Groupement des cartes bancaires 
(sag COMP/32.746, 35.700, 35.859 og 37.260)

Den 30. oktober 2000 sendte Kommissionen Groupement des Cartes Bancaires en administrativ
skrivelse om indstilling af sagen vedrørende en række anmeldelser af GCB’s interne regler og
dokumenter, hvoraf den første blev indgivet i 1988 og den sidste i 1998 (jf. desuden Del I, nr. 205-208).

5. Internationalt samarbejde

Air France/Sabre (sag IV/36.488)

I juli 2000 indstillede Kommissionen sin undersøgelse af Air Frances påståede forskelsbehandling af et
amerikansk edb-reservationssystem, Sabre, efter at det franske luftfartsselskab gik med til en
adfærdskodeks, der tilbød Sabre de samme vilkår som Air Frances delvis ejede Amadeus-system og
andre reservationssystemer. Den vellykkede undersøgelse var den første, der var blevet indledt på
anmodning af USA’s justitsministerium i henhold til en bilateral samarbejdsaftale mellem EU og USA.

Sabre og Amadeus er edb-reservationssystemer, der letter salget af flybilletter og tilsvarende ydelser.
Sabre var indtil for nylig kontrolleret af det amerikanske luftfartsselskab American Airlines, og Amadeus
ejes af Air France, det tyske Lufthansa, det spanske Iberia og USA’s Continental Airlines.

Undersøgelsen blev oprindeligt indledt på grund af en klage til det amerikanske justitsministerium over,
at en række selskaber, der var knyttet til Amadeus (herunder Air France, Iberia, Lufthansa og SAS)
havde misbrugt deres dominerende stilling på deres respektive markeder. Der blev især klaget over, at
luftfartsselskaberne ikke gav Sabre de samme omfattende og præcise flyinformationer som Amadeus, og
heller ikke gav Sabre de samme tekniske muligheder, såsom onlinebekræftelse af billetbestillinger.

USA’s justitsministerium anmodede Kommissionen om at undersøge klagen på grundlag af EU’s
konkurrenceregler og påberåbte sig for første gang den »positive comity«-ordning, der er fastsat i EU’s
og USA’s aftale om samarbejde på konkurrenceområdet. »Positive comity« gør det muligt for de
amerikanske konkurrencemyndigheder at anmode Kommissionen om at undersøge konkurrencebe-
grænsende adfærd, der menes at finde sted i Europa, og omvendt.

Efter en foreløbig undersøgelse indledte Kommissionen en formel procedure mod Air France i marts
1999. Senere aftalte Sabre dog en »adfærdskodeks« med Air France. Denne kodeks, der består af
gensidige tilsagn, forpligter parterne til at sikre ligebehandling mellem reservationssystemer og
luftfartsselskaber, hvilket har fjernet Kommissionens betænkeligheder. Den omfatter også regelmæssig
udveksling af oplysninger og tekniske udviklingsdata.

Kommissionen fandt under sin undersøgelse ingen beviser på, at Lufthansa, Iberia og SAS skulle have
udvist forskelsbehandling. Sabre har dog indgået tilsvarende »adfærdskodekser« med Lufthansa og SAS,
og de omfatter også samarbejde ved trusler om f.eks. konkurrencebegrænsende billetreservationspraksis
fra rejsebureauernes side. Alle luftfartsselskaberne har erklæret sig rede til at forhandle med andre
reservationssystemer på lige vilkår.
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B — Nye retsakter og meddelelser, som Kommissionen 
har vedtaget eller foreslået

C — Formelle beslutninger efter EF-traktatens artikel 81, 82 og 86
1. Offentliggjorte beslutninger

2. Andre formelle beslutninger (26)

Beslutninger om afvisning af klager

Titel Dato Offentliggjort i
Meddelelse om adgang til abonnentnet 26.4.2000 EFT C 272, 23.9.2000, s. 55
Telekommunikation via Internet 20.12.2000 EFT C 369, 22.12.2000, s. 3
Udkast til direktiv om konkurrence (Telecom) 12.7.2000 EFT C 96, 27.3.2001, s. 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 2658/2000 om 
anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af 
specialiseringsaftaler 

29.11.2000 EFT L 304, 5.12.2000, s. 3 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2659/2000 om 
anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af 
forsknings- og udviklingsaftaler

29.11.2000 EFT L 304, 5.12.2000, s. 7 

Kommissionens meddelelse om retningslinjer for 
anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 på horisontale 
samarbejdsaftaler 

29.11.2000 EFT C 3, 6.1.2001, s. 2 

¥26∂ Ikke offentliggjort i EF-Tidende.

Sag nr. COMP/ Navn Beslutningsdato
35.855 Moreno/Landis & Gyr 5.1.2000
36.648 Elsimet/Lava 7.1.2000
35.979 ESAT 18.1.2000
37.281 Alile/OUP 19.1.2000

Offentliggjorte beslutninger Beslutningsdato Offentliggjort i
CECED (sag 36.718) 24.1.2000 EFT L 187, 26.7.2000, s. 47
Eurovision (sag 32.150) 10.5.2000 EFT L 151, 24.6.2000, s. 18
FETTCSA (sag 34.018) 16.5.2000 EFT L 268, 20.10.2000, s. 1
Aminosyrer (sag 36.545) 7.6.2000
Inntrepreneur (sag 36.456) & Spring (sag 36.492) 29.6.2000 EFT L 195, 1.8.2000, s. 49
Nathan/Bricolux (sag 36.516) 5.7.2000 EFT L 54, 23.2.2001, s. 1
Lufthavne i Spanien (sag 35.737) 26.7.2000 EFT L 208, 18.8.2000, s. 36
Opel Nederland (sag 36.653) 20.9.2000 EFT L 59, 28.2.2001, s. 1
Soda — Solvay-CFK 13.12.2000 IP/00/1449, 13.12.2000
Soda — Solvay 13.12.2000 IP//00/1449, 13.12.2000
Soda — ICI 13.12.2000 IP//00/1449, 13.12.2000
JCB (sag 35.918) 21.12.2000 IP/00/1526, 21.12.2000
Italien — Nye posttjenester 21.12.2000 EFT L 63, 3.3.2001, s. 59
Unisource (sag 36.841) 29.12.2000 EFT L 52, 22.2.2001, s. 30
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D — Sager afsluttet ved en administrativ skrivelse
(»comfort letter«) i 200027

35.266 WFSGI/FIFA 29.2.2000
34.811 SIC/Radiotelevisão Portuguesa 7.3.2000
36.174 Telecinco/UER 11.7.2000
35.629 Deutsches Sportfernsehen/UER 11.7.2000
36.060 Röwe/Audi 21.12.2000

¥27∂ 1 = Negativattest efter art. 81, stk. 1, eller art. 82.
2 = Individuel fritagelse efter art. 81, stk. 3.
3 = Overensstemmelse med meddelelse/gruppefritagelse.

Sag nr. Comp/ Navn Afsluttet den Skrivel-sens art ¥27∂

36.447 SweFerry+DSB 4.1.2000 1
36.340 ICWP 5.1.2000 1
36.535 CIA 6.1.2000 1
36.325 Tyskland (Art.90, Dir.96/19) 7.1.2000 1
37.139 APB+SMC 7.1.2000 1
35.956 Equiform/APB 10.1.2000 1
37.566 Medical Systems+Dräger+1 10.1.2000 2
37.618 SCH+GDM 10.1.2000 1
36.648 Elsimet/Lava 12.1.2000 1
36.590 Hewlett-Packard 14.1.2000 1
37.698 APB 14.1.2000 1
37.089 ORF 17.1.2000 1
36.794 Irland 21.1.2000 1
35.979 ESAT/Telecom Eireann 24.1.2000 1
37.281 Alile/OUP 24.1.2000 1
36.502 Landingsafgifter i Østrig 28.1.2000 1
35.325 Aero Lloyd/Tyske lufthavne 31.1.2000 1
35.491 La Poste+Générale de Banque 4.2.2000 1
37.770 DTE 4.2.2000 1
37.538 BBCW+Discovery+11 8.2.2000 1
35.449 Allied Domecq 10.2.2000 2
37.426 Control Budget/Marantz 10.2.2000 1
37.659 LG Electronics+Philips+1 10.2.2000 3
33.386 RETEL 1988 11.2.2000 1
36.378 Teabag 11.2.2000 1
36.701 FSB/UKASTA+NFU 12.2.2000 1
36.814 NFU Retailer Partnership+9 14.2.2000 1
37.460 Ferring+1/Serono 14.2.2000 1
35.472 Austria-Collegialität, KV-DirektverrechungÜek 

(ex EFTA 0017)
15.2.2000 1

36.909 PSINet+1/DT+1 (art. 90, nr. 98/4371) 15.2.2000 1
36.910 ACC/DT+1 (art. 90, nr.98/4321) 15.2.2000 1
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37.312 TriCoTel/Austria+1 (Sag nr. 98/4459) 15.2.2000 1
37.612 Techjet Aerofoils+Rolls-Royce+Rolls-Royce 

Overseas H.+Blades Technology 
Intern.+Wertheimer Cy+Blades

15.2.2000 2

36.107 Portugal 17.2.2000 1
36.117 Portugal 17.2.2000 1
36.118 Luxembourg 17.2.2000 1
36.119 Grækenland 17.2.2000 1
37.324 User Point/Epox 23.2.2000 1
37.148 Promoway+4/SGAE+4 28.2.2000 1
34.237 Anheuser-Busch+S&N 29.2.2000 1
37.716 Joico Laboratoires 29.2.2000 1
37.728 GCA+2 1.3.2000 1
36.796 Lamesch/OEKO 2.3.2000 1
37.255 Esselte+Beiersdorf 6.3.2000 2
37.782 Eneco Shell+4 6.3.2000 1
37.262 Sigurdardottir/Dell 8.3.2000 1
34.811 SIC/Radiotelevisão Portuguesa 14.3.2000 1
37.276 HDI+Postbank 15.3.2000 1
36.732 Solvay+Sisecam+6 16.3.2000 1
37.570 Cyberzic/Yamaha Music+5 16.3.2000 1
37.695 Seagram+Moulins de Champagne+2 16.3.2000 1
37.383 CML+Capitol Vial 17.3.2000 1
37.779 BASF+Sonatrach+3 17.3.2000 1
36.387 Gradenegger/Østrig 28.3.2000 1
36.306 Endemol+HMG 30.3.2000 1
37.682 E-Crossnet+2 30.3.2000 1
37.796 Law Society of England and Wales 30.3.2000 1
35.899 Lladro Comercial SA 31.3.2000 3
36.718 CECED 31.3.2000 2
37.542 Gas Natural+Endesa 31.3.2000 1
37.623 Electranatura/Spanien 31.3.2000 1
37.650 Solvay+Elf Atochem+Viniclor 4.4.2000 2
37.727 E.P.Sistemi+Enel 10.4.2000 2
36.445 CCC/Østrig (P99/5250) 11.4.2000 1
36.631 Novomatic/Østrig (P99/5249) 11.4.2000 1
36.709 Charity/Østrig (P99/5248) 11.4.2000 1
36.918 Zeller/Østrig (P99/5147) 11.4.2000 1
37.705 Pyrsos/Grækenland (P99/5245) 11.4.2000 1
37.259 Jigsaw Consortium+3 13.4.2000 1
37.720 IVPC 4+Enel+1 13.4.2000 2
36.880 BT+Verisign 14.4.2000 1
37.755 Termica+Enel 26.4.2000 2
32.150 EBU (Eurovision) 13.5.2000 1
35.266 FIFA 15.5.2000 2
37.802 Dynamit Nobel+Orica+1 15.5.2000 2
36.473 Aer Rianta (rabatter på landingsafgifter i Irland) 16.5.2000 1
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37.217 Scottish Electricity Settlements Ltd 23.5.2000 1
37.416 Parke Davis+Suchard+2 23.5.2000 1
37.775 Cemep+20 23.5.2000 1
33.302 STORK/SERAC 24.5.2000 2
35.547 Direct Line+ICI 24.5.2000 1
37.362 Scottish Power+Scottish Hydro-Electric+Office 

of Electricity Regulation
26.5.2000 1

33.539 PO/SEP+Gasunie 29.5.2000 1
36.472 Landingsafgifter i Frankrig (97/2106) 29.5.2000 1
37.658 BEF 29.5.2000 1
37.769 Bayer+Lyondell+1 29.5.2000 1
37.679 Airbus-Boeing 30.5.2000 2
37.737 Ineos+Barlo 14.6.2000 1
35.428 The Society of Lloyd’s 16.6.2000 1
35.848 The Society of Lloyd’s 16.6.2000 1
37.241 PO/Boeing+Airbus 19.6.2000 1
37.424 UEFA Euro 2000 26.6.2000 1
37.601 CHA/EURO 2000 26.6.2000 1
37.627 BskyB 27.6.2000 1
37.552 Wernersson/Skadia+Wasa 29.6.2000 1
37.654 Shell+Statoil 4.7.2000 1
37.226 Connect/Østrig+Mobilkom 6.7.2000 1
37.862 UBOS — Union of Broadcasting Organizations 

Sweden
11.7.2000 2

37.863 Copyswede+IFPI+FRF+UBOS 11.7.2000 2
37.795 DCFR+8 17.7.2000 1
37.765 LDV 19.7.2000 2
37.619 Electra Italia 27.7.2000 1
36.770 Stihl 28.7.2000 1
37.379 Dana+Glacier (ex IV/M.1335) 31.7.2000 1
37.841 Elf Atochem+Solvay+2 31.7.2000 2
37.814 Consumenten Electronica/TDK 7.8.2000 1
36.844 Polfin Conference 11.8.2000 2
37.854 Pilkington Glass France SAS & Interpane Glass 

Coating France SAS
11.8.2000 2

35.629 Deutsches Sportfernsehen/UER 21.8.2000 1
36.174 Telecinco/UER 21.8.2000 1
37.901 Eurofer 28.8.2000 1
37.334 National Power+Powergen+14 5.9.2000 1
37.889 Fiat+GM 5.9.2000 2
36.024 Meilland+5 8.9.2000 1
36.456 »’new’ Inntrepreneur standard pub leases« 8.9.2000 2
36.492 Spring Inns 8.9.2000 2
37.344 National Grid Cy + 24 8.9.2000 1
37.828 Fournier+Takeda 8.9.2000 1
37.005 EK/Saeco+1 15.9.2000 1
37.718 France Télécom+Global One 19.9.2000 1
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36.883 Edrasco 21.9.2000 1
36.100 IOC+EBU 22.9.2000 2
37.717 TILAK 29.9.2000 1
37.930 SCPP+SPPF+1 29.9.2000 1
36.939 Sydkraft/Sweden+1 2.10.2000 1
34.824 Goldstein v. General Medical Council (GMC) 4.10.2000 1
37.950 Concours Eurovision de la Chanson 5.10.2000 1
37.813 Kappa+Saica+1 6.10.2000 2
36.136 Iveco (UK)+Securicor+2 8.10.2000 1
35.925 Citibank+2/Deutsche Post 9.10.2000 1
35.978 GZS/Deutsche Post 9.10.2000 1
36.764 Tyskland 9.10.2000 1
37.848 Nordiske terminalafgifter+6 9.10.2000 2
37.744 Unipart Yanagawa+6 17.10.2000 1
37.745 Unipart Yachiyo+6 17.10.2000 1
37.746 Unipart Yutaka+6 17.10.2000 1
37.900 Tele Danmark+Canal Digital+1 18.10.2000 2
37.577 SIRONA 24.10.2000 3
37.171 Daewoo+LDV+9 27.10.2000 1
37.738 United Distillers 27.10.2000 1
37.946 BVR+4 6.11.2000 1
36.827 Cannes-aftalen+18 13.11.2000 2
37.569 MesserNippon+4 14.11.2000 1
37.793 Pirelli+Trelleborg 14.11.2000 1
37.864 Michelin+Pirelli 14.11.2000 1
37.090 Reuters+FT 16.11.2000 1
37.215 Isuzu Motors Ltd.+Isuzu Motors Europe 20.11.2000 1
37.908 Société Générale+Dexia 23.11.2000 1
32.746 Groupement des cartes bancaires 24.11.2000 1
35.700 CB-bankkort 24.11.2000 2
35.859 CB-bankkort 24.11.2000 1
37.260 CB-bankkort 24.11.2000 1
37.949 Du Pont de Nemours+Borealis 1.12.2000 1
36.941 BIEM 4.12.2000 1
36.303 ENEX+13 11.12.2000 1
37.742 BMS+IVAX+2 13.12.2000 1
36.661 Brussels Stock Exchange+2 14.12.2000 1
36.662 DTB+MATIF+SOFFEX 14.12.2000 1
37.951 DZGTM+E.T.+Kinopraxia Gefyra+SEP 

Gefyra+5
15.12.2000 3

37.199 Austria Retention 18.12.2000 1
37.423 Vedtægter i ophavsretsselskaber 18.12.2000 1
37.001 Debonair/GO 19.12.2000 1
37.952 VKG 21.12.2000 1
36.852 SairGroup+AOM Minerve 22.12.2000 1
36.969 Grand Alliance Consortum+8 22.12.2000 3
37.846 Neles+VIB 22.12.2000 2
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E — Meddelelser efter EF-traktatens artikel 81 og 82

1. Offentliggørelse efter artikel 19, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17

2. Meddelelser med opfordring til tredjemand om at fremsætte 
bemærkninger til planlagte transaktioner

3. »Carlsberg«-meddelelser
(om joint ventures oprettet som led i et strukturbestemt samarbejde)

Sag nr. COMP/ Navn Offentliggjort i
37.576 UEFA Broadcasting Regulations EFT C 121, 29.4.2000, s. 14
34.657 Manzsche Verlag+Nomos+Droemersche EFT C 162, 10.6.2000, s. 25
35.245 Mairs Geographischer Verlag Kurt Mair EFT C 162, 10.6.2000, s. 25
35.246 Cornelsen Verlag EFT C 162, 10.6.2000, s. 25
35.247 Fink-Kümmerly & Frey EFT C 162, 10.6.2000, s. 25
35.248 Springer-Verlag EFT C 162, 10.6.2000, s. 25
35.249 Klett EFT C 162, 10.6.2000, s. 25
35.250 Verlagsgruppe Bertelsmann EFT C 162, 10.6.2000, s. 25
35.251 Weka Firmengruppe EFT C 162, 10.6.2000, s. 25
36.841 UNISOURCE EFT C 217, 29.7.2000, s. 35
37.462 Identrus EFT C 231, 11.8.2000, s. 5
37.557 Eurex EFT C 231, 11.8.2000, s. 2

Sag nr. COMP/ Navn Offentliggjort i
37.711 Marine Mastic EFT C 12, 15.1.2000, s. 10
37.841 Elf Atochem+Solvay+2 EFT C 112, 19.4.2000, s. 7
37.920 3G PATENT PLATFORM EFT C 227, 9.8.2000
37.949 Du Pont de Nemours+Borealis EFT C 255, 6.9.2000, s. 7

Sag nr. COMP/ Navn Offentliggjort i
37.747 Stockhausen/Rohm & Haas EFT C 9, 13.1.2000, s. 9
37.711 Marine Mastic EFT C 12, 15.1.2000, s. 10
37.769 Bayer/Lyondell+1 EFT C 21, 25.1.2000, s. 23
37.779 BASF+Sonatrach+3 EFT C 31, 3.2.2000, s. 3
37.741 Nec/Siemens EFT C 73, 14.3.2000, s. 6
37.802 Dynamit Nobel — Orica EFT C 73, 14.3.2000, s. 6
37.775 CEMEP EFT C 74, 15.3.2000, s. 5
37.841 Elf Atochem+Solvay+2 EFT C112, 19.4.2000, s. 7
37.854 Pilkington — Interpane EFT C112, 19.4.2000, s. 7
37.846 Neles+VIB EFT C 114, 20.4.2000, s. 3
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F — Pressemeddelelser

37.889 Fiat+GM EFT C170, 20.6.2000, s. 8
37.949 DuPont de Nemours+Borealis EFT C 255, 6.9.2000, s. 7
37.732 Synergen EFT C 255, 6.9.2000, s. 8
37.592 EPS+5 EFT C 345, 2.12.2000, s. 8

Reference Dato Emne
IP/00/2 5.1.2000 Kommissionen godkender joint venture i den italienske telesektor
IP/00/111 4.2.2000 Kommissionen indleder anden fase i undersøgelsen af telesektoren efter 

konkurrencereglerne: mobilroaming
IP/00/121 7.2.2000 Bilpriserne i EU: Forskellene mellem eurolandene er blevet lidt mindre
IP/00/141 10.2.2000 Kommissionen undersøger konkurrencevirkningerne af Windows 2000 
IP/00/148 11.2.2000 Kommissionen godkender en aftale om bedre energiudnyttelse i 

vaskemaskiner 
IP/00/173 21.2.2000 Kommissionen godkender, at KPN og Bellsouth erhverver fælles kontrol 

med E-Plus
IP/00/183 23.2.2000 Kommissær Mario Montis reaktion på aftalen om faste bogpriser 

(Tyskland og Østrig)
IP/00/297 27.3.2000 Kommissionen afslutter undersøgelsen af den spanske virksomhed, GAS 

NATURAL
IP/00/372 12.4.2000 Kommissionen vil muligvis pålægge Telefónica Media og Sogecable 

bøder i forbindelse med fodboldrettigheder i Spanien (sag 37.652)
IP/00/409 27.4.2000 Kommissionen anlægger sag mod Frankrig i forbindelse med universelle 

tjenester 
IP/00/419 28.4.2000 Kommissionen indleder sag mod Nintendos markedsføringsmetoder 
IP/00/447 8.5.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Dynamit Nobel GmbV 

Explosivstoff- und Systemtechnik og Orica Europe LtD.
IP/00/472 12.5.2000 Kommissionen godkender EBU-Eurovisionsystemet (sag 32.150)
BIO/00/98 15.5.2000 Kommissionen undersøger konkurrencen mellem Electricité de France og 

Compagnie Nationale du Rhône på det franske elmarked
IP/00/508 23.5.2000 Kommissionen godkender aftale mellem europæiske fabrikanter af 

elmotorer 
IP/00/562 31.5.2000 Kommissionen indleder sag mod Deutsche Post AG for forstyrrelse af den 

internationale posttrafik
IP/00/589 7.6.2000 Kommissionen pålægger bøder i sag om lysinkartel (bl.a. ADM og 

Ajinomoto)
IP/00/637 20.6.2000 Kommissionen godkender Deutsche Telekoms første salg af et regionalt 

kabel-tv-net i Tyskland
IP/00/651 22.6.2000 Det nye tyske fastprissystem for bøger er ikke i strid med EU’s 

konkurrenceregler, så længe visse betingelser overholdes (Sammelrevers)
IP/00/713 5.7.2000 Kommissionen skrider ind over for Editions Nathan for at værne om 

konkurrencen inden for undervisningsmateriale
IP/00/725 6.7.2000 EU’s Førsteinstansret har stadfæstet Kommissionens beslutning mod 

Volkswagen fra januar 1998 
IP/00/766 12.7.2000 Udkast til konkurrencedirektiv
IP/00/765 12.7.2000 Kommissionen retter forespørgsler til dominerende teleoperatører 

angående deres konkurrenters adgang til abonnentnettene
IP/00/781 13.7.2000 Bilpriserne i EU: stadig store forskelle
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IP/00/784 14.7.2000 Kommissionen udsender lister over banker i kartelsag
IP/00/821 24.7.2000 Kommissionen godkender et internetportal-joint venture (Vizzavi) mellem 

Vodafone, Vivendi og Canal+ på visse betingelser
IP/00/905 2.8.2000 Kommissionen godkender Callahans overtagelse af et andet af Deutsche 

Telekoms regionale kabel-tv-net
IP/00/906 3.8.2000 Kommissionen indleder sag mod Microsoft for diskriminerende 

licenspolitik og nægtelse af at meddele softwareinformation 
IP/00/908 7.8.2000 Kommissionen advarer banker i Tyskland og Nederlandene i forbindelse 

med vekselgebyrer i euroområdet
IP/00/919 8.8.2000 Kommissionen indleder sag mod Deutsche Post AG for misbrug af 

dominerende stilling
IP/00/923 11.8.2000 Kommissionen fremsender begrundet udtalelse til Luxembourg om adgang 

til infrastrukturer
IP/00/924 11.8.2000 Kommissionen indkalder yderligere kommentarer angående 

telekommunikation på Internet
IP/00/925 11.8.2000 GTO — Identrus
IP/00/932 16.8.2000 Kommissionen godkender en samarbejdsaftale mellem General Motors og 

Fiat inden for drivaggregater, fælles indkøb af bilkomponenter og andre 
fælles aktiviteter.

IP/00/1014 15.9.2000 Kommissionen skrider ind over for Triumphs forbud mod eksport af 
motorcykler

IP/00/1028 20.9.2000 Kommissionen pålægger Opel Nederland B.V. en bøde på 43 mio. EUR 
for hindring af eksport af nye biler i Nederlandene 

MEMO/00/55 20.9.2000 EU’s konkurrencepolitik og motorbrændstofsektoren
IP/00/1043 22.9.2000 Priserne på lejede telelinjer lægger stadig hindringer i vejen for eEurope
IP/00/1090 29.9.2000 Kommissionen og medlemsstaterne drøfter konkurrencepolitik i 

motorbrændstofsektoren
IP/00/1092 2.10.2000 Kommissionen udsender klagepunktsmeddelelse i kartelsag i 

bryggerisektoren i Belgien og Luxembourg
IP/00/1108 4.10.2000 Kommissionen udvider sagen mod Deutsche Post AG for misbrug af 

dominerende stilling
IP/00/1135 9.10.2000 Kommissionen godkender et patentlicensprogram til implementering af 

DVD-standarden
IP/00/1306 15.11.2000 Kommissionen vedtager evalueringsrapport om distributions- og 

serviceaftaler for motorkøretøjer efter forordning (EF) nr. 1475/95.
IP/00/1347 22.11.2000 Kommissionen fastholder kontrolundersøgelser hos italienske 

stålproducenter
IP/00/1351 23.11.2000 Kommissionen henlægger sagen om COBAT, et italiensk konsortium 

inden for indsamling, opbevaring og salg af brugte blybatterier
IP/00/1352 23.11.2000 Kommissionen tilbagetrækker bødetrusler mod Telefonica og Sogecable, 

men fortsætter undersøgelsen af deres fælles fodboldrettigheder
IP/00/1358 24.11.2000 Kommissionen mistænker den østrigske »Lombard Club« for at fastsætte 

vekselgebyrer i euroområdet
IP/00/1360 27.11.2000 Kommissionen giver grønt lys til omstrukturering af Eutelsat restructuring
IP/00/1391 30.11.2000 Kommissær Monti og direktørerne for medlemsstaternes 

konkurrencestyrelser drøfter konkurrencepolitik i motorbrændstofsektoren
IP/00/1418 6.12.2000 Kommissionen indleder sag mod B&W Loudspeakers’ 

distributionsmetoder 
IP/00/1449 13.12.2000 Kommissionen vedtager tre nye beslutninger om bøder til Solvay og ICI i 

sodasagen
IP/00/1526 21.12.2000 Kommissionen pålægger JCB bøde for ulovlige distributionsaftaler og 

distributionsmetoder
IP/01/1 3.1.2001 Unisource
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G — Domstolens og Førsteinstansrettens domme

1. Førsteinstansretten

Sag Parter Dato Offentliggjort
T-241/97 Stork Amsterdam BV mod Kommissionen 17.2.2000 EFT C 102 , 8.4.2000, s. 20
T-25/95
T-26/95
T-30/95
T-31/95
T-32/95
T-34/95
T-35/95

Cimenteries CBR SA
Cembureau Association européenne du ciment
Fédération de l’industrie cimentière belge ASBL
Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI)
Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC)
Ciments luxembourgeois SA
Dyckerhoff AG

15.3.2000 EFT C 122, 8.4.2000, s. 18-
19-20

T-36/95
T-37/95
T-38/95
T-39/95
T-42/95
T-43/95
T-44/95
T-45/95 og
T-46/95
T-48/95
T-50/95
T-51/95
T-52/95
T-53/95
T-54/95
T-55/95
T-56/95
T-57/95
T-58/95
T-59/95

T-60/95
T-61/95
T-62/95
T-63/95
T-64/95
T-65/95
T-68/95
T-69/95
T-70/95
T-71/95
T-87/95
T-88/95
T-103/95 og
T-104/95

Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC)
Vicat SA
Groupe Origny SA
Ciments Français SA
Heidelberger Zement AG
Lafarge Coppée SA
Aalborg Portland A/S

Alsen AG
Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV
Unicem SpA
Fratelli Buzzi SpA
Compañia Valenciana de Cementos Portland SA
The Rugby Group plc
British Cement Association
Asland SA
Castle Cement Ltd
Heracles General Cement Company SA
Corporación Uniland SA
Agrupación de Fabricantes de Cemento 
de Espanã (Oficimen)
Irish Cement Ltd
Cimpor-Cimentos de Portugal SA
SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA
Associação Técnica da Indústria de Cimento (ATIC)
Titan Cement Company SA
Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA
Holderbank Financière Glarus AG
Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba)
Aker RGI ASA
Scancem (publ) AB
Cementir-Cementerie del Tirreno SpA
Blue Circle Industries plc
Enosi Tsimentoviomichanion Ellados
Tsimenta Chalkidos AE mod Kommissionen

T-513/93 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 
Doganali mod Kommissionen

30.3.2000 EFT C 149, 27.5.2000, s. 29

T-65/96 Kish Glass & Co. Ltd. mod Kommissionen 30.3.2000 EFT C 149, 27.5.2000, s. 29
T-77/95 Union française de l’express (UFEX), DHL 

International, Service CRIE, May Courier mod 
Kommissionen

25.5.2000 EFT C 211, 22.7.2000, s. 17

T-62/98 Volkswagen AG mod Kommissionen 6.7.2000 EFT C 273, 23.9.2000, s. 11
T-41/96 Bayer AG mod Kommissionen 26.10.2000 EFT C 95, 24.3.2001, s. 8
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2. Domstolen

T-154/98 Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, 
Monin Automobiles SA, Europe Auto Service 
(EAS) SA mod Kommissionen

26.10.2000

T-5/97 Industrie des poudres sphériques mod 
Kommissionen

30.11.2000

T-128/98 Aéroports de Paris mod Kommissionen 30.12.2000

Sag Parter Dato Offentliggjort i
C-147/97 og 
C-148/97

Deutsche Post AG og Gesellschaft für 
Zahlunssysteme mbH (GZS), (C 147/97) Citicorp 
Kartenservice GmbH (C148/97)- Præjudiciel 
forespørgsel fra Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main (Tyskland)

10.2.2000 EFT C 122, 29.4.2000, s. 2

C-395/96P og
C-396/96P

Kommissionen mod compagnie maritime belge 
transports SA (C 395/96 P), Compagnie 
maritime belge SA (C-395/96 Pand Dafra-Lines 
A/S (C 396/96 P) mod Kommissionen mfl.

16.3.2000 EFT C 149, 27.5.2000, s. 3

C-265/97P og 
C-266/97P

Coöperatieve Verening De Verenigde 
Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) mod 
Florimex BV mfl.

30.3.2000 EFT C 163, 10.6.2000, s. 30

C-286/95P Kommissionen mod Imperial Chemical 
Industries plc (ICI)

6.4.2000 EFT C 192, 8.7.2000, s. 1

C-287/95P og
C-288/95P

Kommissionen mod Solvay SA 6.4.2006 EFT C 192, 8.7.2000, s. 1

C-209/98 Sydhavnens Sten & Grus ApS og Københavns 
Kommune — Præjudiciel forespørgsel fra Østre 
Landsret (Danmark)

23.5.2000 EFT C 247, 26.8.2000, s. 1

C-258/98 Giovanni Carra mfl. — Præjudiciel forespørgsel 
fra Pretore di Firenze (Italien)

8.6.2000 EFT C 273, 23.9.2000, s. 1

C-180/98 og
C-184/98

Pavel Pavlov mfl. and Stichting Pensioenfonds 
Medische Specialisten — Præjudiciel forespørgsel 
fra Kantongerecht te Nijmegen (Nederlandene)

12.9.2000 EFT C 335, 25.11.2000, s. 2

C-222/98 Hendrik van der Woude og Stichting Beatrixoord 
— Præjudiciel forespørgsel fra Kantongerecht te 
Groningen (Nederlandene)

21.9.2000

C-298/98P Metsä-Serla Sales Oy mod Kommissionen 16.11.2000
C-297/98P SCA Holding Ltdc mod Kommissionen 16.11.2000
C-294/98P Metsä-Serla Oyj mod Kommissionen 16.11.2000
C-291/98P Sarrió SA mod Kommissionen 16.11.2000
C-286/98P Stora Kopparbergs Bergslags AB mod 

Kommissionen
16.11.2000

C-283/98P Mo och Domsjö AB mod Kommissionen 16.11.2000
C-282/98P Enso Española SA mod Kommissionen 16.11.2000
C-280/98P Moritz J. Weig GmbH & Co.KG mod Kommissionen 16.11.2000
C-279/98P Cascades SA mod Kommissionen 16.11.2000
C-248/98P NV Koninklijke KNP BP mod Kommissionen 16.11.2000
C-214/99 Neste Markkinointi Oy mod Yötuuli Ky mfl. 6.12.2000
C-344/98 Masterfoods Ltd. mod HB Ice Cream Ltd

og HB Ice Cream Ltd. mod Masterfoods Ltd
14.12.2000
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II — FUSIONSKONTROL: RÅDETS FORORDNING (EØF) NR. 4064/89 
OG EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 66

A — Sammendrag af beslutninger efter artikel 6, stk. 1, 
og artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

1. Fusioner godkendt på visse betingelser efter fusionsforordningens artikel 6, stk. 1

Generali/INA

Kommissionen stillede en række betingelser for sin godkendelse af, at Generali, som er aktiv i
forsikringssektoren både i Italien og i andre lande, overtog et af de største italienske forsikringsselskaber,
INA. Generali skulle således afhænde sine kontrollerende interesser i tre datterselskaber i
livsforsikringssektoren og sine aktier i forsikringsselskabet Fondiaria. INA skulle afhænde sine
kontrollerende interesser i bankforsikringsselskabet Bnl Vita og i Banco di Napoli. De
konkurrenceproblemer, som denne fusion rejste, blev forværret af et betydeligt personsammenfald, idet
nogle direktører i Generali og INA også var bestyrelses- eller direktionsmedlemmer i nogle af de
konkurrerende livsforsikringsselskaber. Både Generali og INA afgav tilsagn om at eliminere disse
personsammenfald for at forhindre en samordning af de pågældende selskabers konkurrenceadfærd. 

Shell/BASF

I Shell/BASF (28) (Nicole-projektet) var der tale om et joint venture, hvori parterne agtede at samle alle
Montells, Targors og Elenacs verdensomspændende interesser inden for polypropylen (»PP«) og
polyethylen. Dette joint venture blev godkendt efter en fase 1-undersøgelse, efter at parterne havde
afgivet en række tilsagn. 

Sammenlægningen af de to virksomheders aktiviteter rejste horisontale konkurrenceproblemer på
markederne for licenser på PP-teknologi, PP-harpikser og PP-forbindelser, som blev løst ved tilsagn om
at afhænde en betydelig produktionskapacitet inden for PP-harpikser og -forbindelser samt sælge
BASF’s interesser inden for PP-teknologilicenser (Novolen). 

BASF ejer desuden en række patenter på den næste generation af PP-katalysatorer (metallocener) og
ville i kraft af denne patentbeholdning være stærk nok til at forhindre andre i at markedsføre
metallocenkatalysatorer. Kommissionen fandt, at kombinationen af denne stærke patentbeholdning og
den position, som det nye joint venture ville få inden for de traditionelle katalysatorer (Ziegler-Natta) og
katalysatorteknologi, ville have forstærket parternes dominans yderligere. For at løse disse problemer
afgav parterne tilsagn om en række foranstaltninger, bl.a. meddelelse af licens på disse patentrettigheder
og afkald på at hævde patentrettighederne, således at det nye joint venture ikke vil kunne lægge
hindringer i vejen for udvikling af metallocenkatalysatorer. 

Parterne foreslog en form for »pendulvoldgift«, som efter Kommissionens opfattelse giver dem
incitament til at afgive fair og rimelige tilbud og kan hjælpe med til at få løst komplicerede
forhandlingsproblemer rimeligt og uden at lægge byrder på Kommissionen. 

¥28∂ M.1751.
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Vodafone/Mannesmann (29)

Af Kommissionens undersøgelser i denne sag fremgik, at der er ved at udvikle sig en efterspørgsel efter
såkaldte sømløse paneuropæiske tjenester fra internationalt mobile kunder. Navnlig store virksomheder
med omfattende aktiviteter på tværs af grænserne i Europa har et større behov for disse avancerede
tjenester end andre abonnentkategorier. Disse nye tjenester omfatter hovedsageligt paneuropæiske tilbud
på mobile tjenester via Internet og trådløse personkaldetjenester, hovedsageligt via mobile portaler på
Internet.

Et meget afgørende element i forbindelse med de avancerede paneuropæiske tjenester er operatørernes
evne til præcist at lokalisere deres kunder, når disse befinder sig uden for deres egne nets rækkevidde.
Med de eksisterende GSM-net er det ikke muligt, men ved hjælp af nye teknologier som f.eks. GPRS,
EDGE og CAMEL vil operatørerne kunne sammenkøre hinandens net, således at de kan levere disse
tjenester »sømløst«. Disse teknologier åbner også mulighed for en langt hurtigere overførsel af
information og data (også indhold) gennem de forskellige net. Men for at kunne tilbyde sømløse tjenester
er operatørerne nødt til at nå til enighed om ændringer af de eksisterende netkonfigurationer,
centraliserede managementløsninger og fordeling af omkostninger og indtægter. Efter fusionen vil den
nye enhed få en enestående dækning på fællesmarkedet, idet den vil eje mobiloperatører i otte
medlemsstater og være medejer af mobiloperatører i tre medlemsstater. Desuden har den et
kundegrundlag, som ingen af konkurrenterne kan måle sig med (næsten dobbelt så mange kunder som
dens nærmeste konkurrent alene i Europa). I kraft af sit store dækningsområde måtte den nye enhed
antages at ville få en enestående position, når det drejer sig om at opbygge et integreret net, der hurtigt vil
åbne mulighed for at levere avancerede sømløse paneuropæiske tjenester, i hvert fald i de medlemsstater,
hvor den nye enhed har enekontrol med operatørerne. Det vil dens konkurrenter på grund af deres spredte
dækning og vanskelighederne ved at integrere deres net til et sømløst net ikke kunne gøre på kort til
mellemlang sigt (gennemsnitligt 3-5 år). Netop dette aspekt rejste alvorlig tvivl om fusionens
forenelighed med fællesmarkedet. 

De tilsagn, der blev accepteret, gik ud på (i) opløsning af Orange Plc-fusionen, således at Orange herefter
bliver en selvstændig virksomhed med alle sine datterselskaber, med det formål at imødegå
konkurrenceproblemerne på det britiske og det belgiske mobiltelefonmarked, (ii) adgang for andre
mobiloperatører til at levere paneuropæiske avancerede sømløse tjenester til deres kunder ved brug af
den fusionerede virksomheds integrerede net. På grund af den hurtige udvikling i denne sektor,
meddelelsen af licenser på UMTS af tredje generation og sandsynligheden for, at konkurrenterne vil søge
at opbygge alternative infrastrukturer, blev tilsagnene begrænset til en periode på tre år. 

Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham og Pfizer/Warner-Lambert

Den nye enhed, der fremkommer efter fusionen mellem Glaxo Wellcome og SmithKline Beecham,
bliver verdens største medicinalkoncern med 7,3 % af salget i hele verden. Transaktionen rejste
problemer med dominerende stilling på adskillige terapeutiske områder, men parterne afgav en
omfattende række tilsagn. Problemerne drejede sig om flere vigtige terapeutiske grupper, og den nye
enhed ville have fået meget store markedsandele, op til tæt ved 100 %, på tre markeder: antivirale
præparater, med undtagelse af hiv-midler (J5B), topiske antiviruspræparater (D6D) og antiemetika
(A4A). Der var også alvorlig tvivl med hensyn til cefalosporiner (J1D) i Spanien. Desuden fremgik det af
Kommissionens undersøgelse, at parternes position inden for asthmamedicin (COPD) kunne blive
yderligere forstærket på grund af de produkter, de hver især har under udvikling. Parterne afgav

¥29∂ M.1795.
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imidlertid en række tilsagn, der eliminerede eller i betydelig grad mindskede overlapningen mellem dem
på disse markeder, og gik ud på afhændelser inden for rammerne af en licensaftale og meddelelse af
licenser.

Godkendelsen af fusionen mellem de amerikanske medicinalfirmaer Pfizer Inc. og Warner-Lambert Inc.,
der skabte en af verdens største medicinkoncerner med indtægter på i alt 27,7 mia. USD, kom også, efter
at virksomhederne løste de konkurrenceproblemer, Kommissionen havde påvist på en række terapeutiske
områder. Der var tre markeder for humanmedicin, hvor den fusionerede enhed — Pfizer Inc. — ville
have fået meget store markedsandele. Der var tale om Alzheimer-medicin (N7D) i Østrig, Belgien,
Finland, Grækenland, Luxembourg, Spanien og Sverige, calciumantagonister (C8A) i Østrig og
antihelmintika, undtagen schistomenmidler (P1B), i Tyskland og Østrig. For hver af disse produkttyper
afgav parterne tilsagn om afhændelser og meddelelse af licenser, der eliminerede enhver overlapning.

European Aeronautic, Space and Defence Company (EADS) 

Kommissionen har givet betinget godkendelse til etableringen af EADS, hvori det tyske selskab
DaimlerChrysler AG, det franske selskab Lagardère SCA, den franske stat og det spanske selskab
Sociedad Estatal de Participationes Industriales (SEPI) har sammenlagt deres aktiviteter i luftfarts, —
tele-, rumfarts- og forsvarssektoren. 

På markederne for store trafikfly og militærfly så transaktionen ikke ud til at rejse nogen problemer.
Inden for store trafikfly forbliver konkurrenceforholdene på hovedkontrahentniveau uændrede, eftersom
BAe Systems beholder sin vetoret i forbindelse med alle strategiske beslutninger inden for det
europæiske Airbus-konsortium, og der ikke er nogen tegn på, at transaktionen vil skabe en dominerende
stilling på de forudgående udstyrsmarkeder. På markederne for forsvarsprogrammer vil parterne fortsat
stå over for nationale forsvarsministerier med en stærk forhandlingsposition, og på eksportmarkederne,
hvor konkurrencen ser ud til at være verdensomspændende, vil parterne fortsat være udsat for
konkurrence fra større, især amerikanske leverandører af forsvarsmateriel som Lockheed-Martin,
Raytheon og Boeing. Derimod rejste overførslen af CASA’s rumaktiviteter konkurrenceproblemer på to
markeder for satellitudstyr, nemlig inden for de centralrør, som satellitterne er samlet om, og
antennereflektorer, som primært anvendes i kommunikationssatellitter til kommercielle og militære
formål. Aérospatiale Matra-datterselskabet Aérospatiale-Matra Lanceurs (»AML«) er den førende
europæiske producent af disse produkter og har markedsandele på omkring 70 % på nogle
markedssegmenter, og meget tyder på, at CASA er det bedste alternativ til AML. Der var derfor risiko
for, at transaktionen ville resultere i en dominerende stilling på disse to markeder. Desuden påviste
Kommissionen også konkurrenceproblemer inden for militære kommunikationssatellitter i Frankrig.
Problemerne på dette marked skyldtes for det første, at de eneste leverandører er Matra Marconi Space,
som er et datterselskab af Matra og Marconi, samt Alcatel Space Industries, for det andet, at Alcatel
Space Industries køber sine centralrør og antennereflektorer hos parterne, og for det tredje, at der som
følge af transaktionens virkninger inden for centralrør og antennereflektorer var risiko for, at Alcatel
Space ikke længere ville være i stand til at købe disse produkter på konkurrencedygtige vilkår. Der var
derfor frygt for, at den fusionerede enhed ville være i stand til at udelukke Alcatel Space Industries fra
markedet og derved blive den eneste leverandør til det franske forsvarsministerium. 

Som en løsning på disse konkurrenceproblemer afgav parterne en række tilsagn, der gik ud på, at
Aérospatiale-Matra Lanceurs foretog to afhændelser, der ville sætte køberen i stand til uafhængigt og
rentabelt at konstruere, fremstille og sælge antennereflektorer og centralrør til satellitter.
Afhændelsespakken omfattede også de relevante intellektuelle ejendomsrettigheder, overførsel af
medarbejdere eller — såfremt køberen foretrak dette — ydelse af teknisk bistand og specialværktøj. 
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France Telecom/Orange

Efter at Kommissionen havde godkendt Vodafone Airtouch’s overtagelse af tyske Mannesmann i april
på betingelse af, at Orange blev afhændet, således at der ikke opstod konkurrenceproblemer som følge af
overlapning på det belgiske og det britiske marked for mobiltelefontjenester, gik France Telecom ind på
at overtage Orange. Denne nye transaktion gav anledning til horisontale overlapninger på markedet for
mobiltelekommunikationstjenester i Belgien, hvor France Telecom har datterselskabet Mobistar, og
Orange desuden har et joint venture med KPN, KPN Orange. Denne overlapning ville have givet France
Telecom en samlet markedsandel på over 30 % på det belgiske mobiltelefonmarked. Med overtagelsen
ville den tredje mobiloperatør i Belgien blive absorberet, hvorefter Proximus og Mobistar ville stå tilbage
som de eneste på markedet. For at forhindre, at der opstod et duopol på det belgiske marked, tilbød
France Telecom/Orange at afhænde deres interesser i KPN Orange til en uafhængig tredjemand. 

Vodafone Vivendi/Canal+: internetportal-joint venture (Vizzavi)

Kommissionen kunne godkende, at Vodafone, Vivendi og Canal+ gik sammen i et joint venture
(Vizzavi) inden for internetportaler, efter at parterne havde afgivet tilsagn, der sikrede konkurrerende
internetportaler lige adgang til moderselskabernes settopbokse og mobil-håndsæt (for nærmere
enkeltheder henvises til Del I, nr. 168-169). 

Rexam/American National Can

Denne fusion, hvor den britisk baserede fødevareemballagekoncern Rexam Plc ønskede at overtage
American National Can, der producerer dåser til drikkevarer, rejste problemer med hensyn til
dominerende stilling på to regionale geografiske markeder, nemlig i Nord- og Sydeuropa. Før fusionen
var der i EU fire store dåseproducenter, Rexam, American Can, Continental Can og Carnaud MetalBox. 

I Nordeuropa ville fusionen have skabt et duopol mellem Rexam/ANC og Continental Can, der
tilsammen ville have tegnet sig for 80 % af markedet, med symmetriske markedsandele,
omkostningsstrukturer, kapacitet og overskudskapacitet. Det ville have åbnet mulighed for en
konkurrenceskadelig samordning på dette marked, der er præget af vigende væksttendenser, ensartede
produkter og gennemsigtighed, ingen større teknologisk udvikling og en konkurrerende leverandør med
kapacitetsproblemer.

For at løse disse problemer har fusionsparterne tilbudt at afhænde to af deres anlæg, der producerer til det
nordeuropæiske marked, til en uafhængig tredjemand. Det vil eliminere symmetrien i kapacitet og
overskudskapacitet, og en stiltiende samordning mellem de to førende leverandører vil ikke være mulig
på længere sigt. I Sydeuropa, hvor den fusionerede virksomhed ville være blevet den dominerende
udbyder, har parterne også tilbudt at afhænde et anlæg. Dette tilsagn eliminerede overlapningen mellem
parterne og genoprettede den situation, der bestod før fusionen i dette geografiske område. 

Volvo/Renault Vehicules Industriels 

Ved Volvos overtagelse af Renault Vehicules Industriels (»RVI«) var et af de største problemer, at Volvo
efter forbuddet mod den planlagte fusion mellem Volvo og Scania fortsat er en af hovedaktionærerne i
Scania. På samme måde har RVI et joint venture, Irisbus, sammen med Iveco (Fiat-koncernen) inden for
produktion og salg af busser. Men i forbindelse med overtagelsen af RVI har parterne afgivet tilsagn om
at eliminere disse forbindelser til Scania og Iveco inden for en bestemt frist. Desuden har de også afgivet



FUSIONSKONTROL 181

KONK. BERETN. 2000

tilsagn om at eliminere den overlapning inden for busaktiviteterne i Frankrig, som transaktionen ville
medføre. 

I Finland ville Volvo have fået en samlet markedsandel på 55 % inden for tunge lastbiler. RVI opererer
imidlertid primært via et omfattende samarbejde med den finske lastbilfabrikant Oy Sisu AB (»Sisu«),
som RVI har et joint venture med, RS Hansa Auto OY (»Hansa«). Parterne har afgivet tilsagn om, at
RVI’s andel i Hansa vil blive afhændet inden for en bestemt frist. Dette tilsagn løser konkurrencepro-
blemerne på det finske marked for tunge lastbiler. På alle de andre markeder vil den fusionerede enhed
fortsat være udsat for effektiv konkurrence fra flere veletablerede konkurrenter. (30)

Unilever/Bestfoods

Kommissionen har givet grønt lys til det nederlandske/amerikanske selskab Unilevers overtagelse af det
amerikanske selskab, Bestfoods, efter at parterne havde givet betydelige indrømmelser for at imødegå
konkurrenceproblemerne. De to selskaber overlapper hinanden inden for produktion og distribution på et
stort antal nationale levnedsmiddelmarkeder, både i detailhandelen og inden for leverancer til
restaurationssektoren i EØS. Der blev bl.a. afgivet tilsagn om at afhænde et betydeligt antal mærker som
f.eks. Lesieur, Royco og Oxo. Afhændelserne anslås målt efter den årlige detailomsætning at have en
værdi i en størrelsesorden på omkring 500 mio. EUR. 

Overtagelsen ville have ført til overlapninger på tæt ved 150 nationale fødevarerelaterede markeder.
Inden for detailhandelen, hvor kunderne primært er supermarkeder og dagligvarebutikker, har Unilever
og Bestfoods overlappende aktiviteter, der ville have rejst konkurrenceproblemer på markederne for
pulversuppe og suppeterninger, tilbehørsretter i tørform, kolde saucer, varme saucer (i flydende og fast
form), marmelade og andre produkter som f.eks. bouillon. Næsten alle EØS-lande var berørt. 

Transaktionen ville også have rejst konkurrenceproblemer inden for leverancer til restaurationsbranchen,
dvs. leverancer til bl.a. hoteller, fritidsklubber, caféer og restauranter. Den ville således have rejst
problemer i de nordiske lande (på markederne for pulversupper og varme saucer i Finland, Sverige og
Danmark og på markederne for bouillon i Sverige og Danmark) samt i Irland (markederne for varme
saucer i fast form) og Det Forenede Kongerige (saucer i fast form og bouillon). 

For at imødekomme Kommissionens indsigelser angående de ovennævnte markeder afgav Unilever
tilsagn om at afhænde en række store mærker, nemlig Lesieur, Batchelors, McDonnells, Blå Bånd,
Royco og Oxo. Disse afhændelser vil omfatte alle de produkter, der i dag sælges under disse mærker,
både i detailhandelen og til restaurationsbranchen. Desuden er der skabt sikkerhed for, at køberen ikke
blot får den markedsandel, de forskellige mærker for øjeblikket har, men også den fulde værdi af mærket. 

Vivendi/Canal+/Seagram

I oktober godkendte Kommissionen, at det franske tele- og medieselskab Vivendi og dets datterselskab
Canal+ overtog canadiske Seagram. Transaktionen havde mærkbare virkninger på tre markeder, nemlig
markedet for betalings-tv, det nye paneuropæiske marked for portaler og det nye marked for
onlinemusik. 

¥30∂ I Frankrig har RVI f.eks. mistet markedsandele siden 1994. Disse markedsandele er hovedsageligt blevet overtaget af
DAF, der har tredoblet sin markedsandel i denne periode. I dag findes alle de andre europæiske lastbilfabrikanter i
Frankrig, med markedsandele på mellem 6 % og 16 %. 
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På markedet for betalings-tv fandt Kommissionen, at Europas største betalings-tv-operatør ville få
styrket sin dominerende stilling i flere lande i kraft af den eksklusive adgang, Canal+ måtte ventes at få
til populære spillefilm produceret og koproduceret af Universal. 

Vivendi tilbød en række tilsagn, bl.a. gående ud på at give konkurrenter adgang til Universals
filmproduktion og -koproduktion. I særdeleshed afgav parterne tilsagn om ikke at give Canal+
førstefremvisningsrettigheder til mere end 50 % af Universals film. Dette tilsagn dækker landene
Frankrig, Belgien, Italien, Nederlandene, Spanien og de nordiske lande, og det gælder i fem år. Vivendi
afgav også tilsagn om at afhænde sine interesser i det britiske betalings-tv-selskab BSkyB, der har
forbindelser til et af de førende amerikanske filmstudier, Fox. 

Kombinationen mellem Universals musikindhold og Vivendis multiadgangsportal, Vizzavi, rejste også
alvorlige problemer med hensyn til skabelse af en dominerende stilling på det paneuropæiske marked for
portaler og det marked for onlinemusik, der er ved at udvikle sig. For at løse disse problemer tilbød
Vivendi at give konkurrerende portaler adgang til Universals onlinemusikindhold i fem år. 

B — Sammendrag af beslutninger efter artikel 8 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 4064/89

1. Fusioner godkendt uden betingelser efter fusionsforordningens artikel 8, stk. 2

Pirelli/BICC

Efter en tilbundsgående undersøgelse gav Kommissionen grønt lys til, at den italienske Pirelli-koncerns
kabeldivision, Pirelli Cavi e Sistemi, overtog BICC Generals elkabelfabrikker i Italien og Det Forenede
Kongerige. BICC General beholder sine produktionsanlæg i Spanien og Portugal. De markeder, der blev
berørt af denne transaktion, er markederne for produktion og salg af elkabler til elselskaber.
Kommissionen fastslog, at der fandtes særskilte markeder for elkabler til lav- og mellemspænding, der
bruges til eldistribution, og kabler til høj og ekstra høj spænding, der bruges til eltransmission. 

Det afgørende spørgsmål var, hvordan det geografiske marked skulle defineres, nærmere betegnet om
konkurrencen foregår på nationalt eller europæisk plan. Af undersøgelserne fremgik det, at
producenterne i Europa er i stand til at levere deres kabler i forskellige EU-lande, eftersom produkthar-
moniseringen er meget fremskreden og transportomkostningerne relativt lave. Elselskaberne er også i
stand til at købe kabler hos udenlandske leverandører. Ud over Pirelli/BICC findes der mindst fire andre
store kabelproducenter (Alcatel, ABB, NKT og BICC Generals andre produktionsanlæg i Spanien og
Portugal) såvel som flere mindre producenter (f.eks. Brugg og Sagem). Transmissionsnetoperatører
aftager store mængder og står stærkt i forhandlingerne med leverandørerne.

Kommissionen undersøgte også, om Pirelli muligvis ville få en kollektivt dominerende stilling sammen
med den næststørste kabelproducent, Alcatel, inden for elkabler til både lav- og mellemspænding og høj
og ekstra høj spænding, men fandt ingen afgørende tegn på en bevidst parallel adfærd. Virksomhedernes
markedsandele er asymmetriske, markedet er præget af lidet hyppige udbud og ringe
prisgennemsigtighed. Desuden har kabelproducenterne inden for kabler til høj og ekstra høj spænding et
stærkt incitament til at konkurrere med hinanden på grund af strukturerne i udbudsprocessen, hvor
elselskaberne ofte vælger at tildele hele kontrakten til den lavest bydende. Markederne for elkabler til
lav- og mellemspænding udviser heller ikke tendenser til en bevidst parallel adfærd, eftersom der findes
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flere mindre leverandører (»nichefirmaer«), der vil kunne bruges som alternative leverandører, hvis de to
førende virksomheder skulle hæve priserne. Disse producenter kunne også dække behovet hos regionale
elselskaber, hvis indkøbsstyrke ikke er så stor som de nationale netoperatørers. Af disse grunde
konkluderede Kommissionen, at fusionen ikke ville føre til skabelse eller styrkelse af nogen
dominerende stilling, hverken i form af enedominans eller i form af kollektiv dominans, på markederne
for elkabler med lav- og mellemspænding samt elkabler med høj og ekstra høj spænding til
energiforsyningsselskaberne. 

Boeing/Hughes

Boeing Companys overtagelse af Hughes Electronics Corporations aktiviteter på satellitområdet blev
godkendt efter en tilbundsgående undersøgelse. Kommissionen fastslog, at HSC fortsat ville være udsat
for konkurrence fra andre store primærleverandører af satellitter som f.eks. Lockheed Martin, S/S Loral,
Alcatel Space Industries og Astrium.

Boeing sælger navigationssatelliter og har omfattende aktiviteter inden for satellitopsendelse med sine
Delta-raketter, og Boeing har desuden interesser i Sea Launch, som er en anden satellitraketoperatør.
Hughes, der er et datterselskab af General Motors, er verdens førende fabrikant af kommercielle
geostationære kommunikationssatellitter (»GEO-satellitter«), med markedsandele på omkring 35-40 %.
Hughes producerer også visse former for satellitudstyr og leverer satellitbaserede kommunikations- og
betalings-tv-tjenester. Med denne transaktion vil parternes aktiviteter inden for satellitkonstruktion blive
lagt sammen, og den vil resultere i en vertikal integration mellem Hughes’ satellitaktiviteter og Boeings
satellitopsendelsesaktiviteter. 

Kommissionens undersøgelser viste, at HSC’s position ikke ville blive nævneværdigt styrket efter
transaktionen, for eftersom HSC blev udskillet fra Hughes-koncernen, ville HSC ikke i større omfang få
nye muligheder, men ville måske i stedet miste Hughes’ satellitoperatørkunder (PanAmSat, DirecTV og
Hughes Network Systems), der tegnede sig for tæt ved 45 % af HSC’s satellitordrer i årene mellem 1997
og 1999. 

Kommissionen så også på, om parterne kunne få Hughes’ kunder til at vælge Boeing som
opsendelsesoperatør ved at gøre det dyrere at bruge andres raketter til at opsende HSC’s satellitter end
Boeings raketter. Der var også frygt for, at Hughes kunne påvirke valget af opsendelsesraket til Boeings
fordel i forbindelse med Delivery In Orbit-kontrakter. Kommissionens omfattende rundspørge blandt
kunderne viste, at HSC tværtimod sandsynligvis ville miste kontrakter, hvis selskabet forsøgte at gøre det
dyrere at bruge dets satellitter sammen med andre opsendelsesraketter end Boeings.

2. Fusioner godkendt på visse betingelser efter fusionsforordningens artikel 8, stk. 2 

TotalFina/Elf

Med TotalFinas overtagelse af Elf Acquitaine opstod verdens fjerdestørste oliekoncern, og der var
desuden tale om en fusion mellem de to førende aktører på et nationalt marked. Kommissionens opgave
bestod i at påvise og eliminere såvel aktivitetsoverlapninger som flaskehalse, der kunne sætte den nye
enhed i stand til at dominere markedet i kraft af kontrol med importlogistik, transport og distribution af
raffinerede olieprodukter. En anden grund til at analysere denne transaktion meget nøje var, at den måtte
ventes at få betydelige virkninger på vigtige forbrugermarkeder. 
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Med hensyn til engrossalg af motorbrændstof og fyringsolie samt kontrol med »logistikkæden« fremgik
det af Kommissionens analyse, at den planlagte fusion ville have ført til, at et enkelt integreret
olieselskab ville komme til at sidde på 55 % af raffineringskapaciteten og en tilsvarende andel af
markederne for motorbrændstof og fyringsolie og samtidig ville kontrollere de fleste franske
importdepoter og de tre største rørledninger, der forsyner alle egne af Frankrig, og desuden ville have en
betydelig andel af de lokale olielagre. Denne kombination ville have givet TotalFina/Elf en meget
betydelig markedsstyrke, som hverken aftagerne (supermarkeder og store endelige forbrugere) eller
konkurrenterne i olieindustrien ville have kunnet anfægte. Det ville have sat TotalFina/Elf i stand til at
hæve priserne, i første omgang på engrosmarkederne, og efter således at have svækket supermarkederne
i konkurrencen, derefter på markederne for detailsalg af motorbrændstof og fyringsolie. TotalFina måtte
derfor afhænde en stor del af sine investeringer i transport- og lagerinfrastrukturer for at opnå
Kommissionens godkendelse af denne fusion. 

Inden for salg af brændstof på motorveje fremgik det af Kommissionens undersøgelser, at konkurrencen,
som allerede var svækket efter fusionen mellem TotalFina og Elf, praktisk taget ville blive elimineret,
hvis de to selskaber kom til at sidde på tæt ved to tredjedele af markedet. I lyset af Kommissionens
kraftige indsigelser tilbød TotalFina at opgive 70 tankstationer. 

Kommissionen fandt også, at LPG-markedet allerede var stærkt koncentreret, og at den nye enhed efter
fusionen ville få en dominerende stilling på markedet — navnlig ville dens kontrol med
logistikinfrastrukturerne til import, oplagring og aftapning (af flaskegas) overalt i Frankrig gøre den helt
uafhængig og uden behov for at udveksle infrastrukturadgang med konkurrenterne, hvilket ellers er
normalt i denne branche. De franske LPG-infrastrukturer er præget af kapacitetsproblemer, navnlig om
vinteren, hvor efterspørgslen er størst, hvilket gør det vanskeligt for en konkurrent at øge sine leverancer,
hvis den dominerende koncern hæver sine priser. I tilfælde af kraftige prisforhøjelser fra den
dominerende udbyders side vil det formentlig være i de andre udbyderes interesse at følge trop i stedet
for at risikere en konfrontation. TotalFina tilbød endelig at afhænde hele Elf Antargaz, hvorved enhver
overlapning mellem Totals og Elfs LPG-aktiviteter elimineres.

For at forhindre den fusionerede enhed i at få fuldstændig kontrol med salg af jetbrændstof i Lyon og
Toulouse lufthavne har TotalFina afgivet tilsagn om at sælge sin 50 %-andel i de infrastrukturpools,
selskabet overtager sammen med Elf. 

AOL/Time Warner

Denne fusion vil skabe den første vertikalt integrerede leverandør af internetindhold, som vil distribuere
musik, nyheder, film osv. tilhørende TW via AOL’s distributionsnet. I kraft af sine strukturforbindelser
og visse bestående kontraktarrangementer med Bertelsmann ville AOL/TW også få fortrinsadgang til
Bertelsmann-indhold og specielt til Bertelsmanns store musikbeholdning. AOL/TW ville dermed have
fået kontrollen med den førende kilde til musikrettigheder i Europa, hvor TW og Bertelsmann tilsammen
sidder på omkring en tredjedel af markedet.

For at imødegå de konkurrenceproblemer, transaktionen rejste, tilbød parterne en række tilsagn, der i
sidste instans tager sigte på at bryde forbindelserne mellem Bertelsmann og AOL. I særdeleshed har
AOL og Bertelsmann indført en ordning, hvor Bertelsmann gradvis skal trække sig ud af AOL Europe og
det franske joint venture AOL Compuserve. Desuden vil parterne i mellemtiden tage skridt til at sikre, at
AOL og Bertelsmann handler uafhængigt af hinanden indtil Bertelsmanns endelige udtræden. Specielt
vil AOL/Time Warner ikke handle på en sådan måde, at der kun bliver online-adgang til Bertelsmanns
musik via AOL, eller at musikindholdet formateres i et format, der kun kan afspilles på en AOL-afspiller. 
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Kommissionen konkluderede, at når Europas største medieselskab — og navnlig dets førende
musikenhed, BMG — således bliver frit stillet og kan konkurrere uafhængigt, vil AOL/TW inden for
musikrettigheder ikke have den kritiske størrelse, der skal til for at kunne dominere markedet. 

Air Liquide/BOC

I Air Liquide/BOC identificerede Kommissionen særskilte produktmarkeder i industrigassektoren på
basis af gastype og distributionsmåde og afgrænsede de relevante markeder til tonnagemarkedet,
bulkmarkedet og flaskemarkedet. Kommissionen tog hensyn til samspillet mellem disse markeder, der
f.eks. indebærer, at en stærk stilling på tonnagemarkedet ofte vil give konkurrencefordele på
bulkmarkedet og omvendt. 

Tonnagemarkedet blev fundet at omfatte hele EØS. På dette marked ville parterne have fået en
dominerende stilling. Parterne afgav imidlertid tilsagn, som løste de af Kommissionen påviste
konkurrenceproblemer. 

Det geografiske marked for gas solgt i bulk og på flaske (med undtagelse af visse gasser med stor renhed
og af høj værdi) blev anset for at være et nationalt marked, hovedsageligt på grund af forskelle i priser,
markedsstrukturer og distributionsmåder i medlemsstaterne. Transaktionen ville have styrket den
dominerende stilling, som Air Liquide indtager i Frankrig, og BOC indtager i Det Forenede Kongerige
og Irland på nogle markeder for gas i bulk og på flaske. Da fusionen ville betyde en sammenlægning af
dominerende stillinger i nabolande på disse markeder, var der desuden risiko for, at en enkelt virksomhed
i al evighed ville komme til at dominere et meget udstrakt område. Den løsning, der blev foreslået på
disse problemer, tog sigte på at sikre en effektiv åbning af de hidtidige hjemmemarkeder for konkurrence
via afhændelser af anlæg navnlig i Det Forenede Kongerige og Frankrig. Det årlige salg fra de anlæg, der
afhændes, lå i en størrelsesorden svarende til omkring halvdelen af den markedsandel, Air Liquide ellers
ville have fået. 

På markederne for heliumgas og specialgasser til elektronikindustrien, der blev fundet mere omfattende
end nationale markeder, truede fusionen med at skabe en kollektivt dominerende stilling mellem Air
Products (der ligesom Air Liquide havde budt på BOC, således at BOC’s aktiver skulle deles mellem de
to selskaber efter transaktionens gennemførelse). Disse problemer blev løst gennem afhændelser af
kontrakter på leverancer af flydende helium fra Rusland og Polen, adgang til Air Liquide/ BOC’s
indkøbsaftaler i USA samt en fastfrysning af Air Liquides kontrol (sammen med Air Products og i sidste
instans sammen med den algeriske regering) med de vigtige forsyninger fra Algeriet. Hvad angår den
kollektivt dominerende stilling, fusionen ville have ført til på markedet for specialgasser til
elektronikindustrien, blev der afgivet tilsagn om afhændelse af Air Liquides påfyldningsanlæg i Frankrig
samt om at give tredjemand adgang til licenser på BOC’s patentbeskyttede teknologi via en uafhængig
patentadvokat. I sidste instans kom denne fusion imidlertid ikke i stand.

Linde/AGA

De konklusioner, Kommissionen havde draget i Air Liqide-sagen med hensyn til definitionen af
produktmarkeder og geografiske markeder for tonnage-, bulk- og flaskegasser, blev bekræftet i den
parallelle sag Linde/AGA. Tilsagnene gik her ud på afhændelser på markederne for bulk- og flaskegasser
i Nederlandene og Østrig. 
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VEBA/VIAG

Fusionen mellem de tyske koncerner VEBA og VIAG vil sammen med fusionen mellem RWE og VEW,
som samtidig blev behandlet af Bundeskartellamt, ændre situationen i den tyske elindustri, navnlig i de
sammenkoblede net. I sin oprindelige form ville fusionen mellem VEBA og VIAG have ført til et
dominerende duopol mellem VEBA/VIAG på den ene side og RWE/VEW på den anden på markedet for
elforsyning via de sammenkoblede net. Efter fusionen ville PreussenElektra AG (VEBA) og Bayernwerk
AG (VIAG) sammen med RWE/VEW have kontrolleret et godt stykke over 80 % af dette marked.

Der var en lang række strukturbetonede faktorer, der betød, at VEBA/VIAG og RWE efter fusionen i
dens oprindeligt anmeldte form ikke ville have konkurreret nævneværdigt med hinanden. Der var meget,
der tydede på, at der ville blive tale om en parallel adfærd. Blandt disse faktorer kan nævnes, at
elektricitet er et ensartet produkt, der sælges på et gennemsigtigt marked, at selskabernes
omkostningsstruktur var nogenlunde ens på grund af nogenlunde samme sammensætning af kraftværker,
at de desuden drev flere store kraftværker i fællesskab, at der var talrige indbyrdes relationer mellem
VEBA/VIAG og RWE, at der kun kunne forventes en ringe vækst i efterspørgslen, og at produktet
udmærker sig ved en lav priselasticitet.

Desuden ville duopolet mellem VEBA/VIAG og RWE eller RWE/VEW ikke være udsat for nogen
nævneværdig konkurrence. Ud over duopolets ekstremt høje markedsandel hæftede Kommissionen sig
ved, at bortset fra EnBW vil intet andet elselskab med sammenkoblede net have været uafhængigt af
duopolselskaberne. Duopolet ville have kontrolleret langt størsteparten af den installerede
elproduktionskapacitet, næsten hele den frie produktionskapacitet og langt størsteparten af
transmissionsnettet i Tyskland. Desuden var markedet præget af betydelige adgangsbarrierer, navnlig
hvad angår etablering af ny kapacitet og import. 

For at imødekomme Kommissionens indsigelser tilbød VEBA/VIAG at afhænde en lang række
interesser i andre virksomheder og ændre nogle af de rammevilkår, der gælder på elektricitetsmarkedet.
Tilsvarende tilsagn blev af RWE/VEW afgivet over for Bundeskartellamt. VEBA/VIAG’s og
RWE/VEW’s tilsagn sikrer, at de vigtigste forbindelser mellem de to store koncerner bliver brudt,
navnlig som følge af salget af deres interesser i det østtyske sammenkoblede selskab Vereinigte
Energiewerke AG (VEAG) og brunkulsproducenten LAUBAG. VEAG bliver derigennem uafhængig af
de store sammenkoblede vesttyske selskaber, som vil være nødt til at tage VEAG alvorligt som
konkurrent. VEAG får en position på markedet svarende til VIAG’s før fusionen og bliver den
tredjestørste på det tyske marked, efterfulgt af det sydtyske selskab Energie Baden-Württemberg
(EnBW). Salget af disse interesser vil samtidig svække VEBA/VIAG’s og VEAG’s hidtidige
moderselskab RWE/VEW’s position på markedet. 

Andre forbindelser med RWE/VEW vil blive brudt gennem afhændelse af VIAG’s direkte og indirekte
interesser i VEW samt VEBA’s aktier i Rhenag Rheinische Energie AG. De resterende sammenkoblede
selskaber vil komme til at stå stærkere — tidligere havde enten VEBA eller VIAG interesser i dem, med
undtagelse af EnBW. Det gælder Hamburg-selskabet Hamburgische Electricitätswerke AG (HEW) og
Berlin-selskabet Kraft und Licht AG (BEWAG). 

VEBA/VIAG og RWE/VEW har også afgivet tilsagn om ikke at anvende det transmissionsgebyr, der går
under betegnelsen »T-komponenten«, og som skulle betales, når et energiforsyningsselskab ved
leverancer mellem de nordlige og sydlige zoner i henhold til den såkaldte Verbändevereinbarung II ikke
kan udligne de mængder, der leveres, med tilsvarende mængder i den modsatte retning. Dette tilsagn vil
føre til en betydelig forbedring af rammevilkårene for eltransmission via de net, som de to førende
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sammenkoblede selskaber driver. Desuden vil det også blive betydeligt lettere at importere fra
Skandinavien, eftersom VEBA vil frigøre en del af den kapacitet, der er forbeholdt VEBA i den danske
samkøringslinje, til brug for konkurrenter. 

Der blev også afgivet andre tilsagn på to markeder for hydrogencyanidsyreprodukter. 

AstraZeneca/Novartis

Med denne fusion, der vil resultere i verdens største plantebeskyttelsesmiddelkoncern, ville Astra-
Zeneca, der selv opstod efter en fusion mellem Astra AB og Zeneca Group PLC i foråret 1999, og
Novartis, som er resultatet af en fusion mellem Ciba-Geigy og Sandoz i december 1996, sammenlægge
deres aktiviteter inden for plantebeskyttelsesmidler i et nyt selskab, Syngenta AG, hvortil Novartis også
overfører sine aktiviteter inden for plantefrø.

Denne transaktion rejste problemer inden for et stort antal plantebeskyttelsesmidler og truede med at
skabe eller styrke en dominerende stilling på 39 markeder, herunder bl.a. markeder for svampemidler til
korn og herbicider til majs. På mange af disse markeder ville parterne tilsammen have fået
markedsandele på mellem 50 % og 75 %. De omfattende tilsagn, der blev afgivet, bestod i afhændelser af
produkter svarende til et samlet salg på verdensplan på over 250 mio. EUR i år, meddelelse af licenser og
opsigelse af distributionsaftaler. 

Inden for rammerne af den bilaterale aftale fra 1991 om samarbejde i konkurrencesager mellem
Kommissionen og USA samarbejdede Kommissionen i denne sag med USA’s Federal Trade
Commission for at finde en fælles og dermed effektiv løsning på de problemer, fusionen ville give
anledning til på markederne for svampemidler til korn (afhændelse af alle Novartis’ strobilurin-
aktiviteter) og herbicider til majs (afhændelse af alle AstraZenecas acetochlor-aktiviteter). 

Dow Chemical/Union Carbide

Dow Chemicals overtagelse af Union Carbide (UCC), der skabte en af verdens største plast- og
kemikalieproducenter, rejste konkurrenceproblemer på tre områder. Kommissionen fandt, at uden de
tilsagn, som dens godkendelse af fusionen var betinget af, ville fusionen have ført til skabelse eller
styrkelse af dominerende stillinger på markederne for C8 LLDPE-harpikser, ethylenaminer og PE-
teknologi. 

Inden for C8 LLDPE ville fusionen have resulteret i en samlet markedsandel på over 80 %, eller fem
gange større end den nærmeste konkurrents. Fusionen med UCC ville have styrket Dows i forvejen
dominerende stilling på det vesteuropæiske marked gennem tilførslen af UCC’s andel i Polimeri, som var
et joint venture med Enichem. For at forhindre dette afgav parterne tilsagn om enten at få Polimeri til at
sælge de italienske produktionsanlæg, der bl.a. producerer C8 LLDPE, eller at afhænde hele UCC’s
50 %-andel i selve Polimeri — begge tilsagn ville fjerne overlapningen mellem parternes aktiviteter. 

For det andet fandt Kommissionen, at bestemte typer ethylenaminer udgør selvstændige
produktmarkeder, og at det relevante geografiske marked var hele verden. For de fleste ethylenaminers
vedkommende ville fusionen have ført til betydelige overlapninger mellem parternes aktiviteter, og de
ville tilsammen få en markedsandel på verdensplan på over 60 %. 

For at løse disse problemer afgav Dow tilsagn om at afhænde alle sine ethylenaminaktiviteter i hele
verden (produktionsanlæg, intellektuelle ejendomsrettigheder, teknologi, kundekontrakter, personale).



188  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2000

Dow vil desuden stille op til halvdelen af kapaciteten i sit Terneuzen-anlæg i Nederlandene til rådighed
for den nye ejer af ethylenaminforretningen. Dette aktivitetsområde kan fysisk udskilles fra Dow
Chemicals øvrige aktiviteter, og den nye ejer vil ikke være afhængig af Dow, hvad angår råmaterialer.

For det tredje fastslog Kommissionen, at fusionen mellem Dow og UCC ville have styrket UCC’s
dominerende stilling på markedet for gasfase-PE-teknologipakker og/eller generelt markedet for
lavtryks-PE-teknologipakker, når UCC’s joint venture med Exxon, Univation, også kom til at råde over
Dows metallocenpatent, og at den ville have svækket BP Amocos position som Univations største
konkurrent, da BP Amoco ikke længere ville have adgang til en gennemprøvet metallocenteknologi. 

For at afhjælpe disse konkurrenceproblemer gik Dow ind på at tilbyde interesserede tredjeparter åbne
licenser på Dows metallocen-grundpatenter til gasfase- og slurryprocesserne. Dow afgav tilsagn om ikke
at meddele Univation licens på metallocen-grundpatenter eller overføre disse patenter til Univation. Dow
vil desuden afhænde alle sine aktiver inden for gasfase-metallocen-PE-teknologi til BP. Sammen med
andre foranstaltninger vil dette sætte BP i stand til at tage konkurrencen op med den fusionerede enhed
på markedet for gasfaseteknologipakker, og BP får også mulighed for at levere metallocenkatalysatorer. 

Industri Kapital/Dyno — Overtagelse foretaget af et venturekapitalselskab

Denne sag drejede sig om Industri Kapital-koncernens (»Industri Kapital«) overtagelse af Dyno ASA
(»Dyno«), Norge. Industri Kapital er et såkaldt venturekapitalselskab, der administrerer og kontrollerer en
række private kapitalfonde. Disse fonde kontrollerer et stort antal virksomheder. Blandt de allerede
kontrollerede virksomheder kan nævnes kemikalievirksomheden Neste Chemicals Oy (»Neste«) og Arca,
der er aktiv inden for materialehåndteringssystemer.

Der var tale om, at Industri Kapital 1997-fonden (»IK 97«) og Industri Kapital 2000-fonden (»IK 2000«)
overtog alle aktierne i målvirksomheden, Dyno, via et holdingselskab. Dynos aktiviteter inden for
sprængstoffer blev overført til et særskilt selskab, mens de to fonde (IK 1997 og IK 2000) beholdt
kemikalieaktiviteterne via holdingselskaber. IK 1997 og IK 2000 er såkaldte private kapitalfonde. De er
ikke juridiske personer, men et resultat af aftalearrangementer mellem fondenes respektive
investeringsadministrationsselskaber, IK 97 Ltd. og IK 2000 Ltd., samt investorerne. IK 97 Ltd. og IK 2000
Ltd. er registreret på Jersey. Det er dem, der udøver stemmerettighederne i de virksomheder, de
kontrollerer. Investorerne har ingen stemmerettigheder. 

IK 97 Ltd. og IK 2000 Ltd. ejes 100 % af Industri Kapital Europa B.V., som igen ejes af Industri Kapital
N.V. Industri Kapital hævdede i anmeldelsen, at i kraft af »tilsagn« til visse investorer i IK 1997 er en
række investorer sikret en plads i IK 97 Ltd.’s bestyrelse. Desuden anførte Industri Kapital i
anmeldelsen, at det er en forudsætning for IK 97 Ltd.’s tilladelse til at optræde som et investeringsadmi-
nistrationsselskab efter Jerseys lov, at de investorer, hvis investeringer IK 97 Ltd. administrerer, skal
have flertallet af sæderne i IK 97 Ltd.’s bestyrelse. Ifølge Industri Kapital kan IK 97 Ltd. og Industri
Kapital Europa B.V. derfor hævdes at være selvstændige økonomiske enheder. Men som svar på en
formel begæring om oplysninger har Industri Kapital bekræftet, at de omtalte »tilsagn« blev givet
mundtligt, at Industri Kapital ikke er i besiddelse af notater eller referater, der omtaler disse tilsagn, da de
blev afgivet, og at disse »tilsagn« efter Industri Kapitals opfattelse ikke er juridisk bindende. Desuden
har Industri Kapital bekræftet, at i modsætning til, hvad selskabet tidligere oplyste, er det ikke et krav
efter Jerseys lov, at investorerne skal være repræsenteret i investeringsadministrationsselskabets
bestyrelse. Ifølge IK 97 Ltd.’s bevilling skal selskabet kun give meddelelse om ændringer i bestyrelsens
sammensætning til de relevante myndigheder. Sammensætningen af IK 97 Ltd.’s bestyrelse kan derfor
bestemmes af selskabets eneaktionær, Industri Kapital Europa B.V.
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I lyset af det ovennævnte konkluderede Kommissionen, at Dyno i sidste instans vil blive kontrolleret af
Industri Kapital N.V. Ved vurderingen af omsætningen blev der taget hensyn til alle de virksomheder,
som Industri Kapital N.V. reelt kontrollerer. 

Alcoa/Reynolds 

Denne fusion, der skabte verdens største producent af aluminiumoxid, ville have ført til dominerende
stillinger på tre produktmarkeder, nemlig markedet for metallurgisk aluminiumoxid (SGA),
aluminiumhydroxid og P0404-aluminium med høj renhedsgrad. Metallurgisk aluminiumoxid er det
råmateriale, der bruges til at fremstille aluminium. Sammenlægningen af fusionsparternes aktiver
(aluminiumraffinaderier) og globale produktionskapacitet ville have givet dem en meget stærk position
som de største udbydere af metallurgisk aluminiumoxid til konkurrerende aluminiumproducenter.
Desuden ville den fusionerede enhed komme til at råde over de raffinaderier, der opererer med de laveste
omkostninger i verden, og som ligger i Australien. 

For at imødekomme disse indsigelser tilbød Alcoa at afhænde Reynolds’ andel i et af disse
lavomkostningsraffinaderier for at eliminere denne overlapning. Desuden tilbød Alcoa at afhænde
Reynolds’ 50 %-andel i et tysk aluminiumoxidanlæg, som Reynolds ejer sammen med VAW, for at løse
problemerne i relation til aluminiumhydroxid, hvor den fusionerede enhed ville være blevet dominerende
på EØS-markedet. Afhændelsen betød også, at den fusionerede enheds samlede markedsandel på
markedet for metallurgisk aluminiumoxid blev mindsket yderligere. 

Inden for højrent P0404-aluminium, der bruges til at fremstille aluminiumlegeringer til brug i rumfarts-
og luftfartsindustrien, ville fusionen have skabt vertikale relationer, der kunne trænge en konkurrent i et
efterfølgende led ud af markedet. For at løse dette problem tilbød Alcoa at afhænde en del af et
aluminiumanlæg, der i dag producerer P0404, til en uafhængig tredjepart. 

Alcan/Alusuisse

Efter en tilbundsgående undersøgelse drog Kommissionen den konklusion, at fusionen i den oprindelige
anmeldte version ville skabe dominerende stillinger på en række markeder, navnlig inden for
aluminiumoxid-trihydrat (ATH), litografiplader, hvor der ville være opstået et dominerende duopol, og
halvstive aluminiumforme (et emballagemateriale). 

Inden for ATH, der anvendes som brandhæmmer for at gøre materialer mindre brændbare, navnlig inden
for byggesektoren (plastgulve, kabler, tekstiler), ville den fusionerede enheds meget store markedsandel
have ført til en dominerende stilling på markedet i Europa. Overlapningen mellem parterne blev
elimineret, ved at parterne tilbød at afhænde Alusuisses ATH-anlæg i Martinswerk, Tyskland, hvilket
genoprettede de konkurrenceforhold, der bestod før fusionen. 

Inden for litografiplader, som er et valset produkt, der anvendes i offsetbranchen, ville fusionen resultere
i et dominerende duopol mellem den fusionerede enhed og dens største konkurrent, VAW. Den
duopolistiske struktur på markedet, som fusionen ville skabe, beroede blandt andet på de to
konkurrenters symmetriske markedsandele og strukturforbindelser i et joint venture, Norf. Sammen med
andre faktorer i relation til produktets og det relevante markeds karakter ville dette tilskynde de to
konkurrenter til at samordne deres adfærd og dermed begrænse konkurrencen på det relevante marked.
Parterne tilbød at afhænde Alusuisses Star-anlæg i Bridgenorth, Det Forenede Kongerige, til en køber,
som kunne overtage hele anlæggets produktion af litografiplader, samt et koldvalseanlæg, der producerer
folie, for at eliminere overlapningen mellem parterne på markedet for litografiplader, hvilket løste alle
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problemerne omkring skabelse af et dominerende duopol og genoprettede de konkurrenceforhold, der
bestod før fusionen. 

Inden for halvstive aluminiumbeholdere, som er et emballageprodukt, der anvendes til dyrefoder,
fødevarer, flycatering osv., måtte Kommissionen på baggrund af den høje markedsandel, den fusionerede
enhed ville få, og mangelen på alternative producenter drage den konklusion, at transaktionen ville skabe
en dominerende stilling på dette marked. Parterne afgav tilsagn om at afhænde maskiner (såvel som
stanseteknologi, kundekontrakter og kontraktrelateret udstyr) til produktion af halvstive
aluminiumbeholdere for at eliminere overlapningen mellem dem til en køber, der på et varigt grundlag
kunne tage konkurrencen op inden for produktion og salg af halvstive aluminiumbeholdere. 

MMS/DASA/Astrium

I sagen angående Astrium (et joint venture mellem MMS og DASA) undersøgte Kommissionen
markedet for satellitproduktion både i relation til hovedkontrahenter og underleverandører af udstyr. Det
fremgik af Kommissionens undersøgelser, at hvert af de subsystemer og udstyrsprodukter, der udgør en
satellits platform og lastvolumen, kan udgøre et selvstændigt produktmarked. I særdeleshed så der ud til
at være et særskilt marked for mekaniske hjul (der bruges til stabilisering af satellitten). Det geografiske
marked for udstyr til observationssatellitter og videnskabelige satellitter forekom at være hele Europa.
Det beror på, at disse satellitter købes af rumfartsorganisationer som Den Europæiske Rumorganisation
(ESA). Specielt ESA er opmærksom på at tildele sine kontrakter på bestemte produktionsniveauer på
grundlag af et geografisk »juste retour«-princip, der indebærer, at ESA for det første i videst mulige
udstrækning skal købe hos producenter i ESA-medlemsstater og for det andet skal sikre, at alle ESA-
medlemsstater deltager ligeligt i projekterne under hensyn til deres finansielle bidrag til ESA. 

Kommissionen identificerede også et selvstændigt marked for militære kommunikationssatellitter i
Frankrig. På dette marked, hvor indkøbene foregår i åben konkurrence mellem MMS og en enkelt anden
udbyder (Alcatel Space), var der risiko for, at fusionen ville skabe en dominerende stilling. Eftersom
DASA var den eneste leverandør til Alcatel Space af en række subsystemer og udstyrsprodukter, ville
fusionen resultere i, at Astrium både blev en konkurrent og en vigtig leverandør til Alcatel Space.
Astrium ville derfor blive i stand til at trænge Alcatel Space ud af markedet.

MMS afgav tilsagn om at afhænde sine aktiviteter inden for mekaniske hjul for at løse problemet med, at
den eneste anden leverandør af disse hjul i Europa efter fusionen ville have været afhængig af salg til
Astrium. Et andet tilsagn drejede sig om at meddele DASA-licenser på fremstilling og salg af andre
udstyrsprodukter (kemiske fremdriftssystemer, kemiske fremdriftsmidler og styresystemer om bord) for
at forhindre, at Alcatel Space blev udelukket fra markedet.

Bosch/Rexroth

Denne transaktion indgik i Mannesmanns mere omfattende planer om at udskille alle sine aktiviteter
uden for telekommunikationssektoren. Af Kommissionens undersøgelser fremgik, at den fusionerede
enhed ville have fået en dominerende stilling på markedet for hydrauliske stempelpumper. Selv om
Rexroth kun producerer aksialstempelpumper, og Bosch kun radialstempelpumper, fremgik det af
Kommissionens analyse, at der var en høj grad af substitution mellem de to produkter. 

For at forhindre skabelse af en dominerende stilling gik Bosch med til at sælge sine egne aktiviteter inden
for radialstempelpumper til en konkurrent. Kommissionen fandt imidlertid ikke, at det var tilstrækkeligt
til at genskabe en effektiv konkurrence, idet det måtte sikres, at køberen var en stærk konkurrent, da
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Bosch ellers med tiden ville være i stand til at generobre den markedsandel, der gik tabt ved afhændelsen.
Dette skyldes, at Bosch i kraft af sit stærke kundegrundlag inden for industrihydraulik ville have været i
stand til at overtale kunderne til at købe aksialstempelpumper i stedet for radialstempelpumper.
Kommissionen påbød derfor parterne at vente med at gennemføre fusionen, indtil der var fundet en egnet
køber, hvorefter Bosch meget hurtigt foreslog Moog, som er en stærk konkurrent i Europa. Dette var
første gang, Kommissionen i forbindelse med en afhændelse havde krævet, at der blev fundet en fast
køber, før den kunne godkende en fusion. 

Framatome/Siemens/Cogéma (31)

Den 6. december 2000 godkendte Kommissionen et joint venture, hvori franske Framatome SA og tyske
Siemens AG sammenlagde deres aktiviteter på kernekraftområdet (for nærmere oplysninger herom
henvises til Del I, nr. 246). 

3. Fusioner erklæret uforenelige med fællesmarkedet 
efter fusionsforordningens artikel 8, stk. 3

Volvo/Scania

Den 14. marts 2000 nedlagde Kommissionen forbud mod fusionen mellem de to svenske selskaber,
Volvo og Scania (for nærmere oplysninger henvises til Del I, nr. 245). 

MCIWorldCom/Sprint

Kommissionen besluttede at forbyde fusionen mellem de amerikanske telekommunikationsselskaber
MCI WorldCom Inc. og Sprint Corp, da den ville have ført til skabelse af en dominerende stilling på
markedet for universel internetkonnektivitet. Det var 13. gang siden 1990, at Kommissionen blokerede
for en fusion. 

Under sagsbehandlingen tilbød parterne at afhænde Sprints internetaktiviteter, men det blev ikke fundet
tilstrækkeligt til at løse de konkurrenceproblemer, fusionen ville give anledning til. MCI WorldCom er
verdens førende udbyder af internetkonnektivitet, med Sprint som en af de største konkurrenter.
Kommissionens tilbundsgående undersøgelse viste, at fusionen i kraft af sammenlægningen af
fusionsparternes omfattende net og store kundegrundlag ville have skabt en så stærk enhed, at både
konkurrenter og kunder ville have været afhængig af det nye selskab med hensyn til universel
internetkonnektivitet. Det ville have sat det fusionerede selskab i stand til at handle uafhængigt af både
konkurrenterne og kunderne. Efter Kommissionens indsigelser tilbød parterne at afhænde Sprints
Internet-aktiviteter. Af Kommissionens undersøgelser fremgik imidlertid, at dette tilsagn ikke var
tilstrækkeligt, da det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne antages omgående at ville genskabe en
effektiv konkurrence på markedet for universel internetkonnektivitet.

Kommissionen så også på fusionens virkninger på markedet for globale telekommunikationstjenester til
multinationale selskaber, hvor den fusionerede virksomhed så ud til at komme til at kontrollere
størsteparten af markedet sammen med British Telecommunications’ Concert-alliance med AT&T.
Kommissionen kunne dog ikke påvise, at der ikke udgik noget konkurrencepres fra de nuværende

¥31∂ Rent formelt er der ikke tale om en godkendelse med betingelser og påbud, men om en godkendelse efter ændring af
anmeldelsen.
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konkurrenter på dette marked, og at kunderne ikke ville være i stand til at modvirke en eventuel parallel
adfærd fra de to førende aktørers side. Kommissionen konkluderede derfor, at der ikke med sikkerhed
kunne antages at blive tale om en kollektivt dominerende stilling mellem den fusionerede virksomhed og
Concert-alliancen. 

I henhold til aftalen fra 1991 mellem EU og USA om samarbejde i konkurrencesager behandlede
Kommissionen denne fusion sideløbende med det amerikanske justitsministerium, selv om de to
myndigheder dog foretog særskilte og uafhængige undersøgelser. 

C — Beslutninger efter fusionsforordningens artikel 2, stk. 4
(joint ventures)

Microsoft/Liberty Media/Telewest (sag nr. JV 27)

Telewest er et britisk bredbåndskabelselskab. Det udbyder en lang række tjenester til virksomheder og
forbrugere, bl.a. digital-tv, telefontjenester og hurtig internetadgang.

Microsoft er et førende computersoftwareselskab, som også er aktivt i andre kommunikations- og
informationsteknologisektorer, bl.a. inden for telekommunikation og multimedier. Af relevans for
Microsoft-Liberty-Telewest-transaktionen er desuden, at Microsoft leverer tekniske tjenester og software
til bredbåndskabelselskaber.

Liberty er et internationalt medie-, underholdnings- og kommunikationsselskab med interesser i flere
medlemsstater samt i USA. 

Ved den oprindelige anmeldte transaktion ville Microsoft sammen med Liberty Media Corporation
komme til at kontrollere Telewest efter overtagelse af Media Ones andel i selskabet. 

Kommissionen nærede alvorlige betænkeligheder angående transaktionens forenelighed med
fællesmarkedet efter fusionsforordningen. 

Digital-tv ventes at blive forbrugernes mest udbredte middel til at skaffe sig adgang til underholdning,
uddannelse og e-handel såvel som digital-tv-programmer. Kabeloperatørerne vil tilbyde forbrugerne en
komplet pakke avancerede bredbåndstjenester af afgørende betydning for udviklingen af et
informationssamfund i Europa. På dette marked, der er under tilblivelse, finder Kommissionen det meget
vigtigt at forhindre, at der opstår flaskehalse på nogen af disse områder. Eftersom de endelige forbrugere
ikke selv kan vælge den software og de digitale tjenester, de får leveret i hjemmet via settopboksene, er
det yderst vigtigt at sikre, at kabeloperatørerne kan træffe deres teknologibeslutninger i et miljø med fair
konkurrence. 

Kabelindustrien i Det Forenede Kongerige er stærkt koncentreret. De to største operatører er NTL og
Telewest. Enhver virksomhed, der vil kunne levere settopbokse til begge kabel-tv-udbydere, vil
kontrollere en stor del af dette marked. 

Hvis Microsoft fik andel i kontrollen med Telewest, ville Microsoft på baggrund af de forbindelser, der
findes mellem NTL og Microsoft, og som kunne give Microsoft indflydelse på alle NTL’s teknologivalg,
være blevet i stand til at bestemme de teknologivalg, der træffes i den nye britiske digitalkabelindustri.
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Kommissionen rettede derfor en klagepunktsmeddelelse til Microsoft, hvori den meddelte, at den
planlagte fusion i dens oprindelige form formentlig ikke ville være forenelig med fællesmarkedet. 

Efter Kommissionens indgreb besluttede Microsoft at nøjes med at overtage en minoritetsandel, der ikke
gav mulighed for at få bestemmende indflydelse i selskabet. Det indebar, at Microsoft ikke længere
kontrollerede Telewest, og den ændrede transaktion faldt derfor ikke ind under fusionsforordningen. Det
var følgelig ikke nødvendigt at vedtage en endelig beslutning efter fusionsforordningens artikel 8.

Granaria/Ültje/Intersnack/May Holding (32) (sag nr. JV 32)

I denne sag var der tale om, at Granaria, Ültje, Intersnack og May Holding lagde deres aktiviteter inden
for nøddesnacks sammen i et joint venture, som ville være aktivt i de fleste medlemsstater. (33)

Kommissionen fandt, at fusionen ikke rejste alvorlige problemer, eftersom det nye joint venture primært
ville levere handelsmærkeprodukter til detailforhandlere, medens dets mærkevarer ville få en relativt
ubetydelig markedsandel. I handelsmærkesektoren vil det nye selskabs muligheder for at gennemtvinge
prisforhøjelser blive indskrænket af de store detailkæders indkøbspraksis, idet de normalt benytter
adskillige leverandører og indhenter tilbud over alt i Europa. Sektoren er desuden præget af lave
adgangsbarrierer, og det nye joint venture vil være udsat for potentiel konkurrence fra nye producenter,
navnlig leverandører af nødder til industrien (f.eks. nødder, der indgår som ingredienser i
morgenmadsprodukter).

Etableringen af dette joint venture vil desuden ikke føre til nogen samordning af moderselskabernes
adfærd, da kun et af moderselskaberne (Intersnack) fortsat vil være aktivt på et af de berørte markeder,
nemlig markedet for saltsnacks. 

BSkyB/KirchPayTV (sag nr. JV 37)

Den 21. marts 2000 godkendte Kommissionen en transaktion, hvor British Sky Broadcasting Group plc
(»BskyB«) overtog 24 % af KirchPayTV GmbH & Co. KGaA (»KirchPayTV«) og dermed fik andel i
kontrollen med dette selskab (34). BSkyB’s kerneaktiviteter ligger inden for analoge og digitale betalings-
tv-tjenester i Det Forenede Kongerige og Irland. Selskabet producerer desuden betalings-tv-kanaler og er
med i et joint venture, British Interactive Broadcasting/Open, der udbyder digitale interaktive tv-tjenester
i Det Forenede Kongerige. KirchPayTV tilhører den tyske mediekoncern Kirch og har »Premiere
World«-betalings-tv-kanalerne i Tyskland og Østrig.

Kommissionen undersøgte tre markeder: For så vidt angik markedet for betalings-tv i Tyskland fastslog
den, at der på kort til mellemlang sigt ikke var sandsynlighed for, at BSkyB ville gå ind på dette marked.
Transaktionen ville imidlertid have styrket KirchPayTV’s dominerende stilling på dette marked ved at
øge de i forvejen betydelige adgangsbarrierer. KirchPayTV ville få styrket sin stilling i kraft af de øgede
finansielle ressourcer og adgangen til BSkyB’s knowhow på markedsførings- og distributionsområdet.

Kommissionen så også en risiko for, at KirchPayTV kunne få en dominerende stilling på markedet for
digitale interaktive tv-tjenester i Tyskland. Transaktionen ville have sat KirchPayTV i stand til at udnytte
sin dominans på betalings-tv-markedet på dette nye marked, der er under tilblivelse. 

¥32∂ Sag nr. JV.32.
¥33∂ Beslutning efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 28.2.2000, EFT C 170 af 29.6.2000, s. 7. 
¥34∂ EFT C 110 af 15.4.2000, s. 45.
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På markedet for erhvervelse af tv-rettigheder, navnlig film og sportsbegivenheder, fandt Kommissionen
ikke, at fusionen ville føre til skabelse eller styrkelse af nogen dominerende stilling. 

Parterne tilbød en række tilsagn med hensyn til den tekniske platform for betalings-tv og digitale
interaktive tv-tjenester. Den første række tilsagn vil åbne mulighed for, at udbydere af digitale interaktive
tv-tjenester vil kunne etablere deres egen tekniske platform og konkurrere med Kirch ved at få adgang til
Kirchs betalings-tv-tjenester. Desuden vil der også kunne fremstilles dekodere med brug af andre
adgangskontrolsystemer end Kirchs. Den anden række tilsagn giver udbydere af digitale interaktive tv-
tjenester bedre muligheder for at benytte Kirchs tekniske platform. Dette skal ske både ved at
implementere DVB Multimedia Home Platform (MHP), der vil sætte operatørerne i stand til at udvikle
interaktive applikationer til Kirchs dekoder, og ved at lette indgåelsen af Simulcrypt-aftaler. 

Disse tilsagn opvejer de øgede adgangsbarrierer på markedet for betalings-tv og forhindrer KirchPayTV
i at udnytte sin dominans på dette marked på markedet for digitale interaktive tv-tjenester. Desuden er
der indført en voldgiftsprocedure for overvågning af parternes opfyldelse af deres tilsagn. De alvorlige
problemer omkring skabelse eller styrkelse af dominerende stilling var således løst, og Kommissionen
godkendte transaktionen. 

Hitachi/Nec (sag nr. JV 44)

NEC/Hitachi havde indgået en aftale om etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, som den
28. marts 2000 blev anmeldt til Kommissionen efter fusionsforordningen. Formålet med dette joint
venture — NEC-Hitachi Memory Inc. — er at konstruere og udvikle den næste generation af DRAM, der
fungerer som computeranordningers hukommelse. DRAM har en meget kort livscyklus, og dens
datalagringskapacitet er blevet fordoblet på ganske få år. Det er vigtigt for Hitachi og NEC at arbejde
sammen om at fremskynde forskning og udvikling inden for den næste generation af DRAM.

Af Kommissionens undersøgelse fremgik det, at det nye joint venture ikke skaber eller styrker nogen
dominerende stilling i fusionsforordningens forstand på det berørte produktmarked, da det vil have
adskillige stærke konkurrenter som f.eks. Samsung Electronics, Siemens, Micron Technology og
Hyundai. Kommissionen undersøgte desuden meget nøje, om tilstedeværelsen af både Hitachi og NEC
på de beslægtede markeder for computer- og andre elektroniske komponenter ville rejse nogen
konkurrenceproblemer, men fandt det meget usandsynligt i betragtning af, at parterne ikke får nogen
særlig stor markedsandel. 

Kommissionen gav derfor grønt lys til, at de to virksomheder kunne etablere dette joint venture, ved at
godkende transaktionen efter fusionsforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). 
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D — Kommissionens beslutninger

1. Beslutninger vedtaget efter artikel 6 og 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

1.1. Beslutninger efter artikel 6, stk. 1, litra b) og artikel 6, stk. 2
i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

Sag Parter Vedtaget 
den

EFT Offentlig-
gjort den

M.1720 Fortum/Elektrizitätswerk Wesertal 5.1.2000 C 56 29.2.2000
M.1784 Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel 5.1.2000 C 39 11.2.2000
M.1772 Continental Teves/adc Automotive Distance Control 10.1.2000 C 93 31.3.2000
M.1799 BSCH/Banco Totta y CPP/A. Champalimaud 11.1.2000 C 171 21.6.2000
M.1712 Generali/INA 12.1.2000 C 58 1.3.2000
M.1716 GEHE/HERBA 12.1.2000 C 77 17.3.2000
M.1807 fnac/coin/JV 14.1.2000 C 49 22.2.2000
M.1792 Ahlstrom/Capman/Folding Carton Partners 17.1.2000 C 321 10.11.2000
M.1777 CGU/Hibernian 18.1.2000 C 65 7.3.2000
M.1709 Preussag/Babcock/Celsius 19.1.2000 C 44 17.2.2000
M.1800 Marconi/Bosch Public Network 19.1.2000 C 144 24.5.2000
M.1684 Carrefour/Promodès 25.1.2000 C 164 14.6.2000
M.1778 Freudenberg/Phoenix/JV 26.1.2000 C 44 17.2.2000
M.1817 Bellsouth/Vodafone (E-Plus) 26.1.2000 C 258 9.9.2000
M.1786 General Electric/Thomson CSF/JV 2.2.2000 C 61 3.3.2000
M.1816 Churchill Insurance Group/NIG Holdings 2.2.2000 C 93 31.3.2000
M.1820 BP/JV Dissolution 2.2.2000 C 98 6.4.2000
M.1822 Mobil/JV Dissolution 2.2.2000 C 112 19.4.2000
M.1825 Suzuki Motor/Suzuki KG/Fafin 3.2.2000 C 73 14.3.2000
M.1830 Finalrealm/United Biscuits 3.2.2000 C 49 22.2.2000
M.1797 SAAB/Celsius 4.2.2000 C 46 19.2.2000
M.1683 The Coca-Cola Company/KAR-TESS Group

(Hellenic Bottling)
7.2.2000 C

M.1794 Deutsche Post/Air Express International 7.2.2000 C 46 19.2.2000
M.1803 Electrabel/EPON 7.2.2000 C 101 8.4.2000
M.1801 Neusiedler/American Israeli Paper Mills/JV 11.2.2000 C 89 28.3.2000
M.1810 VW/Europcar 18.2.2000 C 322 11.11.2000
M.1774 Deutsche BP/Daimlerchrysler AG/Union-Tank Eckstein 21.2.2000 C 76 16.3.2000
M.1796 Bayer/Lyondell 21.2.2000 C 142 20.5.2000
M.1841 Celestica/IBM (EMS) 25.2.2000 C 341 1.12.2000
M.1747 Telekom Austria/Libro 28.2.2000 C 108 14.4.2000
M.1847 GM/SAAB 28.2.2000 C 173 22.6.2000
M.1840 KKR/Bosch Telecom Private Networks 29.2.2000 C
M.1849 Solectron/Ericsson Switches 29.2.2000 C 73 14.3.2000
M.1861 MAN/ERF 29.2.2000 C
M.1831 Deutsche Bank/CIBA 6.3.2000 C 108 14.4.2000
M.1869 CVC/Btr Siebe Automotive Sealing Systems 6.3.2000 C 54 21.2.2001



196  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2000

M.1870 ZF/Brembo/DFI 7.3.2000 C 182 29.6.2000
M.1802 Unilever/Amora-Maille 8.3.2000 C
M.1848 Schroder Ventures European Fund/Takko Modemarkt 8.3.2000 C 54 21.2.2001
M.1854 Emerson Electric/ericsson Energy Systems 15.3.2000 C 173 22.6.2000
M.1842 Vattenfall/Hew 20.3.2000 C 145 23.5.2000
M.1889 CLT-Ufa/Canal+/Vox 21.3.2000 C 134 13.5.2000
M.1855 Singapore Airlines/Virgin Atlantic 23.3.2000 C
M.1873 Compagnie De Saint-Gobain/Meyer International 23.3.2000 C 42 8.2.2001
M.1865 France Télécom/Global One 24.3.2000 C 43 9.2.2001
M.1838 BT/ESAT 27.3.2000 C 341 1.12.2000
M.1867 Volvo/Telia/Ericsson — Wireless Car 27.3.2000 C 270 21.9.2000
M.1751 Shell/Basf/JV — Project Nicole 29.3.2000 C 142 20.5.2000
M.1856 Citigroup/Schroders 29.3.2000 C 303 24.10.2000
M.1866 Preussag/Hebel 29.3.2000 C 142 20.5.2000
M.1835 Monsanto/Pharmacia & Upjohn 30.3.2000 C 143 23.5.2000
M.1826 KBC Bank/KBCPD/KBPDBV 31.3.2000 C 348 5.12.2000
M.1880 Minnesota Mining and Manufacturing/Quante 31.3.2000 C 255 6.9.2000
M.1885 Babcock Borsig/va Technologie/pipe-TEC 31.3.2000 C
M.1793 Voith/Siemens/JV 3.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1883 Nec/Mitsubishi 3.4.2000 C 368 21.12.2000
M.1832 Ahold/ICA Förbundet/Canica 6.4.2000 C 362 16.12.2000
M.1904 Carrefour/gruppo gs 6.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1874 Lafarge/Blue Circle 7.4.2000 C 71 3.3.2001
M.1893 Butler Capital/CDC/Axa/Finauto/Autodistribution/Finelist 10.4.2000 C 374 28.12.2000
M.1910 Meritanordbanken/Unidanmark 10.4.2000 C 148 27.5.2000
M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann 12.4.2000 C 141 19.5.2000
M.1871 Arrow Electronics/Tekelec 13.4.2000 C 130 11.5.2000
M.1876 Kohlberg Kravis & Roberts/Wassall/Zumtobel 13.4.2000 C 138 17.5.2000
M.1886 CGU/Norwich Union 13.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1887 Crédit Suisse First Boston/Gala Group 13.4.2000 C 159 8.6.2000
M.1814 Bayer/Röhm/Makroform 17.4.2000 C 190 8.7.2000
M.1875 Reuters/Equant — Project Proton 17.4.2000 C 183 30.6.2000
M.1812 Telefónica/Terra/Amadeus 27.4.2000 C 235 17.8.2000
M.1902 Telia/Commerzbank/Fnh 27.4.2000 C
M.1911 DOW/BSL 27.4.2000 C 138 17.5.2000
M.1836 Siemens/Bosch Telecom 28.4.2000 C
M.1907 Woco/Michelin 28.4.2000 C 187 6.7.2000
M.1895 Ocean Group/EXEL (NFC) 3.5.2000 C
M.1909 Alstom/ABB Alstom Power 5.5.2000 C 303 24.10.2000
M.1920 Nabisco/United Biscuits 5.5.2000 C
M.1935 Rabobank/Gilde/Norit 5.5.2000 C 313 1.11.2000
M.1846 Glaxo Wellcome/Smithkline Beecham 8.5.2000 C
M.1892 Sara Lee/Courtaulds 8.5.2000 C 164 14.6.2000
M.1745 EADS 11.5.2000 C 307 26.10.2000
M.1937 Skandia Life/Diligentia 11.5.2000 C 266 16.9.2000
M.1901 Cap Gemini/Ernst & Young 17.5.2000 C 262 13.9.2000
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M.1891 BP Amoco/Castrol 18.5.2000 C 301 21.10.2000
M.1908 Alcatel/Newbridge Networks 19.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1919 Alcoa/Cordant 19.5.2000 C 289 12.10.2000
M.1961 NHS (San Paolo-IMI)/MWCR (Schroders) 19.5.2000 C
M.1878 Pfizer/Warner-Lambert 22.5.2000 C 210 22.7.2000
M.1956 Ford/Autonova 24.5.2000 C
M.1780 LVMH/Prada/Fendi 25.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1946 Bellsouth/SBC/JV 26.5.2000 C 202 15.7.2000
M.1960 Carrefour/Marinopoulos 26.5.2000 C 183 30.6.2000
M.1929 Magneti Marelli/Seima 29.5.2000 C
M.1930 Ahlstrom/Andritz 30.5.2000 C
M.1944 HSBC/CCF 30.5.2000 C 187 6.7.2000
M.1948 Techpack International/Valois 30.5.2000 C 289 12.10.2000
M.1898 TUI Group/GTT Holding 31.5.2000 C 196 12.7.2000
M.1959 Meritor/Arvin 31.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1968 Solectron/Nortel 31.5.2000 C 236 18.8.2000
M.1970 Johnson & Johnson/Mercury Asset Management/

Agora Healthcare Services JV
8.6.2000 C 237 19.8.2000

M.1989 Winterthur/Colonial 9.6.2000 C 198 13.7.2000
M.1957 VIAG Interkom/Telenor Media 14.6.2000 C
M.1858 Thomson-CSF/Racal (Ii) 15.6.2000 C
M.1947 ABN Amro Lease Holding/Dial Group 15.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1950 Toyoda Automatic Loom Works/BT Industries 15.6.2000 C
M.1975 Deutsche Bank/Eurobank/Lamda Development/JV 15.6.2000 C 238 22.8.2000
M.1916 RTL Newmedia/Primus-Online 20.6.2000 C 256 7.9.2000
M.1933 Citigroup/Flender 20.6.2000 C 257 8.9.2000
M.1938 BT/Telfort 21.6.2000 C 255 6.9.2000
M.1974 Compagnie de Saint-Gobain/Raab Karcher 22.6.2000 C 319 8.11.2000
M.2003 Carlyle/Gruppo Riello 27.6.2000 C 322 11.11.2000
M.2004 Investcorp/Chase Capital Investments/Gerresheimer Glas 27.6.2000 C 354 9.12.2000
M.1900 Solvay/Plastic Omnium/JV 28.6.2000 C 31 31.1.2001
M.1997 Schroders/Liberty International Pension 28.6.2000 C 236 18.8.2000
M.1859 ENI/GALP 29.6.2000 C
M.1958 Bertelsmann/GBL/Pearson TV 29.6.2000 C
M.1966 Phillips/Chevron/JV 29.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1972 Granada/Compass 29.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1978 Telecom Italia/news Television/Stream 29.6.2000 C
M.1998 Ford/Landrover 29.6.2000 C 209 21.7.2000
M.1932 Basf/American Cyanamid (AHP) 30.6.2000 C 354 9.12.2000
M.1839 Halbergerhütte/Bopp & Reuther/Muffenrohr 4.7.2000 C 43 9.2.2001
M.1877 Boskalis/HBG 4.7.2000 C 320 9.11.2000
M.2006 Enron/MG 4.7.2000 C
M.1996 Sca/Graninge/JV 5.7.2000 C 258 9.9.2000
M.1936 Siemens Business Services/Lufthansa Systems/Synavion 6.7.2000 C 238 22.8.2000
M.2024 Invensys/Baan 7.7.2000 C 286 10.10.2000
M.1964 Planet Internet/Fortis Bank/Mine JV 10.7.2000 C 374 28.12.2000
M.1925 Scottish & Newcastle/Groupe Danone 11.7.2000 C 238 22.8.2000
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M.1943 Telefonica/Endemol 11.7.2000 C 235 17.8.2000
M.2027 Deutsche Bank/SAP/JV 13.7.2000 C 254 5.9.2000
M.1949 Western Power Distribution (WPD)/HYDER 14.7.2000 C 261 12.9.2000
M.2026 Clear Channel Communications/SFX Entertainment 14.7.2000 C 366 20.12.2000
M.2034 Hagemeyer/WF Electrical 17.7.2000 C 251 1.9.2000
M.1939 Rexam (PLM)/American National CAN 19.7.2000 C
M.1993 Rhodia/Raisio/JV 20.7.2000 C 16 18.1.2001
M.2012 Cgnu/Aseval 20.7.2000 C 275 27.9.2000
M.2028 ABB/bilfinger/MVV Energie/JV 25.7.2000 C 250 31.8.2000
M.2002 Preussag/Thomson 26.7.2000 C 234 15.8.2000
M.2008 Aom/air Liberté/Air Littoral 27.7.2000 C 238 22.8.2000
M.2025 GE Capital/BTPS/MEPC 27.7.2000 C 270 21.9.2000
M.1994 Andersen Consulting/BT/JV 28.7.2000 C 361 15.12.2000
M.2037 BNP Paribas/PHH 28.7.2000 C 267 19.9.2000
M.2046 Valeo/Robert Bosch/JV 28.7.2000 C
M.1884 Mondi/Frantschach/Assidomän 31.7.2000 C 321 10.11.2000
M.1954 Acs/Sonera Vivendi/Xfera 31.7.2000 C 234 15.8.2000
M.1819 Rheinbraun/OMV/Cokowi (Se EKSF.1320) 1.8.2000 C 269 20.9.2000
M.2062 Rio Tinto/North 1.8.2000 C 250 31.8.2000
M.1969 UTC/Honeywell/I2/MY Aircraft.Com 4.8.2000 C 289 12.10.2000
M.1979 CDC/Banco Urquijo/JV 4.8.2000 C 29 30.1.2001
M.2020 Metsä-Serla/modo 4.8.2000 C 256 7.9.2000
M.2023 Brambles/Ermewa/JV 4.8.2000 C 271 22.9.2000
M.2036 Valeo/Labinal 4.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2047 Bayerische Hypo- und 

Vereinsbank/Ixos/Mannesmann/Memiq
4.8.2000 C

M.2051 Nordic Capital/Hiag/Nybron/Bauwerk 4.8.2000 C
M.2053 Telenor/Bell South/Sonofon 4.8.2000 C 295 18.10.2000
M.1922 Siemens/Bosch/Atecs 11.8.2000 C 6 10.1.2001
M.1926 Telefonica/Tyco/JV 11.8.2000 C 255 6.9.2000
M.2016 France Telecom/Orange 11.8.2000 C 261 12.9.2000
M.2029 Tate & Lyle/Amylum 11.8.2000 C 250 31.8.2000
M.2052 Industri Kapital/Alfa-Laval Holding 11.8.2000 C 369 22.12.2000
M.1952 RWE/Iberdrola/Tarragona Power JV 21.8.2000 C 265 15.9.2000
M.2011 Delta Selections/Arla Foods Hellas 21.8.2000 C 330 21.11.2000
M.2056 Sonera Systems/ICL Invia/Data-Info/JV 21.8.2000 C 322 11.11.2000
M.2063 Sei/Mitsubishi Electric/JV 21.8.2000 C 303 24.10.2000
M.2078 UBS Capital/Heiploeg Shellfish International 21.8.2000 C
M.2091 HSBC Private Equity Investments/BBA Friction Materials 21.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2044 Interbrew/BASS 22.8.2000 C 293 14.10.2000
M.2000 WPP Group/Young & Rubicam 24.8.2000 C 266 16.9.2000
M.2035 Doughty Hanson/Rank Hovis Mcdougall 24.8.2000 C 42 8.2.2001
M.2119 E.ON/ACP/Schmalbach-Lubeca 24.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2021 Snecma/Labinal 25.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2032 SCA Packaging/Metsä Corrugated 25.8.2000 C
M.2086 Deutsche Bank/Hamburgische Immobilien Handlung/DLI 28.8.2000 C
M.1913 Lufthansa/Menzies/LGS/JV 29.8.2000 C 127 27.4.2001
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M.2059 Siemens/Dematic/VDO/Sachs 29.8.2000 C 369 22.12.2000
M.2071 Riva/SAM (Se EKSF.1340) 29.8.2000 C
M.2093 Airtours/Frosch Touristik (FTI) 29.8.2000 C 324 15.11.2000
M.2095 Sextant/Diehl 29.8.2000 C 290 13.10.2000
M.2057 Randstad/VNU/JV 30.8.2000 C 368 21.12.2000
M.2015 Totalfina/Saarberg/MMH 31.8.2000 C 330 21.11.2000
M.1951 BT/Japan Telecom/Vodafone Airtouch/JV 1.9.2000 C 274 26.9.2000
M.1980 Volvo/Renault V.I. 1.9.2000 C 301 21.10.2000
M.2075 Newhouse/Jupiter/Scudder/M.&G./JV 1.9.2000 C 322 11.11.2000
M.2077 Clayton Dubilier & Rice/Italtel 1.9.2000 C 352 8.12.2000
M.2120 Toyota Motor Corporation/Toyota GB 1.9.2000 C 286 10.10.2000
M.1783 ZF Gotha/Graziano Trasmissioni/JV 4.9.2000 C 42 8.2.2001
M.1987 BASF/Bayer/Hoechst/Dystar 5.9.2000 C 376 29.12.2000
M.2045 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke (Se EKSF.1336) 5.9.2000 C
M.2099 Hutchison/NTT Docomo/KPN Mobile/JV 5.9.2000 C
M.2076 IFIL/Alpitour 7.9.2000 C 323 14.11.2000
M.1982 Telia/Oracle/Drutt 11.9.2000 C 374 28.12.2000
M.2087 Feu Vert/Carrefour/Autocenter Delauto 11.9.2000 C 325 16.11.2000
M.2113 Cinven/McKechnie 11.9.2000 C 295 18.10.2000
M.2114 Sanpaolo/Schroders/Omega/C.E.G./JV 11.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2122 BAT/CAP Gemini/Ciberion 11.9.2000 C 277 29.9.2000
M.1973 Telecom Italia/Endesa/Union Fenosa 12.9.2000 C 286 10.10.2000
M.2104 MIG/Carlyle/Eutectic and Castolin 12.9.2000 C
M.2131 BCP/Interamericain/Novabank/JV 15.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2069 Alstom/fiat Ferroviaria 18.9.2000 C
M.2082 Psa/Vivendi/Wappi! 22.9.2000 C 341 1.12.2000
M.2110 Deutsche Bank/SEI/JV 25.9.2000 C 324 15.11.2000
M.2116 Flextronics/Italdata 25.9.2000 C 354 9.12.2000
M.2118 Telenor/Procuritas/ISAB/Newco 25.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2128 ABB Lummus/Engelhard/Equistar/Novolen 25.9.2000 C
M.2130 Belgacom/Teledanmark/T-Mobile International/

Ben Nederland Holding
25.9.2000 C

M.2133 Hicks/Bear Stearns/Johns Manville 25.9.2000 C 289 12.10.2000
M.2136 Schroder Ventures/Memec 25.9.2000 C 322 11.11.2000
M.2147 VNU/Hearst/Stratosfera 25.9.2000 C 16 18.1.2001
M.1990 Unilever/Bestfoods 28.9.2000 C 311 31.10.2000
M.2074 Tyco/Mallinckrodt 28.9.2000 C 318 7.11.2000
M.2084 Csm/European Bakery Supplies Business (Unilever) 28.9.2000 C 325 16.11.2000
M.2094 HT-Troplast/Kömmerling 28.9.2000 C 341 1.12.2000
M.2115 Carrefour/GB 28.9.2000 C 16 18.1.2001
M.2153 BHP/Mitsubishi/QCT 28.9.2000 C
M.2107 TXU Germany/Stadtwerke Kiel 29.9.2000 C
M.2138 SAP/Siemens/JV 2.10.2000 C
M.2039 HVB/Commerzbank/DB/Dresdner/JV 4.10.2000 C 330 21.11.2000
M.2146 SHV/Npm Capital 4.10.2000 C 313 1.11.2000
M.2096 Bayer/Deutsche Telekom/Infraserv/JV 6.10.2000 C 29 30.1.2001
M.2121 Thyssen Krupp Werkstoffe/Röhm 9.10.2000 C



200  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2000

M.2127 Daimlerchrysler/Detroit Diesel Corporation 9.10.2000 C 368 21.12.2000
M.2151 Atos/Origin 9.10.2000 C 368 21.12.2000
M.2158 Crédit Suisse Group/Donaldson, Lufkin & Jenrette 9.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2135 NCR/4Front 12.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2162 Mopla/Deutsche Bank/Trevira 12.10.2000 C
M.2050 Vivendi/Canal+/Seagram 13.10.2000 C 311 30.10.2000
M.2101 General Mills/Pillsbury/Diageo 13.10.2000 C 71 3.3.2001
M.2070 Tietoenator/EDB Business Partner/JV 16.10.2000 C
M.2072 Phillip Morris/Nabisco 16.10.2000 C 351 7.12.2000
M.2137 SLDE/Ntl/MSCP/NOOS 16.10.2000 C 29 30.1.2001
M.2061 Airbus 18.10.2000 C 357 13.12.2000
M.2123 Banco Commercial Portugues/

Banco De Sabadell/Ibersecurities
18.10.2000 C

M.2134 Avnet/Veba Electronics 18.10.2000 C 354 9.12.2000
M.2154 C3D/Rhône/Go-Ahead 20.10.2000 C
M.2161 Ahold/Superdiplo 23.10.2000 C 340 30.11.2000
M.2155 France Télécom/Schmid/Mobilcom 24.10.2000 C 130 1.5.2001
M.2173 Ergo/B.B.V. Italia 24.10.2000 C
M.2048 Alcatel/Thomson Multimedia/JV 26.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2102 Magneti Marelli/Magneti Marelli Automotive Lighting 

Business JV
26.10.2000 C

M.2111 Alcoa/British Aluminium 27.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2145 Apollo Group/Shell Resin Business 27.10.2000 C
M.2157 Skanska/Kvaerner Construction 27.10.2000 C
M.2165 Gruner+Jahr/Publigroupe/G+J Medien 27.10.2000 C
M.2181 Rwe/Thames Water 27.10.2000 C 362 16.12.2000
M.2179 Compart/Falck (Ii) 3.11.2000 C 374 28.12.2000
M.2066 Dana/Getrag 7.11.2000 C 51 16.2.2001
M.2140 Bawag/PSK 7.11.2000 C 362 16.12.2000
M.2172 Babcock Borsig/mg Technologies/SAP Markets/ec4ec 7.11.2000 C 56 22.2.2001
M.2148 Abb/Avireal/JV 8.11.2000 C
M.2184 Kohlberg Kravis Roberts/Laporte 13.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2191 BT/Amadeus/JV 13.11.2000 C
M.2125 Hypo Vereinsbank/Bank Austria 14.11.2000 C 362 16.12.2000
M.2167 Citigroup/Associates 14.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2168 Snecma/Hurel-Dubois 14.11.2000 C 78 10.3.2001
M.2186 Preussag/Nouvelles Frontières 14.11.2000 C 39 7.2.2001
M.2065 Achmea/BCP/Eureko 17.11.2000 C 376 29.12.2000
M.2144 Telefonica/Sonera/German UMTS JV 17.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2203 Minority Equity Investments/UBF 17.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2194 CCF-Loxxia/Crédit Lyonnais-Slibail/JV 21.11.2000 C 105 5.4.2001
M.1501 GKN Westland/Agusta/JV 22.11.2000 C
M.2109 Reuters/Verlagsgruppe Handelsblatt/Meteor 22.11.2000 C 361 15.12.2000
M.2152 Scottish & Newcastle/JV/Centralcer 22.11.2000 C 357 13.12.2000
M.2215 Techint/Stella/James Jones/Sirti JV 22.11.2000 C 368 21.12.2000
M.1896 Fiat/unicredito Banca Mobiliare/JV 27.11.2000 C
M.2183 Smiths Industries/TI Group 28.11.2000 C 21 24.1.2001
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M.2195 CAP Gemini/Vodafone/JV 29.11.2000 C
M.2209 EDF Group/Cottam Power Station 29.11.2000 C
M.2105 Sjpc/SCP De Milo/De Milo 30.11.2000 C
M.2124 ISP/ESPN/Globosat — JV 4.12.2000 C
M.2180 Outokumpu/Avesta Sheffield (se også EKSF.1342) 4.12.2000 C 83 14.3.2001
M.2202 Stinnes/HCI 4.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2090 Liverpool Victoria Friendly Society/AC Ventures/JV 6.12.2000 C 51 16.2.2001
M.2204 Endesa/Telecom Italia/Union Fenosa/Auna 6.12.2000 C 374 28.12.2000
M.2193 Alliance Unichem/Interpharm 7.12.2000 C 16 18.1.2001
M.2196 Enron/Bergmann/Hutzler 7.12.2000 C 76 8.3.2001
M.2200 Deutsche Bank/DBG/Varta 7.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2206 Ratos/Quality-Laboratories 7.12.2000 C
M.2159 Creditanstalt/Lufthansa Airplus Servicekarten/AUA 

Beteiligungen/Airplus
8.12.2000 C

M.2175 Dow Chemical/Gurit-Essex 8.12.2000 C
M.2198 El.FI/Moulinex 8.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2199 Quantum/Maxtor 8.12.2000 C 68 2.3.2001
M.2217 Celestica/NEC Technologies UK 13.12.2000 C
M.2225 Fortis/ASR 13.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2236 SHFCLP (La Poste)/Mayne Nickless Europe 13.12.2000 C 368 21.12.2000
M.1378 Hoechst/Rhône-Poulenc 14.12.2000
M.2188 NEC/schott Glas/NEC Schott JV 14.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2253 Edizione Holding/nhs/Comune Di Parma/AMPS 14.12.2000 C 27 27.1.2001
M.2210 Georg Fischer/West LB/Krupp Werner & Pfleiderer 15.12.2000 C 42 8.2.2001
M.2245 Metsä-Serla/Zanders 15.12.2000 C 29 30.1.2001
M.1863 Vodafone/BT/Airtel JV 18.12.2000 C 27 8.2.2001
M.2233 Agf/Zwolsche Algemeene 18.12.2000 C
M.2092 Repsol Quimica/Borealis/JV 19.12.2000 C 16 18.1.2001
M.2235 Corus Group/Cogifer/JV (Se EKSF.1347) 19.12.2000 C 15 17.1.2001
M.2238 Solectron/Natsteel Electronics 19.12.2000 C
M.2251 Aol/banco Santander/JV 19.12.2000 C 51 16.2.2001
M.2156 Rewe/Sair Group/LTU 20.12.2000 C 29 30.1.2001
M.2211 Universal Studio Networks/De Facto 829 (Ntl)/

Studio Channel Ltd
20.12.2000 C

M.2224 Siemens/Demag Krauss-Maffei 20.12.2000 C 91 22.3.2001
M.2232 Marinopoulos Abette/Sephora Holding/JV 20.12.2000 C 46 13.2.2001
M.2241 Peugeot/Sommer Allibert 20.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2230 Sanmina/Siemens/Inboard Leiterplattentechnologie 21.12.2000 C
M.2213 Du Pont/Sabanci Holdings/JV 22.12.2000 C
M.2243 Stora Enso/assi-domän/JV 22.12.2000 C 49 15.2.2001
M.2250 Du Pont/Air Products Chemicals/JV 22.12.2000 C
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1.2. Beslutninger efter artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/8935

JV.34 BT/Autostrade/Blu 4.1.2000 C 342 30.11.1999 
JV.35 Beiselen/Bay WA/MG Chemag 1.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.30 BVI Television (Europe)/SPE Euromovies 

Investments/Europe Movieco Partners
3.2.2000 C 7 11.1.2000 

JV.36 TXU Europe/EDF-London Investments 3.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.38 KPN/Bellsouth/E-Plus 18.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.32 Granaria/Ültje/Intersnack/May Holding 28.2.2000 C 342 30.11.1999 
JV.39 Bertelsmann/Planeta/NEB 28.2.2000 C 35 8.2.2000 
JV.37 B SKY B/Kirch Pay TV 21.3.2000 C 7 11.1.2000 
JV.42 Asahi Glass/Mitsubishi/F2 Chemicals 21.3.2000 C 22.3.2000
JV.44 Hitachi/NEC — Dram/JV 3.5.2000 C 153 1.6.2000 
JV.45 Bertelsmann/Kooperativa Förbundet/BOL Nordic 12.5.2000 C 108 14.4.2000 
JV.40 Canal+/Lagardère/Canalsatellite 22.6.2000 C 145 25.5.2000 
JV.46 Blackstone/CDPQ/Kabel Nrw 19.6.2000 C 114 20.4.2000
JV.47 Canal+/Lagardère/Liberty Media/Multithématique 22.6.2000 C 145 25.5.2000 
JV.48 Vodafone/Vivendi/Canal Plus 20.7.2000 C 165 15.6.2000
JV.50 Blackstone/CDPQ/Kabel BW 1.8.2000 C 190 8.7.2000
JV.51 Bertelsmann/Mondadori/bol Italia 1.9.2000 C 232 12.8.2000 

Sag Parter Vedtaget den Offentliggjort den
M.1630 Air Liquide/BOC 18.1.2000 Ikke offentliggjort
M.1641 Linde/AGA 9.2.2000 Netsted ¥35∂

M.1628 Totalfina/Elf Aquitaine 9.2.2000 Netsted ¥35∂

M.1663 Alcan/Alusuisse 14.3.2000 Netsted ¥35∂

M.1672 Volvo/Scania 15.3.2000 Netsted ¥35∂

M.1636 MMS/Dasa/Astrium 21.3.2000 Netsted ¥35∂

M.1693 Alcoa/Reynolds 3.5.2000 Netsted ¥35∂

M.1671 Dow Chemical/Union Carbide 3.5.2000 Netsted ¥35∂

M.1673 Veba/viag (se også EKSF.1321) 13.6.2000 Netsted ¥35∂

M.1741 Mci Worldcom/Sprint 28.6.2000 Ikke offentliggjort
M.1813 Industri Kapital (Nordkem)/Dyno 12.7.2000 Netsted ¥35∂

M.1882 Pirelli/Bicc 19.7.2000 Netsted ¥35∂

M.1806 Astra Zeneca/Novartis 26.7.2000 Ikke offentliggjort
M.1879 Boeing/Hughes 27.9.2000 Netsted ¥35∂

M.1845 AOL/Time Warner 11.10.2000 Netsted ¥35∂

M.1940 Framatome/Siemens/Cogema/JV 6.12.2000 Ikke offentliggjort
M.2060 Bosch/Rexroth 13.12.2000 Netsted ¥35∂

¥35∂ http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/
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2. Beslutninger efter EKSF-traktatens artikel 66

E — Pressemeddelelser

1. Beslutninger vedtaget efter artikel 6 og 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

1.1. Beslutninger efter artikel 6, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

Sag Parter Vedtaget den
ECSC.1319 VIAG (ASD)/Richardson Westgarth 12.1.2000
ECSC.1322 Scholz/Loacker/Saarlandische Rohprodukte 4.2.2000
ECSC.1325 EMR/Mprh 10.4.2000
ECSC.1328 Salzgitter/HSP 27.4.2000
ECSC.1321 Veba/Viag (se også M.1673) 13.6.2000
ECSC.1331 Anglo American/Shell Coal 20.7.2000
ECSC.1320 Rheinbraun/OMV/Cokowi (se også M.1819) 1.8.2000
ECSC.1340 Riva/Sam (se også M.2071) 29.8.2000
ECSC.1336 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke (se også M.2045) 14.9.2000
ECSC.1329 Corus/Wuppermann/JV 2.10.2000
ECSC.1341 Rag/north Goonyella 7.11.2000
ECSC.1342 Outokumpu/Avesta Sheffield (se også M.2180) 4.12.2000
ECSC.1344 Rag/Sidarfin/BBCT 22.12.2000

Reference Dato Emne

IP/00/5 6.1.2000 Kommissionen godkender Fortums overtagelse af Elektrizitätswerk Wesertal
IP/00/21 12.1.2000 Kommissionen godkender, at Banco Santander Central Hispano (BSCH) overtager 

to portugisiske banker tilhørende Champalimaud Group
IP/00/28 13.1.2000 EU-Kommissionen giver grønt lys for Gehes overtagelse af Herba
IP/00/29 13.1.2000 Kommissionen godkender Generali’s overtagelse af INA på visse betingelser 
IP/00/32 13.1.2000 Kommissionen henviser Anglo American/Tarmac fusionssagen til de britiske 

konkurrencemyndigheder
IP/00/39 18.1.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Ahlström og CapMan packaging
IP/00/63 20.1.2000 Kommissionen godkender fusion mellem u-bådsproducenterne Howaldtswerke-

Deutsche Werft (Tyskland) og Kockums (Sverige)
IP/00/74 26.1.2000 Carrefour/Promodes: Kommissionen henviser analysen af lokalmarkeder til de 

franske og spanske myndigheder og godkender på visse betingelser resten af 
transaktionen 

IP/00/80 27.1.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Freudenberg og Phoenix
IP/00/81 27.1.2000 Kommissionen godkender, at BellSouth overtager Vodafone Airtouch’s andel 

i E-Plus
IP/00/92 1.2.2000 Kommissionen fastslår, at BellSouths overtagelse af VR Telecommunications’ 

andel i E-Plus ligger uden for EU-reglerne
IP/00/105 3.2.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem General Electric Company 

(USA) og Thomson-CSF (Frankrig) på området flysimulatortræning
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IP/00/106 3.2.2000 Kommissionen godkender opløsning af joint venture mellem BP og Mobil inden 
for produktion og detailsalg af brændstoffer og smøremidler i Europa som 
betingelse for godkendelse af fusionen mellem Exxon og Mobil 

IP/00/109 4.2.2000 Kommissionen godkender Finalrealms overtagelse af United Biscuits
IP/00/110 4.2.2000 Kommissionen godkender Suzuki Motor Corporations overtagelser
IP/00/114 5.2.2000 Kommissionen indleder dybtgående undersøgelser i fusionen mellem VEBA 

og VIAG
IP/00/118 7.2.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem de svenske virksomheder Saab og 

Celsius inden for militærudstyr
IP/00/126 8.2.2000 Kommissionen godkender, at Electrabel (Belgien) overtager den nederlandske 

elektricitetsproducent EPON
IP/00128 8.2.2000 Kommissionen godkender, at Deutsche Post AG overtager Air Express International
IP/00/129 8.2.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem Hellenic Bottling Company og Coca-

Cola Beverages plc på visse betingelser 
IP/00/135 9.2.2000 Kommissionen godkender TotalFinas overtagelse af Elf Aquitaine på betingelse af 

betydelige ændringer i den oprindelige fusionsplan 
IP/00/150 14.2.2000 Kommissionen godkender joint venture inden for papirsektoren
IP/00/172 21.2.2000 Kommissionen godkender, at Volkswagen AG overtager Europcar International S.A.
IP/00/174 21.2.2000 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem MCI 

WorldCom og Sprint 
IP/00/177 22.2.2000 Kommissionen godkender Bayer AG’s overtagelse af Lyondell Chemical 

Companys aktiviteter inden for polyetherpolyoler
IP/00/188 25.2.2000 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af Industri Kapitals 

overtagelse af Dyno ASA i kemikaliesektoren 
IP/00/194 28.2.2000 Kommissionen godkender Celesticas overtagelse af IBM’s EMS-aktiviteter

i Italien og USA 
IP/00/197 28.2.2000 Kommissionen godkender, at Telekom Østrig deltager i Libro
IP/00/200 29.2.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Bertelsmann og Planeta — Nuevas 

Ediciones de Bolsillo (NEB) 
IP/00/205 1.3.2000 Kommissionen godkender Solectrons overtagelse af Ericssons aktiviteter inden for 

omskifterudstyr i Sverige og Frankrig
IP/00/212 1.3.2000 Kommissionen godkender, at KKR Group overtager Bosch Telekom Private 

Networks
IP/00/214 1.3.2000 Kommissionen godkender, at ERF (Holdings) plc (UK) overtages af MAN 

Nutzfahrzeuge AG (Tyskland)
IP/00/241 9.3.2000 Kommissionen godkender Unilever Frances overtagelse af Amora-Maille på visse 

betingelser
IP/00/258 14.3.2000 Alcan opgiver planlagt overtagelse af Pechiney for at undgå, at Kommissionen 

blokerer for fusionen 
IP/00/267 16.3.2000 Kommissionen godkender, at Ericsson Energy Systems overtages af Emerson 

Electric
IP/00/275 21.3.2000 Kommissionen godkender Vattenfalls og Freie und Hansestadt Hamburgs 

overtagelse af fælles kontrol med HEW 
IP/00/279 21.3.2000 Kommissionen godkender BskyB’s deltagelse i KirchPayTV
IP/00/281 21.3.2000 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem 

Novartis og AstraZeneca inden for plantebeskyttelsesmidler
IP/00/282 21.3.2000 Kommissionen godkender CLT-UFA’s overtagelse af News’ andel i den tyske

TV-kanal VOX
IP/00/287 22.3.2000 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem 

Microsoft, Liberty Media og Telewest 
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IP/00/293 24.3.2000 Kommissionen godkender Compagnie de Saint-Gobains overtagelse af Meyer 
International plc 

IP/00/302 28.3.2000 Kommissionen godkender BT’s erhvervelse af ESAT
IP/00/308 30.3.2000 Kommissionen godkender amerikanske Citigroups overtagelse af en del af britiske 

Schroders 
IP/00/313 30.3.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Shell og BASF på visse 

betingelser 
IP/00/315 30.3.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem Monsanto (USA) og Pharmacia & 

Upjohn (USA) på visse betingelser
IP/00/323 3.4.2000 Kommissionen godkender fusion inden for finansielle tjenester
IP/00/324 3.4.2000 Kommissionen godkender 3M’s overtagelse af Quante aktiviteter inden for 

telekomponenter 
IP/00/325 3.4.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Preussag og VA Technologie
IP/00/327 4.4.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem NEC og Mitsubishi inden for 

computermonitorer 
IP/00/328 4.4.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Voith og Siemens inden for 

vandkraft
IP/00/342 7.4.2000 Kommissionen godkender Carrefours overtagelse af enekontrol med den italienske 

detailhandler Gruppo GS
IP/00/343 7.4.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Ahold, ICA Förbundet og 

Canica
IP/00/346 10.4.2000 Kommissionen godkender Lafarges overtagelse af Blue Circle
IP/00/352 11.4.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem MeritaNordbanken 

og UniDanmark
IP/00/373 12.4.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem Vodafone Airtouch og Mannesmann 

AG på betingelser
IP/00/385 14.4.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem CGU og Norwich Union
IP/00/386 14.4.2000 Kommissionen godkender Arrow Electronics, Inc.’s overtagelse af enekontrol med 

Tekelec Europe, S.A.
IP/00/390 14.4.2000 Kommissionen rejser indsigelse mod fusion mellem VEBA og VIAG 
IP/00/394 18.4.2000 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af Pirellis planlagte 

overtagelse af BICC 
IP/00/395 18.4.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Bayer og Röhm inden for 

polycarbonatplader
IP/00/396 18.4.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Reuters og Equant
IP/00/415 28.4.2000 Kommissionen godkender etablering af internetrejsebureau i joint venture mellem 

Telefonicas TERRA og Amadeus 
IP/00/416 28.4.2000 Kommissionen godkender Telias og Commerzbanks fælles kontrol med 

investeringsselskaberne FNH og TCI
IP/00/417 28.4.2000 Kommissionen godkender Dow Chemical’s overtagelse af hele BSL (Tyskland)
IP/00/420 2.5.2000 Kommissionen godkender Siemens AG’s overtagelse af Robert Bosch GmbH’s 

mobiltelefonaktiviteter 
IP/00/438 4.5.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem Ocean og Exel inden for 

logistiktjenester 
IP/00/439 4.5.2000 Kommissionen godkender oprettelsen af et joint venture inden for fremstilling af 

DRAMs mellem Hitachi og NEC 
IP/00/446 8.5.2000 Kommissionen godkender Nabiscos overtagelse af United Biscuits
IP/00/451 8.5.2000 Kommissionen godkender Preussags overtagelse af Hebel
IP/00/452 10.5.2000 Kommissionen godkender på visse betingelser fusion mellem Glaxo Wellcome og 

SmithKline Beecham
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IP/00/453 10.5.2000 Kommissionen godkender Sara Lees overtagelse af Courtaulds Textiles på 
betingelse af, at Well-mærket afhændes 

IP/00/473 12.5.2000 Kommissionen godkender Skandia Life Insurances overtagelse af Diligentia 
IP/00/478 15.5.2000 Kommissionen godkender Bertelsmanns overtagelse af andel i den nordiske 

internetboghandel Bokus 
IP/00/492 18.5.2000 Kommissionen godkender Cap Geminis overtagelse af Ernst & Youngs globale 

konsulent- og IT-aktiviteter
IP/00/494 19.5.2000 Kommissionen godkender BP Amocos overtagelse af Burmah Castrol
IP/00/496 19.5.2000 Kommissionen godkender Alcoas køb af Cordant Technologies
IP/00/499 22.5.2000 Kommissionen godkender, at MWCR overtages af SanPaolo IMI og Schroders 

Groups
IP/00/500 22.5.2000 Kommissionen godkender Alcatels overtagelse af Newbridge Networks
IP/00/509 23.5.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem Pfizer og Warner-Lambert på visse 

betingelser 
IP/00/528 25.5.2000 Kommissionen godkender Fords overtagelse af hele Autonova
IP/00/535 26.5.2000 Kommissionen godkender LVMH’s og PRADA’s fælles overtagelse af Fendi 
IP/00/539 29.5.2000 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af Boeings overtagelse af 

Hughes Electronics’ satellitaktiviteter
IP/00/542 29.5.2000 Kommissionen giver grønt lys for et amerikansk joint venture mellem BellSouth og 

SBC Communications
IP/00/543 29.5.2000 Kommissionen godkender, at Carrefour og Marinopoulos opretter et joint venture

i Grækenland
IP/00/548 30.5.2000 Kommissionen godkender Magneti Marellis overtagelse af Seima
IP/00/559 31.5.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Ahlström Machinery og Andritz 

inden for papirmasse og papirudstyr 
IP/00/560 31.5.2000 Kommissionen godkender HSBC Holdings’ overtagelse af den franske bank CCF 
IP/00/561 31.5.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Techpack International og 

Aptar/Valois inden for emballager
IP/00/568 31.5.2000 Kommissionen godkender TUI’s overtagelse af rejsearrangøren GTT 
IP/00/570 31.5.2000 Kommissionen godkender Nortel Networks’ overførsel af produktionsanlæg til 

Solectron
IP/00/574 5.6.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem Arvin og Meritor
IP/00/594 9.6.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Johnson & Johnson og Mercury 

Asset Management
IP/00/603 13.6.2000 Kommissionen godkender Winterthur Lifes overtagelse af Colonial
IP/00/617 14.6.2000 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem Time 

Warner og EMI
IP/00/618 15.6.2000 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af Swissairs overtagelse af en 

andel i det portugisiske flyselskab Portugália
IP/00/622 15.6.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Telenor Media og Viag Interkom 

inden for telefonbøger
IP/00/627 16.6.2000 Kommissionen godkender et græsk joint venture i ejendomssektoren 
IP/00/628 16.6.2000 Kommissionen godkender Thomson-CSF’s overtagelse af Racal
IP/00/629 16.6.2000 Kommissionen godkender, at ABN’s billeasingdatterselskab overtager Dial Group 
IP/00/630 16.6.2000 Kommissionen godkender Toyoda Automatic Loom Works overtagelse af BT 

Industries (Sverige)
IP/00/634 19.6.2000 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem AOL 

og Time Warner
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IP/00/642 21.6.2000 Kommissionen godkender CVC’s overtagelse af Babcocks 
eltransmissionsudstyrsfabrik 

IP/00/644 21.6.2000 Kommissionen godkender RTL Newmedias overtagelse af andel i PrimusPower
IP/00/650 22.6.2000 Kommissionen har godkendt British Telecommunications plc’s (BT) overtagelse af 

hele den nederlandske virksomhed Telfort Holding N.V (»Telfort«)
IP/00/654 23.6.2000 Kommissionen godkender Saint-Gobains overtagelse af Raab Karcher 
IP/00/655 23.6.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem Canal+, Lagardère og Liberty Media 
IP/00/666 28.6.2000 Kommissionen godkender Carlyle Europe Partners’ overtagelse af en andel i 

Gruppo Riello, der producerer fyringsanlæg
IP/00/667 28.6.2000 Kommissionen godkender afhændelse af Viags glasemballage- og rørfabrik 
IP/00/680 29.6.2000 Kommissionen godkender Schroders’ køb af Liberty International Pensions
IP/00/681 29.6.2000 Kommissionen godkender Solvays joint venture med Plastic Omnium
IP/00/690 30.6.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Phillips og Chevron
IP/00/691 30.6.2000 Kommissionen godkender Bertelsmanns og GBL’s overtagelse af Pearson TV
IP/00/692 30.6.2000 Kommissionen godkender ENI’s overtagelse af en andel i det portugisiske olie- og 

gasselskab GALP
IP/00/693 30.6.2000 Kommissionen godkender Fords køb af Land Rover
IP/00/694 30.6.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem Granada og Compass Group
IP/00/695 30.6.2000 Kommissionen godkender Telecom Italias og News Televisions fælles overtagelse 

af Stream 
IP/00/697 3.7.2000 Kommissionen godkender BASF’s overtagelse af American Cyanamid, på 

betingelser
IP/00/698 3.7.2000 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af Industri Kapitals 

overtagelse af Perstorp
IP/00/710 5.7.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem Boskalis Westminster og Hollandse 

Beton Groep
IP/00/711 5.7.2000 Kommissionen godkender Enrons overtagelse af MG inden for metalhandel
IP/00/712 5.7.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Saint Gobain og IWKA i den tyske 

byggesektor
IP/00/724 6.7.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Svenska Cellulosa og Graninge
IP/00/730 7.7.2000 Kommissionen godkender Siemens og Lufthansas etablering af Synavion 
IP/00/733 7.7.2000 Microsoft opgiver fælles overtagelse af Telewest efter Kommissionens indsigelser 
IP/00/734 10.7.2000 Kommissionen godkender Invensys køb af den nederlandske softwarevirksomhed 

Baan
IP/00/743 11.7.2000 Kommissionen godkender belgisk joint venture mellem Planet Internet og Fortis 

Bank
IP/00/754 12.7.2000 Kommissionen godkender Scottish & Newcastles overtagelse af Danones 

ølaktiviteter 
IP/00/755 12.7.2000 Kommissionen godkender Telefónicas køb af Endemol
IP/00/783 14.7.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Deutsche Bank og SAP om e-handel
IP/00/788 14.7.2000 Kommissionen godkender Western Power Distributions overtagelse af Hyder
IP/00/790 17.7.2000 Kommissionen godkender Clear Channel Communications’ køb af SFX 

Entertainment
IP/00/795 18.7.2000 Kommissionen godkender Hagemeyers overtagelse af WF Electrical
IP/00/814 20.7.2000 Kommissionen godkender på visse betingelser fusionen mellem Rexam og 

American National Can, der producerer dåser til drikkevarer 
IP/00/823 24.7.2000 Kommissionen godkender CGNU’s overtagelse af Aseguradora Valenciana i 

forsikringssektoren
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IP/00/824 24.7.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Rhodia og Raisio
IP/00/843 26.7.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem ABB, BILFINGER og MVV 

ENERGIE
IP/00/864 27.7.2000 Kommissionen godkender Preussags overtagelse af Thomson travel
IP/00/883 28.7.2000 Kommissionen godkender fælles overtagelse af det britiske ejendomsselskab 

MEPC
IP/00/884 28.7.2000 Kommissionen godkender AOM’s køb af Air Liberté og TAT European Airlines
IP/00/893 31.7.2000 Kommissionen godkender to asiatiske joint ventures mellem Valeo og Robert 

Bosch GmbH
IP/00/894 31.7.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Andersen Consulting og British 

Telecommunications
IP/00/895 31.7.2000 Kommissionen godkender BNP-Paribas’ overtagelse af PHH Europe Companies
IP/00/900 1.8.2000 Kommissionen godkender Mondi/Frantschachs overtagelse af Assidomän i papir- 

og emballagesektoren 
IP/00/901 1.8.2000 Kommissionen godkender et joint venture på mobiltelefon-området i Spanien
IP/00/903 2.8.2000 Kommissionen godkender OMV og Rheinbrauns fælles overtagelse af COKOWI
IP/00/904 2.8.2000 Kommissionen godkender Rio Tintos overtagelse af North (Australien)
IP/00/909 7.8.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Brambles og Ermewa inden for 

leasing af tankbeholdere 
IP/00/910 7.8.2000 Kommissionen godkender Valeos køb af Labinals aktiviteter inden for 

bilkomponenter 
IP/00/911 7.8.2000 Kommissionen giver grønt lys til HypoVereinsbanks, IXOS Softwares og 

Mannesmanns etablering af memIQ
IP/00/912 7.8.2000 Kommissionen giver grønt lys til MyAircraft.com, et B2B- selskab i rumsektoren 
IP/00/913 7.8.2000 Kommissionen godkender Metsä-Serlas overtagelse af Modo Paper
IP/00/914 7.8.2000 Kommissionen godkender Telenors overtagelse af andel i Sonofon (Danmark)
IP/00/915 7.8.2000 Kommissionen godkender fælles overtagelse af de svenske og schweiziske 

trægulvfabrikanter Nybron og Bauwerk Parkett
IP/00/916 7.8.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Caisse des Dépôts et Consignations 

og Banco Urquijo (Spanien)
IP/00/926 14.8.2000 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af joint venture mellem 

Framatome, Siemens og Cogema
IP/00/927 14.8.2000 Kommissionen godkender Tate & Lyles overtagelse af hele Amylum UK og 

Amylum Europe
IP/00/928 14.8.2000 Kommissionen godkender Industri Kapital Groups overtagelse af Alfa Laval 

Holding
IP/00/929 14.8.2000 Kommissionen godkender Telefónicas joint venture med Tyco
IP/00/930 14.8.2000 Kommissionen giver grønt lys til France Telecoms overtagelse af Orange på 

betingelse af frasalg af de belgiske aktiviteter 
IP/00/931 14.8.2000 Kommissionen godkender Siemens’ og Boschs fælles overtagelse af Mannesmann-

selskabet Demag 
IP/00/934 22.8.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem RWE og Iberdrola
IP/00/935 22.8.2000 Kommissionen godkender, at UBS Capital B.V. overtager Heiploeg Shellfish 

International B.V.
IP/00/936 22.8.200 Kommissionen godkender et joint venture mellem Sonera Systems og ICL Invia
IP/00/937 22.8.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Arla Foods Hellas og Delta
IP/00/938 22.8.2000 Kommissionen godkender HSBC eneovertagelse af en del af BBA Friction 

tilhørende BBA Group, plc.
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IP/00/939 22.8.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Sei og Mitsubishi Electric Europe 
inden for drift af produktionsanlæg i Italien 

IP/00/940 23.8.2000 Kommissionen henviser fusionen mellem Interbrew og Bass til de britiske 
konkurrencemyndigheder 

IP/00/943 25.8.2000 Kommissionen godkender WPP’s overtagelse af Young & Rubicam
IP/00/944 25.8.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem E.ON og Allianz Capital Partner
IP/00/945 25.8.2000 Kommissionen godkender, at Ranks Hovis McDougall Group overtager Doughty 

Hanson & Co Limited 
IP/00/947 28.8.2000 Kommissionen godkender Snecmas overtagelse af Labinal
IP/00/948 28.8.2000 Kommissionen godkender SCA Packagings overtagelse af Metsä Corrugated, på 

betingelser
IP/00/951 30.8.2000 Kommissionen godkender Airtours plc’s overtagelse af hele Frosch Touristik (FTI) 
IP/00/952 30.8.2000 Kommissionen godkender, at Menzies (UK) overtager andel i Lufthansa Ground 

Services (UK)
IP/00/953 30.8.2000 Kommissionen godkender, at Riva (Italien) overtager Société des Aciers 

d’Armature pour le Béton (Frankrig)
IP/00/954 30.8.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Sextant og Diehl
IP/00/955 30.8.2000 Kommissionen giver betinget godkendelse til Siemens’ overtagelse af 

Mannesmann-selskaberne Dematic, VDO og Sachs. Bosch’s overtagelse af Rexroth 
er endnu til behandling

IP/00/957 31.8.2000 Kommissionen godkender joint venture (NewMonday.com) mellem Randstad og 
VNU (begge Nederlandene)

IP/00/960 1.9.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Totalfina og Saarberg
IP/00/962 4.9.2000 Kommissionen godkender Volvos overtagelse af Renaults lastbilaktiviteter efter 

betydelige finansielle tilsagn 
IP/00/967 5.9.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem ZF Gotha og Graziano Trassmissioni
IP/00/968 5.9.2000 Kommissionen godkender oprettelsen af et joint venture mellem BT, Japan 

Telecom og Vodafone i Japan
IP/00/969 5.9.2000 Kommissionen godkender, at Clayton Dubilier & Rice overtager Italtel
IP/00/970 5.9.2000 Kommissionen godkender et joint venture (BOL Italia) mellem Bertelsmann AG og 

Mondadori S.p.A
IP/00/972 5.9.2000 Kommissionen godkender Toyota Motor Corporations overtagelse af sin britiske 

forhandler, Toyota (GB) PLC
IP/00/979 6.9.2000 Kommissionen godkender BASF’s overtagelse af en andel i DyStar
IP/00/980 6.8.2000 Kommissionen godkender joint venture i den britiske mobiltelefonsektor mellem 

Hutchison, NTT DoCoMo og KPN Mobile
IP/00/989 12.9.2000 Kommissionen godkender franske Feu Verts overtagelse af en andel i den spanske 

bilreparationsvirksomhed Autocenter Delauto
IP/00/990 12.9.2000 Kommissionen godkender Cinvens overtagelse af McKechnie
IP/00/991 12.9.2000 Kommissionen godkender et svensk joint venture, Drutt, mellem Telia (Sverige) og 

Oracle (USA)
IP/00/992 12.9.2000 Kommissionen godkender et joint venture (Ciberion) mellem British American 

Ventures og Cap Gemini Ernst & Young
IP/00/993 12.9.2000 Kommissionen godkender Sanpaolo IMI’s og MWCR Lux’ overtagelse af to 

italienske fabrikanter
IP/00/1000 13.9.2000 Kommissionen godkender Ifils overtagelse af hele det italienske rejseselskab 

Alpitur 
IP/00/1001 13.9.2000 Kommissionen godkender Unión Fenosas overtagelse af en andel i spanske Cable i 

Televisió de Catalunya (Menta)
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IP/00/1002 13.9.2000 Kommissionen godkender Messer Industries og Carlyle Europes fælles opkøb af 
Eutectic 

IP/00/1013 15.9.2000 Kommissionen godkender Salzgitters køb af stålrørsproducenten 
Mannesmannröhren-Werke

IP/00/1017 18.9.2000 Kommissionen godkender joint venture (NovaBank) mellem Banco Comercial 
Portugues og Interamerican

IP/00/1020 19.9.2000 Kommissionen giver grønt lys til Alstoms overtagelse af Fiat Ferroviaria
IP/00/1036 21.9.2000 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af Metsos overtagelse af 

Svedala
IP/00/1049 25.9.2000 Kommissionen godkender overtagelse af BASF’s polypropylenteknologidivision 

(Novolen)
IP/00/1050 25.9.2000 Kommissionen godkender et joint venture i den nederlandske mobiltelefonsektor 

mellem Belgacom, Tele Danmark og T-Mobile
IP/00/1051 21.9.2000 Kommissionen godkender, at Deutsche Bank og Enel overtager fælles kontrol med 

Rio Nuovo
IP/00/1052 25.9.2000 Kommissionen godkender Flextronics’ overtagelse af Italdatas aktiviteter inden for 

computerudstyr 
IP/00/1053 25.9.2000 Kommissionen godkender en fælles overtagelse af Johns Manville
IP/00/1054 25.9.2000 Kommissionen godkender Schroder Ventures’ overtagelse af Veba’s Memec
IP/00/1055 25.9.2000 Kommissionen godkender Telenors og Procuritas Capital Partners’ fælles 

overtagelse af Bravida 
IP/00/1056 25.9.2000 Kommissionen godkender VNU’s og Hearsts fælles overtagelse af det tjekkiske 

forlag Stratosfera 
IP/00/1058 25.9.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem PSA og Vivendi
IP/00/1063 27.9.2000 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af SCA Mölnlyckes planlagte 

overtagelse af Metsä Tissue 
IP/00/1076 29.9.2000 Kommissionen godkender Unilevers overtagelse af Bestfood efter tilsagn om 

omfattende afhændelser 
IP/00/1085 29.9.2000 Kommissionen godkender RAG-selskabet HT Troplasts overtagelse af 

Kömmerlings plastdivision 
IP/00/1086 29.9.2000 Kommissionen godkender Tycos overtagelse af Mallinckrodt
IP/00/1087 29.9.2000 Kommissionen godkender nederlandske CSM nv’s overtagelse af Unilevers 

aktiviteter inden for bagerileverancer i Europa 
IP/00/1088 29.9.2000 Kommissionen godkender Carrefours overtagelse af hele den belgiske 

supermarkedskæde GB
IP/00/1091 2.10.2000 Kommissionen godkender, at TXU (Tyskland) overtager Stadtwerke Kiel
IP/00/1099 3.10.2000 Kommissionen indleder en tilbundsgående undersøgelse af EDF’s og OEW’s fælles 

overtagelse af EnBW 
IP/00/1102 3.10.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem SAP og Siemens inden for e-handel 
IP/00/1122 5.10.2000 EMI og Time Warner trækker deres anmeldelse til Kommissionen tilbage 
IP/00/1131 9.10.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Bayer, Deutsche Telekom og 

Infraserv Höchst inden for e-handel 
IP/00/1136 9.10.2000 Kommissionen godkender Credit Suisses overtagelse af Donaldson, Lufkin & 

Jenrette (DLJ)
IP/00/1139 10.10.2000 Kommissionen godkender DaimlerChryslers overtagelse af Detroit Diesel
IP/00/1162 16.10.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem Vivendi, Canal+ og Seagram på visse 

betingelser
IP/00/1163 16.10.2000 Kommissionen godkender General Mills overtagelse af Pillsbury fra Diageo
IP/00/1169 17.10.2000 Kommissionen godkender Philip Morris’ overtagelse af Nabisco
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IP/00/1170 17.10.2000 Kommissionen godkender joint venture inden for den franske kabel-tv-sektor 
mellem Suez-Lyonnaise, NTL og Morgan Stanley Dean Witter

IP/00/1186 18.10.2000 Kommissionen godkender oprettelsen af Airbus Integrated Company
IP/00/1188 19.10.2000 Kommissionen godkender Avnets overtagelse af Vebas 

elektronikdistributionsaktiviteter i Europa 
IP/00/1195 23.10.2000 Kommissionen henviser en del af sagen om C3D’s overtagelse af Go-Ahead til de 

britiske konkurrencemyndigheder og godkender den resterende del 
IP/00/1206 24.10.2000 Kommissionen godkender Aholds overtagelse af Superdiplo
IP/00/1222 27.10.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Alcatel og Thomson Multimédia
IP/00/1223 27.10.2000 Kommissionen godkender Magneti Marellis overtagelse af enekontrollen med dets 

joint venture med Bosch
IP/00/1231 27.10.2000 Kommissionen godkender Alcoas køb af British Aluminium
IP/00/1259 6.11.2000 Kommissionen godkender Comparts overtagelse af hele Falck og datterselskabet 

Sondel
IP/00/1265 8.11.2000 Kommissionen godkender Dana Corps overtagelse af en andel i Getrag Getriebe- 

und Zahnradfabrik
IP/00/1266 8.11.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Babcock Borsig, mg 

technologies og SAP
IP/00/1267 8.11.2000 Kommissionen godkender BAWAG’s overtagelse af Postsparkasse
IP/00/1307 15.11.2000 Kommissionen godkender HypoVereinsbanks overtagelse af Bank Austria
IP/00/1308 15.11.2000 Kommissionen godkender Preussags overtagelse af en andel i Nouvelles Frontières
IP/00/1309 15.11.2000 Kommissionen godkender SNECMA’s overtagelse af Hurel-Dubois
IP/00/1317 16.11.2000 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af to joint ventures mellem 

det britiske og det nederlandske samt Singapores postvæsen 
IP/00/1338 22.11.2000 Kommissionen skrider ind over for Portugals foranstaltninger i sagen om 

overtagelse cementvirksomheden Cimpor
IP/00/1349 23.11.2000 Kommissionen godkender helikopter joint venture mellen Agusta og Westland
IP/00/1350 23.11.2000 Kommissionen godkender Scottish & Newcastles overtagelse af en andel i det 

portugisiske bryggeri Centralcer
IP/00/1373 29.11.2000 Kommissionen godkender en fusion mellem Smiths Industries og TI Group
IP/00/1383 30.11.2000 Kommissionen godkender joint venture mellem Cap Gemini og Vodafone inden for 

B2B-mobiltjenester
IP/00/1384 30.11.2000 Kommissionen godkender EdF’s overtagelse af Cottam Power Station
IP/00/1406 5.12.2000 Kommissionen godkender en fusion mellem Outokumpu Steel og Avesta Sheffield
IP/00/1407 5.12.2000 Kommissionen godkender Stinnes køb af Holland Chemical International
IP/00/1420 6.12.2000 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem 

Bombardier og Adtranz
IP/00/1425 8.12.2000 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af Aker Maritimes 

overtagelse af Kvaerner
IP/00/1426 8.12.2000 Kommissionen godkender Alliance UniChems overtagelse af Interpharm
IP/00/1427 8.12.2000 Kommissionen godkender, at batteriproducenten Varta overtages af Deutsche Bank 

og DBG
IP/00/1428 8.12.2000 Kommissionen godkender Enrons overtagelse af de tyske metalhandlere Bergmann 

og Hutzler 
IP/00/1432 8.12.2000 Kommissionen godkender, at AirPlus overtages af Creditanstalt, LASG og Austrian 

Airlines 
IP/00/1433 8.12.2000 Kommissionen godkender Dows overtagelse af hele Gurit-Essex og Gurit-Essex 

Trading
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1.2. Beslutninger efter artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

IP/00/1434 8.12.2000 Kommissionen godkender EL.FI-koncernens overtagelse af Moulinex 
IP/00/1435 8.12.2000 Kommissionen godkender fusion mellen de amerikanske hard disk-producenter 

Quantum HDD og Maxtor
IP/00/1445 12.12.2000 Aker Maritime opgiver at overtage Kvaerner, efter at Kommissionen har taget 

sagen op 
IP/00/1462 14.12.2000 Kommissionen godkender en nederlandsk fusion på forsikringsområdet
IP/00/1479 18.12.2000 Kommissionen godkender Georg Fischers og Westdeutsche Landesbanks planlagte 

overtagelse af Krupp Werner & Pfleiderer GmbH
IP/00/1480 18.12.2000 Kommissionen godkender Metsä-Serlas overtagelse af Zanders
IP/00/1486 18.12.2000 Kommissionen godkender Vodafones og BT’s fælles overtagelse af den spanske 

mobiltelefonoperatør Airtel
IP/00/1499 20.12.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Corus og Cogifer
IP/00/1500 20.12.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Repsol og Borealis
IP/00/1503 20.12.2000 Kommissionen godkender, at LTU overtages af AirGroup, REWE og Oppenheim
IP/00/1504 20.12.2000 Kommissionen godkender Peugeots overtagelse af Sommer Allibert
IP/00/1505 21.12.2000 Kommissionen godkender joint venture (Studio Channel) mellem Universal og NTL
IP/00/1506 21.12.2000 Kommissionen giver grønt lys til Siemens’ overtagelse af Mannesmann-selskabet 

Demag Krauss-Maffei
IP/00/1540 22.12.2000 Kommissionen godkender Sanminas overtagelse af en andel i Inboard 

Leiterplattentechnologie
IP/00/1545 22.12.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Stora Enso og AssiDomän

Reference Dato Emne

IP/00/46 18.1.2000 Kommissionen godkender franske Air Liquides overtagelse af dele af britiske BOL 
på visse betingelser

IP/00/134 9.2.2000 Kommissionen godkender, at Linde (Tyskland) overtager AGA (Sverige) på visse 
betingelser

IP/00/257 14.3.2000 Kommissionen nedlægger forbud mod Volvos overtagelse af sin vigtigste 
konkurrent Scania

IP/00/259 14.3.2000 Kommissionen godkender på visse betingelser en fusion mellem 
aluminiumproducenterne Alcan og Alusuisse

IP/00/280 21.3.2000 Kommissionen godkender ASTRIUM på visse betingelser 
IP/00/424 4.5.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem Alcoa og Reynolds Metals på visse 

betingelser
IP/00/425 4.5.2000 Kommissionen godkender Dow Chemicals overtagelse af Union Carbide på visse 

betingelser
IP/00/613 13.6.2000 Kommissionen godkender fusionen mellem VEBA og VIAG, men stiller strenge 

betingelser for den 
IP/00/668 28.6.2000 Kommissionen nedlægger forbud mod en fusion mellem MCI WorldCom og Sprint
IP/00/753 12.7.2000 Kommissionen godkender Industri Kapitals overtagelse af Dyno på visse 

betingelser 
IP/00/800 19.7.2000 Kommissionen godkender Pirellis overtagelse af BICC’s elkabelanlæg 
IP/00/844 26.7.2000 Kommissionen godkender fusion mellem AstraZenecas og Novartis’ 

landbrugskemiske divisioner efter tilsagn om omfattende afhændelser 
IP/00/1067 27.9.2000 Kommissionen godkender Boeings overtagelse af Hughes Electronics’ 

satellitaktiviteter
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F — Indledning af proceduren

IP/00/1145 11.10.2000 Kommissionen giver en betinget godkendelse af fusionen mellem AOL og Time 
Warner

IP/00/1414 6.12.2000 Kommissionen godkender et joint venture mellem Framatome og Siemens efter 
ændring af transaktionen 

IP/00/1457 13.12.2000 Kommissionen godkender, at Robert Bosch GmbH overtager kontrol med Rexroth 
på visse betingelser

Sag Dato Offentliggjort i
COMP/JV.27 Microsoft/Liberty Media/Telewest 22.3.2000 EFT C 94, 1.4.2000, s. 6
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III — STATSSTØTTE

A — Oversigt over sager

1. Regionalstøtte

Regionalstøttekortene for samtlige medlemsstater udløb den 31. december 1999, da der trådte nye
retningslinjer i kraft; med disse retningslinjer er der indført en mere konsekvent metode til fastlæggelse
af støtteberettigede regioner og den maksimale tilladte støtteintensitet i hver enkelt region. De nye
retningslinjer gælder for perioden 2000-2006.

Belgien

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (36)

Den 20. september 2000 godkendte Kommissionen regionalstøttekortet for Belgien for perioden 2000-
2006. Efter at kortet nu er godkendt, kan de belgiske myndigheder yde investeringsstøtte til større
virksomheder og SMV i de støtteberettigede områder. Det belgiske kort, der er baseret på artikel 87, stk.
3, litra c), følger den generelle tendens med hensyn til geografisk koncentration og lavere støttelofter. De
områder, der falder ind under artikel 87, stk. 3, litra c), dækker nu 30,9 % mod tidligere 35,0 %. Også
støtteintensitetslofterne er sat væsentligt ned til gennemsnitligt 15,6 %.

Danmark

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (37)

Den 11. april 2000 godkendte Kommissionen regionalstøtteordningen for Danmark. I henhold til denne
ordning vil de danske myndigheder kunne yde støtte ikke blot til generelle erhvervsinvesteringer, men
også til forsknings- og udviklingsprojekter, miljøinvesteringer og rådgivningsbistand til SMV. Ifølge de
danske myndigheder forventes udgifterne til ordningen i de kommende år at beløbe sig til 27 mio. EUR
om året. Støtten vil blive centreret omkring de områder, der er berettigede til støtte fra strukturfondene.
Ordningen gennemføres i forbindelse med de danske strukturfondsprogrammer for mål 2, Interreg og
Urban.

Kommissionen havde allerede den 26. oktober 1999 godkendt det danske regionalstøttekort for perioden
2000-2006. Med denne yderligere godkendelse af den danske regionalstøtteordning har man færdiggjort
anden del af gennemgangen af det danske regionalstøttesystem.

Tyskland

Regionalstøttekort (38)

Den 14. marts 2000 godkendte Kommissionen regionalstøttekortet for de vesttyske regioner og Berlin,
men kun for perioden fra 1. januar 2000 til 31. december 2003, fordi de tyske myndigheder havde

¥36∂ N-799/99. 
¥37∂ EFT C 266 af 16.9.2000, N-808/99. 
¥38∂ C-47/99. 
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anmeldt kortet for en fireårig periode (2000-2003); de skal anmelde et nyt kort for de resterende tre år,
når den tid kommer.

De pågældende regioner er erklæret støtteberettigede i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c),
og der er fastlagt maksimale støtteintensiteter for regionalstøtte (som defineret i fællesskabsretten).
Kommissionen traf allerede i juli sidste år beslutning om, at de fem nye delstater er støtteberettigede i
henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), og støtteintensiteten i disse regioner blev ligeledes
fastlagt for perioden fra 1. januar 2000 til 31. december 2003. De to beslutninger udgør tilsammen det
regionale støttekort for Tyskland og respekterer den maksimale dækning på 34,9 % af befolkningen, som
Kommissionen har fastsat for Tyskland.

Kommissionen begrænsede den maksimale støtteintensitet i Vesttyskland til 10 % nettostøtteækvivalent
(NSÆ) med et 10 % bruttotillæg for SMV i regionerne Hameln-Pyrmont, Stadt Hof og Stadt Passau. I de
resterende støtteberettigede regioner i Vesttyskland med undtagelse af byen Berlin er støtteintensiteten
18 % NSÆ med et 10 % bruttotillæg for SMV. For byen Berlin er den 20 % NSÆ med et 10 %
bruttotillæg for SMV.

Tyskland gav desuden løfte om, at følgende maksimale bruttostøtteintensiteter ikke vil blive overskredet:
28 % (brutto) for SMV og 18 % (brutto) for store virksomheder i alle støtteberettigede regioner i
Vesttyskland med undtagelse af arbejdsmarkedsregionen Berlin; for arbejdsmarkedsregionen Berlin er
tallene henholdsvis 43 % (brutto) for SMV og 28 % (brutto) for store virksomheder.

Linde AG (39)

Den 18. januar 2000 afsluttede Kommissionen den formelle undersøgelse af ikke-anmeldt støtte fra de
tyske myndigheder til Linde AG med en delvis negativ beslutning. Den pågældende støtte blev ydet som
tilskud til opførelse af et anlæg til produktion af kulmonooxid i Leuna (Sachsen-Anhalt). Kommissionen
konkluderede, at den del af støtten, der overskred det gældende loft på 35 % for statsstøtte med regionalt
sigte i Sachsen-Anhalt, skulle tilbagebetales, da den ikke opfyldte de nødvendige betingelser for at være
omfattet af undtagelsesbestemmelserne i traktaten.

Spanien

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (40)

Den 11. april 2000 godkendte Kommissionen Spaniens foreslåede regionalstøttekort, som dækker højst
79,2 % af landets samlede befolkning. Af den støtteberettigede befolkning lever 58,4 % i regioner, hvor
BNP pr. indbygger er under 75 % af EU-gennemsnittet (regioner, der er støtteberettigede i henhold til
traktatens artikel 87, stk. 3, litra a)), mens 20,8 % lever i regioner, som er forholdsvis mere velstående og
falder ind under artikel 87, stk. 3, litra c). De regioner, der falder ind under artikel 87, stk. 3, litra a), er
Andalusien, Galicien og Castilien-La Mancha.

Kommissionen konkluderede, at kortet er foreneligt med fællesmarkedet, og godkendte listen over de
områder, der falder ind under henholdsvis EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 87, stk. 3,
litra c).

¥39∂ EFT L 211 af 22.8.2000, C-18/99.
¥40∂ EFT C 184 af 1.7.2000, N-773/99.
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Skattemæssig støtteordning til fordel for De Kanariske Øer (41)

Den 18. januar 2000 godkendte Kommissionen en skattemæssig støtteordning for De Kanariske Øer,
som skal gælde frem til den 31. december 2006, og i henhold til hvilken der skal etableres et særligt
økonomisk område (ZEC) med det formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling og skabe
spredning i produktionsstrukturen på øerne. Ordningen er i tråd med målsætningerne for de særlige
økonomiske og skattemæssige ordninger for De Kanariske Øer, som Kommissionen godkendte i 1996.

Incitamenterne for firmaer til at etablere regulære virksomheder i ZEC (der skal være tale om en
produktiv investering på mindst 100 000 EUR og en nettojobskabelse på mindst fem nye job inden for
bestemte typer erhvervsaktiviteter) skal fremme udviklingen af produktionsinfrastruktur.

Kommissionen gennemgik støtten på baggrund af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte og
notatet om statsstøttereglernes anvendelse på foranstaltninger vedrørende direkte erhvervsbeskatning (42).
Kommissionen tog hensyn til det forhold, at De Kanariske Øer opfylder betingelserne for at være
omfattet af undtagelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), at den skattemæssige støtte er i
overensstemmelse med de regionale regler for driftsstøtte, at ordningen tager direkte sigte på de allerede
vedtagne målsætninger, at støtten står i rimeligt forhold til disse målsætninger, og at den er tidsmæssigt
begrænset og degressiv. Kommissionen erkendte, at der var behov for driftsstøtte i ZEC i form af
skattemæssig støtte for at tiltrække virksomheder til De Kanariske Øer og dermed bidrage til at afhjælpe
de handicap, området lider under på grund af den høje arbejdsløshed og manglende spredning i den
lokale økonomi (som primært er baseret på turisme). Kommissionen fandt derfor den støtte, der ydes i
henhold til denne ordning, forenelig med fællesmarkedet i henhold til undtagelsesbestemmelsen i EF-
traktatens artikel 87, stk. 3, litra a).

Frankrig

Regionalstøttekort (PAT) for perioden 2000-2006 (43)

Den 1. marts 2000 godkendte Kommissionen Frankrigs forslag til regionalstøttekort, som i Frankrig har
fået betegnelsen »Carte de la prime à l’aménagement du territoire« (PAT). PAT-kortet viser, i hvilke
områder i Frankrig større virksomheder kan få statsstøtte og/eller tilskud fra strukturfondene til deres
investeringer. De områder, som er støtteberettigede i perioden 2000-2006, omfatter 34 % af den franske
befolkning og repræsenterer alle regioner i moderlandet, bortset fra Île-de-France. Den maksimale
støtteintensitet for tilskud til store virksomheder er 23 % af investeringsomkostningerne (eller 17 % i de
områder, hvor intensiteten allerede i 1999 blev nedsat til 17 %), medens den maksimale støtteintensitet
for små virksomheder forhøjes til 33 % (eller 27 % af den pågældende investering). I Doubs og Haut-
Rhin begrænses støtten til 11,5 % (21,5 % for mindre virksomheder).

Kommissionen ønskede at skabe bedre overensstemmelse mellem de områder, der var omfattet af mål 2,
og de områder, der var støtteberettigede i henhold til PAT, og accepterede derfor, at en region kunne
være støtteberettiget i henhold til PAT, hvis den opfyldte betingelserne for at være mål 2-region, også
selv om den ikke opfyldte et af de fem nationale kriterier, der var valgt.

¥41∂ EFT C 121 af 29.4.2000, N-708/98.
¥42∂ EFT C 384 af 10.12.1998.
¥43∂ EFT C 110 af 15.4.2000, N-45/2000.
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Støtte til Mines et Potasses d’Alsace (44)

Den 20. september 2000 indledte Kommissionen en formel undersøgelse af statsstøtte, som Frankrig
gennem det offentlige holdingselskab EMS (Entreprise Minière et Chimique) havde ydet til Mines et
Potasses d’Alsace (MDPA). MDPA er et mineselskab, der producerer kalium i Alsace-regionen, og som
kontrolleres 100 % af det offentlige holdingselskab EMC. Virksomheden har haft faldende omsætning
og stigende tab siden slutningen af 1980’erne som følge af det vigende marked for kalium.

Kommissionen konkluderede, at Frankrig gennem EMC havde ydet statsstøtte med et større beløb til
MDPA, end Kommissionen tidligere havde godkendt i 1996 for perioden 1995-1997. Desuden nærede
Kommissionen alvorlig tvivl om, hvorvidt de nye støtteforanstaltninger, som de franske myndigheder
havde anmeldt for perioden 1998-2000, var forenelige med traktaten.

Italien

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (45)

Den 20. september 2000 godkendte Kommissionen regionalstøttekortet for Italien for perioden 2000-2006.

Med denne beslutning accepterede Kommissionen det kort baseret på artikel 87, stk. 3, litra c), som de
italienske myndigheder havde forelagt i december 1999 (det italienske kort baseret på artikel 87, stk. 3,
litra a), som dækker de dårligst stillede regioner i Syditalien, blev godkendt af Kommissionen allerede
den 1. marts 2000) (46). Efter at kortet nu er godkendt, kan de italienske myndigheder yde
investeringsstøtte til store virksomheder og SMV i de støtteberettigede områder.

Det italienske kort baseret på artikel 87, stk. 3, litra c), følger den generelle tendens med hensyn til
geografisk koncentration og lavere støttelofter. De områder, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra c),
dækker nu kun 10,0 % mod tidligere 14,7 %. Også støtteintensitetslofterne blev sat væsentligt ned til en
gennemsnitlig intensitet på 10 %.

Lov nr. 488 (47)

Den 12. juli 2000 godkendte Kommissionen den investeringsstøtteordning, der er fastsat i lov nr. 488, og
som tager sigte på de dårligst stillede regioner i Italien i perioden 2000-2006. Ordningen er i
overensstemmelse med de forskellige EF-retningslinjer for denne form for støtte, herunder
retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte.

I henhold til ordningen skal der indgives støtteansøgninger, før der kan påbegyndes investeringsprojekter,
og med det formål at fremme produktive investeringer kan der ydes tilskud til: a) virksomheder placeret i
regioner, der er berettigede til regionalstøtte i henhold til artikel 87, stk. 3, litra a), og artikel 87, stk. 3,
litra c), samt b) SMV placeret i områder, der er berettigede til strukturfondsstøtte, men ikke til
regionalstøtte. De foranstaltninger, der indføres med denne ordning, er i tråd med målsætningerne for den
regionale udvikling. Ordningen opererer med et budget på 35 000 mia. ITL (ca. 18 mia. EUR).

¥44∂ EFT C 37 af 3.2.2000, NN-38/2000.
¥45∂ C-16/2000.
¥46∂ C-16/2000, EFT C 175 af 24.6.2000.
¥47∂ EFT C 278 af 30.9.2000, N 715/1999.
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Luxembourg

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (48)

Den 19. juli 2000 traf Europa-Kommissionen to beslutninger om godkendelse af henholdsvis
regionalstøttekortet for Luxembourg og en regionalstøtteordning, begge for perioden 2000-2006.
Regionalstøttekortet omfatter tre zoner med betegnelsen Nord, Øst og Syd, og disse tre zoner dækker
over henholdsvis seks, fem og ni kommuner.

Kortet omfatter 31,9 % af befolkningen og respekterer dermed det loft, som Kommissionen har fastsat
(på 32 %).

De berørte regioner er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra c), og i disse regioner
kan de luxembourgske myndigheder yde økonomisk støtte på op til 10 % netto af relevante
investeringsprojekter. For at skabe større sammenhæng i regionaludviklingsindsatsen på hele EU’s
område er næsten alle de regioner, der indgår i regionalstøttekortet, også berettigede til støtte fra
strukturfondene.

Nederlandene

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (49)

Den 12. juli 2000 godkendte Kommissionen regionalstøttekortet for Nederlandene for perioden 2000-
2006. Efter at kortet nu er godkendt, kan de nederlandske myndigheder yde økonomisk støtte til
erhvervsinvesteringer i områder i Noord-Nederland, Flevoland, Twente og Limburg frem til
31. december 2006.

Den samlede befolkning i de foreslåede områder tæller 2,3 millioner indbyggere. I størsteparten af de
støtteberettigede områder i Noord-Nederland (inkl. Noord-Overijssel) og Flevoland vil de nederlandske
myndigheder kunne yde tilskud svarende til en bruttostøtteækvivalent (BSÆ) på 20 % af de samlede
investeringsomkostninger. I Overig Groningen er den maksimale støtteintensitet begrænset til 10 %
NSÆ for store virksomheder (med mulighed for yderligere tilskud på 10 % BSÆ for SMV). I de
støtteberettigede områder i Twente og Zuid-Limburg begrænses de maksimale støtteniveauer til 15 %
BSÆ; I Midden-Limburg er den maksimale støtteintensitet begrænset til 10 % NSÆ for alle typer
virksomheder.

Østrig

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (50)

Den 30. maj 2000 godkendte Kommissionen regionalstøttekortet for Østrig for perioden 2000-2006.
Kommissionen besluttede at reducere kortets omfang fra 35,4 % af landets befolkning i 1999 til 27,5 % i
perioden 2000-2006. Kun regionen Burgenland er berettiget til regional statsstøtte i henhold til EF-
traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), dvs. som en region, hvor BNP pr. indbygger ikke overstiger 75 % af
EU-gennemsnittet. I denne region kan der derfor ydes støtte på op til 30 % NSÆ i den mere velstående
nordlige del og 35 % NSÆ i den resterende del af regionen.

¥48∂ EFT C 278 af 30.9.2000, N-793b/99; EFT C 266 af 16.9. 2000, N-793a/99.
¥49∂ EFT C 266 af 16.9. 2000, N-228/2000.
¥50∂ EFT C 284 af 7.10.2000, N-525/99.
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I de regioner, der er berettigede til regionalstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c),
varierer de maksimale støtteintensiteter mellem 12,5 % NSÆ og 20 % NSÆ.

Lenzing Lyocell (51)

Den 19. juli 2000 traf Kommissionen beslutning om at tillade den statsstøtte, Østrig havde ydet til
Lenzing Lyocell GmbH & Co KG (LLG), Heiligenkreuz, Burgenland, til firmaets investering i en ny
fabrik til fremstilling af Lyocell-viskosefibre. Ifølge Kommissionens vurdering havde Østrig ydet
investeringsstøtte under forskellige former på i alt 54,9 mio. EUR af de samlede investeringsom-
kostninger på 138 mio. EUR plus 5,4 mio. EUR til miljøbeskyttelsesforanstaltninger. Kommissionen
indledte den formelle undersøgelsesprocedure den 14. oktober 1998 og traf den 23. juni 1999 beslutning
om at udvide den.

LLG er en af verdens største producenter af viskosefibre. I 1996 opførte virksomheden et nyt
produktionsanlæg i industriparken Heiligenkreuz-Szentgotthard, et fælles projekt på tværs af grænsen
mellem Østrig og Ungarn, for at fremstille Lyocell, som er en ny type korte kemofibre fremstillet af
naturligt forekommende cellulose i træmasse. Industriparken er beliggende i delstaten Burgenland, som
er den eneste region i Østrig, der falder ind under artikel 87, stk. 3, litra a).

Vurderingen af støtten til LLG blev vanskeliggjort af, at Kommissionen måtte gennemgå mange forskellige
typer foranstaltninger. Den kunne dog til slut konkludere, at nogle af foranstaltningerne ikke kunne
betragtes som statsstøtte, og at andre var i overensstemmelse med tidligere godkendte støtteordninger. Det
var Kommissionens opfattelse, at den resterende ad hoc-regionalstøtte og støtten til miljøbeskyttelsesforan-
staltninger overholdt EF-retningslinjerne på de pågældende områder. Kommissionen undersøgte også
støttens samlede intensitet, idet den medregnede alle andre støtteforanstaltninger, som ikke indgik i den
formelle undersøgelsesprocedure, for at sikre sig, at den samlede støtte ikke oversteg det gældende loft på
40 % for regionalstøtte i Burgenland. Kommissionen vurderede, at bruttoinvesteringsstøtten på 53,9 mio.
EUR udgjorde en NSÆ på 39,7 mio. EUR efter skat. I forhold til de støtteberettigede omkostninger —
108,7 mio. EUR ud af den samlede investering på 138 mio. EUR — var støtteintensiteten 37 %.

Portugal

Regionalstøttekort for regionen »Lisboa e Vale do Tejo« (52)

Den 28. juni 2000 godkendte Kommissionen den del af Portugals regionalstøttekort, som skal gælde for
regionen »Lisboa e Vale do Tejo« frem til 31. december 2006. Denne region er støtteberettiget i henhold
til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c) (regioner med særlige problemer). Den 8. december 1999 havde
Kommissionen besluttet, at regionerne Portuga, Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Azorerne og Madeira,
der hører til de mest ugunstigt stillede regioner, skulle være støtteberettigede i perioden 2000-2006 i
henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). Med de to beslutninger er regionalstøttekortet for Portugal
nu fastlagt.

Regionalstøtten må højst udgøre 10 % NSÆ i subregionen »Grande Lisboa« og skal gradvis nedsættes i
subregionerne »Lezíria do Tejo«, »Médio Tejo«, »Oeste« og »Península de Setúbal« (fra en oprindelig
begyndelsessats på 47,68 % NSÆ i 2000) til 20 % NSÆ i 2004. Små og mellemstore virksomheder kan
få et støttetillæg på 10 % brutto af investeringsomkostningerne.

¥51∂ C-61/98.
¥52∂ EFT L 297 af 24.11.2000, C-72/99.
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Ordning for økonomisk og skattemæssig støtte til Madeira-frizonen (53)

Den 28. juni 2000 traf Kommissionen beslutning om at indlede en undersøgelse i henhold til EF-
traktatens artikel 88, stk. 2, af en ordning for økonomisk og skattemæssig støtte til Madeira-frizonen.
Kommissionen noterede sig, at den skattemæssige støtte fra de portugisiske myndigheder udgjorde
driftsstøtte, som kunne forventes ydet i længerevarende perioder eller endog på ubestemt tid. Ifølge
retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte er regionalstøtte med det formål at nedbringe en
virksomheds løbende udgifter (driftsstøtte) i princippet forbudt, men kan dog undtagelsesvist ydes i
områder, der falder ind under EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), på betingelse af, »at den findes
velbegrundet på grundlag af dens bidrag til den regionale udvikling og støttens karakter, og at dens
omfang står i forhold til de ulemper, den skal opveje«.

Desuden synes den samlede støtte, der er ydet i form af skattefritagelser, at have oversteget 1 000 mio.
EUR i 1997 (mere end alle de øvrige portugisiske støtteordninger tilsammen) og har tilsyneladende været
koncentreret til centrene for finansielle tjenesteydelser og internationale tjenesteydelser. Eftersom det ser
ud til, at næsten 4 000 virksomheder i øjeblikket opererer i disse sektorer, men kun direkte beskæftiger
højst 1 000 personer, kan det næppe hævdes, at støtten er velbegrundet på grundlag af dens bidrag til den
regionale udvikling, eller at dens omfang står i forhold til de ulemper, den skal opveje.

Skattelettelser til fordel for Madeira (54)

Den 28. juni 2000 godkendte Kommissionen en ordning, der går ud på at give skattelettelser med det
formål at fremme investeringer i den selvstyrende region Madeira i Portugal. Ordningen skal gælde indtil
udgangen af 2002 og skal hjælpe virksomheder i regionen — som er en af de mest ugunstigt stillede i EU
— til at blive mere moderne og dynamiske. 

Ordningen indgår som led i skattesystemet for den selvstyrende region Madeira og hører dermed under
kategorien »direkte erhvervsbeskatning«. Støtten har form af skattelettelser (skattefradrag) på 15 % af
reinvesteret fortjeneste i den periode, ordningen er gældende; de støtteberettigede virksomheder kan
benytte sig af skattefradraget enten det år, hvor investeringen foretages, eller et af de følgende tre år.

Skattefradrag for investeringer på Madeira (55)

Den 14. marts 2000 godkendte Kommissionen en støtteordning, i henhold til hvilken der kan gives
skattefradrag for investeringer i den portugisiske selvstyrende region, Madeira. Ordningen skal fungere
frem til udgangen af 2010; formålet er at hjælpe virksomheder med at blive mere moderne og dynamiske
og skabe nye job i regionen.

Støtten har form af et indkomstskattefradrag, som ydes på kontraktmæssigt grundlag for en periode på op
til ti år. Støtteintensiteten vil variere afhængigt af projektets placering, de pågældende aktiviteter og
antallet af nyoprettede job, dog med et loft på 30 % af støtteberettigede investeringsudgifter.

Ordningen opfylder de krav, der er fastsat i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, især fordi
investeringen og i givet fald også de nyoprettede job skal opretholdes i hele den periode, kontrakten om
skattefradragene løber, og under alle omstændigheder i mindst fem år.

¥53∂ EFT C 301 af 21.10.2000, NN-60/2000.
¥54∂ EFT C 266 af 16.9.2000, N-96/2000.
¥55∂ EFT C 266 af 16.9.2000, N-555/99.
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Sverige

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (56)

Den 29. marts 2000 godkendte Kommissionen regionalstøttekortet for Sverige for perioden 2000-2006.
Kommissionen besluttede at reducere kortets dækningsgrad fra 18,5 % af landets samlede befolkning i
1999 til 15,9 % i perioden 2000-2006. Den samlede befolkning i de områder, der efter forslaget skal være
berettigede til regionalstøtte, tæller 1,4 millioner indbyggere.

Med godkendelsen af regionalstøttekortet vil de svenske myndigheder kunne yde investeringsstøtte til
virksomheder i de støtteberettigede områder i det nordlige Sverige. I de fjernest liggende og tyndest
befolkede områder i den støtteberettigede region kan de svenske myndigheder yde støtte på op til 37 %
BSÆ af de samlede investeringsomkostninger. I resten af regionen vil de maksimale støtteniveauer være
20 % BSÆ for store virksomheder og 30 % BSÆ for SMV. Kortets godkendelse betyder også, at de
svenske myndigheder kan yde transportstøtte til virksomheder beliggende i det nordlige Sverige.

Regional støttepakke (57)

Den 3. maj 2000 godkendte Kommissionen regionalstøtteordningen for Sverige. Dermed kan der ydes
økonomisk støtte til en lang række erhvervsfremmende foranstaltninger i de støtteberettigede områder i
det nordlige Sverige.

Der kan ydes støtte i tyndt befolkede områder og andre støtteberettigede områder i det nordlige Sverige.
Alle de områder, der opfylder betingelserne i henhold til denne ordning, er også berettigede til støtte fra
strukturfondene.

Støtteordning vedrørende lavere sociale bidrag (58)

Den 21. december 2000 afsluttede Kommissionen sin formelle undersøgelse af den svenske ordning
vedrørende »lavere sociale bidrag« med en negativ beslutning (se også Del I, punkt 348).

Det Forenede Kongerige

Regionalstøttekort for perioden 2000-2006 (59)

Den 26. juli 2000 godkendte Kommissionen regionalstøttekortet for Det Forenede Kongerige for
perioden 2000-2006. Kortet dækker 28,7 % af befolkningen i Storbritannien, mens hele Nordirland
betragtes som støtteberettiget område.

I henhold til kortet kan der ydes tilskud på højst 35 % NSÆ (dvs. efter fradrag af skatter, som en
virksomhed eventuelt skal betale af den modtagne støtte) til større virksomheders investeringsprojekter i
fire NUTS II-regioner med et BNP pr. indbygger på under 75 % af EU-gennemsnittet, nemlig Cornwall
og Isles of Scilly, Merseyside, South Yorkshire og West Wales og the Valleys. I Nordirland, som har en
særlig status i henhold til EF-retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, kan der ydes støtte på op
til 40 % NSÆ.

¥56∂ EFT C 258 af 9.9.2000, N-629/99.
¥57∂ EFT C 266 af 16.9.2000, N-646/99.
¥58∂ C-15/2000.
¥59∂ EFT C 272 af 23.9.2000.
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Der kan desuden ydes regionalstøtte i 65 af de 194 såkaldte »job opportunity zones« i Storbritannien
samt i dele af London, Tyneside og Nottingham (som følge af deres mål 2-status).

Støtteintensiteten i Lochaber, Skye og Lochalsh og Argyll and the Islands, Eilean Siar (Western Isles),
Caithness, Sutherland og Ross and Cromarty kan komme op på 30 % NSÆ på grund af de særlige
udviklingsmæssige vanskeligheder i disse tyndt befolkede områder.

Venturekapitalfonde med regionalt sigte i England (60)

Den 18. oktober 2000 traf Kommissionen beslutning om at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel
88, stk. 2, vedrørende en ordning, i henhold til hvilken der skal etableres mindst én venturekapitalfond i
hver af de engelske regioner. Fondene skal investere beløb af størrelsesordenen 100 000-500 000 GBP i
små og mellemstore virksomheder.

Der skal indgå statslige midler i alle de regionale fonde, og Kommissionen mener, at ordningen kan
fordreje konkurrencen på to planer: i relation til de private medinvestorer i fondene og i relation til de
SMV, hvori fondene investerer. Kommissionen er i tvivl om, hvorvidt støtten på begge planer er
forenelig med fællesmarkedet, eftersom denne form for støtte ikke er omfattet af undtagelsesbe-
stemmelser i henhold til de gældende EF-regler for statsstøtte.

Støtteordning for modernisering af erhvervsejendomme i Wales (61)

Den 4. oktober 2000 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod to støtteordninger for
modernisering af erhvervsejendomme, som skal iværksættes af Welsh Development Agency.
Baggrunden for ordningerne er, at markedspriserne er for lave til at dække moderniseringsomkostninger.
Med den ene ordning, der har fået betegnelsen »Property for Business«, kan brugerne af erhvervs-
bygninger og -grunde få støtte til renoveringsarbejder, idet staten yder et tilskud til dækning af forskellen
mellem de anslåede renoveringsudgifter og bygningens eller grundens anslåede værdi efter renoveringen.
Støtten udbetales til den faktiske bruger af bygningen eller grunden. Den anden ordning, »Partnership
Development«, yder derimod støtte til mere spekulationsprægede projekter enten i form af tilskud til
dækning af ejendomsselskabers eventuelle underskud ved byggemodning eller renovering eller ved at
indgå i partnerskaber med investorer og andre virksomheder, der beskæftiger sig med byggemodning.
Støttemodtagerne i denne ordning er de ejendoms- og investeringsselskaber og finansieringsinstitutioner,
som skyder de første penge ind i byggemodnings- og renoveringsprojekter.

Kommissionen traf beslutning om, at ordningerne udgør statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87,
stk. 1, eftersom de er baseret på skøn, og de offentlige midler skal ikke tilbagebetales, således som det
ville være tilfældet i et privatbaseret arrangement. Støtten kunne dog godkendes med henvisning til EF-
traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), eftersom ordningerne vil blive anvendt i overensstemmelse med EF-
retningslinjerne for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, retningslinjerne for statsstøtte med
regionalt sigte og de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter.

¥60∂ Endnu ikke offentliggjort i EFT.
¥61∂ EFT C 380, 30.12.2000, s. 10.
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2. Multisektorale rammebestemmelser

Tyskland

BASF Schwarzheide (62)

Den 12. juli 2000 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod den planlagte
investeringsstøtte fra Tyskland til BASF Schwarzheide GmbH til opførelse af en ny fabrik i delstaten
Brandenburg. Støttebeløbet lyder på 39 mio. EUR (77 mio. DEM), hvilket svarer til 35 % af
investeringsomkostningerne, og det er den maksimale tilladte støtteintensitet i regionen. Støtten blev
anmeldt med henvisning til de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store
investeringsprojekter. Virksomheden vil anvende fabrikken til fremstilling af et nyudviklet stof, der skal
indgå i en lang række svampedræbende midler. Disse slutprodukter skal imidlertid ikke fremstilles i
Schwarzheide. Kommissionen kunne godkende støtten på baggrund af den voksende efterspørgsel efter
de pågældende produkter og det betydelige antal nye job, der vil blive etableret i Schwarzheide
(ca. 400 nye arbejdspladser).

Frankrig

Pilkington og Interpane (63)

Den 26. juli 2000 traf Kommissionen beslutning om, at den anmeldte investeringsstøtte på 21,02 mio.
EUR, som Frankrig har til hensigt at yde til Pilkington og Interpane til opførelse af en ny fabrik til
fremstilling af planglas, lamineret glas og coated glas, er forenelig med fællesmarkedet. Pilkington Glass
France SAS og Interpane Glass Coating France SAS, som er to joint ventures etableret af Pilkington plc.
og Interpane International Glas GmbH, vil opføre det nye produktionsanlæg i Freyming Merlebach
(Alsace-Lorraine), som er et regionaludviklingsområde.

De to nyoprettede virksomheder kommer ikke til at operere selvstændigt på markedet, men udgør et
integreret joint venture med henblik på fremstilling og bearbejdning af planglas. De skal kun fungere
som leverandører til moderselskaberne, der skal stå for selve afsætningen og den yderligere
forarbejdning.

Det planlagte projekt skulle undersøges på grundlag af de multisektorale rammebestemmelser for
regionalstøtte til store investeringsprojekter. I henhold til den beregningsmetode, der er fastsat i de
multisektorale rammebestemmelser, udgør den største tilladte støtte til dette projekt 12,24 % NSÆ.
Eftersom den foreslåede støtteintensitet på 10,3 % lå under denne grænse, konkluderede Kommissionen,
at den anmeldte støtte var forenelig med EF-traktaten.

Italien

Solar Tech (64)

Den 15. november 2000 traf Kommissionen beslutning om, at Italien kun må yde Solar Tech srl (der
fremstiller solcellepaneler) 34 mio. EUR i støtte, hvilket er 9 mio. EUR mindre end de 43 mio. EUR,
Italien havde anmeldt (se også Del I, punkt 325).

¥62∂ EFT C 380 af 30.12.2000, N-750/99.
¥63∂ EFT C 293 af 14.10.2000, N-291/2000.
¥64∂ C-17/2000.
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Støtte til Villa Romana srl til et hotelprojekt (65)

Støtten, som blev ydet i henhold til en allerede eksisterende ordning (66) og anmeldt med henvisning til de
multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter, består i
investeringsstøtte til Villa Romana srl, som er en SMV (67) beliggende i Campania og oprettet af lokale
investorer i forbindelse med de såkaldte »contratti d’area« (territorialpagter) med det formål at
tilvejebringe offentlig støtte til et hotelprojekt. Den foreslåede investeringsstøtte havde form af et direkte
tilskud på 38,39 mio. EUR. Investeringsprojektet drejer sig om opførelse af hotelfaciliteter nær det
arkæologiske område Pompeji-Herculaneum (Napoli). I de nye faciliteter skulle også indgå renoverede
forladte industribygninger. Det firestjernede hotel skulle have en kapacitet på 438 værelser (838 senge)
og give i alt ca. 480 nye job, 219 direkte og 262 indirekte. Ifølge planen skulle hotellet stå færdigt den
31. januar 2000 og være fuldt funktionsdygtigt i løbet af 2003. Da den planlagte støtte var i
overensstemmelse med den maksimale tilladte intensitet i henhold til de multisektorale
rammebestemmelser, og Villa Romana kun måtte forventes at få begrænset indvirkning på EU-markedet,
traf Kommissionen den 26. marts 2000 en positiv beslutning på grundlag af traktatens artikel 87, stk. 3,
litra a).

Det Forenede Kongerige

Motorola (68)

Den 26. juli 2000 traf Kommissionen beslutning om, at en investeringsstøtte på 90,2 mio. GBP til
Motorola Ltd. er forenelig med fællesmarkedet. Det Forenede Kongerige har til hensigt at yde en sådan
støtte til Motorola Ltd., som vil opføre en ny fabrik til fremstilling af halvledere til mobiltelefoner og
andre trådløse applikationer. Fabrikken skal ligge i Dumferline, som er et regionaludviklingsområde i
Skotland. Motorola Ltd. er et helejet datterselskab af Motorola Inc., den verdensomspændende producent
af mobil- og radiokommunikationsprodukter og elektronisk udstyr.

Det planlagte projekt skulle vurderes på grundlag af de multisektorale rammebestemmelser for regional
støtte til store investeringsprojekter. I henhold til disse rammebestemmelser beregnede Kommissionen
den maksimale tilladte støtte til projektet til at være 12 % NSÆ. Da den foreslåede støtteintensitet på
5,8 % NSÆ i dette tilfælde ligger et godt stykke under denne grænse, konkluderede Kommissionen, at
den anmeldte støtte var forenelig med EF-traktaten.

¥65∂ N-785/99, EFT C 328 af 18.11.2000.
¥66∂ SG(99) D/1119 af 9.2.99 vedrørende statsstøtte nr. N-810/99, som udvider bestemmelserne i lov nr. 488/92 til at omfatte

turistsektoren.
¥67∂ Virksomhedens status som SMV er dog baseret på økonomiske skøn og ikke på godkendte regnskaber, da der er tale om

en helt nyoprettet virksomhed. Se artikel 1, punkt 8 i bilaget til Kommissionens henstilling vedrørende definitionen af
SMV af 3.4.1996 (EFT C 213 af 23.7.96, s. 4).

¥68∂ EFT C 293 af 14.11.2000, N-480/2000.
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3. Sektorbestemt støtte

3.1. Stål

Belgien

Cockerill Sambre SA (69)

Den 15. november 2000 traf Kommissionen beslutning om, at den støtte på 13,8 mio. EUR (553 mio.
BEF), som Belgien har ydet stålfirmaet Cockerill Sambre SA, er uforenelig med fællesmarkedet og skal
tilbagebetales.

Kommissionen konkluderede, at de offentlige myndigheder med denne støtte er med til at finansiere de
driftsomkostninger, virksomheden har som følge af en nedsættelse af arbejdstiden. Fordelen for
Cockerill ligger i, at virksomheden ikke har påtaget sig det finansielle ansvar for den forøgelse af
lønomkostningerne, som virksomheden aftalte med de ansatte. Det faktum, at initiativet kom fra
arbejdsstyrken og kun blev accepteret af virksomheden på den betingelse, at virksomheden ikke selv
skulle betale de deraf følgende ekstra omkostninger, ændrer på ingen måde ved Kommissionens
opfattelse af det offentlige indgreb som statsstøtte.

Kommissionen konkluderede derfor, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet, eftersom Cockerill er
en stålvirksomhed, der er undergivet de meget restriktive regler i EKSF-traktaten og reglerne om støtte til
stålsektoren, i henhold til hvilke en sådan støtte ikke er tilladt. Kommissionen har derfor forlangt, at den
allerede udbetalte støtte tilbagebetales, og at de endnu ikke effektuerede betalinger suspenderes.

Tyskland

Georgsmarienhütte og Gröditzer (70)

Den 19. juli 2000 indledte Kommissionen en formel undersøgelse af en ledelsesaftale indgået mellem det
tyske selskab BvS, der efterfølger Treuhand, selskabets helejede datterselskab Gröditzer Stahlwerke og
stålproducenten Georgsmarienhütte (se også Del I, punkt 309).

Spanien

Tubacex (71)

Den 31. oktober 2000 traf Kommissionen beslutning om at tilbagekalde en negativ beslutning fra 1997
vedrørende foranstaltninger til fordel for Tubacex SA, der fremstiller helsvejsede rør i rustfrit stål, og
som er beliggende i Llodio (Álava) i Baskerlandet i Spanien (se også Del I, punkt 312).

¥69∂ C-76/99.
¥70∂ EFT C 3 af 6.1.2001, C 43/2000 (ex NN-69/2000).
¥71∂ C-9/95.
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3.2. Skibsbygning

Tyskland

Udviklingsbistand til bygning af to færger (72) 

Den 18. januar 2000 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod, at den tyske regering
yder udviklingsbistand til fordel for skibsværftet Meyer i Papenburg. Bistanden, der skal gå til bygning
af to passagerfærger til Indonesien, vil blive ydet i form af rentelettede lån på i alt 150 mio. EUR
(300 mio. DEM) og repræsenterer 40,43 % af kontraktens værdi. Kommissionen har fundet støtten
forenelig med EF-traktaten under forudsætning af, at de leverede fartøjer i overensstemmelse med artikel
3, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 1540/98 bliver den indonesiske regerings ejendom og udelukkende
kommer til at sejle i indonesisk territorialfarvand.

Italien

Rodriquez Cantieri Navali (73)

Den 11. april 2000 vurderede Kommissionen, at støtte ydet til Rodriquez Cantieri Navali (Sicilien) er
forenelig med fællesmarkedet. Formålet med støtten var at gennemføre investeringer i forbindelse med
en omstruktureringsplan, og støtten opfyldte kriterierne i den italienske lovgivning om regionalstøtte,
Kommissionen tidligere har godkendt, og er i overensstemmelse med det syvende direktiv om støtte til
skibsbygningsindustrien (74), som fortsat var gældende på det tidspunkt, støtten blev ydet.

Nederlandene

Støtteordning til fordel for skibsværfter 2000 (75)

Den 11. april 2000 besluttede Kommissionen at tillade, at en støtteordning til fordel for nederlandske
skibsværfter forlænges for hele 2000, samt ikke at gøre indsigelse mod de ændringer, der er gennemført
med hensyn til den almindelige ordnings anvendelse på eksportkreditter. Disse ændringer skal erstatte
systemet med rentegodtgørelser ved eksport af skibe med direkte tilskud til de eksporterende
skibsværfter på op til 3,5 % af ordrens værdi. I henhold til forordning (EF) nr. 1540/98 er direkte
produktionsstøtte tilladt frem til 31. december 2000 på betingelse af, at den ikke overstiger lofterne på
mellem 4,5 % og 9 % af ordrens værdi, og Kommissionen kunne derfor godkende disse ændringer, efter
at de nederlandske myndigheder havde givet de nødvendige tilsagn med hensyn til kumulering af støtten.

Udviklingsbistand til Indonesien (76)

Den 13. december traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod den udviklingsbistand,
Nederlandene planlagde at yde i forbindelse med levering af fire skibe til Indonesien. Denne beslutning
afslutter den formelle undersøgelsesprocedure, der blev indledt i februar. Efter at de nederlandske
myndigheder har dokumenteret, at støtten blev tildelt i henhold til en åben procedure, konkluderede
Kommissionen, at den er forenelig med EF-traktaten.

¥72∂ EFT C 142 af 20.5.2000, N-283/99. 
¥73∂ EFT C 354 af 9.12.2000, N-557/99. 
¥74∂ Rådets direktiv 90/684/EØF, EFT L 380 af 31.12.1990, og Rådets forordning (EF) nr. 2600/97, EFT L 351 af 23.12.1997.
¥75∂ EFT C 184 af 1.7.2000, N-151/2000. 
¥76∂ C-3/2000; endnu ikke offentliggjort. 
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3.3. Kunstfiberindustrien

Tyskland

Delon Filament GmbH (77)

Den 1. marts 2000 godkendte Kommissionen den planlagte støtte til fordel for Delon Filament GmbH,
der fremstiller kunstfibre og har til hensigt at fortsætte produktionen af tynd polyamid tekstiltråd, efter at
der er foretaget betydelige investeringer i fabrikken i Rudolstadt, og kapaciteten er reduceret kraftigt.
Fabrikken er beliggende i et område, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra a), og hvor det gældende
støtteloft for SMV er 50 %.

Der står bl.a. i rammebestemmelserne om støtte til kunstfiberindustrien, at hvis der ikke er tale om
strukturbetinget forsyningsknaphed på det relevante marked, dvs. markedet for tynd polyamidtråd, skal
Kommissionen have vished for, at støtten resulterer i en mærkbar indskrænkning af kapaciteten.

Kommissionen foretog en undersøgelse på stedet for at kontrollere den eksisterende produktions-
kapacitet på fabrikken samt den planlagte kapacitet efter investeringen. Kommissionen konkluderede, at
projektet ville resultere i, at virksomhedens kapacitet til at fremstille tynd polyamidtråd rent faktisk blev
væsentligt mindre. Kommissionen har derfor truffet beslutning om, at støtten er forenelig med
fællesmarkedet, da den opfylder kravene i rammebestemmelserne om støtte til kunstfiberindustrien.

Spanien

SNIACE (78)

Den 20. september traf Kommissionen beslutning om at tilbagekalde en negativ beslutning fra 1998
vedrørende støtte til fordel for SNIACE SA, der fremstiller viskose og kunstfibre og er beliggende i
Torrelavega i Cantabrien. I beslutningen fra 1998, som Spanien havde anket ved Domstolen, havde
Kommissionen konkluderet, at tilbagebetalingsaftalerne mellem SNIACE og lønmodtagerfonden
FOGASA samt gældsomlægningsaftalen mellem SNIACE og den spanske socialsikringsstyrelse
indeholdt støtte, som var uforenelig med EF-traktaten, eftersom rentesatsen var lavere end markedsrenten.

I april 1999 besluttede Domstolen imidlertid at annullere Kommissionens beslutning i en tilsvarende sag
(C-342/96, Spanien mod Kommissionen vedrørende spansk statsstøtte til Tubacex). Domstolen
bemærkede, at staten i denne form for tilbagebetalings- og gældsomlægningsaftaler ikke optræder som
en offentlig investor, hvis adfærd kan sammenlignes med adfærden hos en privat investor, der stiller
kapital til rådighed med det formål at opnå en fortjeneste, men derimod som en offentlig kreditor, der
ligesom en privat kreditor forsøger at få inddækket de beløb, der skyldes ham. 

Kommissionen besluttede derfor at tage SNIACE-sagen op til fornyet vurdering for at se på, hvordan de
offentlige kreditorer havde optrådt i forhold til virksomhedens private kreditorer, med hvem
virksomheden havde indgået en aftale, efter at den var kommet i økonomiske vanskeligheder og havde
standset betalingerne. Kommissionen konkluderede, at ved at anvende den såkaldte procesrente havde de
offentlige kreditorer optrådt på samme måde, som en privat kreditor ville have gjort for at maksimere
renten på udestående fordringer. Kommissionen konkluderede derfor, at foranstaltningerne ikke
udgjorde statsstøtte, og at den tidligere beslutning skulle tilbagekaldes.

¥77∂ EFT C 134 af 13.5.2000, C-134/2000.
¥78∂ C-5/2000 (ex C-68/97 og NN-118/97).
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3.4. Den finansielle sektor

Tyskland

WestLB (79)

Den 11. april 2000 traf Kommissionen beslutning om, at den tyske regering ikke har implementeret
Kommissionens beslutning af 8. juli 1999 korrekt; beslutningen vedrører kapitaltilførsel til Westdeutsche
Landesbank Girozentrale (WestLB) fra delstaten Nordrhein-Westfalen mellem 1992 og 1998. I oktober
1999 underrettede de tyske myndigheder Kommissionens tjenestegrene om, hvordan delstaten
Nordrhein-Westfalen havde til hensigt at implementere beslutningen. Efter en grundig analyse meddelte
Kommissionens tjenestegrene de tyske myndigheder, at forslaget ikke kunne betragtes som korrekt
implementering af Kommissionens beslutning.

I marts 2000 forelagde de tyske myndigheder et nyt forslag om tilbagebetalingen, hvorefter delstaten i
stedet for kontant betaling skulle modtage betaling i form af en »hvilende partnerskabsreserve« (»stille
Einlage«). Denne partnerskabsreserve, som ikke indebar stemmeret, skulle være forbundet med et
»normalt« kommercielt afkast, som hævdedes at kunne sammenlignes med afkastet ved tilsvarende
hybride kapitalinstrumenter på markedet. Delstatens ret til denne hvilende partnerskabsreserve skulle
være betinget af Domstolens endelige kendelse (i den sag, Tyskland havde anlagt mod Kommissionens
beslutning af 8. juli 1999), dvs. den skulle tilbageføres fra delstaten til banken uden afkast, hvis
Domstolen ophævede Kommissionens beslutning. Delstaten skulle heller ikke have udbetalt rente af den
nye hvilende partnerskabsreserve, men renten skulle forblive hos WestLB, og hvert år lægges oven i
partnerskabsreserven.

Efter Kommissionens opfattelse udgør denne form for reinvestering en ny form for finansiel
foranstaltning fra statens side og kan indeholde nye elementer af statsstøtte. Derfor må den foreslåede
ordning efter at være blevet anmeldt undersøges af Kommissionen på grundlag af EF-traktatens
artikel 87 og 88, så det kan fastslås, om der foreligger sådanne elementer af statsstøtte.

Eftersom de tyske myndigheder gjorde tilbagebetalingen af bistanden betinget af Kommissionens
godkendelse af reinvesteringsordningen, stod det klart, at tilbagebetalingen rent faktisk ikke ville blive
foretaget omgående, således som det kræves i henhold til den pågældende EF-lovgivning, og at forslaget
derfor ikke ville implementere Kommissionens beslutning korrekt, eftersom beslutningen kræver
omgående tilbagebetaling af den ulovlige støtte, som er fundet uforenelig med EF-traktaten.
Kommissionen besluttede derfor at indbringe sagen for Domstolen.

3.5. Landbrug

Belgien

Støtte i forbindelse med dioxin-krisen (80)

Den 18. januar 2000 godkendte Kommissionen ligesom i 1999 støtten til de producenter og
virksomheder, der var ramt af krisen efter dioxin-forureningen af dyrefoder. Den foreliggende beslutning

¥79∂ EFT C 211 af 22.7.2000.
¥80∂ N-770/99. (Hvor der i dette afsnit ikke er nogen specifik reference til en beslutnings offentliggørelse i EFT, er

beslutningen endnu ikke offentliggjort. Den officielle ordlyd af beslutningerne om godkendelse af støtte kan normalt
findes på: http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids).
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vedrører støtte ydet på baggrund af »usædvanlige begivenheder«, som er omhandlet i EF-traktatens
artikel 87, stk. 2, litra b). Støtten dækker samtlige animalske produktioner, men ikke dyrenes værdi og
destruerede produkter, som i forvejen er omfattet af andre nationale foranstaltninger, Kommissionen
tidligere har godkendt (81). Støtten har form af en engangsbetaling og beregnes udelukkende på grundlag
af faste beløb afledt af makroøkonomiske beregninger; den udbetales for hvert produktionsmiddel eller
solgt enhed. Derved undgår man risikoen for en kumulation med anden form for tidligere godkendt
støtte, bl.a. kompensation for bortskaffelse af dyr eller produkter af animalsk oprindelse, som er uegnede
til menneskeføde og salg. Kommissionen er af den opfattelse, at der kan etableres en sammenhæng
mellem de påviste fald i omsætningen og den usædvanlige begivenhed, dioxin-krisen udgjorde. Faldet i
omsætningen kan således bl.a. tilskrives tab af markedsandele og nedgangen i forbruget forårsaget af det
voldsomme røre omkring krisen, den kaotiske måde, hvorpå krisen blev håndteret, samt indførelsen af
ekstraordinære foranstaltninger, der forhindrede normal handel med de pågældende produkter.

Grækenland

Græske kooperativer (82)

Den 1. marts 2000 traf Kommissionen en endelig negativ beslutning vedrørende to ulovlige
støtteforanstaltninger fra den græske stat i form af gældseftergivelse og låneomlægning til fordel for et
stort antal landbrugskooperativer (116 for hver foranstaltning); Kommissionens beslutning er baseret på
det generelle princip om forbud mod, at medlemsstater yder driftsstøtte i landbrugssektoren.
Gældsposterne skyldes primært driftstab på de berørte landbrugsbedrifter, forårsaget af den græske stats
indgreb i produktionen og afsætningen af de pågældende produkter (prisregulering, oplagring,
intervention og eksport). Andre gældsposter vedrører investeringer og naturkatastrofer. De pågældende
foranstaltninger er af samme art som dem, der er omhandlet i loven af 1997, som vedrører eftergivelse af
gæld til landbrugskooperativer for 450 mio. EUR; denne lov blev godkendt af Rådet i december 1998.

De foranstaltninger, det nu drejer sig om, blev iværksat i medfør af to love fra henholdsvis 1992 og 1994.
Kommissionen traf sin beslutning efter at have modtaget en klage over ulovlig og traktatstridig statsstøtte
til mejerikooperativet AGNO. I forbindelse med den endelige negative beslutning gav Kommissionen
også Grækenland påbud om at afgive alle relevante oplysninger, så Kommissionen kunne indlede en
statsstøtteundersøgelse af Agricultural Bank of Greece’s involvering i sagen.

Frankrig

Støtte til genopretning af den franske skovbrugssektor — naturkatastrofer (83)

Den 16. maj 2000 godkendte Kommissionen en støtteordning til fordel for den franske skovbrugssektor,
som blev hårdt ramt af stormvejret i slutningen af december 1999; ordningen opererer med et samlet
budget på tæt ved 3 mia. EUR, når man medregner alle former for støtte til afhjælpning af skader
forårsaget af naturkatastrofer i den i EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), fastsatte betydning.
Støtteplanen omfatter hasteforanstaltninger med henblik på genåbning af skovveje, anlæggelse af nye
skovveje og våde lagerpladser for træ, indretning af lagerdepoter, finansiering af udgifter til udkøring fra
skov, støtte til oplagring af træ, støtte til bearbejdning af stormfaldstræ, genoprettelse af beskadigede
skove samt et engangsskattefradrag til de berørte skovejere for omkostningerne ved stormskaderne.
Desuden indgik andre støtteforanstaltninger i planen såsom støtte til transport af træ samt

¥81∂ NN-87/99, NN-88/99, NN-89/99, N-380/99 og N-386/99.
¥82∂ C-78/97 og C-82/97 (ex NN-33/96 og NN-168/97).
¥83∂ N-92/2000.
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investeringsstøtte, navnlig i form af støtte til anskaffelse af skovbrugsmateriel og fremskyndet
afskrivning af dette materiel, støtte til beskæftigelse og uddannelse og støtte til organisationsmæssig og
teknisk bistand. Selv om de mange foranstaltninger i planen er af meget forskelligartet karakter, er det
Kommissionens opfattelse, at de indgår som led i en samlet strategi og har samme formål (støtte til en
erhvervssektor efter en naturkatastrofe), og at de derfor skal opfattes som foranstaltninger, der tager sigte
på at afhjælpe skader forårsaget af naturkatastrofer i den i EF-traktaten fastsatte betydning.

Støtte til Office National de Forêts (84)

Den 14. april 2000 godkendte Kommissionen støtte til Office National de Forêts (ONF) efter at have
forvisset sig om, at der ikke kunne opstå problemer med krydssubsidiering med statslige midler til fordel
for organisationens kommercielle aktiviteter. ONF er en landsdækkende offentlig institution, som
arbejder på to forskellige felter, idet den dels har monopol på udførelsen af en bestemt opgave for det
offentlige, dels udøver kommerciel virksomhed i konkurrence med andre aktører på markedet. Den
offentlige virksomhed består i på vegne af private skovejere at varetage forvaltningen af de skove, som er
omfattet af fransk lovgivning om skove og skovdrift. ONF modtager offentlige midler i form af vederlag
til dækning af sine driftsudgifter. Desuden er der tale om dels offentlig, dels privat finansiering i
forbindelse med de aktiviteter, som ONF udfører i samfundets interesse. Disse aktiviteter drejer sig bl.a.
om beskyttelse og overvågning af skovarealer, forebyggelse af skovbrand, bekæmpelse af erosion og
laviner m.m. Kommissionen konkluderede, at disse aktiviteter udføres i almenvellets interesse, og at den
overførsel af midler, der finder sted i forbindelse hermed, må betragtes som midler, der overføres fra ét
statsligt niveau til et andet. Det faktum, at visse aktiviteter af almen interesse udføres på hele det franske
område, betyder også, at de ikke kan anses for at favorisere bestemte virksomheder eller bestemte
produktioner og dermed ikke opfylder samtlige kriterier i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Hvad angår den
kommercielle virksomhed, kan ONF indgå overenskomster med private eller offentlige enheder med
henblik på varetagelse af forvaltningsmæssige opgaver, udførelse af undersøgelser og forskellige former
for anlægsarbejde med det formål at beskytte, pleje og udvikle skovressourcerne. Kommissionen har
ikke afdækket noget element af offentlig støtte som følge af krydssubsidiering til fordel for disse
konkurrenceprægede aktiviteter. Rent faktisk er de priser, ONF opererer med, ikke lavere end
konkurrenternes, og i øvrigt dækker godtgørelsen fra staten ikke engang alle ONF’s »offentlige«
udgifter, hvilket i praksis umuliggør krydssubsidiering.

Støtte til svineproduktion — Stabiporc (85)

Den 11. april 2000 traf Kommissionen en endelig delvis negativ beslutning vedrørende fransk støtte i tre
afsnit til fordel for svineproduktionen; Kommissionen havde indledt en undersøgelsesprocedure efter
EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (86).

De franske myndigheder ønskede først og fremmest at genindføre systemet med tilbagebetalingspligtige
forskud fra svineproducenternes egen udligningsordning, Stabiporc; systemet går ud på, at producent-
sammenslutningerne får udbetalt fuldt tilbagebetalingspligtige kontante forskud for at kunne regulere
den pris på slagtesvin, der betales til de svineproducenter, som er med i ordningen. Systemet har således
til formål at regulere svineproducenternes indtægter, som kan være stærkt svingende på grund af kriserne
inden for svineproduktionen.

¥84∂ NN-96/95.
¥85∂ C-74/98.
¥86∂ Beslutning offentliggjort i EFT C 61 af 3.3.1999, s. 7.
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Kommissionen konkluderede, at genetableringen af Stabiporc ikke udgjorde statsstøtte, fordi statens
engagement er begrænset til ydelse af et lån til markedsrente. Desuden giver de offentlige organer, der
deltager i ordningen som långivere, ikke afkald på at tilbagesøge de skyldige beløb pålagt morarenter hos
producentsammenslutningerne, såfremt disse undlader at betale eller betaler for sent, når lånene skal
indfries.

Kommissionen besluttede dog, at de to øvrige afsnit, der var omfattet af undersøgelsen, var uforenelige
med EF-traktaten. Det drejer sig navnlig om mulighed for kriseramte svineproducenter for at indbetale
deres egne sociale bidrag ratevis samt delvis betaling af renterne på banklån, svineproducenterne har
optaget med henblik på deres første investeringer i svineproduktion. Den negative beslutning er
begrundet i, at ikke alle betingelserne i rammebestemmelserne om statsstøtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder er overholdt. Det var således ikke tilstrækkeligt
dokumenteret, at der var tale om »kriseramte« producenter. Der forelå heller ingen plan for de
pågældende virksomheders konsolidering, og der var således ingen garanti for, at der kun var tale om
engangsstøtte.

Støtte til vinsektoren (87)

Den 20. september 2000 traf Kommissionen en endelig negativ beslutning vedrørende en ordning, som
Frankrig havde anmeldt og iværksat til fordel for vinproducenter; Kommissionen havde indledt en
undersøgelse af denne ordning i oktober 1999 (88). Formålet med ordningen var at omlægge vinmarkerne
i Charentes, som i øjeblikket dyrkes til fremstilling af cognac, til fremstilling af billige bordvine.

Kommissionen konkluderede, at et af formålene med Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj
1999 om den fælles markedsordning for vin (89) var at forhindre en forøgelse af vinproduktionen i EU.
Kommissionen erkendte, at en sortsmæssig omlægning af vinmarkerne i Charentes ville indebære den
fordel, at man nedbragte produktionen af vin, for hvilken der ikke var afsætningsmuligheder, men mente
samtidig, at forøgelsen af produktionen af billige bordvine i Frankrig ville være i strid med principperne
i den nye markedsordning for vin og kunne skabe konkurrencefordrejninger på et marked, som ifølge de
foreliggende oplysninger ikke viser tegn på vækst. Den vin, der ville blive produceret efter omlægningen
af disse vinmarker, ville komme ud på det almindelige marked for vin, mens den i øjeblikket pr.
definition går andre steder hen. En generel omlægning af vinmarkerne i området ville dermed indebære
stor risiko for, at problemet blot ville blive skubbet over på andre markeder. Det er desuden
Kommissionens opfattelse, at en sådan omlægning burde være ledsaget af en mærkbar indskrænkning af
produktionsarealerne og høstudbytterne.

Kommissionen mener, at kun de foranstaltninger, der er vedtaget inden for rammerne af den fælles
landbrugspolitik, og mere konkret inden for rammerne af den pågældende fælles markedsordning, giver
sikkerhed for, at de samlede interesser tilgodeses for aktørerne på dette marked i hele EU.

¥87∂ C-70/99. Beslutning af 20.9.2000, K(2000) 2754.
¥88∂ EFT C 359 af 11.12.1999.
¥89∂ EFT L 179 af 14.7.1999.
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Irland

Støtte til Gaelic Ferries til transport af levende dyr (90)

Den 13. juni 2000 traf Kommissionen en endelig negativ beslutning vedrørende en driftsstøtte fra den
irske stat, som vedrørte støtte både til landbruget og til transportsektoren. Sagen drejede sig bl.a. om, at
der var udbetalt statsstøtte på 1,58 mio. IEP til den irske virksomhed Gaelic Ferries til drift af en
færgerute til transport af levende dyr fra Irland til det europæiske fastland (91). Statsindgrebet blev udløst
af, at et privat færgeselskab besluttede at indstille transporten af levende dyr af kommercielle hensyn
efter pres fra dyreværnsgrupper. Kommissionen mente, at den endelige modtager af støtten var hele den
irske sektor for opdræt af levende dyr, eftersom det erklærede formål med og virkningen af statsstøtten
var at sikre irske producenter af levende dyr adgang til markedet på det europæiske fastland. Irland har
nu pligt til at tilbagesøge den ydede støtte fra modtagerne.

Støtte til husdyravlere, hvis produktion var ramt af ugunstige vejrforhold (92)

Den 30. maj traf Kommissionen beslutning om at godkende det irske frasorteringsprogram i forbindelse
med den såkaldte »supplerende foranstaltning for moderfår« samt tre støtteforanstaltninger i forbindelse
med en »støtteordning vedrørende tab af vinterfoder«. Programmerne opererede med forskellige
støtteforanstaltninger for at forbedre forholdene for husdyravlere, hvis produktion var berørt af meget
ugunstige vejrforhold i sommeren og efteråret 1998.

Kommissionen havde på et tidligere stadium udtrykt tvivl om, hvorvidt ordningerne var forenelige med
EF-traktatens artikel 87 og 88. Bl.a. udgjorde støtten tilsyneladende driftsstøtte, fordi den gjorde det
lettere for husdyravlerne at skaffe sig af med deres (i visse tilfælde værdiløse) får.

På grundlag af yderligere oplysninger fra de irske myndigheder accepterede Kommissionen imidlertid, at
det primære formål med foranstaltningen var at minimere miljøødelæggelser som følge af overgræsning
og tilstedeværelsen af døde og døende dyr på græsningsarealerne. Det betød, at Kommissionen kunne
sidestille foranstaltningen med støtte til bortskaffelse af affald.

I henhold til punkt 3.4 i Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse (93), som var
gældende for landbrugssektoren på det tidspunkt, støtten blev ydet, skal støtte til indsamling af,
genvinding fra og behandling af landbrugsaffald behandles fra sag til sag, men eftersom accept af en
sådan støtte indebærer en afvigelse fra »forureneren betaler«-princippet, kan den kun tillades i helt
specielle og velbegrundede tilfælde.

I det foreliggende tilfælde viste det sig, at støtten havde en klar tilskyndende virkning, og at der var tale
om en modydelse fra producenternes side, idet de skulle acceptere at slagte 30 % af deres moderfår,
hvoraf nogle kunne have overlevet vinteren. Ud fra husdyravlernes synspunkt var støtten begrænset til
gratis bortskaffelse af dyrene. Der blev ikke udbetalt penge for dyrene. Disse faktorer tilskyndede
husdyravlerne til at skaffe sig af med den del af besætningen, der var i den dårligste foderstand og med
de ringeste udsigter for overlevelse. Støtten gav derfor varige fordele både for sektoren for husdyravl og
— ved at bidrage til, at man undgik miljøproblemer — for samfundet som helhed. Eftersom støtte blev
ydet som en engangsforanstaltning for at løse et bestemt miljøproblem, som var forårsaget af en meget

¥90∂ C-7/98 (ex NN-1/98).
¥91∂ EFT L 263 af 18.10.2000, s. 17.
¥92∂ N-44/99 (ex NN-23/99 og NN-79/99).
¥93∂ EFT C 72 af 10.3.1994, s. 3.
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usædvanlig kombination af begivenheder og med yderligere risiko for dyrenes velfærd, mente
Kommissionen, at det var berettiget i dette tilfælde at afvige fra »forureneren betaler«-princippet.

Italien

Støtte til Centrale del Latte di Roma (94)

Den 11. april 2000 afsluttede Kommissionen proceduren vedrørende støtte til Centrale del Latte di Roma
med en delvis negativ beslutning (95). På den ene side fandt Kommissionen, at Roms kommunes
systematiske dækning af driftstab i perioden fra 1992 til 1997 udgjorde driftsstøtte til en virksomhed,
som ikke kunne betragtes som en offentlig tjeneste. På den anden side mente Kommissionen ikke, at der
var tale om statsstøtte til Lazios mælkeproducenter eller til køberen i forbindelse med
privatiseringsprocessen. Da overtagelsen af fabrikken kan sidestilles med en »asset deal«, skal støtten
tilbagesøges hos den tidligere Centrale del Latte (under likvidation).

Statsindgreb på markedsvilkår — Itainvest og RIBS (96)

Italien anmeldte i 1999 og i 2000 tre projekter, der fik støtte fra det offentlige finansieringsselskab
Itainvest. Grundprincippet i selskabets engagementer går ud på, at selskabet yder støtte i form af
erhvervelse af kapitalandele i den støttede virksomhed i overensstemmelse med princippet om den
private investor, der opererer på normale markedsøkonomiske vilkår, således som de er defineret i
meddelelsen om anvendelsen af EF-traktatens artikel 92 og 93 (nu artikel 87 og 88) på det offentliges
erhvervelse af kapitalandele (97). Kapitalindskuddet tilbagebetales efter en årrække til en rentesats, som
ligger over den af Kommissionen anvendte referencesats, og med garantier, der betyder, at
finansieringsselskabet kan overtage kontrollen med den pågældende virksomhed. Foreløbig er to sådanne
projekter godkendt (98). Det tredje projekt er fortsat til undersøgelse. Sideløbende hermed anmeldte
Italien fem projekter om engagementer, der skulle indgås af det offentlige finansieringsselskab RIBS.
Italien har trukket fire projekter tilbage, efter at Kommissionen udtrykte tvivl om, hvorvidt engagementet
blev effektueret på markedsvilkår. I 2000 blev selskabet Itainvest og RIBS integreret i et nyt offentligt
finansieringsselskab med betegnelsen Sviluppo Italia. Italien forelagde en redegørelse for det nye
finansieringsselskabs engagementer i lighed med, hvad man havde gjort for selskabet RIBS.
Kommissionen er i færd med at undersøge denne redegørelse.

Støtte i sukkersektoren (99)

Kommissionen fulgte Rådets afgørelse og godkendte den 3. maj 2000 en investeringsstøttepakke for
34 mio. EUR til sukkerfabrikken i Villasor på Sardinien (fabrikken ejes af SADAM-gruppen).

Støtten blev ydet i henhold til regler, der var fastsat af det statslige holdingselskab RIBS (erhvervelse af
kapitalandele og rentelettede lån). Støtten blev godkendt på grundlag af bestemmelserne om statsstøtte i
forbindelse med den fælles markedsordning for sukker, i henhold til hvilken forarbejdnings- og
afsætningsinvesteringer til fordel for Syditalien indtil 2001 er undtaget fra det generelle forbud mod
statsstøtte i sukkersektoren.

¥94∂ C-28/98 (ex NN-185/97).
¥95∂ EFT L 265 af 19.10.2000, s. 15.
¥96∂ N-559/2000.
¥97∂ Bull. 9-1984.
¥98∂ N-652/99 (SG(2000) D/101197 af 3.2.2000 og N-164/2000 (SG(2000) D/105966 af 8.4.2000).
¥99∂ N-157/99.
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Kommissionen godkendte desuden pakken, fordi de italienske myndigheder samtidig forpligtede sig til at
tilbagesøge tidligere driftsstøtte, der var ydet til ejeren af sukkerfabrikken.

Støtte til tobaksproducenter i Italien (100)

Den 20. september 2000 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod
kompensationsstøtte fra den italienske stat til tobaksproducenter, som led alvorlige produktionstab, da
deres afgrøder i 1997 blev angrebet af kartoffelvirus Y. Støtten, som var led i et regionalt program for
kontrol med og udryddelse af denne plantesygdom, blev ydet til tobaksavlere, som havde lidt tab
svarende til mindst 30 % af deres normale produktion. Støtten oversteg ikke 100 % af de faktisk
konstaterede tab.

Det er EF’s generelle politik, at kompensationsstøtte til bekæmpelse af dyre- og plantesygdomme skal
være betinget af forebyggende slagtning af dyr eller destruktion af afgrøderne efter påbud eller
henstilling fra de nationale myndigheder.

Kommissionen fandt imidlertid, at i modsætning til, hvad der gælder for dyresygdomme, er det i
forbindelse med plantesygdomme, der rammer étårige afgrøder, i mange tilfælde urealistisk eller endog
umuligt at opfylde kravet om destruktion af afgrøderne på grund af den særlige måde, hvorpå
plantesygdomme spredes og angriber étårige afgrøder. Kommissionen tog desuden i betragtning, at
Italien iværksatte et seriøst program for kontrol med og udryddelse af sygdommen, og at der ikke var
risiko for, at der blev tale om driftsstøtte, eftersom støtten kun blev ydet til tobaksavlere, der havde lidt
tab svarende til mindst 30 % af deres normale produktion. Kommissionen har konsekvent opereret med
en sådan grænse på 30 % (20 % i mindre gunstigt stillede områder) for at sondre mellem driftsstøtte og
anden form for støtte i tilfælde af ugunstige vejrforhold såsom frost, hagl, regn eller tørke, som forvolder
skade på landbrugsproduktion eller landbrugsproduktionsmidler.

Nederlandene

Fritagelse for mineralafgifter (101)

Den 21. december 2000 traf Kommissionen en endelig negativ beslutning vedrørende visse muligheder
for fritagelse for mineralafgifter, som var indført i henhold til den nederlandske gødningslov. Denne lov
indeholder krav om et bogføringssystem for mineraler på de enkelte bedrifter og fastsættelse af lofter for
bedriftens maksimale udledninger i miljøet af fosfat og kvælstof. Hvis udledningerne overstiger disse
maksimummængder, skal der betales afgifter for overskridelserne. Landmanden kan selv vælge, hvordan
han vil bringe mineraludledningerne ned på de tilladte maksimummængder. Formålet med
mineralafgifterne i henhold til gødningsloven er at tilskynde landbrugsbedrifterne til at reducere
udledningen af mineraler. De prohibitive afgifter opkræves kun, hvis den samlede mængde fosfat og
kvælstof, der tilføres en bedrift, minus den samlede mængde mineraler, der fjernes, i et kalenderår
overstiger normerne for tilladt udvaskning af fosfat og kvælstof i miljøet (»udvaskningsnormer«). Hvis
en bedrift iværksætter effektive foranstaltninger, f.eks. fjerner gødning, som ikke må spredes på
markerne, skal den ikke betale afgifter. 

Med den foreslåede foranstaltning bliver små bedrifter og havecentre helt fritaget for at betale
mineralafgifter. Gartneribrug, der dyrker afgrøder i væksthuse eller på vækstmedium, er delvis fritaget
for afgifterne.

¥100∂ N-15/2000.
¥101∂ C-14/2000, indledning af proceduren: EFT C 190 af 8.7.2000, s. 4; endelig negativ beslutning endnu ikke offentliggjort.
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I henhold til punkt 23 i Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på
foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (102) kan visse differentierede
skattemæssige foranstaltninger ikke nødvendigvis betragtes som statsstøtte. Det gælder f.eks., hvis
skattesystemets omfordelingslogik gør foranstaltningerne nødvendige for at få systemet til at virke
effektivt. Det er imidlertid medlemsstatens opgave at dokumentere, at det forholder sig sådan.

Det er Kommissionens opfattelse, at de nederlandske myndigheder ikke har påvist, at de forskellige
fritagelser er begrundet i mineralafgiftssystemets opbygning og økonomiske sigte. Selv om de
nederlandske myndigheder har præsenteret den foreslåede fritagelse for små bedrifter som en fritagelse
til fordel for fritidslandmænd, viser det sig, at sådanne små bedrifter udmærket kan drives som normale
forretningsmæssige foretagender. Der er ingen principiel begrundelse for at stille dem bedre end andre
konkurrerende bedrifter. Med hensyn til den foreslåede fritagelse for gartneribrug og havecentre, der
udfører gartneribrugsaktiviteter, er mineralafgiftssystemet opbygget på en sådan måde, at jord eller
vækstmedier inde i bedriftsbygningen kan sidestilles med landbrugsjord, hvorfor de samme
udvaskningsnormer kan anvendes. Det foreslåede system opererer imidlertid med højere grænser end
dem, der gælder for landbrugsjord. De nederlandske myndigheder har ikke givet den fornødne
begrundelse for at tillade sådanne højere grænser. Derfor må de foreslåede afgiftsfritagelser betragtes
som driftsstøtte, der som bekendt er forbudt.

Kommissionen er desuden i tvivl om de miljømæssige virkninger af de foreslåede afgiftsfritagelser, og
om ordningen er forenelig med nitratdirektivet.

VAMIL (103)

Den 19. maj 2000 besluttede Kommissionen at indlede en undersøgelse af afskrivningsordningen VAMIL
(Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen), der giver mulighed for hurtigere afskrivning
af miljøvenligt udstyr efter virksomhedslederens eget skøn. VAMIL er en afskrivningsordning, der giver
virksomheder mulighed for at foretage fleksible afskrivninger over investeringens normale
afskrivningsperiode. Reglerne tillader endog afskrivning af den fulde anskaffelsespris i det år, et gode
erhverves. De omfattede driftsgoder er opført på en særlig »VAMIL-liste«.

VAMIL-ordningen blev godkendt af Kommissionen (104) på den betingelse, at de EF-regler og
-retningslinjer, der gælder for bestemte industrisektorer, herunder landbrugssektoren, skal være
overholdt. Ifølge en klage til Kommissionen fra en miljøorganisation skulle der med støtte fra VAMIL-
ordningen være opført visse »økologiske stalde« med det formål at reducere udledningerne af ammoniak,
hvor produktionen imidlertid reelt er steget, og ammoniakudledningen er forblevet på samme niveau
eller er kun reduceret ganske lidt, hvilket er en overtrædelse af artikel 6 og artikel 12, stk. 2, litra e), i
Rådets forordning (EF) nr. 950/97 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet.

De nederlandske myndigheder har oplyst, at det årlige bilag til VAMIL (»VAMIL-listen«) blev ændret
pr. 1. januar 1998 for at afhjælpe netop det problem, klagen vedrører. Støttemodtagerne gøres nu
udtrykkeligt opmærksom på bestemmelserne i forordning (EF) nr. 950/97. Desuden skal der indsendes
en rapport udarbejdet af en uafhængig revisor, der attesterer, at der ikke sker en forøgelse af kapaciteten.
Anvendelsen af VAMIL-ordningen forekommer derfor at være i overensstemmelse med de gældende
EF-regler fra ændringsdatoen.

¥102∂ EFT C 384 af 10.12.1998, s. 3.
¥103∂ C-32/2000.
¥104∂ N-268/91 og N-262/94, godkendt den 3. juli 1991 (SG(91) D12538) og den 6. juli 1994 (SG(94) D/11016).
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Ændringen af VAMIL-listen hindrer fremtidige overtrædelser af gældende EF-regler, men løser ikke
eventuelle tidligere overtrædelser. Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, skulle sådanne
overtrædelser være forekommet. Der har tilsyneladende været problemer i sektoren for husdyravl og
primært (hvis ikke udelukkende) i svinesektoren, hvorved artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 950/97 er
blevet overtrådt.

Portugal

Omstrukturerings- og privatiseringsplaner for EPAC og SILOPOR (105)

Den 9. juli 1997 traf Kommissionen en endelig negativ beslutning om en redningsstøtte i form af en
statsgaranti i forbindelse med et gældssaneringslån til fordel for det statsejede kornhandelsselskab
EPAC (106). De portugisiske myndigheder efterkom ikke denne beslutning, i henhold til hvilken støtten
skulle ophøre, hvorefter sagen blev indbragt for EF-Domstolen.

De portugisiske myndigheder anmeldte efterfølgende en omstrukturerings- og privatiseringsplan for
EPAC, der indebar yderligere statsstøtte til selskabet på 15,5 mia. PTE (ca. 77,5 mio. EUR). Samtidig
anmeldte de en kapitaltilførsel til SILOPOR, der skulle dække størsteparten af dette selskabs gæld til
EPAC, som på daværende tidspunkt beløb sig til 31,35 mia. PTE (157 mio. EUR). Denne kapitaltilførsel
var ledsaget af et program for privatisering af den del af selskabets aktiviteter, der vedrørte kornsiloerne.

Kommissionen besluttede at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, vedrørende disse
anmeldelser, fordi det ikke umiddelbart kunne konkluderes, at støtten til EPAC var i overensstemmelse
med de gældende rammebestemmelser for støtte til omstrukturering af kriseramte virksomheder, eller at
kapitaltilførslen til SILOPOR (107) var berettiget vurderet på grundlag af princippet om den private
investor, således som de portugisiske myndigheder hævdede. I mellemtiden besluttede Portugal at lade
begge selskaber træde i likvidation.

Den 27. juni 2000 afsagde EF-Domstolen kendelse i sagen om Portugals manglende opfyldelse af
Kommissionens beslutning fra 1997; Domstolen fastslog i denne kendelse, at statsgarantien til EPAC var
ulovlig statsstøtte i strid med traktaten (108). Domstolen bekræftede i det store og hele Kommissionens
påstand om, at statsgarantien til EPAC var at betragte som statsstøtte og var uforenelig med EF-traktaten.

Støtte i svinesektoren (109)

Den 4. oktober 2000 traf Kommissionen en endelig negativ beslutning vedrørende en portugisisk
støtteordning, som skulle hjælpe svineproducenter, der havde haft afsætningsvanskeligheder i slutningen
af 1998. Ordningen omfattede to foranstaltninger. et moratorium for eksisterende lån og en subsidieret
kortfristet kreditlinje. Ingen af de to foranstaltninger opfyldte betingelserne for kortfristede lån (dvs.
højst et års løbetid, adgang for alle sektorer inden for landbruget, begrænsninger med hensyn til
rentesatser, forskel mellem landbrugssektoren og andre sektorer). Kommissionen betragtede denne støtte
som driftsstøtte til svineproducenter og påpegede samtidig, at den var i strid med den fælles
markedsordning for svinekød.

¥105∂ C-51/98 (ex N-852/97 og N-6/98).
¥106∂ EFT L 311 af 14.11.1997, s. 25.
¥107∂ Kommissionens beslutning af 29. juli 1998 (EFT C 363 af 25.11.1998, s. 4).
¥108∂ C-404/97.
¥109∂ C-31/99 (ex N-704/98).
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Det Forenede Kongerige

Plan for omstrukturering af svinesektoren i 2000 (110)

Den 13. december 2000 godkendte Kommissionen omstruktureringsplanen for svinesektoren både med
hensyn til kapacitetsnedskæringen og med hensyn til omstruktureringerne. For at reducere kapaciteten
skal svineproducenter, som definitivt ophører med svineproduktion, have kompensation for værdifor-
ringelsen af deres aktiver som følge af nedrivning af alle svinestier på bedriften. Kommissionen mener
med henvisning til punkt 9.7 i retningslinjerne for statsstøtte i landbrugssektoren, at sektoren selv skal yde
et bidrag (50 %) enten gennem frivillige bidrag eller gennem obligatoriske afgifter. Eftersom formålet
med støtteforanstaltningerne er at opnå en omstrukturering af den pågældende sektor, hvilket i sidste ende
vil være til fordel for de økonomiske operatører, som forbliver aktive i sektoren, forekommer det logisk, at
sidstnævnte gruppe skal bidrage til omkostningerne ved omstruktureringen. Kommissionen vil dog også
acceptere, at modydelsen for støtten kan have form af et frivilligt bidrag fra støttemodtagerne.

Omstruktureringselementet i planen bygger direkte på de særlige bestemmelser for landbrugssektoren,
som er fastsat i punkt 3.2.5 i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af
kriseramte virksomheder (111).

Godtgørelsesordningen for svineslagtninger af hensyn til dyrevelfærden (112)

Den 18. oktober 2000 godkendte Kommissionen den godtgørelsesordning for svineslagtninger af hensyn
til dyrevelfærden, som blev indført i slutningen af august 2000 i forbindelse med foranstaltninger til
bekæmpelse af klassisk svinepest i East Anglia. Ordningen omfatter støtte til udgifterne til transport,
slagtning, destruktion og bortskaffelse af svin samt til den nødvendige dyrlægekontrol. Støtten under
ordningen betales direkte til de pågældende tjenesteydere.

En anden støtteforanstaltning har til formål at kompensere svineproducenterne for tab i forbindelse med
forbuddet mod at transportere svin væk fra bedrifterne (som medførte, at de ikke efterfølgende kunne
sælges, fordi de var blevet overvægtige).

Bestemmelserne i planen bygger på tidligere EF-samfinansierede markedsinterventioner (Kommissionens
forordninger (EF ) nr. 413/97, 414/97, 581/97, 913/97 og 370/98), som blev vedtaget i henhold til artikel 18
i Rådets forordning (EØF) nr. 2559/75 om den fælles markedsordning for svinekød, som ændret.

Støtte til bekæmpelse af dyresygdomme ydes normalt som kompensation for tab på dyr, som er døde af
en sygdom, eller som destrueres for at forhindre, at sygdommen spredes. Det er ikke tilfældet i den
foreliggende sag, eftersom kun dyr, der ved en dyrlægekontrol findes fuldstændigt sunde, må
transporteres. Det forekommer dog, at de tab, landmændene har lidt som følge af forbuddet mod at
transportere svin væk fra bedrifterne, og de omkostninger, der følger af forpligtelsen til at bortskaffe
dyrene efter slagtning, er direkte konsekvenser af sygdomsbekæmpelsesprogrammet, som er indført af
myndighederne i overensstemmelse med en række bindende bestemmelser i EF’s veterinærlovgivning.

¥110∂ N-168/2000.
¥111∂ EFT C 283 af 19.9.1997, s. 2.
¥112∂ NN-95/2000.
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3.6. Fiskeri

Belgien, Spanien, Frankrig, Italien og Nederlandene

Prisstigning på brændstof

Fem medlemsstater (Belgien, Spanien, Frankrig, Italien og Nederlandene) har til Kommissionen anmeldt
støtteforanstaltninger til fordel for fiskere som kompensation for prisstigningen på brændstof i 2000.
Disse kompensationsforanstaltninger er af forskellig art: nedsættelse af sociale bidrag og havneafgifter,
skattehenstand og rentelettede lån af en størrelsesorden, som afhænger direkte af brændstofudgifternes
andel af driftsomkostningerne. Kommissionen vil i starten af 2001 træffe beslutning om, hvorvidt disse
foranstaltninger er forenelige med EF-traktaten.

Danmark

Tab som følge af stormvejret den 3. og 4. december 1999 (113)

Den 29. juni 2000 godkendte Kommissionen på grundlag af EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), et
dansk lovforslag, som skal sikre ejerne af fiskerivirksomheder støtte til udskiftning af garn og
bundgarnspæle som kompensation for deres tab efter stormen over den danske kyst den 3. og
4. december 1999. Under dette stormvejr, som var usædvanligt voldsomt, fik ejerne af bundgarn
monteret på pæle deres grej stærkt beskadiget. Skaderne var ikke dækket af en forsikring, fordi redskaber
under vand ikke kan forsikres. Støtten vedrørte udelukkende de direkte tab (udgifter til fjernelse af
tilbageværende pælestumper samt reparation af pæle og køb og montering af nye pæle og garn) og ikke
driftstab. Støtten kunne højst udgøre 50 % af de dokumenterede tab, som skulle være på mindst
5 000 DKK. Kommissionen understregede i sin beslutning, at almindelige naturbetingede foreteelser
såsom ugunstige vejrforhold ikke er omfattet af EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b).

Tyskland

Erhvervskompensation (114)

Den 19. oktober 2000 godkendte Kommissionen et program for sociale ledsageforanstaltninger
(erhvervskompensation), den tyske regering havde anmeldt: I tilfælde af midlertidig indstilling af
fiskeriaktiviteten i forbindelse med en plan for beskyttelse og bevaring af fiskeressourcerne kan
selvstændige fiskere få udbetalt kompensation. Fiskerfartøjet skal have en perpendikulærlængde på mindst
6 meter og en tonnage på højst 450 BT. Kompensationen dækker de sociale bidrag, der indbetales for de
omfattede arbejdstagere om bord på fartøjet. Følgende obligatoriske beløb indgår i kompensationen:
forsikring for personskade, bidrag til solidaritetsfonden for søfolk, sygeforsikring, hospitalsforsikring,
invalide- og aldersforsikring, forsikring mod løntab ved sygdom samt arbejdsløshedsforsikring.

Denne foranstaltning blev fundet i overensstemmelse med forordningen om Fællesskabets
strukturforanstaltninger i fiskerisektoren, i henhold til hvilken medlemsstaterne til fordel for fiskere kan
indføre sociale ledsageforanstaltninger finansieret af det offentlige med det formål at lette midlertidig
indstilling af fiskeriaktiviteter i forbindelse med planer for beskyttelse og bevaring af fiskeressourcerne. I
tråd hermed er det i retningslinjerne for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri og akvakultur fastsat, at
direkte støtte til arbejdstagere, der er beskæftiget i sektoren for fiskeri og akvakultur eller i sektoren for

¥113∂ N-227/2000, endnu ikke offentliggjort.
¥114∂ N-215/2000, EFT C 354 af 9.12.2000.
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forarbejdning og afsætning af fiskeprodukter, kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet, hvis det
drejer sig om samfundsøkonomiske ledsageforanstaltninger, der kan afhjælpe de vanskeligheder, der er
forbundet med at tilpasse eller indskrænke kapaciteten. De tyske myndigheder har bekræftet, at disse
foranstaltninger af samfundsøkonomisk karakter kun skal gælde i en begrænset periode og udelukkende i
forbindelse med en plan for beskyttelse og bevaring af fiskeressourcerne. Foranstaltningerne må ikke
være gældende længere, end hvad der er absolut nødvendigt for at opfylde målsætningerne for den
pågældende plan.

Italien

Kompensation i forbindelse med krigshandlingerne i Kosovo (115)

Den 8. juni 2000 erklærede Kommissionen disse støtteforanstaltninger for forenelige med
fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b). Under krigshandlingerne i Kosovo
var fiskerne i Adriaterhavet nødsaget til at indstille fiskeriet. Den italienske regering besluttede meget
hurtigt at iværksætte en kompensationsordning.

Kompensationen vedrørte perioden fra den 14. maj til den 31. juli 1999, dvs. så længe krigshandlingerne
varede samt yderligere nogle uger, nemlig den tid, det tog at fjerne de bomber, der var kastet under
luftbombardementerne. Der blev udbetalt kompensation både til søfolk og til ejerne af fartøjerne.

Nederlandene

Ijsselmeer (116)

Den 7. december 2000 godkendte Kommissionen en nederlandsk støtteordning til fordel for fiskere på
Ijsselmeer, som ønsker at indstille eller indskrænke deres fiskeriaktiviteter. Dette forslag til en
midlertidig ordning med henblik på nedskæring af fiskerikapaciteten i Ijsselmeer er udarbejdet på
baggrund af voksende problemer med fiskeriet her. Ordningen tager sigte på at fjerne overkapaciteten i
Ijsselmeer, som i kombination med den kraftige nedgang i populationerne af glasål og de skader,
skarverne forvolder, har resulteret i en markant reduktion af murænebestanden.

Støtten til indskrænkning af fiskeriet i Ijsselmeer ydes kun, såfremt ansøgeren opgiver retten til at udøve
fiskeri i Ijsselmeer for et bestemt antal redskaber, idet den pågældende til ministeriet skal returnere et
antal mærker fra fiskeredskaberne svarende til det støttebeløb, hvorom der søges.

Med hensyn til den støtte, der udbetales for tilbagelevering af fisketilladelser, har det vist sig at være
særdeles svært at vurdere værdien af ikke-omsættelige goder, som sådanne fisketilladelser i Ijsselmeer
udgør. Der findes ingen specifikke bestemmelser om støtte til definitiv opgivelse af fisketilladelser eller
støtte til aflevering af fiskeredskaber. Denne støtte har derfor måttet undersøges sag for sag på baggrund af
målsætningerne for den fælles fiskeripolitik og de relevante bestemmelser i EF-traktaten. De pågældende
foranstaltninger bidrager til at opfylde en af målsætningerne for den fælles fiskeripolitik, nemlig
fiskeressourcernes bevaring og bæredygtighed på lang sigt. I Rådets forordning (EF) nr. 3760/92 er de
generelle målsætninger for den fælles fiskeripolitik defineret som værende »at beskytte og bevare de
disponible og tilgængelige levende marine akvatiske ressourcer og sikre en rationel og ansvarlig udnyttelse
af dem på et bæredygtigt grundlag på økonomiske og sociale betingelser, der er hensigtsmæssige for

¥115∂ NN-77/99; EFT C 202 af 15.7.2000.
¥116∂ N-301/2000, EFT C 11 af 13.1.2001.
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sektoren, under hensyntagen til følgerne for det marine økosystem og navnlig under hensyntagen til såvel
producenternes som forbrugernes behov«.

Portugal og Spanien

Kompensation til redere og besætninger (117)

Den 18. januar og den 18. oktober 2000 (Spanien) samt den 12. maj og den 15. november 2000
(Portugal) godkendte Kommissionen henholdsvis spansk og portugisisk statsstøtte med det formål at
godtgøre rederes og besætningers tab som følge af, at de var nødsaget til at indstille fiskeriet i
marokkansk farvand, da fiskeriaftalen med Marokko udløb den 30. november 1999. Støttemodtagerne
var de redere og besætninger, hvis skibe måtte indstille aktiviteterne, samt visse personer, der arbejdede
for disse skibe. Støtteordningerne var gældende frem til den 30. juni 2000. Kommissionen har
efterfølgende godkendt en forlængelse af ordningerne, således at fiskerne og ejerne af fiskerfartøjerne
kunne få kompensation for, at deres aktiviteter helt måtte indstilles, da fiskeriaftalen ikke blev fornyet.
Ordningerne er i overensstemmelse med retningslinjerne for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri og
akvakultur og med EF-reglerne om de nærmere vilkår og betingelser for strukturinterventioner i
fiskerisektoren; sådanne ordninger kan kun forlænges, såfremt der iværksættes en omstillingsplan for
fiskerflåden. Både den spanske og den portugisiske regering har forelagt omstillingsplaner, som er
godkendt af Kommissionen.

Støtte til uddannelsesformål (118)

Ved beslutning af 19. oktober 2000 godkendte Kommissionen også en spansk støtteordning, som tager
sigte på afholdelse af uddannelseskurser, sociokulturelle promoveringsforanstaltninger og øget
anvendelse af fiskeri- og havmiljøteknologi, opkøb af traditionelle fiskerfartøjer og andre genstande, der
viser noget om fiskerkulturen, og som kan anvendes til undervisningsformål, samt tilrettelæggelse af
studierejser og udvekslinger med sigte på fiskere og andre beskæftigede i fiskerisektoren og endelig køb
og udarbejdelse af undervisnings- og oplysningsmateriale. Støttemodtagerne er navnlig fiskeriforeninger
(producentorganisationer, »cofradias«) og andre beskæftigede i fiskerisektoren, faglige organisationer
samt almennyttige foreninger. Støtten indebærer ikke, at virksomhederne skal betale mindre, end de
ellers skulle have gjort for at få efteruddannet deres medarbejdere. Desuden vil de ovennævnte
foranstaltninger primært være til gavn direkte for de beskæftigede i fiskerisektoren og for offentligheden
generelt. Kommissionen er af den opfattelse, at ordningen ikke indvirker på samhandelen mellem
medlemsstaterne, og at foranstaltningerne, selv om de blev anmeldt som en støtteordning, ikke udgør
statsstøtte i den i EF-traktatens artikel 87 fastsatte betydning.

Det Forenede Kongerige

Lakseopdræt (119)

Den 30. maj 2000 godkendte Kommissionen støtteforanstaltninger til laksebrug i Skotland, som fra maj
1998 har været ramt af sygdommen smitsom anæmi.

¥117∂ Spanien: NN-159/99, EFT C 110 af 15.4.2000; NN-64/2000, endnu ikke offentliggjort.
Portugal: N-25/2000, EFT C 169 af 17.6.2000; NN-99/2000; EFT C 11 af 13.1.2001.
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Den britiske regering vil principielt ikke yde kompensation for lakseopdrætternes tab som følge af
obligatorisk destruktion af laks på de berørte laksebrug, men har besluttet at gennemføre en plan for
genopretning af lakseopdrættet ved hjælp af tilskud af en størrelsesorden, som i visse tilfælde kan svare
til disse tab. Tilskuddene kan vedrøre investeringer eller driftsomkostninger i forbindelse med
genetablering af laksebrugene (køb af lakseyngel, foder, forsikring, personaleudgifter m.m.).

Planen er blevet erklæret forenelig med fællesmarkedet i henhold til punkt 2.9. (Støtte på det veterinære
og sanitære område) i retningslinjerne for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri og akvakultur.

3.7. Transport

Tyskland

BahnTrans (120)

Den 15. november besluttede Kommissionen på grundlag af en klage at indlede den formelle
undersøgelsesprocedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for Tyskland vedrørende Deutsche
Bahns forretningsmæssige og finansielle engagement i speditions- og transportvirksomheden BahnTrans.
Fra 1994 til 1998 var BahnTrans ejet af Thyssen-Haniel Logistics og Deutsche Bahn AG i fællesskab. I
1998 blev virksomheden solgt til det belgiske jernbaneselskab SNCB. Kommissionen har modtaget
oplysninger om, at BahnTrans førte en meget aggressiv pris- og markedsføringsstrategi, som blev
kanaliseret til BahnTrans fra moderselskabet Deutsche Bahn AG og ifølge klageren muliggjort ved hjælp
af direkte eller indirekte statsstøtte. Kommissionen udtrykte tvivl om, hvorvidt der var tale om støtte, og
om støttens eventuelle forenelighed med fællesmarkedet.

Grækenland

Olympic Airways (121)

Ved beslutning af 4. oktober 2000 ændrede Kommissionen en tidligere beslutning af 14. august 1998 om
godkendelse af støtte til omstruktureringen det græske luftfartsselskab Olympic Airways. Artikel 1, stk.
1, litra ii), i denne beslutning er nu affattet således: »Nye lånegarantier på i alt 378 mio. USD for lån, der
skal optages inden den 31. marts 2001 til indkøb af nye fly og til de investeringer, der er nødvendige for
at flytte Olympic Airways’ aktiviteter til den nye lufthavn i Spata«. Med denne beslutning har
Kommissionen sikret den fornødne fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af de støttebeløb, som blev
godkendt allerede i 1998 til andre formål.

Spanien

Compañía Trasmediterránea (122)

Den 19. juli afsluttede Kommissionen den procedure, der var indledt efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
vedrørende uanmeldt støtte til Compañía Trasmediterránea, med en beslutning om, at Spanien ulovligt
havde iværksat denne statsstøtte i strid med traktatens artikel 88, stk. 3. Kommissionen mente ikke, at
Spanien havde givet alle EU-operatører den fornødne mulighed for at afgive tilbud på levering af de
pågældende tjenester, og traf derfor beslutning om, at den anvendte udbudsprocedure var ulovlig. Den

¥120∂ C-63/2000, ex NN-102/2000, endnu ikke offentliggjort.
¥121∂ N-541/2000, endnu ikke offentliggjort.
¥122∂ C-10/98, endnu ikke offentliggjort, berigtigelse 21.12.2000.
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udbetalte kompensation blev dog godkendt med henvisning til artikel 86, stk. 2, for en »foreløbig
periode« på 3½ år og på en række nærmere betingelser; det skulle give det spanske færgeselskab
mulighed for at videreføre vigtige færgeruter mellem det spanske moderland, Balearerne, De Kanariske
Øer og Melilla. Fra sommeren 2001 skulle alle operatører, såfremt der blev iværksat et nyt udbud, have
en rimelig mulighed for at konkurrere om denne færgetjeneste.

Ferries Golfo de Vizcaya (123)

Den 29. november traf Kommissionen en negativ beslutning vedrørende færgeselskabet Ferries Golfo de
Vizcaya. Beslutningen følger efter en kendelse afsagt af Retten i Første Instans om ophævelse af
Kommissionens beslutning af 7. juni 1995 om, at den aftale fra 1995, på grundlag af hvilken provinsrådet
i Viscaya havde købt færgebilletter af færgeselskabet Ferries Golfo de Vizcaya, var en normal
forretningstransaktion. Det har navnlig vist sig, at antallet af købte billetter ikke svarede til de spanske
myndigheders reelle behov. Hovedformålet med transaktionen var tilsyneladende at yde driftsstøtte til
færgeselskabet.

Frankrig

SEMCA (124)

Den 4. oktober 2000 traf Kommissionen med henvisning til EF-traktatens artikel 86, stk. 2, beslutning
om ikke at gøre indsigelse mod ændringerne af reglerne for drift af motorvejskoncessioner (forlængelse
af de eksisterende koncessioners løbetid til fordel for seks halvoffentlige selskaber med koncession på
motorveje, SEMCA). Med disse ændringer tilstræber de franske myndigheder at give nye operatører
lettere adgang til driften af motorveje og samtidig begunstige det offentlig/private partnerskab og
overholde EF-reglerne om offentlige kontrakter. Kommissionen begrundede sin beslutning med, at det
drejer sig om virksomheder, der varetager opgaver i almenvellets interesse, at forlængelsen af
koncessionernes løbetid er nødvendig for at udføre disse opgaver, og at udviklingen i samhandelen ikke
berøres i et omfang, som strider mod Fællesskabets interesse (referencemarkedet omfatter ikke markedet
for opførelse af nye motorveje, men kun markedet for drift af motorvejsnettet, som tilsyneladende ikke er
et særligt udviklet marked i EU.

Nederlandene

Intermodale jernbaneterminaler (125)

Den 4. oktober 2000 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod nederlandsk støtte til
opførelse og udvidelse af to intermodale jernbaneterminaler i Rotterdam. Støttemodtagerne er RSC
Rotterdam og European Container Terminal (ECT).

Det er Kommissionens opfattelse, at støtten er forenelig med traktatens artikel 73. Den tjener til at
samordne transportformerne, fordi den bidrager til omladning af gods fra vejtransport til den mere
miljøvenlige jernbanetransport, hvilket er helt på linje med et grundlæggende princip i EU’s
transportpolitik, nemlig fremme af bæredygtig mobilitet.

¥123∂ C-32/2000, EFT L 89 af 29.3.2001.
¥124∂ N-540/2000, EFT C 354 af 9.12.2000.
¥125∂ N-577/2000.
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Kommissionen traf sin positive beslutning under hensyntagen til følgende væsentlige elementer i støtten:

Omladningsudstyr og infrastruktur beregnet til omladning til og fra søgående skibe subsidieres ikke.

Den maksimale støtteintensitet er under 20 % af de samlede byggeomkostninger. Denne støtteintensitet
er baseret på økonomiske og forretningsmæssige oplysninger fra operatørerne. Uden støtten ville
operatørerne være nødsaget til at kræve en højere pris af deres kunder pr. omladning for at få dækket den
finansielle investering. Det ville betyde, at jernbanetransport til og fra Rotterdam havn ikke kunne
konkurrere med vejtransport. Der ville derfor ikke blive tale om et i politisk henseende ønskværdigt skift
fra vejtransport til jernbanetransport, medmindre der blev ydet støtte. Støtten vil tilskynde de to
operatører til at foretage de nødvendige investeringer i terminaler uden at resultere i urimeligt store
fordele for støttemodtagerne og dermed spild af offentlige midler.

Støtten vil ikke blive anvendt til at sænke priserne for omladning på de to subsidierede terminaler, og
man undgår derfor, at støtten resulterer i konkurrencefordrejninger, som ville stride imod den fælles
interesse.

3.8. Elektricitet og energi

Danmark

Elreform (126)

Den 20. september 2000 godkendte Kommissionen de statsstøtteforanstaltninger, der indgår som led i
elreformen i Danmark. Formålet med reformen er ikke blot at sikre korrekt gennemførelse af direktivet
om fælles regler for det indre marked for elektricitet, men også at kombinere ønsket om skærpet
konkurrence med Danmarks internationale forpligtelser på miljøområdet. De nye bestemmelser
indebærer, at 20 % af det indenlandske forbrug af elektricitet i Danmark i 2003 vil være baseret på
vedvarende energikilder. Det redskab, man tager i anvendelse for at nå dette mål, er et system med
såkaldte »VE-beviser«.

De danske elproducenter, der benytter vedvarende energikilder, har hidtil haft fordel af en ordning med
faste priser og direkte statsstøtte. Når først det nye system er fuldt gennemført, vil al elektricitet blive
solgt til markedsprisen. Kompensationen til producenter af »VE-strøm«, hvis produktionsomkostninger
er højere, vil blive integreret via et system med VE-beviser.

Beviserne skal sælges på et marked, som er adskilt fra elektricitetsmarkedet. I princippet fastsættes
priserne frit, men de danske myndigheder har valgt en fast pris. På den ene side er producenterne således
garanteret en minimumskompensation ud over markedsprisen for elektricitet, og på den anden side
begrænser det den økonomiske byrde, elforbrugerne skal bære.

Fordelene ved VE-beviserne sammenholdt med et system med faste priser og direkte statsstøtte er, at det
indeholder et incitament for producenterne til at nedbringe deres produktionsomkostninger. Eftersom
forbrugerne forsøger at opfylde deres købsforpligtelse til den lavest mulige pris, vil de producenter, der
kan levere elektriciteten til den laveste pris, også få lettest ved at sælge den.

¥126∂ EFT C 354 af 9.12.2000, N-416/99.
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CO2-kvoter (127)

Den 29. marts 2000 godkendte Kommissionen den danske ordning med omsættelige CO2-
udledningstilladelser, som er den første af sin art i EU (se også Del I, punkt 337).

Spanien

Plan for gasforsyning i små og mellemstore byer — Valencia (128)

Den 29. november 2000 godkendte Kommissionen et udkast vedrørende støtte fra Generalitat
Valenciana til virksomheden REPSOL BUTANO SA til iværksættelse af en plan med det formål at
etablere infrastrukturer for distribution og levering i en række kommuner af propangas via rørledninger,
som også kan anvendes til naturgas. Formålet er at udbygge gasforsyningen til nye områder i regionen,
navnlig de steder, hvor der kun er begrænsede infrastrukturer af denne art, områder i begyndende
økonomisk udvikling og områder med stort behov for levering af gas til industriformål. Støttebeløbet er
1 550 mio. ESP (9,32 mio. EUR) for perioden 2000-2006, svarende til en støtteintensitet på 34,36 %.
Støtten blev anset for forenelig med EF-traktaten med henvisning til traktatens artikel 87, stk. 3, litra a),
fordi den fremmer den økonomiske udvikling i regioner, hvor levestandarden er unormalt lav. Desuden
er støtteintensiteten i overensstemmelse med det spanske regionalstøttekort, og støtten vil ikke få
mærkbare kapacitetsmæssige virkninger i relation til fællesmarkedet. Selv om Kommissionen normalt
ikke godkender individuel støtte som støtte med regionalt sigte, mener den i dette tilfælde, at planen om
at udbygge gasdistributionen i små og mellemstore byer, som i vidt omfang mangler denne form for
infrastrukturer, vil få en positiv indvirkning på hele regionen.

Frankrig

EDF-rabatter til papirindustrien (129)

Den 11. april 2000 traf Kommissionen beslutning om, at de rabatter, EDF gav fem papirmøller i Frankrig
i perioden fra 1990 til 1996, ikke udgør statsstøtte. Sagen er nærmere behandlet i Del I, punkt 306.

3.9. Turisme og fritidsaktiviteter

Tyskland

Friluftsbad (130)

Den 21. december 2000 traf Kommissionen beslutning om, at et årligt tilskud til et privat selskab, der
driver et friluftsbad i Dorsten (Nordrhein-Westfalen), ikke udgør statsstøtte i henhold til EF-traktaten,
fordi den ikke påvirker handelen mellem medlemsstaterne. Derfor fandt artikel 86, stk. 2, ikke
anvendelse. Det gjaldt også, selv om støtten i det foreliggende tilfælde blev ydet under henvisning til
selskabets forpligtelse til at levere en tjenesteydelse af samfundsøkonomisk interesse. 

Byen Dorsten driver flere offentlige svømmebade med tab. Konfronteret med store udgifter til
renovering af de eksisterende svømmebade og bygning af et nyt friluftsbad, besluttede byen at gøre den

¥127∂ EFT C 322 af 11.11.2000, N-653/99.
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nye investering og driften af svømmebadene til genstand for et EU-dækkende udbud for at finde en privat
virksomhed, som kunne holde faciliteterne åbne for lokalbefolkningen. De meget omfattende rettigheder
og forpligtelser, der er fastsat i kontrakten mellem byen og virksomheden, omfatter også en forpligtelse
fra virksomhedens side til at stille bassinet gratis til rådighed for skoler og svømmeklubber og pligt for
byen til at yde årlige tilskud.

På baggrund af redegørelsen for ordningen konkluderede Kommissionen, at faciliteterne benyttes af
indbyggerne i byen og det omgivende område. Kommissionen var af den opfattelse, at den foreliggende
ordning adskilte sig klart fra projekter for fremme af store forlystelsesparker, der er rettet imod et
landsdækkende eller endog internationalt marked, og som reklamerer langt uden for det område, hvori de
er beliggende. Støtte til faciliteter, der har til formål at tiltrække internationale besøgende, må pr.
definition forventes at påvirke handelen mellem medlemsstaterne, hvorimod Kommissionen i det
foreliggende tilfælde indtog det standpunkt, at det var meget lidt sandsynligt, at handelen inden for EU
ville blive påvirket, især fordi friluftsbadets opland ikke engang strakte sig ind i Nederlandene, som dog
ligger ganske nær ved.

Italien

Sviluppo Italia (131)

Den 1. marts 2000 godkendte Kommissionen en kapitaltilførsel fra det statslige holdingselskab Sviluppo
Italia (tidligere GEPI SpA) til en havforsknings- og forlystelsespark, fordi foranstaltningen ikke udgør
statsstøtte. Aktieudvidelsen bringer statens aktiepost i virksomheden op på 56 %. Den offentlige investor
forventer et rimeligt afkast af den investerede kapital inden for en overskuelig periode, idet Sviluppo
Italia har planer om at lade sin aktiebeholdning overgå på private hænder efter fem år.

4. Horisontal støtte

4.1. Miljøbeskyttelse og energibesparelser

Belgien

SIDMAR (132)

Den 15. februar 2000 godkendte Kommissionen en af Belgien anmeldt støtte for fem af de omhandlede
projekter med det formål at beskytte miljøet omkring SIDMAR-stålværket i Gent. I henhold til EF-reglerne
kan Kommissionen godkende støtte til investeringer til fordel for virksomheder i jern- og stålindustrien med
det formål at hjælpe dem med at tilpasse sig nye lovfæstede krav vedrørende forureningsniveauer eller opnå
markante miljøforbedringer. Støtten skal være nøje begrænset til de ekstra investeringsomkostninger, der er
nødvendige for at opfylde miljømålsætningerne, således at miljøbeskyttelse ikke anvendes som dække for
driftsstøtte. For at sikre, at støtten reelt begrænses til disse ekstra omkostninger, benytter Kommissionen
den praksis, at alle fordele i relation til produktionsomkostninger, som virksomheden får fra investeringen,
skal fratrækkes. Det kan kun gøres ved at medregne alle besparelser i udstyrets samlede levetid eller — som
et acceptabelt alternativ — i afskrivningsperioden for det pågældende udstyr. Fem af de anmeldte projekter
har ingen indvirkning på SIDMAR’s produktion og overholder således alle gældende regler.

¥131∂ EFT C 162 af 15.4.2000, N-132/99.
¥132∂ EFT L 129 af 30.5.2000.



STATSSTØTTE 247

KONK. BERETN. 2000

Med hensyn til projektet »Opførelse af cirkulær køleanordning til sintringsanlæg 2«, der indebar støtte på
1,9 mio. EUR (78,44 mio. BEF), og som skal nedbringe støvemissionerne fra sintringsovnen, forventes
der omfattende besparelser på produktionsomkostningerne. I stedet for at fratrække de forventede
besparelser i den tiårige afskrivningsperiode, havde Belgien imidlertid kun til hensigt at fratrække
besparelserne i de to første år. Resultatet var, at det foreslåede støttebeløb oversteg de tilladte støttelofter
for denne form for støtte. Derfor traf Kommissionen en endelig negativ beslutning vedrørende støtten til
dette projekt.

Tyskland

Midlertidig afgiftsfritagelse for visse kraftvarmeværker i forbindelse
med videreførelsen af miljøafgiftsreformen (133)

Den 15. februar 2000 traf Kommissionen med henvisning til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c),
beslutning om ikke at gøre indsigelse mod statsstøtte bestående i midlertidig afgiftsfritagelse for visse
kraftvarmeværker i forbindelse med videreførelsen af miljøafgiftsreformen (se også Del I, punkt 338).

Frankrig

Støtte til affaldsforvaltning (134)

Den 13. december 2000 godkendte Kommissionen den franske støtteordning vedrørende forvaltning af
husholdnings- og industriaffald; støtteordningen administreres af det offentlige organ for miljø- og
energibevaring (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ADEME). Der kan ydes støtte
til investeringer i indsamling, sortering og genindvinding af husholdningsaffald og almindeligt
industriaffald. Der kan kun blive tale om støtte, såfremt affaldet ikke kræves oparbejdet i henhold til
bindende national eller europæisk lovgivning. Den maksimale støtteintensitet er 30 %. Der kan desuden
ydes støtte til ansættelse i erhvervsorganisationer af medarbejdere med speciale i affaldsforvaltning, som
skal have til opgave at gøre erhvervslivet mere interesseret i affaldsforvaltning. Kommissionen
gennemgik ordningen på grundlag af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse.

Støtte til vedvarende energi (135)

Den 13. december 2000 godkendte Kommissionen den franske støtteordning for udnyttelse af
vedvarende energikilder, som administreres af det offentlige organ for miljø- og energibevaring (Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ADEME). Der kan ydes støtte til investeringer i anlæg,
der anvender vedvarende energikilder. Støtteintensiteten afhænger af, hvor veludviklet teknologien er, og
af projektets miljømæssige værdi. Loftet er 40 % i moderlandet og 60 % i de oversøiske departementer.
For SMV accepteres et tillæg på 10 % oven i disse lofter. Kommissionen gennemgik ordningen på
grundlag af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse.

Afgiftsfritagelse for biobrændsel (136)

Den 29. november 2000 traf Kommissionen i overensstemmelse med en dom afsagt af Retten i Første
Instans beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure vedrørende statsstøtte i

¥133∂ EFT C 333 af 11.11.2000, N-575a/99.
¥134∂ N-116/2000.
¥135∂ N-114/2000.
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forbindelse med nogle af de franske regler om afgiftsfritagelser for biobrændsel. Ved dom af
27. september 2000 havde Retten i Første Instans delvis ophævet Kommissionens beslutning af 29. april
1997, hvori støtteordningen for biobrændsel (estere af vegetabilske olier og ethyltertiærbuthylether eller
ETBE) blev erklæret foreneligt med fællesmarkedet. Dommen berørte ikke den del af beslutningen, som
drejer sig om foranstaltninger vedrørende estere af vegetabilske olier. Den del af den franske ordning,
som vedrører sektoren for estere, må derfor betragtes som eksisterende støtte. Der kan ikke ud fra et
juridisk synspunkt blive tale om en ny indledende undersøgelse af de foranstaltninger, der vedrører
estere, uden at det kommer til at berøre tredjeparters retssikkerhed.

Den nye procedure vedrører derfor kun den del af ordningen, der drejer sig om foranstaltninger inden for
ETBE-sektoren. Under disse omstændigheder mener Kommissionen, at den mest hensigtsmæssige
procedure for at sikre ensartet behandling af de to sektorer i relation til reglerne om statsstøtte og
overholdelse af direktiv 92/81/EØF består i at foreslå Frankrig at foretage de fornødne ændringer i de
regler, der gælder for estere.

Nederlandene

Gødningsbearbejdning (137)

Den 13. december 2000 traf Kommissionen beslutning om, at den uanmeldte statsstøtte, Nederlandene
havde ydet til investeringer i seks projekter om gødningsbearbejdning, er uforenelig med
fællesmarkedet. Siden 1994 har Kommissionen modtaget flere klager over, at der i Nederlandene er
ydet støtte til projekter om gødningsbearbejdning ud over, hvad der er godkendt. De pågældende
foranstaltninger skulle derfor anmeldes individuelt. De nederlandske myndigheder har tilsidesat deres
pligt til at anmelde støtten. Undersøgelsen af denne ad hoc-støtte tog derfor udgangspunkt i, at støtten
primært blev ydet til opførelse af forsøgsmæssige gødningsbearbejdningsfaciliteter for at sikre
miljøvenlig bortskaffelse af overskydende staldgødning i overensstemmelse dels med den nederlandske
lovgivning, som siden 1987 har fastsat grænser for gødningsproduktionen, dels med Rådets
nitratdirektiv. Da hverken undtagelserne i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse
eller undtagelserne i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder
kunne gøres gældende, pålagde Kommissionen Nederlandene at træffe alle nødvendige foranstaltninger
til at tilbagesøge den støtte, der ulovligt er ydet modtagerne.

Demonstrationsprojekt om vindmøllepark nær kysten (138)

Den 1. februar traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en investeringsstøtte på
27,2 mio. EUR til et demonstrationsprojekt om en vindmøllepark ud for den nederlandske kyst i
Nordsøen, idet Kommissionen fandt støtten forenelig med EF-traktaten. Formålet med demonstrations-
projektet er at skaffe viden og erfaring om anvendelsen af offshore-vindenergi. Det er første gang, der
opføres en vindmøllepark ud for den nederlandske kyst. Investeringsomkostningerne anslås til
186 mio. EUR.

Støtte til ny teknologi i træsektoren (139)

Den 6. april 2000 godkendte Kommissionen en støtteordning vedrørende ny teknologi i træsektoren.
Formålet med støtten er at tilskynde til investeringer i nyskabende produktionsprocesser til konservering

¥137∂ C-4/2000.
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af træ og begrænse mængden af forurenende kemiske reststoffer. Støtten blev godkendt med henvisning
til artikel 87, stk. 3, litra c), som værende i overensstemmelse med kravene i EF-rammebestemmelserne
for statsstøtte til miljøbeskyttelse. De støtteberettigede omkostninger ved ordningen var udelukkende
begrænset til de ekstra investeringsomkostninger og den foreslåede støtteintensitet (30 % med et tillæg
på 10 % for SMV) var i overensstemmelse med de gældende EF-rammebestemmelser.

Forhøjelse af miljøafgiftssatser (140)

Kommissionen traf beslutning om ikke at gøre indsigelse mod de ændringer af afgiftsfritagelsen for
skyllevand og affaldsafgiftsfritagelsen for reststoffer fra afsværtning samt fritagelsen for den lovfæstede
energiafgift for affaldsforbrændingsanlæg, der skyldtes forhøjelsen af visse miljøafgiftssatser;
Kommissionens begrundelse var, at støtten er forenelig med EF-traktaten. Sagen er et eksempel på, at
tidligere godkendte støtteforanstaltninger i forbindelse med skatter og afgifter, som f.eks.
afgiftsfritagelser, skal anmeldes på ny, såfremt der foretages en generel forhøjelse af afgiftssatserne.
Afgiftsforhøjelsen resulterer i et større tab i form af mistede indtægter til staten fra afgifterne og dermed
også højere støtte. Det er Kommissionens opfattelse, at en forhøjelse af afgiftssatserne har samme
virkning for en afgiftsfritagelse som højere støtte og forøgelse af budgettet.

Sverige

Forlængelse af miljøordning (141)

Den 21. december 2000 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod forlængelse for
2001 af en ordning til fordel for mindre elproducenter, der baserer produktionen på vedvarende
energikilder, samt en særlig ordning til fordel af vindkraftanlæg.

Kommissionen traf beslutning om at godkende forlængelserne med henvisning til EF-
rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse, da de vilkår, på hvilke støtteordningerne
tidligere blev godkendt, fortsat var gældende. Det skal navnlig fremhæves, at Kommissionens forslag til
direktiv om fremme af elektricitet baseret på vedvarende energikilder endnu ikke var vedtaget af Rådet.

Forlængelse af CO2-afgiftsordning (142)

Den 13. december 2000 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod forlængelse for
2000 af den svenske CO2-afgiftsordning, som blev godkendt første gang i 1996. Ordningen består af to
forskellige former for afgiftslettelser for de mest energiintensive virksomheder.

Kommissionen godkendte den tidsbegrænsede forlængelse af ordningen med henvisning til EF-
rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse, da den kun dækkede perioden frem til det
tidspunkt, hvor de nye rammebestemmelser på miljøområdet, som indeholder regler for støtte i form af
hel eller delvis fritagelse for miljøafgifter, træder i kraft. Beslutningen dækker hverken ordningens
anvendelse på virksomheder, der er omfattet af EKSF-traktatens artikel 80, eller dens anvendelse på
virksomheder i landbrugssektoren.

¥140∂ NN-30a/2000.
¥141∂ Endnu ikke offentliggjort i EFT. 
¥142∂ Endnu ikke offentliggjort i EFT. 
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4.2. Forskning og udvikling

Spanien

F&U-støtte i motorkøretøjssektoren (143)

Den 15. februar 2000 godkendte Kommissionen den F&U-støtte, der indgår i den af Spanien anmeldte
teknologiplan for sektoren for udstyr og reservedele til motorkøretøjer. Planen skal gælde i fire år (2000-
2003), og i denne periode kan der ydes støtte på i alt 240,4 mio. EUR (40 mia. ESP) til virksomheder i
sektoren. Støtten har form af tilbagebetalingspligtige rentefrie lån, der dækker op til 75 % af
projektomkostningerne. De spanske myndigheder håber, at mellem 100 og 200 virksomheder, primært
små virksomheder, vil benytte sig af muligheden. 

Støtten skal tilbagebetales i løbet af højst ti år inklusive en rente- og afdragsfri periode på højst to år. Ca.
60 % af budgetbevillingerne er øremærket til projekter, der forelægges af virksomheder i samarbejde
med forskningscentre.

Formålet med planen er at forbedre virksomhedernes og de ansattes videnskabelige og tekniske kapacitet
og udbygge og forbedre teknologiske relationer mellem virksomheder, teknologicentre og
universitetsafdelinger.

Forskningsområderne skal bl.a. omfatte sikkerhedsmæssige aspekter, genanvendelse og vedligeholdelse
af køretøjer og reservedele samt køretøjer til brug for offentlig transport og specialtransport.

Frankrig

Itea-forskningsprogrammet (144)

Den 11. april 2000 godkendte Kommissionen fransk og nederlandsk støtte til Itea-forskningsprogrammet.
Itea (Information Technology for European Advancement) er et Eureka F&U-program inden for
softwareteknologi. Itea-programmet skal tilvejebringe ny viden på mange forskellige områder, herunder
softwarekomponenter, arkitektur, specifikationer af standarder og grænsefladespecifikationer med særlig
vægt på udvikling af softwareteknologi for specielle brugergrupper.

Tolv lande, heriblandt elleve EU-lande, har vist interesse for programmet. I overensstemmelse med
Eureka-reglerne skal Itea forvaltes på europæisk plan som tværnationalt program og forudsætter et
konkret samarbejde mellem erhvervslivet og offentlige forskningscentre. De franske og de nederlandske
myndigheder vil støtte F&U-projekter, der gennemføres under Itea-programmet med tilskud på op til
50 % støtteintensitet. Itea-programmet, som efter planen skal løbe frem til juni 2007, får et samlet budget
på ca. 3 200 mio. EUR. Den støtte, de franske og de nederlandske myndigheder yder i forbindelse med
ordninger, der er godkendt af Kommissionen, vil beløbe sig til i alt henholdsvis 274 mio. EUR og
95 mio. EUR. De aktiviteter, der finansieres af Itea, kan betegnes som industriforskning eller
prækompetitiv udvikling. Itea er i overensstemmelse med målsætningerne for det femte rammeprogram
for forskning og udvikling, navnlig målene for særprogrammet om det brugervenlige informati-
onssamfund.

¥143∂ EFT C 202 af 14.7.2000, N-11/2000.
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De støtteordninger, som Frankrig og Nederlandene har anmeldt, er i overensstemmelse med EF-
rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling.

Irland

Research, Technology and Innovation Initiative (145)

Den 21. december 2000 traf Kommissionen beslutning om at godkende en irsk statsstøtteordning, som
blev anmeldt i september 2000, og som tager sigte på at fremme forsknings- og udviklingsaktiviteter i
hele landet; ordningen skal løbe frem til 31.12.2006 og opererer med et samlet budget på 241 mio. EUR
(190 mio. IEP). Ordningen tager primært sigte på små og mellemstore virksomheder i fremstillingsin-
dustrien og leverandører af tjenesteydelser, der handles internationalt. Virksomheder kan ansøge om
støtte individuelt, men der opfordres kraftigt til samarbejde mellem virksomheder, gerne med
inddragelse af højere uddannelsesinstitutioner/forskningsinstitutter. Støtten har form af et tilskud til
gennemførelse af F&U-projekter, som kan befinde sig på stadierne for henholdsvis industriforskning,
prækompetitive udviklingsaktiviteter eller tekniske forundersøgelser. Den foreslåede støtteintensitet er i
overensstemmelse med de støttelofter, der er fastsat i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til
forskning og udvikling.

Italien

Støtteordning til fordel for prækompetitiv F&U (146)

Den 21. december 2000 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod et italiensk
lovforslag, der åbner mulighed for at bevilge støtte til F&U-projekter på det prækompetitive stadium.
Lovforslaget er en ændring af en eksisterende ordning, som tilbage i 1982 resulterede i oprettelse af
Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca Tecnologica (FIT), som forvaltes af Industriministeriet.

Budgettet beløber sig til 400 mio. EUR om året, og ordningen skal kun gælde i ti år. Der kan i henhold til
forslaget også ydes støtte til industrielle F&U-aktiviteter under forudsætning af, at de understøtter
aktiviteter på det prækompetitive forskningsstadium.

Da støtteordningen er i overensstemmelse med de bestemmelser om definition af forskningsstadier,
støtteberettigede omkostninger, støtteintensitet, kumuleret støtte m.m., som er fastlagt i EF-
rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling, anser Kommissionen den for at være
forenelig med fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, litra c).

Nederlandene

Océ NV (147)

Den 18. oktober 2000 traf Kommissionen beslutning om at godkende den nederlandske regerings plan
om at yde støtte på 22,7 mio. EUR til Océ, en virksomhed der primært fremstiller kopimaskiner og
printere til kontorbrug og specielle formål; støtten skal gå til et forsknings- og udviklingsprojekt om
farveinkjet-printteknologi. Det pågældende projekt med betegnelsen COBALT drejer sig om udvikling
af nye farveprintere i bredformat. Kommissionen vurderede karakteren af den pågældende F&U, navnlig

¥145∂ N-636/2000.
¥146∂ N-502/2000.
¥147∂ C-18/98.



252  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2000

i relation til Océs tidligere F&U-aktiviteter på området, projektets omkostningsstruktur og de seneste
teknologiske landvindinger i forhold til markedsudviklingen. Kommissionen konkluderede, at støtten
ville være et effektivt incitament for virksomheden, eftersom Océs udgifter til F&U og F&U-personale er
øget kraftigt, projektet indebærer store tekniske risici, og Océ gør en forskningsmæssig indsats ud over,
hvad der kan anses for normalt i sektoren. Derfor vurderede Kommissionen, at forskningen kunne
betegnes som i hvert fald »prækompetitiv udvikling« — også på grund af de tekniske udfordringer, der
ligger i projektet. 

For at sikre, at støtten anvendes korrekt, vil Nederlandene føre nøje kontrol med projektets forløb og
navnlig med, at alle angivne støtteberettigede omkostninger reelt vedrører udgifter, der er påløbet direkte
i forbindelse med projektet. Kommissionen skal have forelagt årlige rapporter i mindst fem år.

F&U-rammeplan i telekommunikationssektoren (148)

Den 8. december godkendte Kommissionen F&U-rammeplanen i telekommunikationssektoren. Planen
skal fremme F&U inden for informations- og telekommunikationsteknologi. Budgettet er begrænset til
27,2 mio. EUR om året. På grundlag af denne plan kan der ydes støtte til forundersøgelser,
demonstrationsprojekter og projekter om overførsel af knowhow. Planen skal løbe i otte år.

Det Forenede Kongerige

Link-programmet (149)

Den 18. oktober 2000 godkendte Kommissionen yderligere fem års refinansiering (fra regnskabsåret
2000/2001 til regnskabsåret 2004/2005) af Link-programmet, der drejer sig om forskningssamarbejde i
Det Forenede Kongerige. Programmet har til formål at stimulere F&U-samarbejde mellem
forskningscentre og erhvervsliv. Der kan i henhold til programmet ydes støtte i form af tilskud til
industriforskningsprojekter på nøgleområder inden for videnskab, teknologi og teknik med en
støtteintensitet på op til 50 %. Alle projekter, der får støtte, skal omfatte mindst ét forskningscenter og én
industrivirksomhed. Programmet er i overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til
forskning og udvikling.

4.3. Rednings- og omstruktureringsstøtte

Belgien

Verlipack (150)

Den 4. oktober 2000 afsluttede Kommissionen den undersøgelse, der var indledt af støtte fra Belgien i
1997 til SA Verlipack, med en negativ beslutning med pålæg om tilbagesøgning af udbetalt støtte.
Kommissionen har således ændret sin beslutning fra 1998 om ikke at gøre indsigelse, da det viste sig, at
et bidrag fra en privat investor, Heye-Glas-gruppen, som på det tidspunkt, beslutningen blev truffet i
1998, gav lovning på, at Verlipack kunne overleve fremover, også hidrørte fra offentlige midler.

Den tidligere godkendte støtte bestod i en ikke-anmeldt kapitaltilførsel fra de belgiske myndigheder til en
aktieudvidelse i Verlipack, som er et holdingselskab. Tilførsel af kapital med offentlige midler er
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forenelig med fællesmarkedet, hvis det foregår på vilkår, som ville være acceptable for en privat investor,
der opererer på normale markedsøkonomiske vilkår. Den vallonske region erhvervede ikke blot
aktieinteresser i Verlipack, men finansierede også i form af to lån et kapitalindskud fra en privat investor.
Heye-Glas-gruppen havde accepteret at anvende de midler, gruppen havde lånt af de vallonske
myndigheder, til at tilføre kapital til industriområder i Vallonien. Gruppen virkede dermed som kanal for
overførsel af offentlige midler. I overensstemmelse med Domstolens retspraksis er støttemodtageren den
virksomhed, som rent konkret havde fordel af støtten, dvs. i dette tilfælde Verlipack. Kommissionen
mente derfor ikke, at de vilkår, på hvilke støtten blev ydet til Verlipack, ville have været acceptable
hverken for en privat investor eller for et privat finansieringsinstitut, og at støtten dermed ikke kan
betragtes som værende i overensstemmelse med en privat investors adfærd.

Kommissionen forlanger derfor, at Belgien træffer alle nødvendige skridt til at tilbagesøge den støtte,
som ulovligt er udbetalt til modtageren, for at genskabe status quo ved at fjerne alle de økonomiske
fordele, Verlipack uretmæssigt fik.

Tyskland

Zeuro Möbel (151)

Den 21. december 2000 traf Kommissionen beslutning om, at ikke-anmeldt statsstøtte for i alt 17,95 mio.
EUR og anmeldt statsstøtte for i alt 1,74 mio. EUR til Zeuro Möbelwerk GmbH, Thüringen, er
uforenelig med fællesmarkedet. Kommissionens gennemgang af omstruktureringsforanstaltningerne for
Zeuro, som beløb sig til 26,3 mio. EUR, afslørede, at de ikke var dækket af de støtteordninger,
Kommissionen havde godkendt, og ikke kunne fritages som ad hoc-omstruktureringsstøtte, fordi
kriterierne i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder ikke var opfyldt. Bl.a. var omstruktureringsplanen ikke baseret på realistiske
forudsætninger, og der var ingen investorer, som var indstillet på at overtage virksomheden, hvis
levedygtighed på lang sigt dermed ikke var sikret. Firmaet kunne kun overleve som følge af massiv støtte
fra staten i forbindelse med omstruktureringsprocessen.

Kahla (152)

Den 15. november 2000 indledte Kommissionen en formel undersøgelse af ikke-anmeldt støtte fra den
tyske delstat Thüringen til Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) og Kahla/Thüringen Porzellan GmbH
(Kahla II). Kahla I fremstillede porcelænsskåle og -fade og spisestel. Virksomheden blev privatiseret i
1991 og kørte siden da med underskud, hvilket resulterede i, at den gik konkurs i 1993. I november 1993
oprettedes Kahla II, som ligeledes fremstiller porcelænsskåle og -fade og spisestel til husholdningsbrug
og til hotelbranchen; bag virksomheden stod en privat investor, der ejer 51 % af aktierne, og Thüringer
Industriebeteiligungs GmbH, der ejer de resterende 49 %. Kommissionen sætter spørgsmålstegn ved,
hvorvidt Kahla I og Kahla II er forskellige virksomheder, og hvorvidt en privat investor, der handler på
grundlag af markedsøkonomiske principper, ville have ydet virksomheden så omfattende økonomisk
støtte. 

Kommissionen tvivler på, at kriterierne for EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder er opfyldt, og har noteret sig, at porcelænsmarkedet er
mættet og lider under overkapacitet, hvilket bestyrker dens frygt for, at støtten kan indebære alvorlige
konkurrencefordrejninger på det indre marked.

¥151∂ C-56/97.
¥152∂ NN-142/99.
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SICAN-Gruppe (153)

Den 26. juli 2000 afsluttede Kommissionen sin formelle undersøgelse af uanmeldt støtte til den tyske
SICAN-Gruppe og dennes projektpartnere med henblik på F&U inden for mikroelektronik. SICAN-
Gruppe ligger i Hannover og udfører forskningsprojekter på kontrakt for andre virksomheder og i
samarbejde med disse inden for anvendt mikroelektronik.

Kommissionen konkluderede, at den støtte, der er ydet direkte til SICAN-Gruppe, ikke udgør statsstøtte,
fordi den dækker virksomhedens omkostninger ved at varetage en opgave i almenvellets interesse.
SICAN-Gruppe stod for efteruddannelse af et stort antal kursister, og denne aktivitet indebar ingen
økonomiske fordele for virksomheden selv.

Kommissionen konkluderede imidlertid også, at de offentlige tilskud, der er ydet til visse af SICAN-
Gruppes projektpartnere fra industrien, udgør statsstøtte. Eftersom nogle af foranstaltningerne ikke var i
overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling, traf
Kommissionen beslutning om, at Tyskland skulle foretage hel eller delvis tilbagesøgning af støtten til de
otte berørte projekter.

ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH (154)

Den 12. juli 2000 traf Kommissionen beslutning om at indlede en formel undersøgelse af støtte til
omstrukturering af to virksomheder i en af de nye delstater, tidligere LandTechnik Schönebeck, nu
Doppstadt GmbH, og ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH. Tidligere LandTechnik Schönebeck
GmbH, nu Doppstadt GmbH, fremstiller specialkøretøjer og ladvogne. ILKA MAFA Kältemaschinenbau
GmbH fremstiller køle- og svaleudstyr og har 45 ansatte. Begge virksomheder er beliggende i Sachsen-
Anhalt i Tyskland, og begge virksomheder var tidligere ejet af Lintra-Beteiligungsholding GmbH, et
holdingselskab, som på daværende tidspunkt ejede otte virksomheder. Den første omstruktureringsplan
for Lintra Holding mislykkedes i slutningen af 1996, og selskabet har siden 1. januar 2000 været under
likvidation. Kommissionen indledte i 1999 en undersøgelsesprocedure vedrørende støtte ydet til Lintra-
holdingselskabet; denne procedure verserer fortsat.

Den omstruktureringsstøtte, der er genstand for Kommissionens aktuelle undersøgelse, udgør 105 mio.
DEM (53,69 mio. EUR) til LandTechnik Schönebeck og 28,198 mio. DEM (14,42 mio. EUR) til ILKA
MAFA Kältemaschinenbau GmbH. Hovedårsagen til, at der blev indledt en undersøgelsesprocedure, var,
at Kommissionen nærede tvivl om, hvorvidt støtten stod i rimeligt forhold til omstruktureringsomkost-
ningerne og -fordelene, hvilket er en betingelse i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder.

CDA Compact Disc Albrechts GmbH (155)

Den 21. juni 2000 traf Kommissionen en endelig negativ beslutning som afslutning på den formelle
undersøgelsesprocedure, der var indledt vedrørende statsstøtteforanstaltninger for 427 mio. DEM til CDA
Compact Disc Albrechts GmbH, Thüringen (Tyskland) og de virksomheder, der gik forud for denne.

Kommissionen fandt, at mindst 260,57 mio. DEM af den støtte, der var ydet med henblik på etablering af
cd-produktionsanlægget i Albrechts og til konsolidering af virksomhedens økonomi, var blevet misbrugt.

¥153∂ C-20/98.
¥154∂ EFT C 278 af 30.9.2000, C-38/2000 (ex NN-44/98).
¥155∂ EFT L 318 af 16.12.2000, C-42/98.
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Desuden var støtte ydet til omstruktureringen af CDA og denne virksomheds efterfølgere i juridisk
henseende ligeledes uforenelig med bestemmelserne i traktaten, fordi de tyske myndigheder havde
undladt at forelægge en omstruktureringsplan, der kunne gøre firmaet rentabelt på længere sigt. Ingen af
disse foranstaltninger er omfattet af godkendte støtteordninger eller af undtagelsesbestemmelserne i
traktaten. De skal derfor tilbagesøges fra støttemodtagerne.

Kommissionen traf desuden beslutning om, at den støtte, der var ydet til alle de forudgående selskaber,
også skulle tilbagesøges fra CDA og denne virksomheds efterfølgere i juridisk henseende, fordi støtten
også kom dem til gode, da de fortsat anvendte den oprindelige virksomheds aktiver og infrastruktur.
Desuden bør det forhindres, at Tyskland omgår beslutningen om tilbagesøgning af støtten, og derfor lod
Kommissionen beslutningen omfatte støtteforanstaltninger til fordel for alle andre virksomheder, som
fortsætter den oprindelige virksomheds aktiviteter ved at benytte dens aktiver og/eller infrastruktur.

System Microelectronic Innovation GmbH (156)

De 11. april 2000 afsluttede Kommissionen den formelle undersøgelsesprocedure vedrørende statsstøtte
til System Microelectronic Innovation GmbH (SMI) med en endelig negativ beslutning. SMI indgav
konkursbegæring allerede i april 1997. Kuratoren besluttede at videreføre selskabets aktiviteter. Den
30. juni 1997 blev der oprettet et nyt selskab ved navn Silicium Microelektronic Integration GmbH
(SIMI), der skulle sikre den fortsatte drift af SMI. Alle aktier i SIMI ejedes af det konkursramte selskab
SMI. Den 1. juli 1997 oprettede kuratoren desuden et helejet datterselskab under SIMI ved navn
Microelectronic Design & Development GmbH (MD&D).

Kommissionen traf beslutning om, at støtteforanstaltningerne til SMI og SIMI også skulle tilbagesøges
hos MD&D. Dette selskab havde også fordel af støtten, fordi det overtog SIMI’s aktier og fortsat
benytter det konkursramte selskabs aktiver. SIMI har således fordel af den støtte, der formelt blev ydet til
SMI. Desuden bør det forhindres, at Tyskland omgår beslutningen om tilbagesøgning af støtten ved at
etablere et system med successive datterselskaber, således som det skete i dette tilfælde. Derfor lod
Kommissionen beslutningen omfatte støtteforanstaltninger til fordel for alle andre virksomheder, som
måtte have fået overført aktiver fra SMI, SIMI eller MD&D.

Spanien

SEPI (157)

Den 12. juli 2000 traf Kommissionen beslutning om at indlede en formel undersøgelse af Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales’ (SEPI) overtagelse af skibsværfterne Juliana og Cadiz og dieselmotorfabrikken
Manises, som ejes af datterselskabet Astilleros Españoles (AESA) (se også Del I, punkt 310).

Frankrig

Manufacture Corrézienne de Vêtements (158)

Den 21. juni 2000 traf Kommissionen beslutning om, at uanmeldt statsstøtte på 100 mio. FRF
(15 244 902 EUR), som Frankrig har ydet til omstrukturering af virksomheden Manufacture Corrézienne
de Vêtements (MCV), er uforenelig med fællesmarkedet.

¥156∂ EFT L 238 af 22.9.2000, C-45/97.
¥157∂ EFT C 23 af 18.11.2000, C-40/2000 (ex NN-61/2000).
¥158∂ EFT L 293 af 21.11.2000, C-29/99.
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Kommissionen fandt, at MCV ikke var berettiget til støtte i henhold til nogen godkendt støtteordning.
Støtten skulle derfor anmeldes individuelt på forhånd. De franske myndigheder tilsidesatte deres pligt til at
foretage en sådan anmeldelse. Kommissionen konkluderede, at produktionsanlægget er afhængigt af
gentagne tilskud fra det offentlige. Desuden forelagde de franske myndigheder ikke nogen dokumentation
for, at støtteforanstaltningerne var baseret på en fornuftig omstruktureringsplan. Ingen af de betingelser,
der er fastsat i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder er således opfyldt. Kommissionen pålagde derfor Frankrig at træffe alle nødvendige
foranstaltninger for at tilbagesøge den støtte, der ulovligt var stillet til rådighed for modtageren.

4.4. Beskæftigelses- og uddannelsesstøtte

Frankrig

Nedtrapningsordning for ældre arbejdstagere (159)

Den 2. februar 2000 traf Kommissionen beslutning om, at de økonomiske ledsageforanstaltninger i
forbindelse med en nedtrapningsordning, som de franske myndigheder havde anmeldt, ikke udgjorde
statsstøtte. Denne ordning giver lønmodtagere over 57 år, som er handicappede eller har været
beskæftiget i mere end 15 år med nedslidende arbejde, mulighed for at få nedsat arbejdstiden. I
forbindelse med denne ordning kan staten yde tilskud til den lønkompensation, der udbetales til de
lønmodtagere, som benytter sig af ordningen. Tilskudssatsen varierer mellem 20 % og 50 %, afhængigt
af lønmodtagerens alder på det tidspunkt, han blev omfattet af ordningen. Gennemgangen af ordningen
har foranlediget Kommissionen til at konkludere, at den gælder automatisk, at myndighederne ikke har
nogen skønsmæssige beføjelser i forbindelse med ordningens iværksættelse, og at der ikke gælder
særlige regler for bestemte sektorer, regioner eller på anden måde. Kommissionen har derfor fundet, at
det drejede sig om en generel foranstaltning, som ikke udgør statsstøtte i den i EF-traktatens artikel 87,
stk. 1, fastsatte betydning.

Støtte til kompetencegivende uddannelse af ansatte i Disneyland Paris (160)

Den 3. maj 2000 traf Kommissionen beslutning om, at den af de franske myndigheder anmeldte støtte til
en plan for kompetencegivende uddannelse af ansatte i Disneyland Paris var i overensstemmelse med
rammebestemmelserne for støtte til uddannelse (161) og dermed kunne godkendes.

Støtten ydes til et kompetencegivende uddannelsesprogram til fordel for ansatte i Disneyland Paris. De
pågældende medarbejdere er primært »besøgsværter og -værtinder«. Støtteintensiteten er 39 %.
Uddannelsen afsluttes med et af staten anerkendt eksamensbevis. En væsentlig del af uddannelsen
foregår på eksterne centre.

Efter en gennemgang af denne støtteforanstaltning på grundlag af rammebestemmelserne for støtte til
uddannelse kan det konkluderes, at der er tale om en »generel uddannelse« i den i rammebestemmelserne
fastsatte betydning. De uddannelsesudgifter, hvortil der ydes støtte, er støtteberettigede i henhold til
rammebestemmelserne. Støtteintensiteten er derfor acceptabel, og støtten må forventes at virke som et
incitament, fordi der netop er tale om generel uddannelse.

¥159∂ Endnu ikke offentliggjort.
¥160∂ N-640/99.
¥161∂ EFT C 343 af 11.11.1998, s. 10.
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Italien

Ændring af arbejdstiden (162)

Den 2. februar 2000 godkendte Kommissionen en støtteordning i form af nedsættelse af de sociale bidrag
for italienske virksomheder i alle sektorer, som inden den 30. juni 2000 har indgået tidsubegrænsede
kontrakter om deltidsansættelse af ledige. Støtteintensiteten varierer med mellem 10 % og 13 %
nedsættelse af de sociale bidrag, afhængigt af hvilken form for kontrakt der er tale om samt af
arbejdstiden. Ordningen, som er en af de første i Europa, der har til formål at øge nettobeskæftigelsen
gennem deling af det eksisterende arbejde, vurderes i henhold til kriterierne i retningslinjerne for
beskæftigelsesstøtte (163) at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3,
litra c).

Foranstaltninger til bekæmpelse af »undergrundsøkonomien« (164)

Den 4. oktober 2000 godkendte Kommissionen den italienske støtteordning på beskæftigelsesområdet,
som tager sigte på at bringe lønvilkårene for ansatte i »undergrundsøkonomien« i overensstemmelse med
lovgivningen. Via »legitimeringskontrakter« vil den italienske regering forsøge at tilskynde
virksomhederne i regionerne Sicilien, Sardinien, Calabrien, Basilicata, Apulien og Campanien til at lade
deres »sorte« arbejdskraft overgå til lovlige arbejdsvilkår. I henhold til disse kontrakter forpligter
arbejdsgiveren sig til at bringe den pågældende arbejdskrafts vilkår i overensstemmelse med den
gældende lovgivning og gradvist hæve deres løn og de sociale bidrag for de pågældende til det niveau, der
er fastsat i de landsdækkende kollektive overenskomster. Der er tale om støtte til opretholdelse af
beskæftigelsen, som Kommissionen har godkendt på grundlag af retningslinjerne for beskæftigelsesstøtte.
De vigtigste foranstaltninger i ordningen er nedsættelse af de sociale bidrag, inddragelse af den »sorte«
arbejdskraft i de gældende bidragsordninger og i skattesystemet samt amnestier. Støtten er begrænset til de
italienske regioner, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a),
og opfylder desuden betingelsen om tidsbegrænsning, eftersom ordningen kun skal gælde i en forholdsvis
kort periode (ét år) og gradvist aftrappes. »Sort« arbejdskraft er særligt udbredt i de pågældende regioner.
Rent procentvis udgør den »sorte« arbejdskraft en meget stor del (33,6 %) af de erhvervsaktive, hvilket er
langt mere end i Midt- og Norditalien (18,0 %). Ordningen skal således støtte en meget skrøbelig økonomi
i områder, som er stærkt afhængige af de sektorer, hvor »sort« arbejdskraft er særligt udbredt (landbruget)
og har medført alvorlige strukturbetingede handicap og en særdeles foruroligende beskæftigelsessituation.
Med denne beslutning har Kommissionen taget hensyn til den kendsgerning, at den pågældende ordning
er et led i et samlet sæt af foranstaltninger med henblik på strukturændringer af arbejdsmarkedet i Italien.

4.5. Støtte til små og mellemstore virksomheder

Belgien

Erhvervsudviklingsplan (165)

Den 21. december 2000 godkendte Kommissionen to ordninger for statsstøtte til store og mellemstore
virksomheder i Flandern. Med disse to ordninger vil den flamske regering kunne yde støtte ikke blot til
almindelige erhvervsinvesteringer, men også til rådgivningsbistand til SMV, miljøinvesteringsprojekter

¥162∂ N-3/2000, EFT C 94 af 1.4.2000.
¥163∂ EFT C 334 af 12.12.1995.
¥164∂ N-236a/2000.
¥165∂ N-715/2000.
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og uddannelsesforanstaltninger i regionaludviklingsområder i Flandern. Ifølge de belgiske myndigheder
forventes udgifterne til de to ordninger i de kommende år at beløbe sig til ca. 100 mio. EUR om året.

Frankrig

Udviklingsfond for SMV (166)

De 13. juni 2000 godkendte Kommissionen en af Frankrig anmeldt støtteordning i form af en SMV-
udviklingsfond. Der er tale om støtte til materielle og immaterielle investeringer med et højt
teknologiindhold. Den maksimale støtteintensitet er 75 % afhængigt af virksomhedens størrelse og den
region, hvori den ligger: Der opereres med højere støtteintensitet i de regioner, der er berettigede til
regionalstøtte, navnlig de oversøiske departementer. Kommissionen har vurderet, at ordningen er
forenelig med EF’s retningslinjer og rammebestemmelser for henholdsvis statsstøtte med regionalt sigte,
statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, statsstøtte til forskning og udvikling og støtte til
uddannelse.

Italien

Lov nr. 95/79 (167)

Den 16. maj 2000 afsluttede Kommissionen undersøgelsesproceduren vedrørende den italienske lov nr.
95/79 med en beslutning om, at den støtte, der var ydet i henhold til denne lov, var uforenelig med
fællesmarkedet. Den pågældende lov indeholdt bestemmelse om en ordning, som afviger fra de normale
insolvensprocedurer i Italien, der er fastlagt i et kongeligt dekret tilbage fra 1942. Støttemodtagerne i
henhold til de nye regler var store kriseramte virksomheder, dvs. de skulle have mindst 300 ansatte og
omfattende gæld til (primært) offentlige kreditorer. Kommissionen konkluderede på grundlag af vigtig
retspraksis af nyere dato — Domstolens dom i sagen Ecotrade-AFS (168) og i sagen Rinaldo Piaggio-
Ifitalia-Dornier (169), at de italienske regler, der blev indført i 1979, rent faktisk er uforenelige med EF-
reglerne om statsstøtte, eftersom de a) tager sigte på store virksomheder, mens EF-rammebestem-
melserne for redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder under visse omstændigheder
tillader støtte, men kun til SMV, og b) ingen af de undtagelser, der er omhandlet i EF-traktatens
artikel 87, stk. 2 og 3, finder anvendelse.

Kommissionen vurderede dog, at den ikke kunne forlange tilbagesøgning af den støtte, der var ydet
ulovligt i de 20 år, loven havde været i kraft (1979-1999), i betragtning af de generelle principper i EU-
retten og især de legitime forventninger, Kommissionens hidtidige holdning havde skabt både hos de
italienske myndigheder og hos de virksomheder, der modtog støtte.

Den negative beslutning er begrænset til den støtte, der ydes i henhold til loven, og ikke til selve loven.
Loven blev i øvrigt ophævet i september sidste år.

¥166∂ EFT C 284 af 7.10.2000, N-112/2000.
¥167∂ C-68/99.
¥168∂ Dom af 1.12.1998.
¥169∂ Dom af 17.6.1999 i sag C-295/97.
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4.6. Kapitalfonde

Irland

Låne- og kapitalfond (170)

Den 11. april 2000 traf Kommissionen beslutning om at godkende oprettelse af en investeringsfond i
Western Region i Irland. Fonden skal yde lån og tilvejebringe egenkapital til små og mellemstore
virksomheder i syv grevskaber (Donegal, Sligo, Mayo, Roscommon, Leitrim, Galway og Clare) i
perioden 2000-2006.

Transaktionerne skal have form af lån, præferenceaktier og ordinære aktier. Hvad angår transaktionerne i
form af lån og præferenceaktier, er der ikke tale om noget støtteelement. Transaktionerne i form af
ordinære aktier kan indeholde et element af driftsstøtte og er derfor begrænset til de grevskaber, der er
berettigede til støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a); transaktionerne er ligeledes
begrænset i tid og reduceres gradvist. Kommissionen konkluderede derfor, at ordningen er forenelig med
især EF-retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte.

Det Forenede Kongerige

Venturekapitalfond (171)

Den 26. juli 2000 traf Kommissionen beslutning om at indlede en formel undersøgelse af en ny
venturekapitalfond i Nordirland med betegnelsen Viridian Growth Fund. Indskyderne i fonden er
Department of Enterprise, Trade & Investment (DETI) med 3,34 mio. GBP, Den Europæiske
Investeringsbank med 3,33 mio. GBP, elektricitetsselskabet Viridian Group Plc med 2 mio. GBP og en
række pensionsfonde med 1,33 mio. GBP. Der er dog stor forskel på DETI’s investering og de øvrige
investorers indskud. Der skydes gradvist kapital ind i fonden over en femårig periode. I første del af
denne periode er det primært DETI, der skyder kapital ind. Derefter, når indskuddet fra den offentlige
sektor er investeret i fuldt omfang, skyder de øvrige investorer de resterende beløb ind.
Tilbagebetalingerne går i starten til de private investorer, indtil de har fået det fulde afkast af deres
investering plus en rente på 10 % om året. Først derefter går yderligere beløb fra porteføljen til den
offentlige sektor. Disse forskelle giver grund til at formode, at der er tale om støtte til de private
investorer og de SMV, der modtager venturekapital.

Undersøgelsen skal sætte Kommissionen i stand til at vurdere, hvorvidt støtten er forenelig med
fællesmarkedet. Retsgrundlaget for ordningen er Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982
samt selve fondsaftalen og reglerne for dens drift. Formålet med fonden på 10 mio. GBP er at afhjælpe
udækkede behov for venturekapital i små og mellemstore virksomheder i Nordirland.

Højteknologifond (172)

Den 12. juli 2000 godkendte Kommissionen, at de britiske myndigheder opretter en fond for at tilskynde
til investeringer med venturekapital i nyopstartede virksomheder i højteknologisektorer.

¥170∂ N-324/99.
¥171∂ EFT C 266 af 16.9.2000, C-51/2000 (ex N-491/2000).
¥172∂ EFT C 315 af 4.11.2000, N-705/99.
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Det er hensigten, at de britiske myndigheder skal indskyde 20 mio. GBP (31 mio. EUR) til fonden, som
også skal omfatte andre investorer. De øvrige investorer kommer til at deltage på mere favorable vilkår
end myndighederne, hvilket betyder, at foranstaltningen falder ind under definitionen på statsstøtte.
Fonden skal derefter købe mindretalsaktieposter i venturekapitalfonde, der tager sigte på nystartede
højteknologivirksomheder. Formålet med fonden er at tilskynde institutionelle investorer til i højere grad
at engagere sig i denne form for investeringsaktivitet og skaffe flere midler til dette formål.

Selv om venturekapitalmarkedet i Det Forenede Kongerige er et af de mest veludviklede i EU
overhovedet, er resultaterne med hensyn til investeringer i nystartede virksomheder langt mindre
overbevisende. F.eks. udgjorde investeringer i nystartede virksomheder i Belgien, Nederlandene og
Sverige ca. 0,10 % af BNP i 1999. I modsætning hertil udgjorde de i Det Forenede Kongerige, hvor de
repræsenterer under 10 % af venturekapitalinvesteringerne og 2 % af de samlede private aktieinve-
steringer, under 0,02 % af BNP, hvilket er et af de laveste tal i Europa. De britiske myndigheder har
udviklet højteknologifonden for at rette op på dette misforhold. Det er en klar målsætning for EU, som er
nævnt i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon i marts, at skaffe nystartede højteknologivirk-
somheder bedre adgang til venturekapital.

4.7. Internationalisering

Spanien

Støtte til investeringer i turistsektoren i udlandet (173)

Den 18. oktober 2000 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod den plan for støtte
til investeringer i turistsektoren i udlandet, som det spanske økonomiministerium har forelagt. Planen
dækker perioden 2000-2006. Det samlede budget for hele perioden er på 1 400 mio. ESP (8,41 mio.
EUR), dvs. ca. 200 mio. ESP (1,2 mio. EUR) om året. Planen tager sigte på investeringsprojekter, som
består i etablering eller hel eller delvis overtagelse af turistvirksomheder på de udenlandske markeder
med henblik på både at trække turister til Spanien og sælge tjenesteydelser eller drive de pågældende
faciliteter. Der bliver ikke tale om eksportstøtte. Støttemodtagerne er udelukkende SMV. Støttein-
tensiteten er 7,5 % med et loft på 31,2 mio. ESP (187 515 EUR). Det er Kommissionens normale praksis
for støtte til direkte investeringer i udlandet (174), at denne form for støtte kan betragtes som forenelig med
fællesmarkedet, hvis den opfylder de betingelser, der er fastsat i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte
til små og mellemstore virksomheder. Eftersom betingelserne vedrørende definitionen af
støttemodtagerne som små og mellemstore virksomheder, støtteintensiteten og de omkostninger, hvortil
der kunne ydes støtte i henhold til det foreliggende projekt, var i overensstemmelse med disse
rammebestemmelser, erklærede Kommissionen støtten for forenelig med EF-traktaten med henvisning til
traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

¥173∂ N-345/2000.
¥174∂ Jf. Kommissionens beslutninger 97/240/EF (EFT L 96 af 11.4.1997, s. 15), 97/241/EF (EFT L 96 af 11.4.1997, s. 23) og

97/257/EF (EFT L 102 af 19.4.1997, s. 36).
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4.8. Anden ikke-sektorbestemt støtte

Danmark

Lavere indkomstskat (175)

Den 3. maj 2000 traf Kommissionen beslutning om, at den danske ordning, hvorefter der gælder en
lavere fast beskatningsprocent for udenlandske eksperter, der ansættes i en dansk virksomhed, ikke udgør
statsstøtte til virksomhederne (se også Del I, punkt 321).

Frankrig

Olieudslip efter Erikas forlis (176)

Den 4. oktober 2000 godkendte Kommissionen en midlertidig støtteordning for små og mellemstore
virksomheder i Frankrig, som blev alvorligt ramt af stormvejret den 26. og 28. december 1999 eller af
olieudslippet efter Erikas forlis.

Frankrig yder støtte til kapitalinvesteringer for at erstatte ødelagt produktionsudstyr og -faciliteter,
kompensere for ødelagte lagre og for de ekstra finansielle udgifter, skaderne har påført virksomhederne.
Støtten gælder kun for skader, som ikke er dækket af en forsikring, og den beregnes i forhold til de påførte
tab. Støtteintensiteten for de finansielle udgifter er 100 % og for andre støtteberettigede udgifter 50 %.

Landbrug og skovbrug og de sektorer, som er omfattet af EKSF-traktaten, er udelukket fra denne
støtteordning, eftersom de dækkes af andre specifikke foranstaltninger, og det samme gælder
fiskerisektoren, som vurderes særskilt af Kommissionen.

Kommissionen traf beslutning om, at olieudslippet efter olietankeren Erikas forlis ud for Bretagnes kyst
den 12. december 1999 udgjorde en »usædvanlig begivenhed« i den i artikel 87 fastsatte betydning, og at
støtteordningen var et rimeligt tiltag for at afhjælpe de deraf følgende skader.

Italien

Katastrofehjælp til regionerne Marche og Umbria (177)

Den 11. april 2000 traf Kommissionen beslutning om at godkende en forhøjelse på 75 mio. EUR
(150 mia. ITL) af budgettet for støtte til de dele af Italien, som blev hårdest ramt af jordskælvet i efteråret
1997.

I februar 1999 godkendte Kommissionen med henvisning til EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b),
direkte tilskud til virksomheder i de værst ramte områder i Marche og Umbria, som havde foretaget
investeringer inden for de første to år efter jordskælvet i 1997. Det stod da klart, at den samlede støtte på
26 mio. EUR langt fra var tilstrækkelig til at imødekomme anmodningerne om kompensation.
Kommissionen besluttede derfor at godkende en forhøjelse af budgettet med 75 mio. EUR i
overensstemmelse med den italienske finanslov for 2000. Støtten blev anset for at være omfattet af
undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b).

¥175∂ EFT C 284 af 7.10.2000, N-41/99.
¥176∂ EFT C 380 af 30.12.2000, NN-62/2000.
¥177∂ EFT C 266 af 16.9.2000, N-784/99.
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Valle d’Aosta (178)

Den 14. december 2000 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en støtteordning,
som er fastlagt i en regionallov, og som består i en beredskabsplan over for naturkatastrofer i Valle
d’Aosta. Planen tager sigte på at afhjælpe skader forårsaget af naturkatastrofer eller usædvanlige
begivenheder. Efter en vurdering af planen besluttede Kommissionen, at ordningen er forenelig med EF-
traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), og artikel 61, stk. 2, litra b) i EØS-aftalen.

De italienske myndigheder har forpligtet sig til at foretage særskilte anmeldelser til Kommissionen af
alle projekter, som i forbindelse med den nævnte ordning indebærer støtte til afhjælpning af skader efter
andre former for naturkatastrofer end jordskælv, laviner, oversvømmelser og jordskred. I det omfang,
virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og/eller afsætning af bilag I-
landbrugsprodukter, bliver omfattet af ordningen, skal der kun kunne ydes godtgørelse for materiel skade
på bygninger, maskiner, udstyr og infrastruktur vurderet på grundlag af objektive kriterier, som er fastsat
af de regionale myndigheder. Skader på lagre udløser ikke støtte. Regionen Valle d’Aosta vil i sin
rapport gøre nærmere rede for, hvordan man har opfyldt de af Kommissionen stillede krav med hensyn til
støtteberettigede udgifter og støtteintensitet.

Sverige

Støtte til forbedring af indeklimaet i boliger, skoler og virksomheder (179)

Den 12. juli 2000 godkendte Kommissionen en svensk investeringsstøtteordning, som omfatter tilskud til
kommunale og private boligselskaber og andre ejere af fast ejendom til udførelse af renoveringsarbejder
i bygninger. De svenske myndigheder begrunder foranstaltningen med, at folk i Sverige på grund af
klimaet tilbringer op til 90 % af deres levetid indendørs, hvilket betyder, at kvaliteten af indeklimaet er
særdeles vigtig for folkesundheden.

Sigtet med ordningen er at reducere forekomsten af allergifremkaldende stoffer og andre materialer, som
indebærer sundhedsmæssige risici. Blandt de projekter, der vil kunne få støtte, kan nævnes ombygning af
utilstrækkelige ventilationssystemer og eliminering af fugt og mug eller radon. Renoveringsarbejder,
som ikke har sundhedsmæssige eller miljømæssige virkninger, f.eks. ændring af bygningens indretning,
kan ikke få tilskud, og det samme gælder arbejde, der udføres for at opfylde lovfæstede krav (medmindre
de er mere omfattende, end loven kræver).

Kommissionen fandt, at støtten kunne godkendes med henvisning til EF-traktatens artikel 137, 152 og
174, idet forbedring af folkesundheden og arbejdstagernes sikkerhed er anerkendte målsætninger for EU.

Lavere indkomstskat (180)

Den 3. maj 2000 traf Kommissionen beslutning om, at svenske regler vedrørende et lavere
indkomstskattegrundlag for udenlandske eksperter, der ansættes i svenske virksomheder, og en dertil
svarende nedsættelse af grundlaget for beregning af de sociale bidrag, som deres arbejdsgivere skal
betale, ikke udgør statsstøtte (se også Del I, punkt 321).

¥178∂ N-433/2000.
¥179∂ EFT C 110 af 15.4.2000, N-718/99.
¥180∂ EFT C 284 af 7.10.2000, N-672/99.
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Det Forenede Kongerige

Infrastrukturudviklingsstøtte i Wales (181)

Den 6. december 2000 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod infrastrukturudvik-
lingsstøtte, der skal forvaltes af Welsh Development Agency (se også Del I, punkt 317).

B — Nye retsakter og meddelelser vedtaget af Kommissionen

C — Statsstøtte i andre sektorer end landbrugs-, 
fiskeri-, transport- og kulsektoren

1. Sager, hvor Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren 
har konstateret, at der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens 
artikel 87, stk. 1

Østrig

Danmark

¥181∂ Endnu ikke offentliggjort i EFT.

1. Ændring af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte EFT C 258 af 9.9.2000, s. 5
2. Kommissionens direktiv 2000/52/EF af 26.7.2000 om ændring af 

direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske 
forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder

EFT L 193 af 29.7.2000, s. 75

3. EF-rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse Kommissionens beslutning af 
20.12.2000

4. EF-rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugssektoren EFT C 28 af 1.2.2000, s. 2
5. Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2001 af 12.1.2001 om 

anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte
EFT L 10 af 13.1.2001, s. 30

6. Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12.1.2001 om 
anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte 

EFT L 10 af 13.1.2001, s. 20

7. Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12.1.2001 om 
anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og 
mellemstore virksomheder

EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33

8. Meddelelse fra Kommissionen — Forsyningspligtydelser i Europa EFT C 17 af 19.1.2001, s. 4
9. EF-rammebestemmelser for statsstøtte til reklame for produkter i 

traktatens bilag I
Kommissionens beslutning af 
6.6.2001

N-403/1999 29.3.2000 Retningslinjer for Wirtschaftsservice Burgenland 
Aktiengesellschafts kapitalindskud i virksomheder

EFT C 266 af 16.9.2000

N-222/2000 21.12.2000 Miljøstøtte til Lagerplatz Kapler

N-41/1999 3.5.2000 Ændring af kildeskatteloven — fast beskatningsprocent for 
eksperter 

EFT C 284 af 7.10.2000

N-416/1999 20.9.2000 Elreform EFT C 354 af 9.12.2000
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Finland

Frankrig

Tyskland

Irland

Sverige

Det Forenede Kongerige

2. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
uden at have indledt undersøgelsesproceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2
eller efter artikel 6, stk. 5, i beslutning 2496/96/EKSF

Østrig

N-746c/1999 30.5.2000 Støtte i henhold til erhvervslov 2000-2006 — Forskning og 
udvikling

EFT C 315 af 4.11.2000

N-286/2000 2.10.2000 Udvidelse af SOFIREM’s interventionsområde til 
beskæftigelseszonen Castres-Mazamet (Tarn) og canton 
Graulhet (Tarn)

EFT C 354 af 9.12.2000

N-714/1999 4.10.2000 Ganzliner Beschichtungspulver GmbH
N-258/2000 21.12.2000 Friluftsbad i Dorsten

N-172/2000 4.10.2000 Opstart- og venturekapitalfond EFT C 37 af 3.2.2001

N-672/1999 3.5.2000 Lempeligere beskatning af udenlandske eksperter EFT C 284 af 7.10.2000

N-657/1999 6.12.2000 Udvikling af erhvervsinfrastruktur

N-548/1999 21.1.2000 Spildevandsbehandling EFT C 148 af 27.5.2000
N-300/1999 14.2.2000 Luksusturisme 2000-2006 EFT C 162 af 10.6.2000

Niederösterreich N-751/1999 28.2.2000 Støtte fra delstaten Niederösterreich til F&U 
2000-2006

EFT C 121 af 29.4.2000

Oberösterreich N-595/1999 7.3.2000 Turismeprogram 2000-2006 EFT C 232 af 12.8.2000
Oberösterreich N-616/1999 10.3.2000 Økonomisk vækstprogram 2000-2006 EFT C 293 af 14.10.2000

N-403/1999 29.3.2000 Retningslinjer for Wirtschaftsservice 
Burgenland Aktiengesellschafts kapitalindskud 
i virksomheder

EFT C 266 af 16.9.2000

N-525/1999 30.5.2000 Regionalstøttekort EFT C 284 af 7.10.2000
N-359/1999 31.5.2000 ERP-program for vækst og teknologi, del 1.c.: 

SMV — regionaludvikling — vækst
EFT C 52 af 17.2.2001

N-450/1999 31.5.2000 Forlængelse og ændring af retningslinjerne for 
regionalstøtte til innovation 2000-2006

EFT C 284 af 7.10.2000

Niederösterreich N-474/1999 13.6.2000 Retningslinjer for økonomisk udvikling i 
Niederösterreich i forbindelse med mål 2-
programmet 2000-2006/punkt B, støtte til 
markedsudvikling

N-701/1999 3.7.2000 Beskæftigelsesstøtte (AMFG) EFT C 284 af 7.10.2000
Steiermark N-703/1999 7.7.2000 Nyskabende initiativer inden for turisme EFT C 284 af 7.10.2000

N-128/2000 26.7.2000 Forskningsprojekt ÖAW, IMBA/IMP, 
Boehringer

EFT C 322 af 11.11.2000

N-23/2000 28.7.2000 § 51A AMFG: Støtte til omstrukturering EFT C 284 af 7.10.2000
Steiermark N-591/1999 28.7.2000 F&U-støtte — AIDA EFT C 322 af 11.11.2000
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Belgien

Danmark

Finland

Salzburg N-275/2000 11.9.2000 Mål 2-program EFT C 328 af 18.11.2000
N-14/2000 20.9.2000 Miljøstøtte til Donau Chemie AG EFT C 354 af 9.12.2000
N-810/1999 26.9.2000 SMV-låneordning EFT C 354 af 9.12.2000

Niederösterreich N-476/1999 4.10.2000 Erhvervsfremme i forbindelse med mål 2-
programmet for 2000-2006 — prioritet D — 
retningslinjer for placering af virksomheder, 
iværksætterinitiativer og strukturforbedringer

Tirol N-117/2000 15.11.2000 Regionalplanlægning 2000-2006 EFT C 19 af 20.1.2001
N-669/2000 7.12.2000 Miljøstøtte EFT C 44 af 10.2.2001

Steiermark N-510/2000 21.12.2000 Retningslinjer for erhvervsstøtte
Niederösterreich N-475/1999 21.12.2000 Retningslinjer for økonomisk udvikling i.f.m. 

mål 2-programmet 2000-2006/punkt C, 
tilskyndelse til samarbejde

N-57/1999 17.3.2000 Flamsk lovgivning om uddannelser inden for 
innovation

N-40/1999 3.7.2000 Foranstaltninger i den økologiske sektor EFT C 284 af 7.10.2000
NN-139/1998 12.7.2000 F&U-støtte til SIDMAR, EKSF-stål EFT C 272 af 23.9.2000
N-799/1999 20.9.2000 Regionalstøttekort for Belgien 2000-2006 EFT C 37 af 3.2.2001

Wallonie N-226/2000 18.10.2000 Regler for støtte med regionalt sigte i loven af 
30.12.70 om økonomisk vækst

EFT C 37 af 3.2.2001

N-799/1999 18.10.2000 Regionalstøttekort for Belgien 2000-2006 EFT C 37 af 3.2.2001
N-234/2000 31.10.2000 Støtte til investeringer i industri og servicefag EFT C 44 af 10.2.2001
N-518/2000 31.10.2000 F&U-støtte til ALZ NV, EKSF-stål EFT C 44 af 10.2.2001

Hainaut N-198/2000 15.11.2000 RETECH (nedtrapning, mål 1, Hainaut)
Vlaanderen N-715/2000 21.12.2000 Støtte til store og mellemstore virksomheder i 

regionaludviklingsområder (lov af 30.12.70 om 
økonomisk vækst, Flandern)

N-712/2000 21.12.2000 Blød støtte til konsulentbistand, uddannelse og 
undersøgelser

N-704/1999 28.1.2000 Ændringer i den grønne afgiftspakke III EFT C 148 af 27.5.2000
N-653/1999 29.3.2000 CO2-kvoter EFT C 322 af 11.11.2000
N-808/1999 11.4.2000 Regionaludviklingsstøtteordning EFT C 266 af 16.9.2000

N-573/1999 1.3.2000 Rentegodtgørelse for lån til køb af fartøj EFT C 162 af 10.6.2000
N-60/2000 1.3.2000 Ændring af støtteintensiteten i 

regionalstøttekortet 2000-2006
EFT C 134 af 13.5.2000

N-734/1999 11.4.2000 Forlængelse af renteudligningsordningen for 
statsstøttede skibskreditter

EFT C 184 af 1.7.2000

N-746b/1999 30.5.2000 Støtte efter erhvervsloven 2000-2006 
— leasing

EFT C 315 af 4.11.2000

N-746a/1999 30.5.2000 Støtte efter erhvervsloven 2000-2006 
— investeringer

EFT C 315 af 4.11.2000

N-821/1999 20.6.2000 Støtte til investeringer i faste aktiver, 
Ålandsøerne

EFT C 284 af 7.10.2000

N-53/2000 11.8.2000 Transportstøtte EFT C 354 af 9.12.2000
N-262/2000 18.9.2000 Uddannelsesstøtte, Ålandsøerne EFT C 328 af 18.11.2000
N-125/2000 20.9.2000 Støtte efter erhvervsloven — støtte til 

ejendomsselskaber/kommuner
N-531/2000 4.10.2000 Kontraktbaseret driftsstøtte i 

skibsbygningsindustrien
EFT C 44 af 10.2.2001
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Frankrig

N-706/1999 4.1.2000 Udviklingsfond for SMI-SMV (FDPMI) EFT C 40 af 12.2.2000
N-662/1999 4.1.2000 FRAC: Støtte til korterevarende 

konsulentbistand
EFT C 40 af 12.2.2000

N-2/1999 4.1.2000 FRAC: Støtte til ansættelse af mellemledere og 
ekstern konsulentbistand

EFT C 40 af 12.2.2000

N-642/1999 21.1.2000 Budgetbevilling til det tekniske center for 
papirindustrien og til Association Forêt 
Cellulose

EFT C 55 af 26.2.2000

N-641/1999 21.1.2000 Budgetbevilling til det tekniske center for 
støberisektoren

EFT C 55 af 26.2.2000

N-645/1999 21.1.2000 Budgetbevilling til tekniske centre (ITF, 
CETIH, CTTN) og forlængelse af den 
skattelignende afgift i beklædningsindustrien

EFT C 55 af 26.2.2000

N-644/1999 21.1.2000 Budgetbevilling til tekniske centre (CTBA og 
CETIM) og forlængelse af den skattelignende 
afgift i møbelindustrien

EFT C 55 af 26.2.2000

N-643/1999 21.1.2000 Budgetbevilling til ITERG (Institut des corps 
gras)

EFT C 55 af 26.2.2000

N-778/1999 7.2.2000 SODIE (Société pour le développement de 
l’industrie et de l’emploi)

N-45/2000 1.3.2000 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 110 af 15.4.2000
NN-63/1999 1.3.2000 Frizone i byområdet Grigny-Viry-Chatillon EFT C 110 af 15.4.2000
N-528a/1999 10.3.2000 Særlige afskrivningsregler for SMV vedr. 

bygninger til industri- og forretningsformål
EFT C 217 af 10.3.2000

N-818/1999 29.3.2000 Forslag til ændring af satsen for den skattelignende 
afgift på varietéforestillinger og -koncerter

EFT C 217 af 29.7.2000

N-73/2000 11.4.2000 Itea-programmet, Eureka 2023 EFT C 284 af 7.10.2000
N-640/1999 3.5.2000 Støtte til kompetencegivende uddannelse af 

ansatte i Disneyland Paris (Eurodisney SCA)
EFT C 284 af 7.10.2000

N-112/2000 13.6.2000 Udviklingsfond for SMV-SMI (FDPMI) EFT C 284 af 7.10.2000
N-782b/1999 28.6.2000 Regionaludviklingsstøtte (PAT) — 

Serviceydelser til industrien
EFT C 354 af 9.12.2000

N-782c/1999 28.6.2000 Regionaludviklingsstøtte (PAT) — 
Beskæftigelse i den tertiære sektor

EFT C 354 af 9.12.2000

N-782a/1999 28.6.2000 Regionaludviklingsstøtte (PAT) — Industri EFT C 354 af 9.12.2000
N-782d/1999 28.6.2000 Regionaludviklingsstøtte (PAT) — F&U i den 

tertiære sektor
EFT C 354 af 9.12.2000

N-753/1999 28.6.2000 Tilsagn om udvikling af uddannelsestilbud 
(EDDF)

EFT C 284 af 7.10.2000

N-291/2000 26.7.2000 Støtte til Interpane/Pilkington EFT C 293 af 14.10.2000
N-450/2000 18.9.2000 Ændring af garantifonden for OD
N-516/2000 19.9.2000 Skattelignende afgift på beton- og teglprodukter EFT C 322 af 11.11.2000
N-496/2000 20.9.2000 Skattelignende afgifter i sektoren for ure og 

smykker
EFT C 322 af 11.11.2000

N-472/2000 25.9.2000 Forlængelse af den skattelignende afgift i 
læderindustrien

EFT C 322 af 11.11.2000

NN-62/2000 4.10.2000 Midlertidig støtte til virksomheder, der har 
været ramt af stormskader eller olieudslip

EFT C 380 af 30.12.2000

N-503/2000 16.10.2000 Støtte til SODIE i henhold til retningslinjerne 
for statsstøtte med regionalt sigte 

N-443/2000 17.10.2000 Regionalstøtte til beskæftigelse (PRE)
Guyane N-628/2000 13.11.2000 Ti støtteordninger for små virksomheder og 

mikrovirksomheder i Guyana
EFT C 37 af 3.2.2001

Guyane N-402/2000 13.11.2000 Guyana 2000-2006 — Etableringsfond EFT C 37 af 3.2.2001
La Réunion N-318/2000 27.11.2000 Réunion 2000-2006 — Klassificerede hoteller 

og restauranter
La Réunion N-317/2000 27.11.2000 Réunion 2000-2006 — Produkter i tilknytning 

til turistaktiviteter
EFT C 37 af 3.2.2001
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Tyskland

N-116/2000 13.12.2000 Støtte til forvaltning af husholdningsaffald og 
industriaffald

N-114/2000 13.12.2000 Støtte til forvaltning af vedvarende energi
N-327/2000 22.12.2000 Anmeldelse af støtteordninger i 

enhedsprogrammeringsdokument på Réunion
N-328/2000 22.12.2000 Réunion 2000-2006 — Regionalstøtte til 

beskæftigelse
N-309/2000 22.12.2000 Anmeldelse af støtteordninger i 

enhedsprogrammeringsdokument på Réunion
N-115/2000 22.12.2000 Støtte til rationel energiudnyttelse

N-283/1999 18.1.2000 Udviklingsbistand til Indonesien til bygning af 
to passagerfærger

EFT C 142 af 20.5.2000

NN-19/1998 18.1.2000 Støtte til Bau Union Ost-gruppen EFT C 121 af 29.4.2000
N-626/1999 21.1.2000 Delstaten Brandenburgs program for 

nedbringelse af forurenende emissioner og 
miljøbeskyttelse (forlængelse)

N-214/1999 21.1.2000 Teknologistyringsprogram — ansættelse af 
innovationsmedarbejdere — TEMPO 4

EFT C 55 af 26.2.2000

N-429/1999 21.1.2000 F&U-program vedr. multimedier EFT C 148 af 27.5.2000
N-666/1999 2.2.2000 Bayerns regionalstøtteprogram for SMV EFT C 148 af 27.5.2000
N-94/1998 2.2.2000 Leuna 2000/Elf/MIDER
N-271/1999 14.2.2000 Delstaten Thüringens retningslinjer for sanering 

og omdannelse af industrigrunde (saneringsfond)
EFT C 354 af 9.12.2000

N-625/1999 15.2.2000 Videreførelse af miljøafgiftsreform — 
EKSF-stål

EFT C 134 af 13.5.2000

N-575a/1999 15.2.2000 Videreførelse af miljøafgiftsreform EFT C 322 af 11.11.2000
N-743/1999 1.3.2000 Mobilitet og landbaseret trafik EFT C 232 af 12.8.2000
N-443/1999 1.3.2000 F&U-støtte til Institut für Solare Technologien 

GmbH
EFT C 232 af 12.8.2000

N-406/1999 1.3.2000 Delon Filament GmbH EFT C 134 af 13.5.2000
N-379/1999 1.3.2000 Rationel energiudnyttelse og udnyttelse af 

vedvarende energikilder — »Generelle 
promoveringsforanstaltninger«

EFT C 232 af 12.8.2000

N-533/1999 10.3.2000 Retningslinjer for fremme af innovative 
pilotprojekter for solenergi

N-707/1999 10.3.2000 Støtte til, at SMV fra de nye delstater (inkl. 
Østberlin) kan deltage i messer og udstillinger

EFT C 148 af 27.5.2000

NN-90/1998 14.3.2000 Støtte til Armaturen Technik Magdeburg 
GmbH (ATM)

EFT C 121 af 29.4.2000

N-542/1999 17.3.2000 F&U-samarbejdsprogram og forsøgsanlæg EFT C 232 af 12.8.2000
N-217/1999 17.3.2000 Teknologistyringsprogram Sachsen-Anhalt 

(TEMPO 6 — Technologiegründerzentren, 
TGZ)

EFT C 210 af 22.7.2000

N-531/1999 24.3.2000 Retningslinjer for vedvarende energi EFT C 232 af 12.8.2000
N-327/1999 24.3.2000 Delstaten Thüringens program for fremme af 

F&U i erhvervslivet
EFT C 266 af 16.9.2000

N-631/1999 29.3.2000 Udviklingsbistand til Filippinerne — Bygning 
af to redningsfartøjer

EFT C 232 af 12.8.2000

N-700/1999 11.4.2000 Støtte til Bremerhavener Dockbetriebs GmbH, 
Bredo

EFT C 232 af 12.8.2000

N-543/1999 11.4.2000 Støtteprogram for investeringer i SMV EFT C 293 af 14.10.2000
N-127/2000 14.4.2000 Integrationsstøtte, Bremen EFT C 202 af 15.7.2000
N-709/1999 19.4.2000 Forlængelse af delstaten Thüringens program 

for rationel energiudnyttelse
EFT C 266 af 16.9.2000

N-809/1999 28.4.2000 Innovationsplan EFT C 232 af 12.8.2000
N-712/1999 28.4.2000 F&U-program »Bo og Bygge« EFT C 272 af 23.9.2000



268  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2000

N-540/1999 28.4.2000 Teknologistøtteprogram, Bayern EFT C 232 af 12.8.2000
N-94/1998 3.5.2000 Leuna 2000/Elf/MIDER
N-759/1999 3.5.2000 Støtte til vedvarende energi, Rheinland-Pfalz EFT C 272 af 23.9.2000
N-167/2000 5.5.2000 Mikrosystemteknologiprogram — Forhøjelse af 

budgettet
EFT C 284 af 7.10.2000

N-35/2000 16.5.2000 Støtte til Sächsische Faserwerke Pirna AG EFT C 278 af 30.9.2000
N-18/2000 16.5.2000 Økonomisk støtte fra BvS og delstaten 

Thüringen til virksomheden Thüringer 
Pianoforte GmbH

EFT C 258 af 9.9.2000

N-480/1999 16.5.2000 F&U-støtte til Applikationszentrum Srahl e.V. EFT C 258 af 9.9.2000
N-744/1999 26.5.2000 Opstartsstøtte til teknologiorienterede 

virksomheder
EFT C 293 af 14.10.2000

NN-164/1999 30.5.2000 Støtte til EBAWE Anlagetechnik GmbH, 
Eilenburg, Sachsen

EFT C 310 af 28.10.2000

N-762/1999 31.5.2000 Støtte til spildevandsbehandling, Niedersachsen EFT C 284 af 7.10.2000
N-110/2000 13.6.2000 Støtte til skibsbygningsindustrien 2000 EFT C 272 af 23.9.2000
N-740/1999 20.6.2000 Forlængelse og ændring af delstaten Sachsen-

Anhalts retningslinjer for støtte til fremme af 
SMV’s deltagelse i messer og udstillinger

N-17/2000 28.6.2000 Støtte til ORWO Media GmbH, Sachsen-
Anhalt

EFT C 278 af 30.9.2000

N-209/1999 28.6.2000 28. rammeplan for opgaver af fælles interesse EFT C 284 af 7.10.2000
N-22/2000 12.7.2000 Støtte til Homatec Industrietechnick GmbH
N-16/2000 12.7.2000 Støtte til Filmotec GmbH, Sachsen-Anhalt EFT C 315 af 4.11.2000
N-750/1999 12.7.2000 BASF Schwarzheide GmbH EFT C 380 af 30.12.2000
NN-14/1998 12.7.2000 Støtte til Berlin Cosmetiks GmbH & Co. KG EFT C 310 af 28.10.2000
N-54/2000 26.7.2000 Reducerede rentesatser for leasing EFT C 278 af 30.9.2000
NN-35/2000 26.7.2000 Delstaten Thüringens program for ansættelse af 

personer med særlige problemer
EFT C 272 af 23.9.2000

N-665/1999 28.7.2000 Rationel energiudnyttelse EFT C 284 af 7.10.2000
N-539/1999 28.7.2000 Innovationsfond — Nye markeder og produkter EFT C 52 af 17.2.2001
N-166/2000 18.9.2000 Program for støtte til fysisk teknologi EFT C 354 af 9.12.2000
N-651/1999 25.9.2000 Investeringsprogram for ERP-fonden — 

Støtteberettigede regioner
EFT C 354 af 9.12.2000

N-768/1999 4.10.2000 Støtte til innovative netværk EFT C 380 af 30.12.2000
NN-5/2000 11.10.2000 Støtte til Mesacon Messeelektronik GmbH 

(MMED), Dresden
EFT C 37 af 3.2.2001

N-668/1999 17.10.2000 Støtte til udnyttelse af vedvarende energi EFT C 362 af 16.12.2000
N-594/2000 18.10.2000 F&U-støtte til Saarstahl AG, EKSF-stål EFT C 44 af 10.2.2001
N-482/2000 31.10.2000 Statsstøtte til F&U-aktiviteter i sektoren for 

medicinsk teknologi, »Leitprojekte 
Medizintechnik«

EFT C 362 af 16.12.2000

NN-4/2000 31.10.2000 Støtte til Schiffsanlagenbau Barth GmbH
NN-91/1999 31.10.2000 Støtte til Projektierung und Anlagenbau GmbH, 

Bautzen (PAB)
EFT C 44 af 10.2.2001

N-306/2000 5.11.2000 Innovativ miljøvenlig vandteknik, Nordrhein-
Westfalen

EFT C 380 af 30.12.2000

N-351/2000 13.11.2000 Låneordning for SMV, Bayern EFT C 19 af 20.1.2001
N-343/2000 15.11.2000 F&U-program, »Nye medier i undervisningen« EFT C 19 af 20.1.2001
N-156/2000 15.11.2000 Navigations- og marineteknologi til det 

21. århundrede
EFT C 37 af 3.2.2001

N-132/2000 15.11.2000 Arbejde og teknologi, Freie Hansestadt Bremen EFT C 19 af 20.1.2001
N-555/2000 22.11.2000 Midlertidig afgiftsfritagelse for visse 

kraftvarmeværker i forbindelse med 
videreførelsen af miljøafgiftsreformen i 
Tyskland

EFT C 37 af 3.2.2001

N-805/1999 29.11.2000 Program for miljøforbedringer EFT C 52 af 17.2.2001
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Grækenland

Irland

Italien

N-667/2000 13.12.2000 Byen Hamburgs støtte til SMV af særlig 
betydning for den økonomiske politik og 
arbejdsmarkedspolitikken

EFT C 44 af 10.2.2001

N-341/2000 13.12.2000 F&U-forbundsprogram, »Innoregio«, til fordel 
for de nye østtyske delstater

N-79/2000 13.12.2000 Støtteordning for medierne, Hamburg EFT C 44 af 10.2.2001
N-542/2000 21.12.2000 Skibsbygning — Udviklingsbistand til Vietnam
N-371/2000 21.12.2000 Økonomisk relevant innovation

N-553/1999 26.7.2000 Støtte til Glaverbel (planglas) EFT C 380 af 30.12.2000

N-324/1999 11.4.2000 Western Investment Fund
N-109/2000 14.4.2000 Uddannelsestilskud EFT C 266 af 16.9.2000
N-237/2000 28.6.2000 Ændring af skattegrundlaget i forb. med 

investeringsprogrammet for filmindustrien
N-279/2000 1.8.2000 Uddannelsesstøtte EFT C 266 af 16.9.2000
N-278/2000 4.8.2000 Uddannelsesnetværk EFT C 266 af 16.9.2000
N-479/2000 18.9.2000 SMV’s deltagelse i handelsmesser EFT C 354 af 9.12.2000
N-477/2000 18.9.2000 Konsulentbistand til SMV EFT C 354 af 9.12.2000
N-636/2000 21.12.2000 FTI-initiativ

N-307/1999 4.1.2000 Støtte til SMV’s investeringer i turistsektoren EFT C 40 af 12.2.2000
N-205/1999 14.1.2000 DDL nr. 460: Støtte til turistsektoren EFT C 94 af 1.4.2000
N-3/2000 2.2.2000 Beskæftigelsesstøtte: Ændring af arbejdstiden EFT C 94 af 1.4.2000
N-583/1999 2.2.2000 Støtte til BENFIL srl (multisektorale 

rammebestemmelser) 
EFT C 293 af 14.10.2000

N-144/1999 2.2.2000 Miljøstøtte til Servola SpA EFT C 121 af 29.4.2000
N-601/1999 28.2.2000 Ændrede regler i lov nr. 84/93 vedr. støtte til 

F&U, Valle d’Aosta
EFT C 148 af 27.5.2000

N-541/1999 1.3.2000 Støtte til SMV i forretningssektoren og 
turistsektoren i Campanien

EFT C 110 af 15.4.2000

N-132/1999 1.3.2000 Kapitaltilførsel til Parco Navi SpA fra Sviluppo 
Italia (tidl. GEPI SpA) til anlæggelse af et 
havforskningscenter med tilhørende 
forlystelsespark

EFT C 162 af 10.6.2000

N-634a/1999 29.3.2000 Sanering og omdannelse af mineområder: støtte 
til SMV

EFT C 184 af 1.7.2000

N-787/1999 11.4.2000 Statsstøtte til Nuove Industrie Molisane srlu EFT C 190 af 8.7.2000
N-784/1999 11.4.2000 Forhøjelse af det planlagte budget til 

katastrofebistand til de områder, der blev ramt 
af jordskælvet i 1997

EFT C 266 af 16.9.2000

N-557/1999 11.4.2000 Regionalstøtte til investeringer til fordel for 
skibsværftet Rodriquez C.N.

EFT C 354 af 9.12.2000

NN-91/1998 11.4.2000 Hasteforanstaltninger til sikring af de områder, 
der blev ramt af voldsomme jordskred omkring 
Napoli

EFT C 184 af 1.7.2000

N-42/2000 28.4.2000 Foranstaltninger til fordel for erhvervslivet og 
lokale iværksættere, Trento

EFT C 272 af 23.9.2000

N-716/1999 16.5.2000 Regionalstøtte til investeringer i 
maskinfabrikken og skibsværftet Palumbo SpA

EFT C 232 af 12.8.2000

N-763/1999 26.5.2000 Støtte til turisme, ændringer af lov L.R. 33/94, 
Umbrien
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Luxembourg

Nederlandene

N-536/1998 31.5.2000 Provincia Autonoma di Trento (PAT) — 
Provinslov nr. 175 — Foranstaltninger til 
udvikling af aktiviteter i bjergområderne og 
hasteforanstaltninger til fordel for landbruget

N-31/2000 20.6.2000 Friuli-Venezia Giulia: Horisontal støtte EFT C 19 af 20.1.2001
N-238/2000 3.7.2000 Beskæftigelsesstøtte: Ændring af arbejdstid — 

Forlængelse af den gældende ordning 
EFT C 266 af 16.9.2000

N-737/1999 12.7.2000 Støtte til Cotonificio Capitanata EFT C 293 af 14.10.2000
N-715/1999 12.7.2000 Lov nr. 488/92 om støtte til 

produktionsaktiviteter i ugunstigt stillede 
regioner

EFT C 278 af 30.9.2000

N-233/2000 26.7.2000 Kapitaltilførsel fra regionen Emilia-Romagna 
til kurbadeanstalter —Terme di Castrocaro SpA

EFT C 380 af 30.12.2000

N-173/2000 26.7.2000 Støtte til industriel og prækompetitiv F&U og 
generelle uddannelsesforanstaltninger

EFT C 310 af 28.10.2000

N-785/1999 26.7.2000 Støtte til Villa Romana srl — hotelprojekt EFT C 328 af 18.11.2000
N-93/2000 1.8.2000 Støtte til turistsektoren, Lombardiet EFT C 315 af 4.11.2000
N-330/2000 18.9.2000 LR 45/96 — Beskæftigelsesstøtte, 

Emilia-Romagna
EFT C 354 af 9.12.2000

N-354/1999 25.9.2000 Refinansieringslov 221/90 til fordel for 
omlægning af minesektoren

EFT C 354 af 9.12.2000

N-236a/2000 4.10.2000 Støtte til lovliggørelse af 
»undergrundsøkonomi«

EFT C 44 af 10.2.2001

N-433/2000 29.11.2000 Støtte til beredskabsplan for naturkatastrofer, 
Valle d’Aosta

N-815b/1999 13.12.2000 Investeringsfond — Campo di Intervento 2, 
Piemonte

EFT C 44 af 10.2.2001

N-502/2000 21.12.2000 Investeringsstøtte til skibsfartsvirksomheder
N-445/2000 21.12.2000 Nye vedtægter for FIT (Fondo Speciale 

Rotativo per la Ricerca Tecnologica)

N-793b/1999 19.7.2000 Støtte med regionalt sigte til økonomisk udvikling EFT C 278 af 30.9.2000
N-793a/1999 19.7.2000 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 266 af 16.9.2000

N-663/1999 14.1.2000 Forhøjelse af budgettet for støtteordning vedr. 
energiforsyninger i non-profitsektoren og 
særlige sektorer

EFT C 46 af 19.2.2000

N-260/1999 14.1.2000 Miljøteknologiplan EFT C 46 af 19.2.2000
N-230/1999 20.1.2000 F&U-program vedr. jordrensning, jordbevaring 

og jordkvalitetsstyring
EFT C 148 af 27.5.2000

N-578/1999 2.2.2000 Demonstrationsprojekt — Vindmøllepark ud 
for kysten

EFT C 148 af 27.5.2000

N-151/2000 11.4.2000 Støtte til skibsbygningsindustrien 2000 EFT C 184 af 1.7.2000
N-85/2000 11.4.2000 ITEA-program (Eureka 2023) EFT C 272 af 23.9.2000
N-444/1999 11.4.2000 Teknologiprogram for træindustrien EFT C 272 af 23.9.2000
N-729/1999 5.5.2000 Provinsen Limburgs støttestatus, § 4, stk. 3
N-648/1999 20.6.2000 Skattefradrag for miljøinvesteringer EFT C 284 af 7.10.2000
N-637/1999 20.6.2000 Finansiering af Stichting Nationaal Initiatief 

Duurzame Ontwikkeling (NIDO)
EFT C 284 af 7.10.2000

N-228/2000 12.7.2000 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 266 af 16.9.2000
N-764/1999 26.7.2000 Investeringsbonusordning for Noord-Nederland 

for 2000 (decentral IPR)
EFT C 272 af 23.9.2000

N-549/1999 26.7.2000 Regionale investeringsprojekter 2000
(IPR 2000-2006)

EFT C 272 af 23.9.2000

N-304/2000 7.8.2000 Plan for CO2-reduktion EFT C 328 af 18.11.2000
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Portugal

Spanien

N-801/1999 25.9.2000 F&U-program — fysisk planlægning EFT C 354 af 9.12.2000
N-456/2000 15.11.2000 Telekommunikationsteknologi
N-422/1998 15.11.2000 POPM-plan for udviklingslande — Støtte til 

deltagende virksomheder
N-654/2000 13.12.2000 Forhøjelse af budgettet for støtteordning for 

energiforsyning i non-profitsektoren og særlige 
sektorer

NN-30a/2000 21.12.2000 Afgiftsforhøjelser med virkning for afgifterne 
for skyllevand, reststoffer efter sværtning, 
nultakst for grøn el samt 
affaldsforbrændingsanlæg

N-212/1999 21.12.2000 Afskrivningsordning for udlagte områder 
(1999)

N-8/2000 7.3.2000 Forlængelse af støtteordningen for 
modernisering af virksomheder (SIRME)

EFT C 121 af 29.4.2000

N-555/1999 14.3.2000 Skattemæssig støtte til investeringer i regionen 
Madeira

EFT C 266 af 16.9.2000

N-96/2000 28.6.2000 Skattenedsættelser for investeringer på Madeira EFT C 266 af 16.9.2000
N-102/2000 12.7.2000 Privatisering af GALP EFT C 3 af 6.1.2001
N-124/2000 26.7.2000 Programmer for regionalt baseret turisme 

(PITER)
EFT C 272 af 23.9.2000

N-89/2000 26.7.2000 Støtte til strategiske turistprodukter (PROTUR) EFT C 266 af 16.9.2000
N-667/1999 26.7.2000 Foranstaltning 1.2. i det operationelle program 

for erhvervslivet
EFT C 266 af 16.9.2000

N-55/2000 1.8.2000 Skatteregler for Madeira EFT C 266 af 16.9.2000
N-820/1999 1.8.2000 Støtte til fremme af regionale produkter, 

Azorerne
EFT C 266 af 16.9.2000

N-817/1999 1.8.2000 Støtte til transport af regionale produkter, 
Azorerne

EFT C 266 af 16.9.2000

N-219/2000 18.9.2000 Støtte til udnyttelse af energipotentialet EFT C 328 af 18.11.2000
N-457/2000 31.10.2000 Mobiliseringsprojekter for teknologisk 

udvikling
EFT C 37 af 3.2.2001

N-478/2000 27.11.2000 Foranstaltning 2.3 i programmet for videnskab, 
teknologi og innovation

EFT C 19 af 20.1.2001

N-440/2000 21.12.2000 Investeringsstøtte til EXPORPLAS, kunstfibre

N-731/1999 18.1.2000 Skibsbygningsindustrien — 
Skibsfinansieringsordning 2000

EFT C 94 af 1.4.2000

N-708/1998 18.1.2000 Skattemæssig driftsstøtte i særlige økonomiske 
zoner (ZEC)

EFT C 121 af 29.4.2000

N-498/1999 2.2.2000 Aval Rio Tinto Minera Sal EFT C 94 af 1.4.2000
N-11/2000 15.2.2000 Teknologiplan for sektoren for biludstyr og -

reservedele
EFT C 202 af 14.7.2000

N-538/1999 1.3.2000 Regionalstøtte til forskning og udvikling EFT C 184 af 1.7.2000
N-442/1999 1.3.2000 Investeringsstøtte til forskning og udvikling EFT C 121 af 29.4.2000
N-789/1999 14.3.2000 Teknologiinformation i tekstilsektoren EFT C 293 af 14.10.2000
N-676/1999 14.3.2000 Jernbaneteknologiplan, PTF EFT C 272 af 23.9.2000
N-56/2000 24.3.2000 Støtte til uddannelse og beskæftigelsesfremme, 

Rioja
EFT C 202 af 15.7.2000

NN-160/1999 29.3.2000 Program for uddannelse i virksomhederne, 
Álava

EFT C 134 af 13.5.2000

N-635/1999 29.3.2000 Støtte i energisektoren, Valencia EFT C 272 af 23.9.2000
N-632/1999 29.3.2000 Regionalstøtte til investeringer, forskning og 

udvikling til forbedring af konkurrenceevnen
EFT C 184 af 1.7.2000
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N-437/1999 29.3.2000 Regionalstøtte til forskning, »teknologi-
incitamenter til erhvervslivet«

EFT C 184 af 1.7.2000

N-13/2000 7.4.2000 Støtte til SMV, Aragonien EFT C 217 af 29.7.2000
N-800/1999 11.4.2000 Regionalstøtte til erhvervsuddannelse EFT C 184 af 1.7.2000
N-773/1999 11.4.2000 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 184 af 1.7.2000
N-654/1999 11.4.2000 Beskæftigelsesstøtte EFT C 184 af 1.7.2000
N-596/1999 11.4.2000 Regionalstøtte til teknologi, forskning og 

innovation
EFT C 184 af 1.7.2000

N-141/2000 3.5.2000 Støtte til investeringer og beskæftigelse, Navarra EFT C 284 af 7.10.2000
N-698/1999 3.5.2000 Beskæftigelsesstøtte (opfyldelse af EF-

retningslinjerne på beskæftigelsesområdet)
EFT C 184 af 1.7.2000

N-697/1999 3.5.2000 Beskæftigelsesstøtte (opfyldelse af EF-
retningslinjerne på beskæftigelsesområdet)

EFT C 184 af 1.7.2000

N-693/1999 3.5.2000 Beskæftigelsesstøtte (opfyldelse af EF-
retningslinjerne på beskæftigelsesområdet)

EFT C 184 af 1.7.2000

N-75/2000 16.5.2000 Regionalstøtte til investeringer, Asturien EFT C 293 af 14.10.2000
N-728/1999 16.5.2000 Regionalstøtte til ekstern konsulentbistand, 

uddannelse og beskæftigelse til fordel for SMV
EFT C 272 af 23.9.2000

N-727/1999 16.5.2000 Regionalstøtte til forskning og udvikling EFT C 272 af 23.9.2000
N-726/1999 16.5.2000 Regionalstøtte til ekstern konsulentbistand til 

SMV
EFT C 272 af 23.9.2000

N-722/1999 16.5.2000 Regionalstøtte til investeringer og 
beskæftigelse 

EFT C 272 af 23.9.2000

N-410/1999 16.5.2000 Regionalstøtte til investeringer og 
beskæftigelse, Castilla y León

EFT C 52 af 17.2.2001

N-75/2000 24.5.2000 Regionalstøtte til investeringer, Asturien EFT C 293 af 14.10.2000
N-70/2000 13.6.2000 Støtte til fremme af sikkerheden i industrien, 

Rioja
EFT C 284 af 7.10.2000

N-66/2000 13.6.2000 Støtte til rationel energiudnyttelse og 
vedvarende energikilder, Rioja

EFT C 315 af 4.11.2000

N-136/2000 20.6.2000 Regionalstøtte, Aragonien EFT C 284 af 7.10.2000
N-721/1999 28.6.2000 Støtte til afsætning af regionale produkter, 

Murcia
EFT C 310 af 28.10.2000

N-104/2000 3.7.2000 Støtte til F&U og innovation, Navarra EFT C 322 af 11.11.2000
N-627/1999 14.7.2000 Efter- og videreuddannelse, Valencia EFT C 272 af 23.9.2000
N-276/2000 26.7.2000 »Profit«-program inden for videnskab og 

teknologi og miljø 
EFT C 310 af 28.10.2000

N-191/2000 26.7.2000 »Profit«-program inden for informations- og 
kommunikationsteknologi, 
informationssamfundet, transport og fysisk 
planlægning

EFT C 310 af 28.10.2000

N-223/2000 28.7.2000 Incitamenter til renovering inden for industri og 
servicefag (IRIS), Cantabrien

EFT C 272 af 23.9.2000

N-202/2000 28.7.2000 Støtte til F&U til teknologi og eksperimentelle 
tjenester på kabelnet

EFT C 284 af 7.10.2000

N-190/2000 28.7.2000 Plan for erhvervsuddannelse og 
erhvervsmæssig indpasning, Aragonien

EFT C 284 af 7.10.2000

N-432/2000 7.8.2000 Ændring af anmeldt støtte, N-135/99 Spanien 
(Teknologiplan for luftfartsindustrien II)

EFT C 354 af 9.12.2000

N-430/2000 7.8.2000 Ændring af anmeldt støtte N-11/2000 Spanien 
(teknologiplan for sektoren for biludstyr og 
-reservedele).

EFT C 354 af 9.12.2000

N-481/2000 18.9.2000 Program for fremme af uddannelse i 
virksomhederne, Álava

EFT C 354 af 9.12.2000

N-411/2000 25.9.2000 Plan for teknologisk understøttelse af sikkerhed 
i industrien

EFT C 354 af 9.12.2000

N-372/2000 25.9.2000 Støtte til turisme- og kulturaktiviteter i 
kystområdet, Galicien

EFT C 354 af 9.12.2000

N-216/2000 25.9.2000 Støtte til turistsektoren, Cantabrien EFT C 310 af 28.10.2000
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N-344/2000 16.10.2000 Støtte til F&U i turistsektoren EFT C 380 af 30.12.2000
N-658/1999 16.10.2000 Miljøbeskyttelse, Generalitat Valenciana EFT C 44 af 10.2.2001
N-431/2000 18.10.2000 Støtte til investeringer i støtteberettigede 

områder i regionen Madrid
EFT C 37 af 3.2.2001

N-345/2000 18.10.2000 Støtte til turistinvesteringer i udlandet
N-444/2000 24.10.2000 Støtte til kooperative SMV o.lign., Castilla-La 

Mancha
EFT C 44 af 10.2.2001

N-401/2000 24.10.2000 Støtte til oprettelse af permanente job i byen 
Melilla

N-293/2000 24.10.2000 Forlængelse af regionalstøtte til 
miljøbeskyttelse, Baskerlandet

EFT C 37 af 3.2.2001

N-538/2000 15.11.2000 Regionalstøtte til miljøbeskyttelse, Andalusien EFT C 37 af 3.2.2001
N-676/2000 29.11.2000 Plan for gasforsyning i små og mellemstore 

byer, Valencia
N-333/2000 29.11.2000 Støtte til industriudvikling og indførelse af 

moderne industri på De Kanariske Øer
EFT C 52 af 17.2.2001

N-738/1999 29.11.2000 Støtte til turistsektoren, Valencia
N-717/1999 29.11.2000 Regionalstøtte til investeringer, diversificering 

og innovation, Valencia
N-217/2000 13.12.2000 Støtte til beskæftigelse og uddannelse, 

Cantabrien
EFT C 52 af 17.2.2001

N-587/2000 18.12.2000 Foranstaltninger til afhjælpning af forurening, 
Rioja

N-670/2000 19.12.2000 Innovationsplan for virksomheder, Madrid
N-735/2000 22.12.2000 Ændring vedr. statsstøtte til Rockwool, N-94/99 EFT C 44 af 10.2.2001
N-633/2000 22.12.2000 Uddannelsesstøtte, Catalonien — (2000-2006)
N-677/2000 29.12.2000 Investeringsstøtte, Madrid (2000-2006) 
N-414/2000 29.12.2000 Plan for gasforsyning, Valencia

N-685/1999 14.1.2000 Støtte til små og mellemstore virksomheder EFT C 110 af 15.4.2000
N-748/1999 2.2.2000 Støtte til filmproduktion og filmrelaterede 

aktiviteter (aftale med det svenske filminstitut)
EFT C 134 af 13.5.2000

N-639/1999 29.3.2000 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 258 af 9.9.2000
N-646/1999 3.5.2000 Plan for regionaludviklingsstøtte EFT C 266 af 16.9.2000
N-4/2000 16.5.2000 Elproduktion på små anlæg EFT C 284 af 7.10.2000
N-211/1999 26.7.2000 ALMI EFT C 284 af 7.10.2000
NN-72a/2000 13.12.2000 Forlængelse af CO2-afgiftsordningen
N-732/2000 21.12.2000 Forlængelse af miljøordninger
NN-71/2000 21.12.2000 Forlængelse af CO2-afgiftsordningen

N-342/1999 31.1.2000 Lokale myndigheder — Støtte til SMV EFT C 148 af 27.5.2000
N-802/1999 15.2.2000 Skattehenstand i forbindelse med F&U EFT C 162 af 10.6.2000
N-470/1999 24.3.2000 Plan for tilpasning af industriforum EFT C 272 af 23.9.2000
N-130/1999 14.4.2000 Regionale udviklingskontorer (RDAS) EFT C 142 af 20.5.2000
N-791/1999 28.4.2000 Tilskudsordning til virksomheder EFT C 266 af 16.9.2000
N-478/1999 5.5.2000 Kriminalpræventivt forskningsprogram EFT C 322 af 11.11.2000
N-705/1999 12.7.2000 Højteknologifond EFT C 315 af 4.11.2000
N-480/2000 26.7.2000 Motorola halvlederprojekt EFT C 293 af 14.10.2000
N-265/2000 26.7.2000 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 272 af 23.9.2000
N-786/1999 20.9.2000 Støtte til Nissan, Sunderland EFT C 354 af 9.12.2000
NN-15/2000 4.10.2000 Civilt forsknings- og teknologidemonstrations-

program inden for flyindustrien
EFT C 19 af 20.1.2001
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3. Foreløbige beslutninger med opfordring til den pågældende medlemsstat 
om at indgive de af Kommissionen krævede oplysninger

Belgien

Tyskland

Spanien

4. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens 
artikel 88, stk. 2, over for hele støtten eller en del deraf

Belgien

Finland

Frankrig

Tyskland

N-656/1999 4.10.2000 Udvikling af partnerskaber EFT C 380 af 30.12.2000
N-655/1999 4.10.2000 Erhvervsejendomme EFT C 380 af 30.12.2000
N-473/2000 18.10.2000 Link — Forskningssamarbejde

NN-73/2000 29.11.2000 Støtte til Verlipack 

NN-16/2000 29.3.2000 Støtte til Pollmeier GmbH
NN-135/1999 13.6.2000 Støtte til Graf von Henneberg Porzellan GmbH, Ilmenau, 

Thüringen
EFT C 272 af 23.9.2000

NN-81/1998 13.6.2000 Støtte til Saalfelder Hebezeugbau, GmbH, Thüringen EFT C 27 af 27.1.2001
NN-23/2000 12.7.2000 Støtte til Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG (KNT), 

Wismar
C-41/1999 12.7.2000 Støtte til Efbe Verwaltungs GmbH & Co Management KG 

Lintra Beteiligungsholding GmbH
NN-40/1998 21.12.2000 Støtte til Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemat GmbH, 

Sachsen-Anhalt

NN-61/2000 12.7.2000 Støtte til skibsbygningsindustrien — Yderligere 
omstruktureringer af offentligt ejede skibsværfter i Spanien

N-457/1999 (C-29/2000) 3.5.2000 Støtte til Ford Werke AG Fabrieken, Genk EFT C 217 af 29.7.2000

NN-158/1999 (C-21/2000) 29.3.2000 Investeringsstøtte til Ojala-Yhtymä Oy, Haapajärvi EFT C 162 af 10.6.2000
NN-144/1999 (C-23/2000) 29.3.2000 Støtte til Ojala-Yhtymä Oy, Piippola EFT C 278 af 30.9.2000

NN-38/2000 (C-53/2000) 20.9.2000 Støtte til Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) EFT C 37 af 3.2.2001
NN-28/2000 31.10.2000 Etablering af EKSF-virksomheder

i udlandet med skattefritagelse
(artikel 39, stk. A-D, i den almindelige skattelov)

N-941/1996 29.11.2000 Afgiftsfritagelse for biobrændsel

N-769/1999 (C-1/2000) 18.1.2000 Støtte til Philipp Holzmann AG EFT C 110 af 15.4.2000
NN-93/1999 (C-6/2000) 2.2.2000 Kvaerner Warnow Werfts tilbagebetaling af 

omstruktureringsstøtte
EFT C 134 af 13.5.2000

NN-112/1999 (C-10/2000) 15.2.2000 Støtte til STAMAG Stahl und Maschinenbau AG EFT C 110 af 15.4.2000
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Italien

Nederlandene

Portugal

Spanien

NN-5/1999 (C-9/2000) 15.2.2000 Anden privatisering af Kataleuna GmbH Catalysts EFT C 142 af 20.5.2000
NN-147/1998 (C-19/2000) 14.3.2000 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH EFT C 217 af 29.7.2000
N-590/1999 11.4.2000 Statsstøtte til Bell Flavors & Fragrances Duft und Aroma 

GmbH
NN-52/1999 (C-28/2000) 11.4.2000 Støtte til Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (HILTEX) EFT C 272 af 23.9.2000
NN-84/1998 (C-27/2000) 11.4.2000 Deckel Maho Seebach EFT C 217 af 29.7.2000
NN-38/1999 (C-31/2000) 16.5.2000 Støtte til Neue Harzer Werke GmbH, Blankenburg, 

Sachsen-Anhalt
EFT C 301 af 21.10.2000

NN-135/1999 13.6.2000 Graf von Henneberg Porzellan GmbH, Ilmenau, Thüringen
NN-81/1998 (C-35/2000) 13.6.2000 Støtte til Saalfelder Hebezeugbau GmbH, Thüringen EFT C 27 af 27.1.2001
NN-126/1999 (C-39/2000) 12.7.2000 Støtte til Landtechnik Schonebeck GmbH EFT C 278 af 30.9.2000
NN-44/1998 (C-38/2000) 12.7.2000 Rednings- og omstruktureringsstøtte til Ilka Mafa 

Kältetchnik GmbH
EFT C 278 af 30.9.2000

N-153/2000 26.7.2000 »Asset deal« mellem SKL Motoren- und systemtechnik og 
MTU (SKL — M/MTU asset deal)

NN-56/1998 (C-44/2000) 26.7.2000 Støtte til SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH EFT C 27 af 27.1.2001
NN-80/1999 (C-52/2000) 20.9.2000 KHK Verbindetechnik GmbH, Brotterode EFT C 27 af 27.1.2001
NN-142/1999 15.11.2000 Thüringen Porzellan GmbH, Kahla, Thüringen
NN-40/1998 21.12.2000 Støtte til Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemat 

GmbH, Sachsen-Anhalt

N-792/1999 (C-16/2000) 1.3.2000 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 175 af 24.6.2000
N-166/1999 (C-11/2000) 1.3.2000 Investeringsstøtte til RIVIT SpA, ikke-EKSF-stål EFT C 142 af 20.5.2000
N-736/1999 (C-17/2000) 14.3.2000 Støtte til Solar Tech srl EFT C 142 af 20.5.2000
NN-1/2000 (C-42/2000) 19.7.2000 Statsstøtte til kabeltogsanlæg, Bolzano EFT C 27 af 27.1.2001
N-670/1999 (C-41/2000) 19.7.2000 Støtte til IVECO 99 EFT C 27 af 27.1.2001
N-106/1999 (C-45/2000) 26.7.2000 Miljøstøtte til Ferriere Nord SpA EFT C 315 af 4.11.2000
N-125/1998 (C-47/2000) 26.7.2000 Støtte til Ilva Lamiere e Tubi srl og Siderumbra EFT C 315 af 4.11.2000
NN-70/2000 (C-54/2000) 4.10.2000 Skattemæssige foranstaltninger til fordel for banker og 

bankfonde
EFT C 44 af 10.2.2001

N-234/1999 18.1.2000 Udviklingsbistand til Indonesien
N-233/1999 (C-3/2000) 18.1.2000 Udviklingsbistand til Indonesien EFT C 101 af 8.4.2000
C-4/2000 2.2.2000 Støtte til 10 gødningsbearbejdnings-virksomheder/BPM-

støtteplan
EFT C 272 af 23.9.2000

NN-53/1999 2.2.2000 Støtte til 10 gødningsbearbejdnings-virksomheder/BPM-
støtteplan

N-532/1999 (C-12/2000) 1.3.2000 Udviklingsbistand til Kina EFT C 148 af 27.5.2000
N-129/2000 (C-22/2000) 29.3.2000 Statsstøtte til gødningstransportvirksomheder EFT C 175 af 24.6.2000
N-766/1999 (C-30/2000) 16.5.2000 Bova — Nederlandene — Peru EFT C 301 af 21.10.2000
NN-157/1999 (C-57/2000) 18.10.2000 Støtte til Nolte BV (Valmont, Nederland BV) EFT C 37 af 3.2.2001

NN-60/2000 (C-37/2000) 28.6.2000 Fornyet gennemgang af reglerne for frizonen Madeira EFT C 301 af 21.10.2000

C-68/1997 (C-5/2000) 18.1.2000 SNIACE SA EFT C 110 af 15.4.2000
NN-146/1998 (C-20/2000) 29.3.2000 Støtte til SNIACE SA EFT C 162 af 10.6.2000
NN-143/1999 (C-33/2000) 16.5.2000 Støtte til Fesa-Enfersa-gruppen (Fertiberia SA) EFT C 315 af 4.11.2000
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Sverige

Det Forenede Kongerige

5. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter artikel 6, stk. 5,
i beslutning 2496/96/EKSF over for hele støtten eller en del heraf

Østrig

Tyskland

Italien

6. Sager, hvor Kommissionen har udvidet proceduren efter EF-traktatens 
artikel 88, stk. 2, over for hele støtten eller en del heraf

Italien

NN-61/2000 (C-40/2000) 12.7.2000 Støtte til skibsbygningsindustrien — Yderligere 
omstrukturering af offentligt ejede skibsværfter i Spanien

EFT C 338 af 18.11.2000

NN-24/1999 (C-49/2000) 17.8.2000 Santana Motor EFT C 328 af 18.11.2000
NN-83/2000 (C-60/2000) 31.10.2000 Skattemæssig støtte i form af selskabs-skattefritagelse til 

visse nyoprettede virksomheder i provinsen Álava
EFT C 37 af 3.2.2001

NN-82/2000 (C-59/2000) 31.10.2000 Skattemæssig støtte i form af selskabs-skattefritagelse til 
visse nyoprettede virksomheder i provinsen Álava

EFT C 37 af 3.2.2001

NN-81/2000 (C-58/2000) 31.10.2000 Skattemæssig støtte i form af selskabs-skattefritagelse til 
visse nyoprettede virksomheder i provinsen Álava

EFT C 37 af 3.2.2001

N-718/1999 (C-2/2000) 18.1.2000 Foranstaltninger til forbedring af indeklimaet EFT C 110 af 15.4.2000
N-638/1999 (C-15/2000) 1.3.2000 Ændret støtteordning vedr. lavere sociale bidrag EFT C 184 af 1.7.2000

N-563/1999 (C-46/2000) 26.7.2000 Viridian Growth Fund, Nordirland EFT C 266 af 16.9.2000
N-491/2000 (C-51/2000) 20.9.2000 Nissan MM (micra)-projekt EFT C 310 af 28.10.2000
N-334/2000 (C-56/2000) 18.10.2000 Regionale venturekapitalfonde EFT C 27 af 27.1.2001

N-215/1999 (C-24/2000) 11.4.2000 A-VOEST Alpine Stahl Linz GmbH — Investeringsstøtte 
til vandrensningsanlæg

EFT C 190 af 8.7.2000

N-41/2000 (C-34/2000) 13.6.2000 Miljøstøtte til Stahlwerke Bremen EFT C 310 af 28.10.2000
NN-69/2000 (C-43/2000) 19.7.2000 Georgsmarienhütte GmbH — Ledelsesaftale med BvS og 

Gröditzer Stahlwerke
EFT C 3 af 6.1.2001

N-589/1999 (C-13/2000) 1.3.2000 Støtte til Lucchini, Lovere SpA EFT C 148 af 27.5.2000
N-588/1999 (C-13/2000) 1.3.2000 Støtte til Lucchini, Mura SpA EFT C 148 af 27.5.2000
N-587/1999 (C-13/2000) 1.3.2000 Støtte til Acciaierie e Ferriere Beltrame, S. Giorgio di 

Nogaro SpA 
EFT C 148 af 27.5.2000

N-586/1999 (C-13/2000) 1.3.2000 Støtte til Acciaierie e Ferriere Beltrame, Vicenza SpA EFT C 148 af 27.5.2000
N-585/1999 (C-13/2000) 1.3.2000 Støtte til Acciaierie e Ferriere Leali SpA EFT C 148 af 27.5.2000
N-749/1999 (C-25/2000) 11.4.2000 Miljøstøtte til Lucchini SpA og Siderpotenza SpA, EKSF-

stål
EFT C 184 af 1.7.2000

N-145/1999 (C-25/2000) 11.4.2000 Miljøstøtte til Lucchini SpA og Siderpotenza SpA, EKSF-
stål

EFT C 184 af 1.7.2000

C-64/1998 3.5.2000 Årlige tilskud til Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato EFT C 272 af 23.9.2000
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Spanien

7. Sager, hvor Kommissionen har genåbnet proceduren efter EF-traktatens 
artikel 88, stk. 2, over for hele støtten eller en del deraf

Spanien

8. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens 
artikel 88, stk. 2, efter at have konstateret, at der ikke 
er tale om støtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Frankrig

Tyskland

Spanien

9. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
med en endelig positiv beslutning

Østrig

Finland

Tyskland

C-33/1998 13.6.2000 Tilførsel af ny kapital til Babcock Wilcox SA (BWE) EFT C 232 af 12.8.2000

C-9/1995 18.1.2000 Støtte i jern- og stålsektoren til fordel for TUBACEX,
EKSF-stål

EFT C 110 af 15.4.2000

C-39/1998 11.4.2000 Støtte fra EDF til virksomheder i papirindustrien
C-14/1999 3.5.2000 TASQ-statsstøtte
C-45/1999 4.10.2000 Investeringsstøtte til MYRIAD (Fafer de Maubeuge), 

EKSF-stål
EFT C 27 af 27.1.2001

C-56/1998 16.5.2000 Skattefri afskrivningsreserve til nyoprettede virksomheder
C-21/1999 13.6.2000 Kali und Salz GmbH EFT L 44 af 15.2.2001

C-5/2000 20.9.2000 SNIACE SA EFT L 11 af 16.1.2001
C-9/1995 31.10.2000 Støtte i jern- og stålsektoren til fordel for TUBACEX, 

EKSF-stål
EFT L 52 af 22.2.2001

C-61/1998 19.7.2000 Støtte til Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG EFT L 38 af 8.2.2001

C-23/2000 21.12.2000 Støtte til Ojala-Yhtymä Oy, Piippola

C-18/1999 18.1.2000 Støtte til Linde AG, Sachsen-Anhalt EFT L 211 af 22.8.2000
C-61/1997 14.3.2000 Støtte til ELPRO AG, Berlin EFT L 229 af 9.9.2000
C-66/1998 29.3.2000 Kvaerner Warnow Werft GmbH — Kapacitetsnedskæring EFT L 156 af 29.6.2000
C-30/1998 13.6.2000 Støtte til Wildauer Kurbelwelle GmbH EFT L 287 af 14.11.2000
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Italien

Nederlandene

Portugal

10. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
med visse forbehold og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
med en betinget beslutning

Tyskland

Nederlandene

11. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet
og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
med en negativ eller delvis negativ beslutning

Belgien

Frankrig

Tyskland

C-20/1998 26.7.2000 Støtte til SICAN-Gruppe og projektpartnere til F&U inden for 
mikroelektronik

EFT L 18 af 19.1.2001

C-15/1998 21.12.2000 Kranbau Köthen GmbH

C-5/1999 12.7.2000 Støtte til Fiat Auto SpA — Fabrikken Mirafiori Carrozzeria EFT L 13 af 17.1.2001
C-16/2000 20.9.2000 Regionalstøttekort 2000-2006
C-17/2000 15.11.2000 Støtte til Solar Tech srl
C-25/2000 21.12.2000 Miljøstøtte til Lucchini SpA og Siderpotenza SpA, EKSF-stål

C-3/2000 13.12.2000 Udviklingsbistand til Indonesien

C-78/1999 28.6.2000 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT L 297 af 24.11.2000

C-47 1999 14.3.2000 Ny afgrænsning af områder berettigede til støtte fra det fælles 
handlingsprogram for forbedring af regionale økonomiske 
strukturer 2000-2003

C-70/1997 13.12.2000 Støtte til Sket Walzwerkstechnik GmbH

C-18/1998 18.10.2000 Océ NV — Udvikling af farveinkjetprintere

C-37/1993 29.3.2000 Artikel 29b i vallonsk dekret af 25.6.1992 EFT L 191 af 27.7.2000
C-40/1999 4.10.2000 Støtte til Verlipack

C-29/1999 21.6.2000 Manufacture Corrézienne de Vêtements SA EFT L 293 af 22.11.2000
C-38/1998 12.7.2000 Støtte til Kimberly Clark/Scott-gruppen

C-18/1999 18.1.2000 Støtte til Linde AG, Sachsen-Anhalt
C-46/1999 15.2.2000 Kvaerner Warnow Werft — Overskridelse af 

kapacitetsbegrænsning i 1997
EFT L 120 af 20.5.2000

C-26/1999 15.2.2000 Støtte til Dessauer Geräteindustrie GmbH (DGI), Sachsen-
Anhalt

EFT L 1 af 4.1.2001
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Italien

Nederlandene

Sverige

12. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet
og afsluttet proceduren efter artikel 6, stk. 5, i beslutning 2496/96/EKSF,
med en negativ eller delvis negativ beslutning

Belgien

Tyskland

Italien

Spanien

C-36/1999 23.2.2000 Korn Fahrzeuge und Technik GmbH EFT L 295 af 23.11.2000
C-45/1997 11.4.2000 System Microelectronic Innovation GmbH, Frankfurt (Oder) EFT L 238 af 22.9.2000
C-42/1998 21.6.2000 CDA Compact Disc Albrechts GmbH, Albrechts EFT L 318 af 16.12.2000
C-20/1998 26.7.2000 Støtte til SICAN-Gruppe og projekt-partnere til F&U inden for 

mikroelektronik
C-56/1997 21.12.2000 Støtte til Zeuro Möbelwerk GmbH, Thüringen

C-26/1998 2.2.2000 Foranstaltninger til fordel for kooperative selskaber EFT L 129 af 30.5.2000
C-8/1999 15.2.2000 Støtte til Fiat Auto SpA — Fabrikken Rivalta EFT L 117 af 18.5.2000
C-68/1999 16.5.2000 Tvangsadministration af større kriseramte virksomheder
C-34/1999 21.6.2000 Rekapitalisering af Siciliana Acque Minerali srl EFT L 272 af 25.10.2000
C-5/1999 12.7.2000 Støtte til Fiat Auto SpA — Fabrikken Mirafiori Carrozzeria
C-27/1997 12.7.2000 Anvendelse af Fantozzi-loven på automobilsektoren, 

skibsbygnings-industrien og kunstfiberindustrien 
EFT L 279 af 1.11.2000

C-17/2000 15.11.2000 Støtte til Solar Tech srl

C-4/2000 13.12.2000 Støtte til 10 gødningsbearbejdnings-virksomheder/BPM-
støtteplan

C-15/2000 21.12.2000 Ændret støtteordning vedrørende lavere socialbidrag

C-57/1999 15.2.2000 Miljøstøtte til SIDMAR EFT L 129 af 30.5.2000
C-76/1999 15.11.2000 Beskæftigelsesstøtte til Cockerill Sambre SA, EKSF-stål

C-10/1999 28.6.2000 Støtte til Salzgitter AG, Preussag Stahl AG og datterselskaber 
under SAG-koncernen 

EFT L 323 af 20.12.2000

C-13/2000 29.11.2000 Miljøstøtte til EKSF-stålværker

C-57/1997 31.10.2000 Spanske selskabsskattelove
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13. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren efter artikel 88, stk. 2,
i EF-traktaten, efter at den pågældende medlemsstat har trukket
det anfægtede støtteprojekt tilbage

Belgien

Frankrig

Tyskland

Nederlandene

Sverige

Det Forenede Kongerige

14. Sager, som Kommissionen har besluttet at indbringe for Domstolen
i medfør af EF-traktatens artikel 88, stk. 2, andet afsnit

Belgien

Italien

15. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Belgien

C-58/1999 1.3.2000 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 232 af 11.11.2000
C-29/1998 14.3.2000 Støtte til Hermes Railtel NV (HER)
C-29/2000 31.10.2000 Støtte til Ford Werke AG Fabrieken, Genk

C-59/1999 1.3.2000 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 134 af 13.5.2000

C-26/2000 20.9.2000 Statsstøtte til Bell Flavors & Fragrances Duft und Aroma 
GmbH

C-10/2000 15.11.2000 Støtte til STAMAG Stahl und Maschinenbau AG

C-66/1999 30.5.2000 Regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 27 af 27.1.2001

C-2/2000 12.7.2000 Foranstaltninger til forbedring af indeklimaet EFT L 295 af 23.11.2000

C-79/1999 20.9.2000 Statsstøtte til Rover Longbridge EFT C 19 af 20.1.2001

C-64/1997 11.4.2000 Westdeutsche Landesbank Girozentrale EFT L 150 af 23.6.2000

C-49/1998 29.11.2000 Beskæftigelsesstøtte: Artikel 15 og 26 i lov 196/97 — TREU-
pakken

N-799/1999 18.10.2000 Regionalstøttekort for Belgien 2000-2006
C-40/1999 6.12.2000 Støtte til Verlipack
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Finland

Frankrig

Tyskland

Irland

Nederlandene

Spanien

Sverige

D — Liste over statsstøtte i andre sektorer

1. Inden for landbrug

1.1. Sager, hvor Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren har konstateret, 
at der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Finland

Piippola C-23/2000 30.5.2000 Støtte til Ojala-Yhtymä Oy
N-746d/1999 30.5.2000 Støtte til erhvervsloven 2000-2006 — SMV, 

driftsvilkår 
EFT C 315 af 4.11.2000

N-125/2000 13.12.2000 Støtte til erhvervsloven — Støtte til 
ejendomsselskaber/kommuner

C-38/1998 20.7.2000 Støtte til Kimberly Clark/Scott-gruppen

N-533/1999 3.5.2000 Retningslinjer for fremme af innovative 
pilotprojekter for udnyttelse af solenergi

C-21/1999 20.9.2000 Kali und Salz GmbH
N-16/2000 4.10.2000 Støtte til Filmotec GmbH, Sachsen-Anhalt

Dublin C-1/1999 8.6.2000 Statsstøtte til lejere af erhvervsejendomme
i Custom House Docks Area (CHDA)

EFT L 260 af 14.10.2000

N-324/1999 4.10.2000 Western Investment Fund

C-4/2000 11.4.2000 Støtte til 10 gødningsbearbejdnings-
virksomheder/BPM-støtteplan

C-3/1999 26.7.2000 Overskridelse af støttebeløb til offentligt ejede 
skibsværfter

Valencia-regionen N-739/1999 29.11.2000 Støtte i sektoren for indenrigshandel

N-4/2000 24.5.2000 Elproduktion på mindre anlæg

 N-264/2000 20.9.2000 Støtte i landbrugssektoren EFT C 322 af 11.11.2000
 N-97/2000 20.9.2000 Investeringer i landbrugsbedrifter EFT C 322 af 11.11.2000 
 N-160/2000 20.9.2000 Støtte til unge landmænd EFT C 322 af 11.11.2000
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Irland

Italien 

Nederlandene

Spanien

1.2. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
uden at indlede den formelle undersøgelsesprocedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

Østrig

Belgien

 N-6/2000 19.7.2000 Western Investment Fund EFT C 284 af 7.10.2000 

N-164/2000 12.7.2000 Floramiata SpA EFT C 258 af 9.9.2000 
Bolzano NN-76/2000 4.10.2000 Hygiejneforbedringer og forbedring af 

kvaliteten af mælk og mejeriprodukter og andre 
animalske produkter

EFT C 334 af 25.11.2000

Veneto N-439/2000 31.10.2000 Støtte i landbrugssektoren og 
landbrugsfødevaresektoren

 

 NN-137/1999 2.2.2000 Forskning i kvalitetskriterier for 
bageriprodukter

EFT C 78 af 18.3.2000

 NN-65/2000 18.10.2000 Forskellige foranstaltninger til fordel for 
planteskoler og forsøgsgartnerier, finansieret 
via skattelignende afgifter

EFT C 354 af 9.12.2000 

Asturias NN-24/2000 21.12.2000 Kødkvalitet EFT C 71 af 3.3.2001 

Oberösterreich N-392/1999 10.3.2000 Støtte til udvikling af landdistrikter og 
byområder

EFT C 110 af 15.4.2000 

Niederösterreich N-574/1999 4.8.2000 Forbedring af kvaliteten af mælk og 
mejeriprodukter

 

Wien N-266/2000 25.9.2000 Agurkevirus EFT C 310 af 28.10.2000
Oberösterreich N-10/2000 18.10.2000 Støtte til gyllespredningsudstyr EFT C 328 af 18.11.2000
 N-536/2000 30.10.2000 Skader som følge af tørke 2000 EFT C 349 af 2.12.2000
Burgenland N-329/2000 8.11.2000 Præmie til avlskvæg EFT C 354 af 9.12.2000 
 N-519/2000 27.11.2000 Støtte til afsætning af landbrugsprodukter EFT C 380 af 30.12.2000
Niederösterreich N-119/2000 12.12.2000 Forbedring af oksekødskvaliteten EFT C 11 af 13.1.2001

Vlaanderen N-398/1999 11.1.2000 Støtte i landbrugs- og gartnerisektoren EFT C 46 af 19.2.2000
 NN-141/1999 18.1.2000 Dioxin-krisen — Erstatning for visse produkter 

af animalsk oprindelse
EFT C 78 af 18.3.2000

Wallonie N-770/1999 18.1.2000 Støtte til virksomheder ramt af dioxin-krisen EFT C 71 af 11.3.2000
 N-83/2000 24.5.2000 Dioxin-krisen — Supplerende støtte EFT C 175 af 24.6.2000
Vlaanderen N-7/2000 5.7.2000 Fonden for fremme af flamske produkter EFT C 252 af 5.8.2000
 N-303/2000 28.7.2000 Støtte i foderstofsektoren som følge af dioxin-

krisen
EFT C 252 af 2.9.2000

Vlaanderen N-84/2000 28.7.2000 Dioxin-krisen — Refusion af udgifter til 
kemiske analyser af staldgødning

EFT C 252 af 2.9.2000

 N-229/2000 30.11.2000 Indførelse af IT-teknologi på landbrugs-
bedrifter

 

Wallonie N-630/2000 18.12.2000 Unge landmænds etablering EFT C 19 af 20.1.2001
 N-565/2000 27.12.2000 Betalinger og bidrag til råvarefonden EFT C 27 af 27.1.2001
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Danmark

Finland

Frankrig

Tyskland

 N-270/1999 18.1.2000 Ændring af den skattelignende afgift i 
svinesektoren

EFT C 78 af 18.3.2000

 N-282/1999 21.2.2000 Foranstaltninger i sektoren for sædekorn EFT C 88 af 25.3.2000
 N-245/2000 12.7.2000 Agrimonetær ordning — Euro  
 N-195/2000 23.8.2000 Støtte som følge af stormvejret i december 1999 EFT C 272 af 23.9.2000
 N-214/2000 31.8.2000 Skader på frugttræer EFT C 284 af 7.10.2000
 N-134/2000 12.12.2000 Bekæmpelse af salmonella EFT C 11 af 13.1.2001
 N-122/2000 21.12.2000 Tilskud til økologiske landbrug EFT C 27 af 27.1.2001

 N-741/1999 18.1.2000 Agrimonetær overgangsstøtte i sektoren for 
tekstilhør

EFT C 71 af 11.3.2000

 N-702/1999 26.1.2000 Støtte til førtidspensionering af landmænd  
 N-80/2000 14.3.2000 Støtte i henhold til artikel 141 i tiltrædelsesakten EFT L 130 af 31.5.2000
Åland N-222/1998 11.4.2000 Landbrugslån EFT C 169 af 17.6.2000
 N-65/2000 20.6.2000 Støtte til førtidspensionering EFT C 210 af 22.7.2000
 N-44/2000 26.7.2000 Opdræt af rener EFT C 266 af 16.9.2000
 N-59/2000 11.8.2000 Afsætning af landbrugsprodukter  
 N-160/2000 20.9.2000 Støtte til unge landmænd EFT C 322 af 11.11.2000
 N-264/2000 20.9.2000 Støtte i landbrugssektoren EFT C 322 af 11.11.2000
 N-97/2000 20.9.2000 Investeringer i landbrugsbedrifter EFT C 322 af 11.11.2000
 N-43/2000 21.12.2000 Opdræt af rener EFT C 60 af 24.2.2001

 N-592/1999 18.1.2000 Støtte i møllerisektoren EFT C 71 af 11.3.2000
 NN-96/1995 11.4.2000 Støtte til Office National des Fôrets EFT C 169 af 17.6.2000
 N-30/2000 2.5.2000 Støtte til forbedring af kvaliteten af svinekød 

fra bedrifter i bjergområder
EFT C 162 af 10.6.2000

 N-62/2000 3.5.2000 Støtte i fjerkræsektoren EFT C 169 af 17.6.2000
 N-92/2000 16.5.2000 Støtte som følge af stormskader »Plan Chablis« EFT C 184 af 1.7.2000
 N-188/2000 16.5.2000 Støtte til landbrugsbedrifter ramt af stormskader EFT C 184 af 1.7.2000
 N-528b/1999 26.6.2000 Regler om ekstraordinær afskrivning af SMV’s 

bygninger til industri- og forretningsformål
EFT C 232 af 12.8.2000

 N-174/2000 28.7.2000 Støtte i sektoren for fåreavl EFT C 252 af 2.9.2000
 N-458/2000 11.8.2000 Regionale konsulentfonde  
 N-515/2000 18.10.2000 Videreførelse af de skattelignende afgifter, til 

fordel af ANDA
 

 N-396/2000 18.10.2000 Skattelignende afgift til fordel for CTICS EFT C 328 af 18.11.2000
 N-186/2000 18.10.2000 Videreførelse af skattelignende afgift til fordel 

for CETIOM
EFT C 328 af 18.11.2000

 N-514/2000 18.10.2000 Videreførelse af skattelignende afgift til 
finansiering af visse foranstaltninger i 
kornsektoren (FASC)

EFT C 328 af 18.11.2000

 N-356/2000 7.11.2000 Støtte til sektoren for fedegæs EFT C 354 af 9.12.2000

Brandenburg NN-136/1999 18.1.2000 Fremme af skovbrugserhvervet EFT C 62 af 4.3.2000
N-369/1999 2.2.2000 Projekter for forskning, udvikling og 

demonstration i sektoren for råvarer
EFT C 62 af 4.3.2000

Bremen NN-128/1999 14.3.2000 Bremer Investitionsgesellschaft Benefitting 
Dittneyer KG

EFT C 121 af 29.3.2000

Schleswig-Holstein N-473/1999 14.3.2000 Støtte til konsulentfirmaer EFT C 121 af 29.3.2000
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Grækenland

Irland

Schleswig-Holstein N-86/2000 6.4.2000 Fremme af forsøgsmæssige naturreservater EFT C 127 af 5.5.2000
Baden-Württemberg N-113/2000 2.5.2000 Skovbrug — Stormskader EFT C 162 af 10.6.2000
Bayern N-105/2000 2.5.2000 Foranstaltninger som følge af skader efter 

stormvejr i 1999
EFT C 196 af 10.6.2000

Mecklenburg-
Vorpommern

N-452/1999 3.5.2000 Udvikling af marskområder EFT C 169 af 17.6.2000

Mecklenburg- 
Vorpommern

N-692/1999 16.5.2000 Støtte til bedrifter med planteavl og husdyravl EFT C 184 af 1.7.2000

Schleswig-Holstein NN-113/1999 16.5.2000 Støtte til husdyravl  
Niedersachsen N-80/1999 16.5.2000 Projekter for bevaring af det økonomiske 

grundlag i landdistrikter
EFT C 184 af 1.7.2000

Bayern N-617/1999 30.5.2000 Investeringer på landbrugsområdet EFT C 210 af 22.7.2000
Sachsen-Anhalt N-298/1999 6.6.2000 F&U i landbrugssektoren EFT C 190 af 8.7.2000
Mecklenburg-
Vorpommern

N-196/2000 13.6.2000 Investeringer i en pektinforarbejdnings-fabrik EFT C 217 af 29.7.2000

 N-187/2000 28.7.2000 Omstrukturering af skove EFT C 252 af 2.9.2000
Schleswig-Holstein N-326/1999 23.8.2000 Støtte til udvikling i landdistrikter EFT C 272 af 23.9.2000
 N-206/2000 25.9.2000 Fremme af anvendelsen af hurtigt biologisk 

nedbrydelige smøremidler på grundlag af 
vedvarende råmaterialer i maskiner inden for 
landbrug og skovbrug

EFT C 310 af 28.10.2000

NN-23/1997 18.10.2000 Støtte som følge af kvægepidemier EFT C 349 af 2.12.2000
Brandenburg N-395/2000 27.11.2000 Støtte til nedbringelse af udgifter til lån til 

anskaffelse af udstyr med kort levetid
EFT C 380 af 30.12.2000

Mecklenburg-
Vorpommern

NN-76/1999 29.11.2000 Støtte til bekæmpelse af svinepest EFT C 19 af 20.1.2001

 N-743/2000 18.12.2000 Effektivisering af landbrugsstrukturerne EFT C 19 af 20.1.2001
Schleswig-Holstein N-690/2000 18.12.2000 Støtte til økologiske landbrugsbedrifter EFT C 19 af 20.1.2001
 N-725/2000 21.12.2000 Støtte som følge af tørke i foråret 2000 EFT C 27 af 27.1.2001
 N-727/2000 21.12.2000 Eksport af kartofler til Rumænien EFT C 71 af 3.3.2001

 N-633/1999 11.1.2000 Skader forårsaget af ugunstige vejrforhold  
 N-494/1999 11.1.2000 Støtte til landmænd i Larisa, hvis afgrøder er 

angrebet af rundorm
 

 N-495/1999 26.1.2000 Støtte til landmænd, der blev ramt af de 
ugunstige vejrforhold i foråret 1999

 

 N-82/1999 10.3.2000 Støtte i sektoren for konservering af frugt og 
grønsager

EFT C 110 af 15.4.2000 

 N-145/2000 10.5.2000 Ugunstige vejrforhold — Støtte til plante- og 
husdyravlere

EFT C 169 af 17.6.2000 

 N-38/2000 15.5.2000 Støtte til plante- og husdyravlere EFT C 169 af 17.6.2000
 N-249/2000 14.12.2000 Støtte i kartoffelsektoren EFT C 19 af 19.1.2001

 N-780/1999 1.3.2000 Støtte i sektoren for svineavl EFT C 110 af 15.4.2000
 N-6/2000 19.7.2000 Western Investment Fund EFT C 284 af 7.10.2000
 N-363/2000 30.10.2000 Program for afsætningsstøtte (MIAP) EFT C 349 af 2.12.2000
 N-263/2000 30.10.2000 Støtte i sektoren for gartneribrug EFT C 349 af 2.12.2000
 N-297/2000 21.11.2000 Udvikling af kartoffelsektoren EFT C 371 af 23.12.2000
 N-575/2000 13.12.2000 Agrimonetær overgangsstøtte  
 N-296/2000 18.12.2000 Bygninger/udstyr til alternative bedrifter EFT C 19 af 20.1.2001
 N-294/2000 18.12.2000 Forbedring af hygiejnestandarden i 

mejerisektoren
EFT C 19 af 20.1.2001
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Italien

Toscana N-479/1999 11.1.2000 Ekstra jomfruolie — Kemiske analyser  
 N-652/1999 18.1.2000 Kapitaltilførsel fra Itainvest til Granarole 

Felsinea SpA
EFT C 62 af 4.3.2000

Emilia-Romagna N-465/1999 17.2.2000 Forbedring af landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevareprodukter, som er fremstillet 
ved metoder, der tager hensyn til miljøet og 
forbrugernes sundhed

EFT C 78 af 18.3.2000

Puglia N-375/1998 17.2.2000 Støtte til landbrugsejendomme EFT C 78 af 18.3.2000
Abruzzo N-622/1998 21.2.2000 Forvaltningslån i landbrugssektoren EFT C 88 af 25.3.2000
Veneto N-310/1999 22.2.2000 Programmet Leader II EFT C 88 af 25.3.2000
Emilia-Romagna N-600/1999 1.3.2000 Foranstaltninger i landbrugsfødevaresektoren EFT C 110 af 15.4.2000
 N-794/1999 2.3.2000 Foranstaltninger til fordel for produkter fra 

gartnerisektoren
EFT C 101 af 8.4.2000

Emilia-Romagna N-489/1999 2.3.2000 Forbedring af landbrugsproduktionen EFT C 101 af 8.4.2000
Toscana N-9/2000 10.3.2000 Støtte til økologiske producenter til dækning af 

udgifter til kontrol og certificering
EFT C 110 af 15.4.2000

Toscana N-564/1999 10.3.2000 Program for beskyttelse af udryddelses-truede 
racer

EFT C 110 af 15.4.2000

Toscana N-486/1999 10.3.2000 Økonomisk promovering af 
landbrugsressourcerne

EFT C 110 af 15.4.2000

Umbria N-439/1999 10.3.2000 Støtte i vinsektoren EFT C 110 af 15.4.2000
Piemonte N-165/1999 14.3.2000 Regler for kloakering og kunstvanding EFT C 121 af 29.4.2000
Bolzano NN-123/1999 14.3.2000 Præmie til fordel for alpedrift, regionallov nr. 7 

af 9.8.1999
EFT C 121 af 29.4.2000

Piemonte N-398/1998 22.3.2000 Støtte til promovering af vin EFT C 121 af 29.4.2000
Sardegna N-84b/1999 6.4.2000 Regler for støtte til beskæftigelse og udvikling 

af det regionale produktive system
EFT C 127 af 5.5.2000

Sicilia NN-
114a/1998

11.4.2000 Støtte til fordel for ESA og anden hastende 
støtte i landbrugssektoren

EFT C 169 af 17.6.2000

Trento N-733/1999 3.5.2000 Udnyttelse af brakmarker EFT C 175 af 24.6.2000
 N-560/1999 3.5.2000 Støtte i sektoren for citrusfrugter EFT C 169 af 17.6.2000
 N-257/1999 3.5.2000 Agrimonetær overgangsstøtte EFT C 169 af 17.6.2000
Sardegna N-157/1999 3.5.2000 Projektet SADAM-ISZ — RIBS SpA EFT C 175 af 24.6.2000
Sardegna N-67/2000 24.5.2000 Støtte til landbrugsbedrifter efter haglskader EFT C 175 af 24.6.2000
Umbria N-546/1999 30.5.2000 Finansielle foranstaltninger i landbrugssektoren EFT C 210 af 22.7.2000
Piemonte N-708/1999 6.6.2000 Genplantning af vinstokke til fremstilling af 

VQPRD-vine
EFT C 190 af 8.7.2000

 N-131/2000 15.6.2000 Støtte til sektoren for destillation af AIMA-vine 
(høstårene 97/98 og 98/99)

EFT C 210 af 22.7.2000

Toscana N-690/1999 15.6.2000 Erstatning for nedslagning af tuberkuloseramt 
kvæg

EFT C 210 af 22.7.2000

Marche N-354/2000 26.7.2000 Støtte til kriseramte virksomheder  
Lazio N-696/1999 28.7.2000 Treårigt program for landbrugsforskning EFT C 252 af 2.9.2000
Toscana N-679/1999 28.7.2000 Støtte i sektoren for racedyr EFT C 252 af 2.9.2000
 N-339/2000 28.7.2000 Støtte i kartoffelsektoren EFT C 252 af 2.9.2000
Lombardia N-99/2000 28.7.2000 Kontrol af DOP- og IGP-produkter EFT C 252 af 2.9.2000
Toscana N-415/2000 23.8.2000 Økonomisk promovering af landbrugs-

ressourcerne
EFT C 272 af 23.9.2000

 N-163/2000 20.9.2000 Projektet Azienda Agricola Boschi — Støtte fra 
RIBS SpA

EFT C 322 af 11.11.2000

Veneto N-15/2000 20.9.2000 Støtte i tobakssektoren EFT C 315 af 4.11.2000
 N-550/1999 20.9.2000 Projektet Campovita — Støtte fra RIBS SpA EFT C 322 af 11.11.2000
Toscana NN-154/1999 20.9.2000 Lovgivning om »vinruten« EFT C 322 af 11.11.2000
 N-353/2000 25.9.2000 Tværfaglig aftale i kartoffelsektoren EFT C 310 af 28.10.2000
Friuli-Venezia Giulia N-120/2000 25.9.2000 Støtte i skovbrugssektoren EFT C 310 af 28.10.2000
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Luxembourg 

Nederlandene

Piemonte N-649/1999 25.9.2000 Landbrug i bjergområder — Sundhedsmæssige 
risici

EFT C 310 af 28.10.2000

Bolzano NN-76/2000 4.10.2000 Forbedring af hygiejnen og forbedring af 
kvaliteten af mælk og mejeriprodukter og 
animalske produkter

EFT C 334 af 25.11.2000

 N-366/2000 18.10.2000 Projektet Unibon Salumi — RIBS SpA EFT C 328 af 18.11.2000
Bolzano N-288/2000 18.10.2000 Promovering af landbrugsfødevarer EFT C 328 af 18.11.2000
Toscana NN-66/2000 18.10.2000 Programmet Leader II EFT C 349 af 2.12.2000
Veneto N-439/2000 31.10.2000 Støtte i landbrugs- og landbrugsfødevare-

sektoren
 

Bolzano NN-91/2000 15.11.2000 Støtte til optagning og destruktion af planter EFT C 380 af 30.12.2000
Veneto N-533/2000 27.11.2000 Sanitære foranstaltninger i kvægavlssektoren EFT C 380 af 30.12.2000
Veneto N-130/2000 6.12.2000 Støtte til landbrugssektoren og den zootekniske 

sektor
EFT C 11 af 13.1.2001

 N-74/2000 12.12.2000 Støtte til biavl EFT C 11 af 13.1.2001
Lombardia N-49/2000 12.12.2000 Regional landbrugsstøtte EFT C 11 af 11.1.2001
 N-738/2000 13.12.2000 Monetær udligningsstøtte EFT C 52 af 17.2.2001
Toscana N-713/2000 18.12.2000 Program for fremme 

af landbrugsprodukter 2000
EFT C 19 af 20.1.2001

Bologna N-663/2000 18.12.2000 Effektivisering af landbrugsstrukturerne EFT C 19 af 20.1.2001
Sardegna N-554/2000 21.12.2000 Støtte til betaling af forsikringspræmier EFT C 27 af 27.1.2001
Liguria N-511/2000 21.12.2000 Støtte til sammenslutninger af husdyravlere EFT C 27 af 27.1.2001
Valle d’Aosta N-357/2000 21.12.2000 Støtte til kontrol af DOP- og IGP-produkter EFT C 27 af 27.1.2001
Emilia-Romagna N-171/2000 21.12.2000 Støtte i landbrugsfødevaresektoren EFT C 27 af 27.1.2001

N-348/1999 11.4.2000 Støtte til bevaring af den biologiske 
mangfoldighed

EFT C 169 af 17.6.2000

 N-61/2000 20.9.2000 EUGFL-udvikling i landdistrikter, plan for 
2000-2006

EFT C 322 af 11.11.2000

 N-545/1999 18.1.2000 Fond for anvendelse af plantebeskyttelses-
midler på små landbrug

EFT C 71 af 13.3.2000

 N-333/1999 2.2.2000 Skattelignende afgifter til finansiering af støtte 
til kapacitetsindskrænkninger i 
svineslagterisektoren

EFT C 101 af 8.4.2000

 N-21/2000 15.2.2000 Likvidation af Landbouwschap 
(erhvervssammenslutning for landbruget)

EFT C 94 af 1.4.2000

 N-754/1999 15.2.2000 Ændring af skattelignende afgifter i 
skovbrugssektoren

EFT C 94 af 1.4.2000

 N-19/2000 17.3.2000 Miljøstøtte EFT C 121 af 29.3.2000
 N-138/2000 11.4.2000 Skattelignende afgifter til fordel for Fonden til 

promovering af fjerkræ og æg
EFT C 169 af 17.6.2000

 N-20/2000 11.4.2000 Skattefritagelse for fast ejendom til fordel for 
dyrkning på vækstmedium

EFT C 169 af 17.6.2000

 NN-19/2000 11.4.2000 Foranstaltninger til fordel for NAJK EFT C 169 af 17.6.2000
 N-317/1999 13.4.2000 Støtte i miljøsektoren EFT C 134 af 13.5.2000
 N-247/1999 3.5.2000 Fiskale foranstaltninger til fordel for miljøet EFT C 175 af 24.6.2000
 N-413/1998 3.5.2000 Overførsel af støtteforanstaltningerne fra det 

tidligere Landbouwshap til Productshap voor 
Vee en Vlees (PVV)

 

 N-177/2000 26.7.2000 Husdyravl EFT C 293 af 14.10.2000
 N-64/2000 26.7.2000 Projektet PANFA EFT C 266 af 16.9.2000 
 N-122/1999 31.8.2000 Foranstaltninger til fordel for »Groene Hart«  
 N-409/1999 11.9.2000 Natur- og skovforvaltning EFT C 293 af 14.11.2000
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Portugal

Spanien

 N-260/2000 20.9.2000 Nyoprettede eller ekspanderende 
virksomheders fritagelse for mineral-afgiften i 
henhold til gødningsloven

EFT C 322 af 11.11.2000

 N-267/2000 2.10.2000 Svineavl EFT C 315 af 4.11.2000
 NN-85/2000 18.10.2000 Svinekødssektoren  
 NN-84/2000 18.10.2000 Blomsterløg EFT C 354 af 9.12.2000
 N-446/2000 31.10.2000 Frø til gartneribrug EFT C 371 af 23.12.2000
 N-535/2000 18.12.2000 Støtte i sektoren for husdyravl EFT C 19 af 20.1.2001
 N-726/2000 21.12.2000 Støtte til unge drivhusgartnere EFT C 27 af 27.1.2001
 N-700/2000 21.12.2000 Bekæmpelse af dyresygdomme, finansielle 

foranstaltninger
EFT C 71 af 3.3.2001

 N-552/1999 1.3.2000 Støtte til forbedring af kvaliteten og 
produktiviteten i fyrreskove (PINUS-projektet)

EFT C 110 af 15.4.2000

Cataluña N-664/1999 11.1.2000 Støtte til visse landbrugsfødevare-virksomheder EFT C 46 af 19.2.2000
Castilla y León N-720/1999 31.1.2000 Støtte i kartoffelsektoren EFT C 62 af 4.3.2000
Aragón N-684/1999 10.3.2000 Støtte til avlere af fåreracen Aragonesa EFT C 110 af 15.4.2000
Aragón N-682/1999 10.3.2000 Forbedring af kvaliteten i landbrugs-

fødevaresektoren
EFT C 110 af 15.4.2000

Aragón N-674/1999 10.3.2000 Støtte i mælkesektoren EFT C 110 af 15.4.2000
Aragón N-683/1999 6.4.2000 Støtte i sektoren for husdyravl (racen Pirenaica) EFT C 127 af 5.5.2000
 NN-58/1999 11.4.2000 Støtte i sektoren for svineavl EFT C 169 af 17.6.2000
Valencia N-106/2000 2.5.2000 Plantebeskyttelsesforanstaltninger for afgrøder 

ramt af la sharka-virus
EFT C 162 af 10.6.2000

 N-175/2000 16.5.2000 Agrimonetær udligningsstøtte EFT C 184 af 1.7.2000
 N-758/1999 20.6.2000 Foranstaltninger til afhjælpning af følgerne af 

tørke
EFT C 210 af 22.7.2000

Valencia N-88/2000 14.7.2000 Foranstaltninger til fordel for 
fredningsbevægelser (ADV)

EFT C 237 af 19.8.2000

Extremadura N-413/1999 14.7.2000 Forbedring af afsætningen af landbrugs-
produkter

EFT C 237 af 19.8.2000

Asturias N-243/2000 28.7.2000 Støtte til køb af landbrugsmateriel EFT C 252 af 2.9.2000
Asturias N-242/2000 28.7.2000 Støtte til producentsammenslutninger (2000) EFT C 252 af 2.9.2000
 N-570/1999 1.8.2000 Støtte i sektoren for husdyravl EFT C 252 af 2.9.2000
Murcia N-436/2000 23.8.2000 Støtte til indførelse af kvalitetssystemer EFT C 272 af 23.9.2000
Baleares N-192/2000 23.8.2000 Støtte til promovering af citrusfrugter EFT C 272 af 23.9.2000
Extremadura N-48/2000 23.8.2000 Støtte i sektoren for fåre- og gedekød EFT C 272 af 23.9.2000
Canarias N-453/2000 25.9.2000 Støtte til afsætning af kartofler EFT C 310 af 28.10.2000
Castilla y León N-454/2000 2.10.2000 Støtte til sammenslutninger af husdyravlere EFT C 315 af 4.11.2000
Murcia N-169/2000 2.10.2000 Støtte til organisering og afholdelse af dyrskuer EFT C 315 af 4.11.2000
Murcia N-274/2000 18.10.2000 Støtte til promovering af kvaliteten af fødevarer EFT C 328 af 18.11.2000
Cantabria N-273/2000 18.10.2000 Støtte til dækning af tab efter stormvejret i 

december 1999
EFT C 328 af 18.11.2000

Cantabria N-255/2000 18.10.2000 Dyresundhed  
Cantabria N-254a/2000 18.10.2000 Landbrugsforsikringer EFT C 328 af 18.11.2000
 N-179/2000 18.10.2000 Støtte i mælkesektoren EFT C 328 af 18.11.2000
Canarias N-178/2000 18.10.2000 Støtte i mælkesektoren EFT C 328 af 18.11.2000
Valencia N-87a/2000 18.10.2000 Kvaliteten af landbrugsfødevarer EFT C 328 af 18.11.2000
Murcia N-552/2000 7.11.2000 Støtte i sektoren for husdyravl EFT C 354 af 9.12.2000
Canarias N-452/2000 7.11.2000 Plantebeskyttelsesforanstaltninger i 

kartoffelsektoren
EFT C 354 af 9.12.2000
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Sverige

Det Forenede Kongerige

1.3. Foreløbige beslutninger med opfordring til den pågældende medlemsstat 
om at indgive de af Kommissionen krævede oplysninger

Italien

1.4. Sager, hvor Kommissionen har indledt undersøgelsesproceduren 
efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, for hele støtten eller en del deraf

Danmark

Castilla-La Mancha N-348/2000 7.11.2000 Landbrugsfødevareindustrier og -markeder EFT C 354 af 9.12.2000
 N-272/2000 7.11.2000 Støtte til køb af kvæg EFT C 354 af 9.12.2000
Asturias N-256/2000 12.12.2000 Støtte til installering af ny teknologi i 

landbrugsmaskiner og -redskaber
EFT C 11 af 13.1.2001

Murcia N-154b/2000 12.12.2000 Støtte til omstrukturering af SMV i sektoren for 
forædling af landbrugsprodukter

EFT C 11 af 13.1.2001

Asturias N-399/2000 21.12.2000 Støtte i den fytosanitære sektor EFT C 27 af 27.1.2001
Madrid N-610/2000 27.12.2000 Støtte til biavl og fjerkræavl EFT C 27 af 27.1.2001

 N-691/1999 11.4.2000 Agrimonetær overgangsstøtte i 
planteavlssektoren

EFT C 169 af 17.6.2000

 N-251/2000 15.11.2000 Agrimonetær ordning — Euro EFT C 380 af 30.12.2000
 N-709/2000 13.12.2000 Agrimonetær overgangsstøtte EFT C 27 af 27.1.2001

 N-771/1999 2.2.2000 Milk Development Council EFT C 78 af 18.3.2000
 N-688/1999 2.2.2000 Home Grown Cereals Authority EFT C 62 af 4.3.2000

N-629/1999 2.2.2000 Landbrugsudviklingsplan 1999 EFT C 62 af 4.3.2000
 N-628/1999 2.5.2000 Plan for økologisk landbrug EFT C 162 af 10.6.2000
 N-200/2000 30.5.2000 Agrimonetære udligningsforanstaltninger 2000 EFT C 210 af 22.7.2000
Orkney Islands N-170/2000 6.6.2000 Plan for hastende støtteforanstaltninger som 

følge af ugunstige vejrforhold
EFT C 190 af 8.7.2000

 N-201/2000 13.6.2000 Agrimonetære udligningsforanstaltninger 
(sektoren for oksekød og fårekød)

EFT C 217 af 29.7.2000

 N-281/2000 4.8.2000 Støtte til behandling og bortskaffelse af affald 
fra landbruget

 

 N-199/2000 31.8.2000 Husbondafløsningsordning  
 N-513/2000 20.9.2000 Agrimonetære udligningsbeløb i en 

overgangsperiode — Præmieringsordning for 
skovplantning på landbrugsbedrifter

EFT C 315 af 4.11.2000

 N-241/2000 18.10.2000 Støtte til små landbrugsbedrifter  
 NN-95/2000 18.10.2000 Støtte til forbedring af dyrevelfærden i 

forbindelse med bekæmpelse af svinepest
EFT C 349 af 2.12.2000

 N-168/2000 13.12.2000 Omstrukturering af svinekødssektoren EFT C 52 af 17.2.2001
 N-703/2000 21.12.2000 Agrimonetær støtte EFT C 71 af 3.3.2001

NN-57/2000 30.5.2000 Italgrani SpA

 NN-127/1999 
(C-18/2000)

14.3.2000 Støtte til transportvirksomheder på Samsø  
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Tyskland

Italien

Nederlandene

1.5. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens 
artikel 88, stk. 2, efter at have konstateret, at der ikke er tale om støtte 
i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Grækenland

Italien

1.6. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en positiv beslutning

Østrig

Spanien

1.7. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
med visse forbehold og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
med en betinget beslutning

Italien

Bayern N-548/1998 
(C-8/2000)

6.3.2000 Støtte til erhvervsuddannelse EFT C 142 af 20.5.2000

 N-779/1999 
(C-48/2000)

26.7.2000 Effektivisering af landbrugsstrukturerne  

 NN-155/1999 
(C-7/2000)

2.2.2000 Støtte i landbrugssektoren — lovforslag 
(AC 4781)

EFT C 148 af 27.5.2000

 N-50/2000 
(C-50/2000)

20.9.2000 Standarder i sektoren for bergamot og afledte 
produkter

EFT C 380 af 30.12.2000

 N-613/1999 
(C-14/2000)

1.3.2000 Gødningslov EFT C 190 af 8.7.2000

 NN-132/1999 
(C-32/2000)

16.5.2000 VAMIL-ordningen EFT C 354 af 9.12.2000

C-78/1997 1.3.2000 Finansiel sanering af mejerikooperativ

C-25/1995 29.3.2000 Aftale om øget brug af kenaf til fremstilling af 
cellulose

C-44/1999 30.5.2000 Støtte i forbindelse med vinterfodertab
(februar 1999)

EFT L 305 af 6.12.2000

Baleares C-33/1997 16.5.2000 Støtte til Asociation General Agraria 
Mayorguina SA

EFT L 267 af 20.10.2000

Marche C-70/1998 3.5.2000 Ændringer til enhedsprogrammerings-
dokumentet 1994-1999 vedr. regionalstøtte
i mål 5 b)-områder

EFT L 260 af 14.10.2000
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1.8. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en negativ 
eller delvis negativ beslutning

Frankrig

Grækenland

Irland

Italien

Nederlandene

Portugal

1.9. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren efter artikel 88, stk. 2, i EF-traktaten,
efter at den pågældende medlemsstat har trukket det anfægtede støtteprojekt tilbage

Tyskland

Nederlandene

1.10. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Tyskland

Nederlandene

Portugal

 C-74/1998 11.4.2000 Støtte til svineproduktion EFT L 326 af 22.12.2000
 C-70/1999 20.9.2000 Støtte til vindyrkningsarealer i Charentes EFT L 17 af 19.1.2001

C-82/1997 1.3.2000 Støtte til afvikling af kooperativers gæld  

C-7/1998 13.6.2000 Støtte til transport af levende dyr ad søvejen til 
det europæiske fastland

EFT L 263 af 18.10.2000

 C-28/1998 11.4.2000 Støtte til Centrale di Latte di Roma accl EFT L 265 af 19.10.2000
Sardegna C-24/1999 20.9.2000 Regionallov af 4.2.1998 — Støtte fra EUGFL-

udviklingssektionen
EFT L 35 af 6.2.2001

 C-14/2000 21.12.2000 Gødningslov EFT L 130 af 12.5.2001

 C-31/1999 4.10.2000 Støtte til produktion af søer EFT L 29 af 31.1.2001

C-48/2000 29.11.2000 Effektivisering af landbrugsstrukturerne

C-65/1999 12.7.2000 Foreløbig godtgørelse for begrænsning 
af rettighederne til svineavl

Mecklenburg-
Vorpommern

C-23/1999 21.8.2000 Promovering af landbrugsprodukter  

N-177/2000 20.9.2000 Husdyravl EFT C 293 af 14.10.2000

N-552/1999 30.5.2000 PINUS-projektet EFT C 110 af 15.4.2000
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2. Inden for fiskerisektoren

2.1. Sager, hvor Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren har konstateret, 
at der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Frankrig

Spanien

2.2. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
uden at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

Østrig

Danmark

Finland

Frankrig

Tyskland

Grækenland

Irland

N-530/2000 31.10.2000 Skattelignende afgifter til fordel for OFIMER EFT C 354 af 9.12.2000

N-508/2000 31.10.2000 Strukturstøtte i fiskerisektoren EFT C 354 af 9.12.2000

N-403/2000 22.11.2000 EF-strukturforanstaltninger i fiskerisektoren EFT C 380 af 30.12.2000

N-497/1999 17.1.2000 Støtte til ophugning af muslingefartøjer
N-227/2000 28.6.2000 Støtte til bundgarnsfiskere efter stormvejret

i december 1999 
N-455/2000 20.11.2000 Støtte til dambrug
N-225/2000 27.11.2000 Strukturforanstaltninger — Fiskeri
N-600/2000 14.12.2000 Udkast til bekendtgørelser om struktur-

foranstaltninger vedr. fiskerisektoren

N-204/2000 21.6.2000 Promovering af fiskerivarer EFT C 278 af 30.9.2000

NN-26/2000 3.5.2000 Godtgørelse til fiskere efter stormvejret
i december 1998

EFT C 169 af 17.6.2000

NN-86/1999 30.5.2000 Støtte i sektoren for havfiskeri, fiskehandel
og akvakultur (regionen Côte d’Armor)

EFT C 202 af 15.7.2000

N-215/2000 19.10.2000 Tilpasning af kapaciteten inden for fiskeriet EFT C 354 af 9.12.2000
Mecklenburg-
Vorpommern

N-548/2000 27.10.2000 Støtte til udvikling af havneinfrastruktur EFT C 354 af 9.12.2000

N-240/2000 20.12.2000 Fremme af investeringer i sektoren for havfiskeri EFT C 44 af 10.2.2001

N-137/2000 16.6.2000 Dokumenterede stormskader i 1999 — 
Sektoren for akvakultur

EFT C 210 af 22.7.2000

N-500/2000 30.10.2000 Delforanstaltning vedr. uddannelse inden for 
sektoren for fisk, skal- og bløddyr

EFT C 354 af 9.12.2000

N-72/2000 21.12.2000 Western Investment Fund
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Italien

Nederlandene

Portugal

Spanien

Det Forenede Kongerige

2.3. Sager, hvor Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, 
stk. 2, efter at have konstateret, at der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens 
artikel 87, stk. 1

Italien

Toscana N-394/1999 17.2.2000 Udvikling af akvakultur EFT C 78 af 18.3.2000
NN-131/1998 3.5.2000 Ledsageforanstaltninger EFT C 169 af 17.6.2000
NN-77/1999 30.5.2000 Midlertidig indstilling af fiskeri EFT C 202 af 15.7.2000

Sicilia NN-6/1999 29.11.2000 Fiskeri EFT C 44 af 10.2.2001
Friuli-Venezia Giulia N-185/2000 4.12.2000 Virksomheder i fiskerisektoren — Skader 

forårsaget af planteslim
EFT C 19 af 20.1.2001

N-417/1999 3.1.2000 Ændring af eksisterende støtte i fiskerisektoren EFT C 33 af 7.2.2000
N-301/2000 7.12.2000 Indskrænkning af fiskeriindsatsen EFT C 11 af 13.1.2001

N-676/1998 18.1.2000 Modernisering og omstilling i fiskerisektoren EFT C 110 af 15.4.2000
N-25/2000 3.5.2000 Midlertidig indstilling af fiskeri efter udløbet af 

fiskeriaftalen med Marokko
EFT C 169 af 17.6.2000

NN-99/2000 18.10.2000 Midlertidig indstilling af fiskeri efter udløbet af 
fiskeriaftalen med Marokko

EFT C 11 af 13.1.2001

NN-159/1999 18.1.2000 Støtte til fiskere og redere, der opererer i 
marokkansk farvand, som følge af midlertidig 
indstilling af fiskeriet

EFT C 110 af 15.4.2000

N-90/2000 21.8.2000 Støtte til pilotprojekter vedr. forsøgsfiskeri EFT C 272 af 23.9.2000
Andaloucía N-63/2000 21.8.2000 Midlertidig indstilling af vodfiskeri fra fartøjer EFT C 272 af 23.9.2000

NN-64/2000 18.10.2000 Støtte til midlertidig indstilling af fiskeriet efter 
udløbet af fiskeriaftalen med Marokko

N-342/2000 19.10.2000 Støtte til uddannelse, sociokulturelle 
foranstaltninger og oplysning i fiskerisektoren

EFT C 354 af 9.12.2000

N-617/2000 4.12.2000 Modernisering af forarbejdnings- og 
afsætningsvirksomheder

EFT C 3 af 6.1.2001

Galicia N-615/2000 4.12.2000 Støtte til udskiftning og modernisering af flåden EFT C 3 af 6.1.2001
Andaloucía N-359/2000 4.12.2000 Forbedringer og moderniseringer i 

fiskerisektoren
EFT C 44 af 10.2.2001

Cataluña N-509/2000 20.12.2000 Strukturstøtte i fiskerisektoren EFT C 44 af 10.2.2001
Galicia N-673/2000 29.12.2000 Støtte til endeligt ophør af fiskerfartøjer EFT C 44 af 10.2.2001

N-656/2000 29.12.2000 Støtte til promovering, kvalitetsforbedring og 
nye afsætningsmuligheder for fiskerivarer

EFT C 44 af 10.2.2001

N-406/2000 29.12.2000 Valencia — Strukturstøtte til fiskeri og 
akvakultur

EFT C 44 af 10.2.2001

N-69/2000 29.5.2000 Smitsom lakseanæmi — Økonomisk 
støtteordning

EFT C 190 af 8.7.2000

C-21/1996 28.6.2000 Støtte til SMV EFT L 259 af 13.10.2000
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2.4. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Finland

3. Inden for transportsektoren

3.1. Sager, hvor Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren har konstateret, 
at der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Italien

Spanien

3.2. Sager, hvor Kommissionen uden at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet

Belgien

Danmark

Finland

Frankrig

Tyskland

Grækenland

E-17/1995 16.5.2000 Eksisterende støtteforanstaltninger til fordel for 
akvakultur

Piemonte N-815a/1999 21.12.2000 Investeringsfond — Campo di Intervento 1

N-673/1999 31.3.2000 ASETRA EFT C 184 af 1.7.2000

N-567/1999 12.7.2000 Valloniens støtteplan for transport ad indre vandveje EFT C 284 af 7.10.2000
N-142/2000 26.7.2000 Statsstøtte til søtransport

N-441/2000 15.11.2000 Støtte til uddannelse af søfolk EFT C 380 af 30.12.2000

N-33/2000 11.8.2000 Foranstaltninger i sektoren for søtransport

N-24/2000 1.3.2000 Beflyvning af Korsika
N-540/2000 4.10.2000 Forlængelse af løbetiden for koncessioner til drift af motorveje EFT C 354 af 9.12.2000
N-564/2000 18.10.2000 Støtteplan 2000 til transportvirksomheder inden for 

godstransport ad indre vandveje
EFT C 380 af 30.12.2000

N-593/2000 7.12.2000 Refusion af den del af erhvervsskatten, der vedrører søfart

NN-124/1999 15.2.2000 Finansielle bidrag 1999 EFT C 110 af 15.4.2000
N-180/2000 16.5.2000 Indenrigssejlads — Uddannelsesstøtte (2000-2003) EFT C 184 af 1.7.2000

N-541/2000 4.10.2000 Ændring af beslutning fra 1999 om statsstøtte til Olympic 
Airways — Garantier
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Italien

Nederlandene

Portugal

Spanien

Sverige

Det Forenede Kongerige

3.3. Foreløbige beslutninger med opfordring til den pågældende medlemsstat 
om at indgive de af Kommissionen krævede oplysninger

Italien

3.4. Sager, hvor Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
over for hele støtten eller en del deraf

Frankrig

Tyskland

3.5. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en endelig positiv beslutning

Østrig

N-755/1999 15.11.2000 Støtte til kombineret transport i provinsen Bolzano-Bozen
N-508/1999 21.12.2000 CT/vejtransport Bolzano-Bozen I — Investeringsstøtte 

N-464/1999 29.3.2000 Parkeringsinfrastruktur EFT C 134 af 13.5.2000
N-208/2000 14.9.2000 Offentlige terminaler EFT C 315 af 4.11.2000
N-577/1999 4.10.2000 Jernbanecenter i Rotterdam EFT C 354 af 9.12.2000
N-183/2000 18.10.2000 F&U-støtte i transportsektoren EFT C 362 af 16.12.2000

N-336/2000 20.9.2000 Luftfartsselskabet TAP

N-694/1999 16.5.2000 Modernisering af by- og vejtransport (La Rioja) EFT C 202 af 15.7.2000
N-950/1999 4.10.2000 Aero Transport International

N-819/1999 15.2.2000 Støtte til rederier — Uddannelsesstøtte EFT C 88 af 25.3.2000

N-790/1999 12.7.2000 Tonnageskat EFT C 258 af 9.9.2000

C-81/1998 12.7.2000 Foranstaltninger til fordel for havnesektoren, artikel 24-29
C-27/1993 12.7.2000 Foranstaltninger til fordel for arbejdet i havnesektoren

N-679/2000 (C-65/2000) 13.12.2000 Opstartstøtte til søtransportruter EFT C 37 af 3.2.2001

NN-102/2000 (C-6 3/2000) 15.11.2000 BahnTrans GmbH EFT C 52 af 17.2.2001

Tirol C-6/1998 15.2.2000 Motorvej i Tyrol
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3.6. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
med visse forbehold og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 
med en betinget beslutning

Spanien

3.7. Sager, hvor Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet 
og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
med en negativ eller delvis negativ beslutning

Nederlandene

Spanien

3.8. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Italien

Spanien

C-10/1998 19.7.2000 Forsyningspligtydelse i relation til skibsforbindelser

C-30/1999 31.10.2000 Kombineret transport — Rotterdam

C-65/1998 26.7.2000 Renove II
C-32/1993 29.11.2000 Støtte til færgeselskabet Golfo de Vizcaya SA

E 7/1999 1.2.2000 Funiviaria Alto Tirreno SpA

C-10/1998 21.12.2000 Forsyningspligtydelse i relation til skibsforbindelser
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E — EF-domstolenes domme

1. Retten i Første Instans

2. Domstolen

Sag Parter Dato Offentliggjort i
T-613/97 Ufex mfl. mod Kommissionen 14.12.2000
T-296/97 Alitalia mod Kommissionen 12.12.2000
T-55/99 Confederacion Española de Transporte de 

Mercancías mod Kommissionen
29.9.2000 endnu ikke offentliggjort

T-184/97 BP Chemicals mod Kommissionen 27.9.2000
T-234/95 DSG Dradenauer Stahlgesellschaft GmbH mod 

Kommissionen
29.6.2000 endnu ikke offentliggjort

T-298/97 
T-312/97 
T-313/97 
T-315/97 
T-600-607/97
T-1/98
T-3-6/98
T-23/98

Alzetta mfl. 15.6.2000

T-204/97 EPAC mod Kommissionen 13.6.2000
T-270/97 EPAC mod Kommissionen 13.6.2000
T-46/97 SIC mod Kommissionen 10.5.2000
T-72/98 Astilleros Zamacona mod Kommissionen 16.3.2000
T-49/97 TAT European Airlines mod Kommissionen 17.1.2000

Sag Parter Dato Offentliggjort i
C-105/99
(C-15/98)

Italien mod Kommissionen 19.10.2000

C-15/98 Italien mod Kommissionen 19.10.2000
C-278/00 Grækenland mod Kommissionen 12.10.2000
C-480/98 Spanien mod Kommissionen 12.10.2000 endnu ikke offentliggjort
C-288/96 Tyskland mod Kommissionen 5.10.2000
C-156/98 Tyskland mod Kommissionen 19.9.2000
C-404/97 Kommissionen mod Portugal 27.6.2000 endnu ikke offentliggjort
C-332/98 Frankrig mod Kommissionen 22.6.2000 endnu ikke offentliggjort
C-106/98P Comité d´entreprise de la société française de 

production mfl. mod Kommissionen
23.5.2000

C-83/98P Frankrig mod Ladbroke Racing Ltd. og 
Kommissionen

16.5.2000 endnu ikke offentliggjort
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IV— INTERNATIONALT

Kommissionens rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af aftalerne mellem
De  Europæiske Fællesskaber og regeringen for De Forenede Stater og Canadas regering om
anvendelsen af deres konkurrencelovgivning, 1. januar 2000 til 31. december 2000

1. De Forenede Stater

1.1. Indledning

Den 23. september 1991 indgik Kommissionen en aftale med regeringen for De Forenede Stater om
anvendelsen af deres konkurrencelovgivning (182) (herefter benævnt 1991-aftalen), hvis mål er at styrke
samarbejdet mellem konkurrencemyndighederne. Ved Rådets og Kommissionens fælles afgørelse af
10. april 1995 (183) blev aftalen godkendt og erklæret gyldig.

En anden aftale (herefter benævnt 1998-aftalen), som styrker bestemmelserne om »positive comity«
(positiv behandling) i 1991-aftalen, trådte i kraft den 4. juni 1998 (184) efter at være blevet godkendt ved
Rådets og Kommissionens fælles afgørelse af 29. maj 1998.

Den 8. oktober 1996 vedtog Kommissionen den første rapport om gennemførelsen af 1991-aftalen for
perioden 10. april 1995 — 30. juni 1996 (185). Den anden rapport dækker resten af kalenderåret 1996, dvs.
perioden 1. juli 1996 — 31. december 1996 (186). Den tredje rapport dækker hele kalenderåret 1997 (187),
den fjerde kalenderåret 1998 (188) og den femte kalenderåret 1999 (189). Nærværende rapport dækker
kalenderåret 1. januar 2000 — 31. december 2000. Rapporten bør læses i forlængelse af den første
rapport, som i detaljer beskriver fordelene ved et sådant samarbejde, men også dets begrænsninger.

Sammenfattet indeholder 1991-aftalen følgende bestemmelser:

— meddelelse om sager, der behandles af den ene parts konkurrencemyndigheder, når disse sager
påvirker væsentlige interesser for den anden part (artikel II) og udveksling af oplysninger om
generelle spørgsmål i forbindelse med håndhævelsen af konkurrencereglerne (artikel III) 

— samarbejde og samordning af de foranstaltninger, som parternes konkurrencemyndigheder træffer
(artikel IV) 

¥182∂ Agreement between the Government of the United States of America and the Commission of the European Communities
regarding the application of their competition laws (aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for De
Forenede Stater om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning) (EFT L 95 af 27.4.1995, s. 47 og 50).

¥183∂ EFT L 95 af 27.4.1995, s. 45 og 46.
¥184∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for De Forenede Stater om anvendelsen af principperne om

»positive comity« i håndhævelsen af deres konkurrencelovgivning, EFT L 173 af 18.6.1998, s. 26-31.
¥185∂ KOM(96) 479 endelig udg., se XXVI beretning om konkurrencepolitikken, s. 299-311.
¥186∂ KOM(97) 346 endelig udg., se XXVI beretning om konkurrencepolitikken, s. 312-318.
¥187∂ KOM(98) 510 endelig udg., se XXVII beretning om konkurrencepolitikken, s. 317-327.
¥188∂ KOM(99) 439 endelig udg., se XXVII beretning om konkurrencepolitikken, s. 313-328.
¥189∂ KOM(2000) 618 endelig udg., se XXIX beretning om konkurrencepolitikken, s. 319-332.
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— en procedure for »traditionel behandling« (traditional comity), hvorefter begge parter forpligter sig
til at tage hensyn til den anden parts væsentlige interesser, når de træffer foranstaltninger om
håndhævelse af deres konkurrenceregler (artikel VI)

— en procedure for »positiv behandling« (positive comity), hvorefter den ene part kan opfordre den
anden part til efter dennes egne regler at træffe passende foranstaltninger over for en
konkurrencebegrænsende adfærd på sidstnævntes område, der påvirker den opfordrende parts
væsentlige interesser (artikel V).

Det blev desuden præciseret i 1991-aftalen, at ingen af disse bestemmelser må fortolkes på en måde, der
strider mod gældende lovgivning i EU og USA (artikel IX). Konkurrencemyndighederne er således
fortsat bundet af de interne regler om beskyttelse af fortrolige oplysninger, som de kommer i besiddelse
af i forbindelse med deres respektive undersøgelser (artikel VIII).

1998-aftalen præciserer både proceduren for samarbejdsinstrumentet i form af »positive comity« og de
omstændigheder, hvorunder det kan bringes i anvendelse. Den beskriver navnlig, hvornår den
opfordrende part normalt bør indstille sine egne håndhævelsesforanstaltninger og henvise en sag.

1.2. Samarbejde mellem EU og USA i enkeltsager i 2000

I løbet af 2000 blev samarbejdet mellem Kommissionen på den ene siden og konkurrencedepartementet
under det amerikanske justitsministerium US-DoJ (US Department of Justice) og US-FTC (US Federal
Trade Commission) på den anden side yderligere intensiveret. Der var tale om en langt hyppigere kontakt
mellem Kommissionens tjenestemænd og deres kolleger i de to amerikanske myndigheder. Denne
kontakt spænder fra detaljerede sagsrelaterede drøftelser til behandling af mere generelle, undertiden
teoretiske, konkurrencepolitiske spørgsmål. Der er også tale om forholdsvis hyppige møder og kontakter
på højt plan. Samarbejdet er fortsat af betydelig gensidig nytte med hensyn til at styrke de respektive
håndhævelsesaktiviteter, undgå unødige konflikter eller uoverensstemmelser i forbindelse med disse
håndhævelsesaktiviteter og skabe bedre forståelse for modpartens konkurrencepolitik.

1.2.1. Fusionssager

I løbet af 2000 undersøgte man samtidig det hidtil største antal transaktioner på begge sider af Atlanten. I
forbindelse med efterforskningen af disse påtænkte fusioner er der næsten daglig kontakt mellem de
ansatte i GD for Konkurrences Merger Task Force og det amerikanske DoJ og FTC. Naturligvis er
samarbejdet mest effektivt, når parterne giver EU’s og USA’s myndigheder tilladelse til at udveksle de
oplysninger, de afgiver, ved at give afkald på deres ret til fortrolighed, hvilket nu sker ofte.

Det transatlantiske samarbejde var i 2000 særligt intensivt inden for den store »nye økonomi« og i
forbindelse med fusioner i multimediesektoren, især i sagerne AOL/Time Warner, Time Warner/EMI og
MCI WorldCom/Sprint. Efter at de fusionerende parter havde givet afkald på deres ret til fortrolighed,
vurderede de to myndigheder i vidt omfang sagens materielle aspekter i nært samarbejde med hinanden.
Repræsentanter fra DoJ (MCI WorldCom/Sprint) og FTC (AOL/Time Warner, Time Warner/EMI)
overværede de mundtlige høringer af de fusionerende parter, og der var tale om regelmæssige
telefonsamtaler, e-breve, udveksling af dokumenter og andre kontakter mellem sagsbehandlerne.

I sagerne AOL/Time Warner og Time Warner/EMI drejede drøftelserne sig for begge siders
vedkommende mest om vurderingen af de påtænkte transaktioners virkninger for konkurrencen på
musikmarkederne (f.eks. musikindspilninger, musikudgivelser og onlinedistribution via Internettet). Til
sidst blev aftalen mellem Time Warner/EMI ophævet på grund af Kommissionens indsigelser, og
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parterne trak deres anmeldelse tilbage. Kommissionen godkendte fusionen mellem AOL og Time Warner
på betingelse af, at den tyske mediekoncern Bertelsmann trak sig ud af sine joint ventures med AOL.

I sagen mod MCI WorldCom/Sprint nåede Kommissionen hurtigt til den konklusion, at den påtænkte
fusion mellem de to amerikanske teleselskaber ville få verdensomspændende virkninger. Internettet er
verdensomspændende af natur. Udbydere af internetadgang og -tjenester, udbydere af internetindhold og
slutbrugere kræver alle universel konnektivitet til worldwide web. Allerede i 1998 fastslog
Kommissionen i forbindelse med sin undersøgelse af fusionen mellem WorldCom og MCI, at der findes
et globalt marked for komplet (universel) internetkonnektivitet, og at virkningen af denne fusion mellem
to amerikanske virksomheder ikke blot berørte amerikanske forbrugere, men blandt andre også de
europæiske. I MCI WorldCom/Sprint-sagen fastslog Kommissionen igen, at et af de relevante markeder
var markedet for universel internetkonnektivitet. MCI WorldCom/Sprint er den første og hidtil eneste
påtænkte fusion med en amerikansk virksomhed, som Kommissionen har nedlagt forbud mod.

Der var endvidere tale om et tæt samarbejde mellem Kommissionen og FTC i forbindelse med
Boeing/Hughes-fusionen. Til sidst godkendte Kommissionen fusionen efter en tilbundsgående
undersøgelse, og efter at parterne havde afgivet tilsagn, der fjernede Kommissionens tidligere
betænkeligheder om, at transaktionen kunne skabe eller styrke en dominerende stilling på markeder for
GEO-satellitter og opsendelsestjenester.

Kommissionen arbejdede tæt sammen med FTC under behandlingen af AstraZeneca/Novartis-fusionen,
især for at finde en fælles løsning på problemerne på markederne for fungicider til korn og herbicider til
majs. Samarbejdet viste sig at være særligt nyttigt for begge myndigheder, fordi de havde fået samme
tilsagn for at fjerne de konkurrencemæssige betænkeligheder på forskellige regionale markeder. I denne
sag, der omhandlede globalt frasalg af både Novartis’ strobilurin-aktiviteter og AstraZenacas acetochlor-
aktiviteter, var samarbejdet mellem myndighederne nødvendigt for at sikre, at de endelige godkendte
tilsagn ikke var modstridende, og at køberen var acceptabel for begge myndigheder. Da FTC havde
krævet, at der skulle findes en køber af disse aktiviteter, inden man kunne godkende aftalen, var parterne
allerede begyndt at opfylde deres tilsagn om at lede efter en køber, inden Kommissionen godkendte
tilsagnet.

I forbindelse med Alcoa/Reynolds-fusionen arbejdede sagsbehandlerne på begge sider af Atlanten
(Kommissionen og DoJ) tæt sammen. Der var desuden tale om samarbejde mellem Kommissionen og de
canadiske og australske konkurrencemyndigheder. Repræsentanter for de amerikanske og canadiske
myndigheder deltog i den mundtlige høring af de fusionerende parter. Kommissionen godkendte til sidst
fusionen på betingelse af omfattende frasalg.

1.2.2. Ikke-fusionssager

I årets løb har der været mere og mere kontakt mellem Kommissionen og de amerikanske
antitrustmyndigheder i ikke-fusionssager generelt. På det såkaldte B2B-marked (business-to-business)
havde Kommissionen f.eks. en række uformelle drøftelser med FTC’s sagsbehandlere om Covisint (en
komponentleverandør oprettet af de seks største producenter af reservedele til biler).

Hvad angår undersøgelser af karteller, er kontakten mellem myndighederne mindre hyppig. Det skyldes,
at vi i henhold til de nugældende samarbejdsordninger ikke er i stand til at udveksle fortrolige
oplysninger, når kilden ikke udtrykkelig har givet afkald på sin ret til at bevare fortroligheden af alle
oplysninger, myndighederne ligger inde med. Alligevel er samarbejdet mellem EU og USA om
kartelsager blevet markant forbedret i det seneste år. Faktisk er kontakt mellem de pågældende afdelinger
i Kommissionen og DoJ blevet almindelig. 
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1.3. Administrative ordninger for deltagelse

Kommissionen vedtog den 31. marts 1999 en konkret formulering af de administrative ordninger mellem
EU’s og USA’s konkurrencemyndigheder om partnernes gensidige deltagelse i visse faser af de
procedurer, der indledes på grundlag af deres respektive konkurrenceregler (190). Disse ordninger blev
indgået som led i aftalerne mellem De Europæiske Fællesskaber og USA’s regering om håndhævelsen af
deres konkurrencelovgivning og navnlig bestemmelserne om koordinering af håndhævelsesaktiviteter. 

De nye administrative ordninger blev for første gang formelt anvendt i december 1999, hvor
repræsentanter for FTC deltog i Kommissionens afhøring i BOC/Air Liquide-fusionssagen. I 2000 deltog
repræsentanter fra både DoJ og FTC i en række mundtlige høringer (TimeWarner/EMI, AOL/TimeWarner,
WorldCom MCI/Sprint, Alcoa/Reynolds), mens Kommissionens tjenestemænd for første gang overværede
et såkaldt »pitch meeting« mellem DoJ og de fusionerende parter (WorldCom MCI/Sprint).

1.4. EU/US Arbejdsgruppe på fusionsområdet

Efter det årlige bilaterale møde mellem Kommissionen (GD for Konkurrence), FTC og DoJ, der blev
afholdt den 5. oktober 1999 i Bruxelles, blev det besluttet at nedsætte en ny EU/US arbejdsgruppe for at
styrke det transatlantiske antitrustsamarbejde.

Det var opfattelsen, at selv om samarbejdet mellem EU og USA var meget vellykket i fusionssager,
kunne det stadig forbedres, navnlig på baggrund af den nuværende fusionsbølge og den eksponentielle
stigning i store grænseoverskridende transaktioner. På længere sigt kunne arbejdsgruppen få udvidet sit
mandat til også at omfatte undersøgelser af andre konkurrencemæssige spørgsmål af fælles interesse.

Hidtil har arbejdsgruppen koncentreret sig om det første emne (afhjælpning). I løbet af året (2000) foregik
der omfattende trepartsdrøftelser (Kommissionen/DoJ/FTC), herunder et møde og en række tele/videokon-
ferencer. Drøftelserne har været af gensidig nytte for alle tre myndigheder, og Kommissionen havde særlig
stor glæde af dem ved udarbejdelsen af den netop vedtagne meddelelse om tilsagn i fusionssager (191). Det
forventes, at EU/US arbejdsgruppen vil drøfte oligopolistisk dominans i løbet af 2001.

1.5. »Positive comity«

De bestemmelser om »positive comity« (positiv behandling), der er fastsat i artikel V i 1991-aftalen (192),
blev for første (og hidtil eneste) gang bragt i anvendelse af DoJ i 1997. DoJ anmodede om, at
Kommissionen i henhold til EU’s konkurrenceregler undersøgte, om fire europæiske luftfartsselskaber
(Air France, SAS, Lufthansa og Iberia), som ejede eller var tilsluttet reservationssystemet (CRS)
Amadeus, havde udvist konkurrencebegrænsende adfærd. Sabre, et CRS, som American Airlines ejede
på daværende tidspunkt, havde klaget til DoJ over, at disse ejere af og deltagere i Amadeus skulle have
udvist diskriminerende adfærd. Efter en anmodning fra DoJ iværksatte Kommissionen en undersøgelse,
og i februar 1999 udsendte den en klagepunktsmeddelelse mod Air France på grundlag af et mindre antal
af de oprindelige påstande. Undersøgelsen blev afsluttet i juli 2000 (193), efter at Air France have
accepteret en adfærdskodeks, der gav Sabre samme vilkår som CRS Amadeus, som Air France var
medejer af, og andre CRS’er. Sabre havde tidligere indgået lignende aftaler med SAS og Lufthansa.

¥190∂ EU-Bulletin 3-1999, Konkurrence (18/43). XXIX beretning om konkurrencepolitikken, KOM(2000) 618 endelig udg., s. 5.
¥191∂ Kommissionens meddelelse om løsninger, der er acceptable i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 og

Kommissionens forordning (EF) nr. 447/98, EFT C 68 af 2.3.2001, s. 3-11.
¥192∂ Anmodningen blev indgivet inden indgåelse i 1998 af aftalen mellem EU og USA om »positive comity«.
¥193∂ Se Kommissionens pressemeddelelse IP/00/835, af 25.7.2000.
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Denne form for innovativt samarbejde åbner mulighed for rimelig fordeling af byrderne mellem
myndigheder i forskellige dele af verden. Især positive comity gør det muligt at lade et potentielt
konkurrenceproblem behandle af den myndighed, der har de bedste muligheder for at indsamle
oplysninger og eventuelt pålægge sanktioner.

1.6. Kontakter på højt plan

I løbet af 2000 var der tale om en lang række bilaterale kontakter på højt plan mellem Kommissionen og
de relevante amerikanske myndigheder. Mario Monti aflagde i juni sit første længerevarende officielle
besøg som konkurrencekommissær i Washington og benyttede lejligheden til at mødes med blandt andre
ledende folk fra administrationen og kongressen. Det årlige bilaterale møde mellem Kommissionen og
DoJ/FTC blev holdt i Washington i juli. I årets løb blev der også holdt møder mellem Kommissionen og
det amerikanske transportministerium, US Federal Communications Commission og US Federal
Maritime Commission (alle disse amerikanske myndigheder har et vist ansvar for konkurrencepolitiske
spørgsmål i deres respektive sektorer).

1.7. Statistiske oplysninger

a) Antal sager, hvor Kommissionen og de amerikanske myndigheder har givet meddelelse

Kommissionen gav meddelelse i 104 sager i perioden 1. januar 2000 — 31. december 2000. Sagerne er
opdelt i fusionssager og ikke-fusionssager og anført i bilag 1.

Kommissionen modtog 58 meddelelser fra de amerikanske myndigheder i samme periode, heraf 32 fra
DoJ og 26 fra FTC. Bilag 2 indeholder en liste over disse sager, igen opdelt i fusionssager og ikke-
fusionssager.

De fleste meddelelser fra begge parter vedrørte fusioner. Kommissionen gav 85 fusionsmeddelelser og
de amerikanske myndigheder 49.

De anførte tal angiver antallet af sager, hvor en eller flere meddelelser fandt sted, og ikke det samlede
antal meddelelser. I henhold til aftalens artikel II kan der gives meddelelse i forskellige faser af
proceduren, hvorfor der altså kan være givet mere end én meddelelse om samme sag.

Tabel 1 er en oversigt over de meddelelser, der er givet i henhold til aftalen mellem EU og USA fra 1991
i perioden 1. januar 2000 — 31. december 2000. Tabel 2 er en oversigt over de meddelelser, der er givet
siden den 23. september 1991.

Tabel 1

SAGER, HVOR DER ER GIVET MEDDELELSE194

År Antal EU-meddelelser
Antal USA-meddelelser Antal fusions- meddelelser

FTC DoJ I alt EF USA
2000 104 ¥194∂ 26 32 58 85 49

¥194∂ Disse meddelelser omfatter en række sager, hvor Kommissionen anmodede amerikanske virksomheder om oplysninger.
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Tabel 2

SAGER, HVOR DER ER GIVET MEDDELELSE

b) Kommissionens meddelelser til medlemsstaterne

I henhold til den fortolkningsmeddelelse, som De Europæiske Fællesskaber har tilsendt de amerikanske
myndigheder, og den erklæring om gennemsigtighed, Kommissionen afgav over for Rådet den 10. april
1995, skal Kommissionen efter at have fremsendt meddelelse til de amerikanske konkurrencemyn-
digheder informere den eller de medlemsstater, hvis interesser berøres, om de meddelelser,
Kommissionen har modtaget fra de amerikanske konkurrencemyndigheder. Når Kommissionen
modtager meddelelser fra de amerikanske myndigheder, videresendes de således omgående til de
relevante kontorer i GD for Konkurrence og samtidig i kopi til den eller de eventuelle medlemsstater,
hvis interesser berøres. Når GD for Konkurrence giver meddelelser til de amerikanske myndigheder,
sendes der på tilsvarende vis samtidig kopier heraf til den eller de medlemsstater, hvis interesser berøres.

I de fleste tilfælde informerer de amerikanske myndigheder også medlemsstaterne direkte, jf. OECD’s
rekommandation (195). I beretningsperioden blev der givet meddelelse om 45 sager til Det Forenede
Kongerige, 30 til Tyskland, 19 til Frankrig, 12 til Nederlandene, 12 til Sverige, 6 til Spanien, 4 til
Belgien, 4 til Finland, 4 til Italien, 3 til Irland, 2 til Østrig, 2 til Danmark og 2 til Luxembourg.

1.8. Konklusioner

I 2000 blevet samarbejdet mellem EU og USA på konkurrenceområdet yderligere intensiveret. Med
hensyn til behandlingen af navnlig grænseoverskridende fusionssager har dette samarbejde været meget
tæt og frugtbart. Det har fremmet en stadig større tilnærmelse mellem EU’s og USA’s respektive
fremgangsmåder ved vurderingen af de sandsynlige konkurrencebegrænsende virkninger af sådanne
transaktioner. Der er også stadig større overensstemmelse mellem de fremgangsmåder, som
myndighederne på begge sider af Atlanten anvender ved identificeringen og iværksættelsen af løsninger
og den efterfølgende kontrol med overholdelsen.

År Antal EU-meddelelser
Antal USA-meddelelser Antal fusions- meddelelser

FTC DoJ I alt EF USA
1991 5 10 2 12 3 9
1992 26 20 20 20 11 31
1993 44 22 18 40 20 20
1994 29 16 19 35 18 20
1995 42 14 21 35 31 18
1996 48 20 18 38 35 27
1997 42 12 24 36 30 20
1998 52 22 24 46 43 39
1999 70 26 23 49 59 39
2000 104 26 32 58 85 49

¥195∂ Ændret rekommandation fra Rådet for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling om samarbejde mellem
medlemslandene vedrørende konkurrencebegrænsninger i den internationale handel, vedtaget den 27.-28. juli 1995.
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I årets løb har EU’s og USA’s myndigheder endvidere styrket deres kontakter yderligere med hensyn til
undersøgelse af andre konkurrencespørgsmål end fusioner, især i forbindelse med bekæmpelse af
verdensomspændende karteller. Kommissionen, DoJ og FTC viderefører desuden en igangværende
dialog om konkurrencepolitiske/håndhævelsesmæssige spørgsmål af fælles interesse.

2. Canada

2.1. Indledning

Aftalen mellem EU og Canada om samarbejde på konkurrenceområdet skal fremme øget samarbejde
mellem De Europæiske Fællesskaber og Canada om håndhævelse af deres respektive konkurrenceregler.
Aftalen blev undertegnet på topmødet mellem EU og Canada i Bonn den 17. juni 1999 og trådte i kraft
ved undertegnelsen.

Aftalen omhandler: a) gensidig meddelelse om sager, som en af myndighederne undersøger, der kan
påvirke væsentlige interesser for den anden part, b) mulighed for at samordne de to myndigheders
håndhævelsesaktiviteter samt for at yde gensidig bistand, c) mulighed for, at den ene part anmoder den
anden om at tage håndhævelsesforanstaltninger (positive comity), og for at den ene part tager hensyn til
den anden parts væsentlige interesser ved udførelsen af sine håndhævelsesaktiviteter (traditional comity)
og d) udveksling af oplysninger mellem parterne uden at påvirke nogen parts fortrolighedsforpligtelser.
Aftalen er meget lig den aftale, der blev indgået mellem EU og USA i 1991.

2.2. Meddelelser

a) Antal sager, hvor Kommissionen og de canadiske myndigheder har givet meddelelse

Kommissionen gav meddelelse i fire sager i perioden mellem den 17. juni 1999 og den 31. december
1999 og i ni sager i 2000. Kommissionen modtog meddelelser fra Canadian Competition Bureau (CCB) i
tre sager i 1999 og i ti sager i 2000.

Der er en tendens til, at antallet af meddelelser fra Kommissionen i fusionssager stiger hurtigere end i
forbindelse med andre antitrustsager. Dette afspejler den procedure efter fusionsforordningen, hvorefter
Kommissionen offentliggør en meddelelse om notifikationen i EFT. De vigtigste samarbejdsområder var
luftfartsselskaber, aluminium, integreret elektronik, telenet, tv-kabler, tv-indhold og transport.

Mange af de sager, der blev givet meddelelse om i den pågældende periode, er stadig ikke afsluttet, især
sagerne efter EF-traktatens artikel 81 og 82, og de kan derfor ikke behandles udførligt eller nævnes ved
navn, undtagen når Kommissionen allerede har udarbejdet en udtalelse eller meddelelse om dem.

Samtidig er mange fusionssager, der førte til meddelelser og samarbejde i henhold til aftalen, nu afsluttet
på grund af de strenge tidsfrister i henhold til fusionsforordningen (196), og de kan derfor behandles i
denne rapport. 

Endvidere har den fortrolighed, der gælder for Canadas egne procedurer, og den fortrolighed, De
Europæiske Fællesskaber er pålagt i henhold til aftalens artikel X, betydet, at selv i tilfælde, hvor

¥196∂ Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, EFT L
395 af 30.12.1989, s.1, ændret jf. EFT L 257 af 21.9.1990, s. 13, og ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1310/97 af
30. juni 1997.
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Kommissionen har afsluttet sin undersøgelse og lukket sagen, har man måttet begrænse henvisninger til
specifikke sager, der stadig behandles af de canadiske myndigheder, eller som på anden måde er omfattet
af krav om fortrolighed. 

b) Kommissionens meddelelser til medlemsstaterne og tredjelande

Alle meddelelser, der modtages fra de canadiske myndigheder, sendes i kopi til den eller de
medlemsstater, hvis interesser måtte være berørt, og samtidig sendes de til de relevante afdelinger af GD
for Konkurrence. På samme måde sender GD for Konkurrence kopier til de medlemsstater, hvis
interesser måtte være berørt, når der gives meddelelse til de canadiske konkurrencemyndigheder. I
beretningsperioden blev der givet meddelelse om seks sager til Tyskland, fem til Frankrig, tre til USA, to
til Det Forenede Kongerige, to til Danmark og en til Nederlandene, Belgien og Schweiz.

2.3. Samarbejde

Vi har meget positive erfaringer med samarbejdet med vores canadiske kolleger. Samarbejdets karakter
afhænger af den enkelte sag og kan vedrøre forhold som enkle forespørgsler om, hvornår procedurer skal
afvikles, eller koordination af forslag til forholdsregler i en sag. 

Det daglige samarbejde mellem GD for Konkurrence og Canadian Competition Bureau er i det store og
hele gnidningsløst. Samarbejdet minder om samarbejdet i henhold til aftalen mellem EU og USA, men er
ikke så omfattende. Der tages ofte kontakt i forbindelse med undersøgelse af fusioner, og canadierne har
deltaget i en række mundtlige høringer. Når EU får en aktiv interesse i at følge en sags behandling i
Canada, vil dette blive gengældt. Det skal bemærkes, at der er afholdt tresidede telekonferencer/møder
(EU/USA/Canada) i sagen mod Dow Chemical/Union Carbide og i forbindelse med fusionen mellem
Alcoa og Reynolds.

2.4. Eksempler på sager

Den første meddelelse fra Canada i 2000 vedrørte Dow Chemicals’ planer om at overtage Union Carbide
Corporation, som allerede var under behandling i samarbejde med de amerikanske myndigheder. Alle de
øvrige meddelelser, der blev givet i 2000, vedrørte kartelundersøgelser.

Fra vores side skal især det tætte samarbejde med de canadiske myndigheder i Vivendi/Canal+/Seagram-
sagen fremhæves. Efter en markedsundersøgelse fastslog Kommissionen, at tre markeder ville blive
påvirket af denne fusion, nemlig markedet for betalings-tv, det spirende fælleseuropæiske marked for
portaler og det spirende marked for onlinemusik. Fusionen blev til sidst godkendt på betingelse af, at
Vivendi afhændede sin andel i det britiske betalings-tv-selskab BSkyB og gav konkurrerende betalings-
tv-operatører adgang til Universals film.

2.5. Konklusion

Aftalen har ført til et langt bedre forhold mellem Kommissionen og Canadian Competition Bureau og
skabt større forståelse for den anden parts konkurrencepolitik. Stadig flere sager undersøges af begge
konkurrencemyndigheder, og der er derfor større erkendelse af betydningen af på den ene side at undgå
modstridende beslutninger og på den anden at koordinere håndhævelsesaktiviteterne i den udstrækning,
begge parter finder, at det er til gensidig nytte.
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BILAG 1

KOMMISSIONENS MEDDELELSER TIL DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER
1. JANUAR 2000 — 31. DECEMBER 2000

Fusionssager

01 Sag nr. COMP/M.1786 General Electric Company/Thomson-CSF

02 Sag nr. COMP/M.1782 American Home Products/Warner-Lambert

03 Sag nr. COMP/JV 30 BVI Television (Europe) Inc./ SPE Euromovies Investments 
Inc./Europe Movieco Partners)

04 Sag nr. COMP/M.1794 Deutsche Post/Air Express International

05 Sag nr. COMP/M.1801 Neusiedler/American Israeli Paper Mills

06 Sag nr. COMP/M.1741 MCI WorldCom/Sprint Corporation

07 Sag nr. COMP/JV38 KPN/Bellsouth/E-Plus 

08 Sag nr. COMP/M.1796 Bayer/Lyondell

09 Sag nr. COMP/M.1847 General Motors/Saab Automobile

10 Sag nr. COMP/M.1849 Solectron/Ericsson

11 Sag nr. COMP/M.1841 Celestica/IBM

12 Sag nr. COMP/M.1854 Emerson Electric/Ericsson Energy Systems

13 Sag nr. COMP/M.1835 Monsanto/Pharmacia & Upjohn

14 Sag nr. COMP/M.1880 3M/Quante

15 Sag nr. COMP/M.1856 Citigroup/Schroders

16 Sag nr. COMP/M.1745 Lagardère SCA, DaimlerChrysler AG, the French 
State/SEPI/EADS

17 Sag nr. COMP/M.1876 Kohlberg Kravis Roberts/Zumtobel/Wassall

18 Sag nr. COMP/M.1871 Arrow Electronics/Tekelec

19 Sag nr. COMP/M.1882 Pirelli/BICC General

20 Sag nr. COMP/M.1892 Sara Lee/Courtaulds

21 Sag nr. COMP/M.1914 TXU/Hydro Electrica

22 Sag nr. COMP/M.1920 Nabisco/United Biscuits

23 Sag nr. COMP/M.1878 Pfizer/Warner-Lambert

24 Sag nr. COMP/M.1956 Ford/Autonova

25 Sag nr. COMP/M.1891 BP Amoco/Castrol 
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26 Sag nr. COMP/M.1901 Cap Gemini/Ernst & Young

27 Sag nr. COMP/M.1919 Alcoa/Cordant 

28 Sag nr. COMP/JV.46 Blackstone/CDPQ — Kabel Nordrhein-Westfalen 

29 Sag nr. COMP/M.1879 Boeing/Hughes 

30 Sag nr. COMP/M.1946 Bellsouth/SBC

31 Sag nr. COMP/M.1948 Techpack International/Valois

32 Sag nr. COMP/M.1959 Meritor/Arvin

33 Sag nr. COMP/M.1845 AOL/Time Warner

34 Sag nr. COMP/M.1968 Solectron/Nortel

35 Sag nr. COMP/M.1970 Johnson & Johnson/Mercury Asset Management/Agora 
Healthcare Services

36 Sag nr. COMP/M.1852 Time Warner/EMI

37 Sag nr. COMP/M.1932 BASF/American Cyanamid

38 Sag nr. COMP/M.2004 Investcorp/Chase Capital Investments/Gerresheimer Glass

39 Sag nr. COMP/M.1966 Phillips/Chevron

40 Sag nr. COMP/M.2003 Carlyle/Gruppo Riello

41 Sag nr. COMP/M.1998 Ford/Landrover

42 Sag nr. COMP/M.1939 Rexam (PLM)/American National Can

43 Sag nr. COMP/M.2026 Clear Channel Communications/SFX Entertainment

44 Sag nr. COMP/M.1949 Enron/MG

45 Sag nr. COMP/M.2026 Western Power Distribution/Hyder

46 Sag nr. COMP/M.1933 Citigroup/Flender

47 Sag nr. COMP/JV.47 Lagardère/Canal+/Liberty Media

48 Sag nr. COMP/M.1982 Telia/Oracle/Drutt

49 Sag nr. COMP/M.2025 GE Capital/BTPS/MEPC

50 Sag nr. COMP/M.1969 UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com

51 Sag nr. COMP/M.1926 Telefónica/Tyco

52 Sag nr. COMP/M.2053 Telenor/BellSouth/Sonofon

53 Sag nr. COMP/M.2000 WPP/Young & Rubicam

54 Sag nr. COMP/M.2075 Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G

55 Sag nr. COMP/M.2077 Clayton, Dubilier & Rice/Alcatel

56 Sag nr. COMP/M.1990 Unilever/Bestfoods
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57 Sag nr. COMP/M.2074 Tyco/Mallinkrodt

58 Sag nr. COMP/JV.50 Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg

59 Sag nr. COMP/M.2128 ABB Lummus/Engelhard/Equistar/Novolen

60 Sag nr. COMP/M.2133 Hicks/Bear Stearns/Johns Manville

61 Sag nr. COMP/M.2104 Messer/Carlyle/Eutectic & Castolin

62 Sag nr. COMP/M.2147 VNU/Hearst/Stratosfera

63 Sag nr. COMP/M.2135 4Front/NCR

64 Sag nr. COMP/M.2127 DaimlerChrysler/Detroit Diesel

65 Sag nr. COMP/M.2158 Crédit Suisse Group/Donaldson, Lufkin & Jenrette

66 Sag nr. COMP/M.2137 SLDE/NTL/MSCP/NOOS

67 Sag nr. COMP/M.2101 General Mills/Pillsbury/Diageo

68 Sag nr. COMP/M.2134 Avnet/Veba Electronics

69 Sag nr. COMP/M.2041 United Airlines/US Airways

70 Sag nr. COMP/M.2111 Alcoa Inc./British Aluminium Ltd

71 Sag nr. COMP/M.2145 Apollo Group/Shell Resin Business

72 Sag nr. COMP/M.2167 Citigroup/Associates First Capital Group

73 Sag nr. COMP/M.2196 Enron/Bergmann/Hutzler

74 Sag nr. COMP/M.2175 DOW Chemical/Gurit-Essex

75 Sag nr. COMP/M.2192 SmithKline Beecham/Block Drug

76 Sag nr. COMP/M.2230 Sanmina/Siemens/Inboard/Leiterplattentechnologie

77 Sag nr. COMP/M.2041 United Airlines/US Air

78 Sag nr. COMP/M.2251 AOL/Banco Santander

79 Sag nr. COMP/M.2199 Quantum/Maxtor

80 Sag nr. COMP/M.2213 DuPont/Sabanci Holdings/JV

81 Sag nr. COMP/M.2248 CVC/Advent/Carlyle/Lafarge

82 Sag nr. COMP/M.2238 Solectron/Natsteel Electronics

83 Sag nr. COMP/M.2252 Kuoni/TRX/e-TRX/TRX Central Europe/JV

84 Sag nr. COMP/M.2259 Terra Amadeus/1Travel.com

85 Sag nr. COMP/M.2265 Ricoh/Lanier Worldwide
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Ikke-fusionssager (197)

01 Sag nr. 37.241 Boeing/Airbus

02 Sag nr. 36.824

03 Sag nr. 37.792 PO/Microsoft (Windows 2000)

04 Sag nr. 37.747 Stohaas JV

05 Anmodning om oplysninger

06 Sag nr. 37.889 FIAT/GENERAL MOTORS Corp 

07 Sag nr. 37.866 DB UK Holding Ltd/UBS AG/Goldman Sachs Vol-Holdings 
LLC/Citibank Investments Ltd

08 Sag nr. 36.212 Selvkopierende papir 

09 Anmodning om oplysninger 

10 Sag nr. 37.949 Borealis/DuPont de Nemours 

11 Sag nr. 37.920 3G Patent Platform 

12 Sag nr. 36.213 GEAE + P&W

13 Sag nr. 36.566 Estée Lauder

14 Anmodning om oplysninger

15 Sag nr. 36.816-37.055 Intercontinental Marketing Services Health

16 Sag nr. 37.983 American Airlines/Swissair/Sabena

17 Sag nr. 37.774 Innogenetics/Chiron-Ortho Diagnostics 

18 Anmodning om oplysninger

19 Case BUY.com US

¥197∂ Af fortrolighedshensyn eller af hensyn til beskyttelse af tavshedspligten i forbindelse med igangværende undersøgelser
omfatter denne fortegnelse kun undersøgelser eller sager, der er offentliggjort.
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BILAG 2

DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDERS MEDDELELSER TIL KOMMISSIONEN
1. JANUAR 2000 — 31. DECEMBER 2000

Fusionssager (198)

¥198∂ Af fortrolighedshensyn eller af hensyn til beskyttelse af tavshedspligten i forbindelse med igangværende undersøgelser
omfatter denne fortegnelse kun undersøgelser eller sager, der er offentliggjort.

01 Carnival Corp/NCL Holding ASA

02 Chemdal Corp & Chemdal Asia/BASF

03 Transportacion Maritima Mexicana/Stolt-Nielsen Transportation Group (JV)

04 American Home Products Corp/Warner-Lambert Co

05 Deere/Metso & Timberjack & Marsta

06 Dairy Farmers/SODIAAL North America Corp

07 Valmet Corp & Groupe Laperriere and Verreault Inc./Beloit Corp

08 Time Warner Inc./EMI Group plc

09 Alcoa Inc./Reynolds Metals Co

10 Novartis AG/Astra Zeneca plc

11 Boeing Co/Hughes Electronics Corp

12 PE Corp/Third Wave Technologies Inc.

13 Lafarge SA/Blue Circle Industries plc

14 Carson Inc./L’Oreal

15 Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham

16 Warner Lambert/Pfizer Inc.

17 Newbridge Networks Corp/Alcatel

18 Lernout & Hauspie Speech products nv/Dragon Systems Inc.

19 Charter plc/Lincoln Electric Holdings Inc.

20 National Tobacco Co/Swedich Match

21 Williams plc/Assa Abloy AB

22 AOL/America on Line Inc.

23 Lockheed Martin Corp/BAE Systems plc

24 Schlumberger Ltd/Baker Hughes Inc.
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25 Covisint/General Motors/Ford Motor/Daimler Chrysler/Nissan 
Motor/Renault/Oracle/Commerce One (JV)

26 Wesley Jessen VisionCare Inc./Novartis

27 CRH plc & Hanson plc/Pioneer Roofing Tile Inc. (JV)

28 BASF/Shell Petroleum NV (JV)

29 Hannaford Bros Supermarkets Co/Food Lion Inc.

30 Svedala Industri AB/Metso Oyj

31 Voicestream Wireless Corp/Deutsche Telekom

32 Renault/Aktiebolaget Volvo

33 Delta Air Lines/Air France

34 Atecs Mannesmann AG/Siemens AG & Robert Bosch GmbH

35 Mallinckrodt Inc./Tyco International Ltd

36 BAE Systems plc/Lockheed Martin Corp

37 Svedala Industri AB/Metso Oyj

38 British Aviation Insurance Group Ltd. (BAIG)/Associated Aviation Underwriters

39 Pillsbury Co/Diageo plc/General Mills Inc.

40 Svedala Industri AB/Metso Oyj

41 Lesaffre/Red Star Yeast & Products Division of Universal Foods Corp

42 ASM Lithography NV/Silicon Valley Group Inc.

43 Egide SA/Industrial Growth Partners/Electronic Protection Products

44 Quantum Corp/Maxtor Corp

45 Reed Elsevier Inc./Harcourt General Inc.

46 Electronic foreign exchange (JV)

47 Krupp Werner & Pfleiderer/Georg Fisher & Westdeutsche Landesbank Girozentral

48 Pitt-des-Moines/Chicago Bridge & Iron Co

49 Harcourt/Thomson Corp
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Ikke-fusionssager (199)

01 Dywidag-Systems International USA Inc.

02 Smith International/Schlumberger Ltd. 

03 Charge Carbone of America Industries Corp

04 —

05 International vitamin cartels

06 —

07 Sotheby’s Holdings Inc.

08 —

09 —

¥199∂ Af fortrolighedshensyn eller af hensyn til beskyttelse af tavshedspligten i forbindelse med igangværende undersøgelser
omfatter denne fortegnelse kun undersøgelser eller sager, der er offentliggjort.
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BILAG 3

KOMMISSIONENS MEDDELELSER TIL DE CANADISKE MYNDIGHEDER
1. JANUAR 2000 — 31. DECEMBER 2000

01 Sag nr. COMP/M.1841 — Celestica/IBM

02 Sag nr. COMP/JV.46 — Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen

03 Sag nr. COMP/M.1908 — Alcatel/Newbridge Networks

04 Sag nr. COMP/M.1968 — Solectron/Nortel

05 Sag nr. COMP/M.2050 — Vivendi/Canal+/Seagram

06 Sag nr. COMP/M.2050 — Vivendi/Canal+/Seagram (ny meddelelse)

07 Sag nr. COMP/M.2139 — Bombardier/Adtranz

08 Sag nr. COMP/M.2217 — Celectica/NEC Technologies UK

09 Sag nr. COMP/JV.50 — Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg
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BILAG 4

DE CANADISKE MYNDIGHEDERS MEDDELELSER TIL KOMMISSIONEN
1. JANUAR 2000 — 31. DECEMBER 2000

Da de ti sager, der er givet meddelelse om, endnu ikke er afsluttet og behandles fortroligt i henhold til
canadisk konkurrencelovgivning, kan de ikke nævnes specifikt.
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V — ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE
I MEDLEMSSTATERNE

Dette kapitel er baseret på bidrag fra medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. Mere detaljerede
oplysninger om deres aktiviteter findes i de nationale beretninger, som de fleste af dem udarbejder.

A — Udviklingen i konkurrencelovgivningen

Tyskland

Den tyske konkurrencelov (»Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen« — GWB) blev ikke ændret
i 2000.

Østrig

Den 1. januar 2000 trådte den sidste lov om ændring af kartelloven i kraft; den skal ses i sammenhæng
med den igangværende reform af konkurrencereglerne, som det fremgår af bemærkningerne til
regeringens forslag.

På kartelområdet havde samordnet praksis en fortrinsstilling frem for aftaler, for så vidt som samordnet
praksis generelt var underlagt princippet om misbrug, mens aftaler kun var omfattet heraf, hvis
konkurrencebegrænsningen udelukkende var en følge af aftalen. Den ændrede kartellov tilpasser reglerne
for samordnet praksis med reglerne for aftaler; forsætlige konkurrencebegrænsninger kan således ikke
iværksættes, før der foreligger en godkendelse fra karteldomstolen.

Den abstrakte definition på dominerende stilling er blevet konkretiseret i tre konstituerende forhold,
nemlig når ... en virksomhed ... enten på udbuds- eller efterspørgselssiden ... 

— ikke er udsat for konkurrence eller kun i ubetydelig grad eller 

— indtager en dominerende stilling på markedet i forhold til de øvrige konkurrenter ... 

— indtager en dominerende stilling på markedet i forhold til sine kunder eller leverandører ....

Endvidere foreligger der en retsformodning, som skal modbevises af den pågældende virksomhed, om en
dominerende stilling på markedet, når en virksomhed, på udbuds- eller efterspørgselssiden, på det
samlede indenlandske marked eller et andet lokalt relevant marked har

— en markedsandel på mindst 30 %

— en markedsandel på over 5 % og kun er udsat for konkurrence fra højst to virksomheder 

— en markedsandel på over 5 % og hører til de fire største virksomheder, som tilsammen har mindst
80 % af dette marked.

Ubegrundet salg under kostprisen er blevet føjet til listen over misbrug af dominerende stilling for at
beskytte de små og mellemstore virksomheder mod predatory pricing-strategier. Også på dette område er
der tale om omvendt bevisbyrde til ulempe for den virksomhed, der indtager en dominerende stilling.
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På fusionsområdet er sondringen mellem fusioner, som (kun) skal meddeles, og fusioner, som skal
anmeldes, blevet ophævet. Endvidere er tærskelværdierne blevet tilpasset, således at de bedre tager højde
for transaktioner, der gennemføres på de østrigske markeder. I Østrig skal en fusion således anmeldes og
godkendes af karteldomstolen, når

— de deltagende virksomheder har en samlet omsætning på verdensplan på 4,2 mia. ATS

— de har en samlet omsætning i Østrig på 210 mio. ATS og 

— mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en omsætning på verdensplan på
28 mio. ATS.

Karteldomstolen fik med lovændringen i 2000 beføjelse til at indlede en procedure (på eget initiativ),
uden at der skal foreligge en anmodning fra en administrativ myndighed, hvis dette synes at være
begrundet i hensynet til den almene interesse.

Belgien

Et forslag til kongelig anordning om ændring af artikel 53 i konkurrenceloven er under udarbejdelse.

Det bemærkes, at artikel 53 i sin nuværende affattelse giver konkurrencerådet den nødvendige beføjelse
til at anvende artikel 81, stk. 1, og artikel 82 EF. Anvendelsen af artikel 81, stk. 3, EF har imidlertid hidtil
henhørt under Europa-Kommissionens enekompetence.

Ovennævnte forslag har til formål at tilpasse bestemmelserne i artikel 53, således at konkurrencerådet
kan udøve de nye beføjelser, det har fået tildelt ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af
22. december 1999 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og
samordnet praksis, hvis artikel 7 giver medlemsstaternes kompetente myndigheder samme beføjelse som
Kommissionen til at undlade at anvende forordningen i bestemte tilfælde. Da denne nye beføjelse ikke
alene er baseret på artikel 81, stk. 1, og artikel 82, men også på artikel 81, stk. 3, er en ændring af
konkurrencelovens artikel 53 nødvendig.

Danmark

Med virkning fra den 1. oktober 2000 er konkurrenceloven blevet yderligere tilpasset EU’s
konkurrenceregler. Det skete ved lov nr. 416 af 31. maj 2000 om ændring af lov nr. 384 af 10. juni 1997
om konkurrence, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 12. juli 2000.

Konkurrencerådet, som sammen med Konkurrencestyrelsen har ansvaret for administrationen af
konkurrenceloven, har fået tillagt flere nye beføjelser, jf. i det følgende.

Direkte anvendelse af EU-konkurrencereglerne

I forhold til EU-reglerne er den vigtigste ændring nok, at konkurrencerådet nu kan anvende
forbudsbestemmelserne i traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82, direkte.
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Fusionskontrol

Dernæst kommer bestemmelserne om indførelse af fusionskontrol i Danmark. Omsætningsgrænsen for
fusionskontrol er fastsat til 3,8 mia. DKK. Bagatelgrænsen er fastsat til 300 mio. DKK. En fusion vil
være omfattet af den danske fusionskontrol, såfremt 

— de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia.
DKK, og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet omsætning i Danmark på
mindst 300 mio. DKK, eller

— mindst en af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst
3,8 mia. DKK, og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på
verdensplan på mindst 3,8 mia. DKK.

Ved planlagte og uproblematiske fusioner har virksomhederne mulighed for at få en
forhåndsgodkendelse, der først offentliggøres efter fusionen.

Konkurrenceforvridende støtte

Som noget nyt kan konkurrencerådet udstede påbud om, at konkurrenceforvridende støtte, der er ydet
ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til
ophør eller skal tilbagebetales. Påbud om ophør eller tilbagebetaling kan udstedes, når støtten 1) direkte
eller indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, og 2) ikke er lovlig i henhold til
offentlig regulering. Erhvervsstøtten kan både være direkte eller indirekte, og støtten kan være ydet til
eller bestemt til/gå til såvel private virksomheder, selvejende institutioner som offentlige virksomheder
eller institutioner.

Såvel myndigheder, som yder støtte, som virksomheder, der modtager støtte, har mulighed for at søge
om en erklæring om, at konkurrencerådet ikke finder, at støtten er konkurrenceforvridende. Spørgsmål
om støttens lovlighed afgøres derimod af vedkommende minister, henholdsvis af det pågældende
tilsynsråd, medmindre andet følger af anden lovgivning.

Konkurrencerådets kompetence til at udstede påbud omfatter ikke støtte, der er omfattet af EF-traktatens
statsstøtteregler, idet Kommissionen er enekompetent på dette område.

Førstegangsmisbrug af dominerende stilling kan straffes

Ligesom i EU kan virksomheder, som overtræder forbudsbestemmelserne, straffes med bøder. I
Danmark er der imidlertid tale om strafferetlige sanktioner. Det nye i konkurrenceloven er, at efter den 1.
juli 2002 kan virksomheder, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder forbuddet mod misbrug af
dominerende stilling, straffes med bøder. Virksomheder, som i perioden 1. oktober 2000 til
30. juni 2002, overtræder dette forbud, kan kun pålægges bøder, hvis virksomheden allerede har fået
påbud for et tilsvarende misbrug af dominerende stilling.

Bødeniveauet vil følge de danske retstraditioner for overtrædelse af erhvervslovgivningen. Det betyder
bl.a., at der tages udgangspunkt i en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst i det omfang, den kan
beregnes, samt i overtrædelsens grovhed og varighed.

Som noget nyt i konkurrenceloven kan virksomheder i øvrigt få en bindende forhåndsbesked om,
hvorvidt de har en dominerende stilling.
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Konkurrencerådet

Antallet af medlemmer og sammensætningen af konkurrencerådet er uændret. Men en virksomheds ret til
partshøring er blevet udvidet, så virksomheden nu dels får hele udkastet til afgørelse, inkl. den juridiske
vurdering, og ikke blot det faktuelle afsnit, dels har ret til at møde op på konkurrencerådets møde og kort
redegøre for, hvorledes den mener, at sagen mod den pågældende bør løses. 

Udveksling af fortrolige oplysninger

Endelig har konkurrencerådet også fået mulighed for at kunne udveksle fortrolige oplysninger med
konkurrencemyndigheder i andre lande, forudsat bl.a. at der foreligger gensidighed. 

Spanien

Der er truffet to vigtige lovgivningsforanstaltninger på konkurrenceområdet: ikrafttrædelsen af lov nr.
52/1999 af 29. december 1999 om ændring af konkurrenceloven og vedtagelsen af kongelig anordning
nr. 6/2000 af 23 juni 2000 om hasteforanstaltninger til styrkelse af konkurrencen på markederne for varer
og tjenesteydelser.

A. Ikrafttrædelse af lov nr. 52/99 af 28. december 1999 (BOE af 29.12.1999) om ændring af
konkurrencelov nr. 16/89 af 17. juli 1989

I slutningen af 1999 vedtoges lov nr. 52/1999, som trådte i kraft den 22. marts 2000; de vigtigste
ændringer, der er indført med den nye lov er følgende:

— Konkurrenceloven får større horisontal dækning i alle erhvervssektorer, idet det præciseres, at det
alene er konkurrenceorganerne, der er ansvarlige for at gennemføre loven, og de sektorspecifikke
regulerende instansers rolle samtidig defineres.

— Konkurrencedomstolen får beføjelse til på eget initiativ at igangsætte undersøgelser vedrørende
offentlig støtte.

— Anvendelsesområdet for forbuddet i artikel 1 (konkurrencebegrænsende aftaler) afgrænses til
tilfælde, hvor en norm med lovstatus bemyndiger eller udtrykkeligt fastsætter en sådan
begrænsning.

— Det defineres, hvad der betragtes som tilfælde af misbrug af økonomisk afhængighed inden for
rammerne af artikel 6 (misbrug af dominerende stilling).

— Der indføres mulighed for en overenskomstmæssig afslutning af en sag.

— Der indføres en afgift for analyse og undersøgelse af fusioner.

B. Kongelig anordning nr. 6/2000 af 23. juni om hasteforanstaltninger til styrkelse af konkurrencen på
markederne for varer og tjenesteydelser

De nye mekanismer på konkurrenceområdet, der er indført med kongelig anordning nr. 6/2000, styrker
reglerne for fusionskontrol, således at de tager højde for den væsentlige stigning i antallet af fusioner og
disses omfang samt sikrer en effektiv gennemførelse af procedurerne og samtidig tilgodeser nødvendigheden
af at holde omkostningerne nede og behovet for en hurtig sagsbehandling og retssikkerhed.
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Af samme årsager er der foretaget en delvis ændring af fusionsbestemmelserne i konkurrencelov
nr. 16/1989. Ændringen indebærer, at gennemførelsen af en fusion stilles i bero, så længe den ikke er
blevet godkendt, en bestemmelse, der supplerer bestemmelsen om obligatorisk anmeldelse i kongelig
anordning nr. 6/1999. Ifølge den nye affattelse af artikel 15 i lov nr. 16/1989 kan en anmeldt fusion
fremover først gennemføres, når administrationen har tilkendegivet, at den ikke agter at gøre indsigelse
eller har godkendt den på visse betingelser. Økonomiministeren kan dog, på konkurrencekontorets
forslag og efter anmodning fra den anmeldende virksomhed, ophæve suspensionen af gennemførelsen af
en planlagt fusionen i en beslutning om overgivelse af sagsbehandlingen til konkurrencedomstolen.

Med henblik på at undgå en alt for lang udsættelse af gennemførelsen af en fusion er
sagsbehandlingstiden blevet væsentligt afkortet, både hvad angår konkurrencedomstolens frist til at
afgive udtalelse om den planlagte fusion (fra tre til to måneder) og fristen for at træffe endelig beslutning
i ministerrådet (højst én måned mod tre måneder i den tidligere lovgivning). Undersøgelsen skal således
afvikles inden for en frist på højst fire måneder, hvilket er en af de korteste i EU.

For at sikre en effektiv procedure, er bestemmelserne vedrørende konkurrencekontorets indledning af
sagsbehandlingen blevet præciseret, og det er fastsat, at afgiften for undersøgelse og vurdering af en
planlagt fusion opkræves på det tidspunkt, hvor virksomhederne indgiver anmeldelse, idet det således
undgås, at sagsbehandlingen lammes på grund af manglende betaling af afgiften. 

Selv om der ikke er tale om en ændring af konkurrencereglerne i egentlig forstand, skal det understreges,
at artikel 36 i kongelig anordning nr. 6/2000 har begrænset fysiske og juridiske personers deltagelse i
mere end én hovedaktørs beslutningsorganer inden for elektricitetsforsyning, kulbrinter (flydende og
gasformige) og telefoni (mobil og fastnet). Formålet er at undgå, at aktører inden for bestemte markeder
koordinerer deres adfærd i forbindelse med liberaliseringsprocessen, hvilket tilstedeværelsen af fælles
aktionærer giver rig mulighed for.

Finland

Konkurrenceloven (lov nr. 480/1992, som ændret ved lov nr. 303/1998) blev ikke ændret i 2000, og der
er heller ikke fremsat forslag herom. 

På det retlige område behandler justitsministeriet i øjeblikket et forslag om at overføre sager vedrørende
konkurrence og offentlige indkøb, som i dag hører ind under konkurrencerådet, til en ny særdomstol,
markedsdomstolen (Markkinaoikeus). Denne nye retsinstans vil ligeledes skulle behandle sager, som
aktuelt hører under markedsrådet (Markkinatuomioistuin). Markedsdomstolen, der skal bestå af faste
medlemmer, bistået af eksperter, forventes at blive operativ i begyndelsen af 2002.

Det rådgivende udvalg for erhvervslivet under handels- og industriministeriet nedsatte i juni 2000 en
arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med planlægningsspørgsmål i tilknytning til konkurrencepolitik,
navnlig på fem områder. Det første drejer sig om styrkelse af undervisning og forskning inden for
økonomi og konkurrenceret, det andet om grænsen mellem offentlig og privat virksomhed, det tredje om
små og mellemstore virksomheders specifikke problematik, det fjerde om problemerne med at afgrænse
markederne og det femte om ændring af lovgivningen. Arbejdsgruppens mandat udløber i februar 2002.

Frankrig

Regeringen har udarbejdet et lovforslag om økonomisk regulering, som indeholder bestemmelser, der
styrker anvendelsen af konkurrenceretten, herunder en mere effektiv bekæmpelse af konkurrencebe-
grænsende praksis og indførelse af en mere systematisk og gennemsigtig fusionskontrol.
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Grækenland

I 2000 blev rammelovgivningen på konkurrenceområdet (lov nr. 703/77 om kontrol med monopoler og
oligopoler og beskyttelse af den frie konkurrence) ændret på en række punkter. Ændringerne trådte i kraft
den 3. august 2000 med vedtagelsen af lov nr. 2837 af 3.8.2000. Ændringerne havde to formål — dels en
reel iværksættelse af konkurrenceloven, dels en styrkelse af konkurrencenævnets institutionelle rolle og
sikring af dets uafhængighed. 

Med henblik på at nå dette mål er bestemmelserne vedrørende efterfølgende anmeldelse af fusioner
blevet ophævet, mens grænserne for forudgående anmeldelse er blevet hævet. En planlagt fusion er
således underlagt proceduren med forudgående anmeldelse, når:

a) andelen af det produkt- eller tjenesteydelsesmarked, der er berørt af fusionen, på det græske marked
eller under hensyn til de pågældende varer eller tjenesteydelsers særlige karakteristika på en væsentlig
del af dette marked, repræsenterer mindst 35 % af den samlede omsætning af de varer eller
tjenesteydelser, der anses for identiske ud fra deres karakteristika, pris og anvendelsesformål, eller

b) de deltagende virksomheder har en samlet omsætning på det græske marked, hvis værdi i GRD svarer
til 150 mio. EUR eller derover, og mindst to af de deltagende virksomheder i Grækenland hver især
har en omsætning, hvis værdi i GRD svarer til 15 mio. EUR eller derover.

Formålet med at hæve tærskelværdierne var at korrigere en situation, der var opstået med indførelsen i
1995 af bestemmelser om fusionskontrol, som fastsatte meget lave omsætningstærskler for pligten til
forudgående og efterfølgende anmeldelse af fusioner. Den akkumulerede arbejdsmængde hindrede
konkurrencenævnet i at udføre sit arbejde tilfredsstillende; den havde således ikke kapacitet til at
foretage en ordentlig behandling af aftaler, der indebærer horisontale og vertikale konkurrencebe-
grænsninger og misbrug af dominerende stilling. 

Af samme grund blev bestemmelsen om misbrug af økonomisk afhængighed ophævet, idet størstedelen
af de hidtil behandlede sager var af civilretlig, og ikke handelsretlig, karakter.

Den nye lov bestemmer desuden — i lighed med fællesskabsbestemmelserne om fusionskontrol — at
oprettelsen af et joint venture, som varigt udfører en selvstændig økonomisk enheds funktioner, udgør en
fusion. Hvis oprettelsen af et joint venture medfører koordinering af konkurrenceadfærden, undersøges
denne efter artikel 1 i lov nr. 703/77.

På kartelområdet er bestemmelsen om, at aftaler skal være anmeldt inden for tredive (30) dage for at
blive omfattet af en individuel fritagelse, blevet ændret. Den gælder herefter ikke:

— for aftaler eller en samordnet praksis, der indgås mellem to eller flere virksomheder, der, hvad
aftalen angår, befinder sig på forskellige niveauer i produktions- eller distributionskæden, og som
omhandler betingelserne for parternes køb, salg eller videresalg af visse varer eller tjenesteydelser

— når der heri kun deltager to virksomheder, og de pågældende aftaler alene pålægger erhververen
eller brugeren af industrielle ejendomsrettigheder — navnlig patent-, brugsmønster-, mønster- eller
varemærkerettigheder eller den berettigede part i aftaler om overdragelse af eller koncession på
fremstillingsmetoder eller viden om brugen og anvendelsen af fabrikationstekniske fremgangsmå-
der, begrænsninger i udøvelsen af deres rettigheder.
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Med lovændringen, der også har til formål at styrke konkurrencenævnets institutionelle rolle og sikre
dets uafhængighed, får denne en uafhængig finansieringskilde. Der lægges således en afgift på 0,001 på
kapitalforøgelser og på nyoprettede selskabers kapital. Endvidere er konkurrencenævnets beføjelser
blevet udvidet, således at det kan afgive udtalelse på eget initiativ. Parlamentet høres om udnævnelsen af
formanden, hvilket giver denne større legitimitet og uafhængighed. Personaleloftet er blevet hævet fra
40  til 80. Der er indført en bestemmelse om samarbejde mellem konkurrencenævnet og de andre
regulerende organer.

Irland

Der skete ikke noget nyt på lovgivningsområdet i Irland i perioden 1. januar — 31. december 2000. 

Competition & Mergers Review Group, der er udpeget af regeringen, offentliggjorde sin endelige rapport
om fremtidsperspektiverne for den irske konkurrencepolitik i marts 2000. Erhvervs- og
arbejdsministeren er i øjeblikket ved at udarbejde lovgivningsforslag på grundlag af rapporten, og
forslagene forventes offentliggjort i 2001. Rapporten kan rekvireres hos »Government Publications Sales
Office, Dublin 2«.

Luxembourg

Økonomiministeriet er ved at lægge sidste hånd på lovforslaget om en fuldstændig omarbejdning af den
ændrede lov af 17. juni 1970 om konkurrencebegrænsende forretningspraksis. Moderniseringen af den
luxembourgske konkurrenceret skaber grundlag for den nye konkurrencemyndigheds anvendelse af
fællesskabsretten og tager højde for princippet om decentralisering, som omhandlet i Rådets forslag om
gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, som ændrer forordning (EØF)
nr.°1917/68, (EØF) nr.°2988/74, (EØF) nr.°4056/86 og (EØF) nr.°3975/87. Forslaget til forordning
indebærer betydelige tilpasninger af den luxembourgske ret, hvilket forklarer, at reformforslaget er
blevet en del forsinket. 

Nederlandene

Finans- og forsikringssektoren

Undtagelsesbestemmelsen vedrørende fusionskontrol i finans- og forsikringssektoren blev ophævet den
1. januar 2000. Fra og med denne dato er også fusioner, hvori der ikke deltager andre virksomheder end
kreditinstitutter, finansinstitutioner og forsikringsselskaber, omfattet af fusionskontrol i henhold til
konkurrenceloven, hvis de opfylder omsætningskriterierne og ikke er omfattet af Europa-Kommissionens
kontrol. Endvidere har Nederlandsche Bank, konkurrencemyndigheden (NMa) og forsikringstilsynet (i
samarbejde med økonomiministeriet og finansministeriet) udarbejdet en protokol om undersøgelse af
fusioner i finanssektoren i forbindelse med hastesager.

Energisektoren

Loven om gassektoren trådte i kraft den 10. august 2000. Denne lov gennemføres i fællesskab af DTe
(tjeneste med ansvar for gennemførelse og tilsyn i energisektoren) og NMa. DTe er primært ansvarlig for
gennemførelsen og tilsynet med loven om gassektoren, mens NMa har til opgave at løse eventuelle
konflikter i forbindelse med forhandlingerne om adgang til gastransportnettet, takstforhøjelser og de af
DTe fastsatte vejledende principper.
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Det Forenede Kongerige

Konkurrenceloven fra 1998 blev fuldstændigt gennemført pr. 1. marts 2000. Denne lov styrker den
britiske konkurrencelovgivning ved at erstatte en stor del af den nuværende ordning med forbud (kapitel
I og II), der er baseret på artikel 81 og 82 EF. Den nye lovs forbudsbestemmelser erstatter loven fra 1976
om konkurrencebegrænsende forretningspraksis, loven fra 1976 om videresalgspriser samt en væsentlig
del af konkurrenceloven fra 1980. Konkurrencemyndigheden (Office of Fair Trading) har iværksat et
omfattende program, der skal informere virksomhederne om virkningerne af den nye lov, bl.a. via
offentliggørelse af en række retningslinjer. Alle de hidtil offentliggjorte retningslinjer kan rekvireres hos
Office of Fair Trading eller findes på dets hjemmeside på adressen www.oft.gov.uk

Med konkurrenceloven fra 1998 får generaldirektøren for den britiske konkurrencemyndighed tillagt
øgede undersøgelses- og gennemførelsesbeføjelser, herunder beføjelser til at idømme bøder og træffe
foreløbige forholdsregler. Konkurrencemyndigheden har desuden indført en ordning, hvorefter en
virksomhed kan indrømmes bødefritagelse eller bødenedsættelse, hvis den fremsender oplysninger om
de karteller, den deltager i. 

Bestemmelserne vedrørende monopoler i loven om loyal forretningspraksis fra 1973 vil fortsat gælde
sideløbende med bestemmelserne i konkurrenceloven fra 1998, og siden den 1. april 1999 har
generaldirektøren haft mere vidtrækkende undersøgelsesbeføjelser i monopolsager. Dette betyder dog
ikke, at både forbudsbestemmelserne i konkurrenceloven fra 1998 og de stadig gældende
monopolbestemmelser i loven om loyal forretningspraksis fra 1973 vil blive bragt i anvendelse på de
samme sager. En formodet overtrædelse af et af forbuddene i loven fra 1998 vil normalt ikke blive
undersøgt i lyset af monopolbestemmelserne i loven om loyal forretningspraksis fra 1973.

Konkurrencenævnet (»Competition Commission«), som erstattede Monopolies and Mergers
Commission i 1999, vil fortsat undersøge monopol- og fusionssager, der falder ind under loven om loyal
forretningspraksis fra 1973. Det vil desuden fungere som appelinstans for afgørelser truffet i medfør af
konkurrenceloven fra 1998 af generaldirektøren for konkurrencemyndigheden og de respektive
kontrolenheder for telekommunikation, gas og elektricitet, vand og sanitet og jernbanetransport, som
råder over parallelle beføjelser i medfør af denne lov. Dommer Sir Christopher Bellamy, QC, som før
udøvede sit embede i Retten i Første Instans, er blevet udnævnt til præsident for konkurrencenævnets
appeldomstol.

Et af formålene med den nye konkurrencelov fra 1998 var så vidt muligt at bringe de nationale
konkurrenceregler i overensstemmelse med EU-lovgivningen. I lovens artikel 60 er der således fastsat
visse principper, der skal følges af generaldirektøren, de sektorspecifikke kontrolenheder og de britiske
domstole ved deres sagsbehandling i konkurrencespørgsmål, med henblik på så vidt muligt at sikre
overensstemmelse med principperne i EF-traktaten og Fællesskabets retspraksis. De skal ligeledes tage
hensyn til alle Europa-Kommissionens afgørelser og erklæringer. Forpligtelsen til at tilstræbe
overensstemmelse med principperne i traktaten og Fællesskabets retspraksis gælder kun i det omfang, det
er muligt, og under hensyn til eventuelle forskelle mellem de pågældende bestemmelser; målene for det
indre marked ville således være grundløse for de nationale forbudsbestemmelser.

Aftaler, der er omfattet af en EU-gruppefritagelse (eller som ville være omfattet heraf, hvis de påvirkede
handelen mellem medlemsstater) opnår automatisk »en parallel fritagelse« i medfør af konkurrenceloven
fra 1998. Denne lov giver desuden mulighed for at meddele individuel fritagelse for anmeldte aftaler og
at vedtage britiske gruppefritagelser. Individuelle fritagelser, der er meddelt på grundlag af
bestemmelserne i kapitel I, kan få virkning før datoen for deres meddelelse. Betingelserne for meddelelse
af individuel fritagelse er identiske med betingelserne i artikel 81, stk. 3, EF.
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Aftaler eller praksis, som kan rejse konkurrenceproblemer, kan anmeldes til Office of Fair Trading med
henblik på 1) konsultation eller 2) afgørelse i lyset af forbuddene i kapitel I og II efter formular N
(svarende til formular A/B). Ved konsultation erlægges 5 GBP (ca. 8,4 EUR) og ved afgørelse 13 GBP
(ca. 21,8 EUR). Procedurerne for generaldirektørens behandling af anmodninger om konsultation
henholdsvis afgørelse er fastsat i procedurereglerne (SI 2000/293). 

Konkurrenceloven fra 1998 har ingen direkte virkninger for den britiske fusionslovgivning. Fusioner vil
fortsat blive vurderet på grundlag af de relevante bestemmelser i loven om loyal forretningspraksis fra
1973. Aftaler, der fører til fusioner, som omhandlet i ovennævnte lov fra 1973, er normalt udelukket fra
anvendelsesområdet for bestemmelserne i konkurrenceloven fra 1998, og det samme gælder for
konkurrencebegrænsninger, der betragtes som accessoriske til sådanne aftaler. 

I oktober 2000 offentliggjorde regeringen et nyt høringsdokument om reformen af fusionslovgivningen.
Den har udtalt, at hvis Parlamentets tidsplan tillader det, vil der blive vedtaget lovbestemmelser, som
overdrager ansvaret for at træffe afgørelse i fusionssager til de uafhængige konkurrencemyndigheder
(Office of Fair Trading og konkurrencenævnet), et ansvar, der i dag påhviler erhvervsministeren.
Konkurrencemyndighederne vil træffe afgørelse på grundlag af et konkurrencekriterium og ikke som nu
på grundlag af kriteriet om den almene interesse; den nuværende ansvarsfordeling mellem de to instanser
vil blive opretholdt, således at Office of Fair Traiding fortsat forestår fase 1-undersøgelser og
konkurrencenævnet fase 2-undersøgelser. Undersøgelsesfristen vil så vidt muligt blive afkortet.
Ministeren har meddelt, at han i afventning af den nye lovgivning principielt vil rette sig efter
generaldirektørens udtalelse vedrørende henvisning af fusionssager til konkurrencenævnet.

Sverige

Nye bestemmelser om kontrol med virksomhedsovertagelser trådte i kraft den 1. april 2000. Det betyder,
at den konkurrenceretlige undersøgelse af virksomhedsovertagelser og andre former for fusion nu
baseres på begrebet fusion som defineret i fællesskabsretten. Betingelserne for at gøre indsigelse mod
fusioner med negative virkninger for konkurrencen er ligeledes blevet harmoniseret med EU-reglerne.

Med henblik på at gøre konkurrenceovervågningen mere effektiv på de i stigende grad internationale
markeder har konkurrencemyndigheden (Konkurrensverket) siden den 1. januar 2001 haft beføjelse til
direkte anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 81 og 82, dvs. forbuddet mod
konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling. Konkurrencemyndigheden har
ligeledes fået beføjelse til at meddele ikke-indsigelse i henhold til artikel 81 og 82 i sager, hvor Sverige
er særligt berørt.

Der er tilføjet en bestemmelse i konkurrenceloven, der øger muligheden for at afsløre og fjerne
konkurrencebegrænsninger. I henhold til denne bestemmelse skal der ved bødefastsættelsen tages hensyn
til, om den pågældende virksomhed ved sit samarbejde har bidraget afgørende til undersøgelsen af sin
egen overtrædelse. Endvidere er undtagelsesbestemmelsen for landbruget i konkurrenceloven blevet
udvidet, og en ny undtagelse er blevet indført for visse aftaler indgået mellem taxavirksomheder, der er
sammensluttet under en kaldecentral. 

Regeringen har vedtaget en ny bestemmelse om gruppefritagelse for aftaler mellem leverandører og
videreforhandlere, såkaldte vertikale aftaler, for så vidt angår betingelserne for køb, salg og videresalg af
visse varer og tjenesteydelser. Denne fritagelse, hvis princip svarer til fællesskabsrettens gældende
bestemmelser, erstatter de tidligere regler om franchiseaftaler, eneforhandlingsaftaler, eksklusive
købsaftaler og frivillige kæder. Den nye gruppefritagelse gælder til og med den 31. december 2005.
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Regeringen pålagde i 2000 en statslig undersøger at analysere nogle af konkurrencemyndighedens
forslag til styrkelse af konkurrencelovgivningen, bl.a. nedsættelse af bøder for virksomheder, som
afslører konkurrencebegrænsninger, og strafferetlig status til forbudsreglerne i konkurrenceloven.

B — De nationale myndigheders anvendelse af EU’s konkurrenceregler

Tyskland

Forbundskartelkontoret anvendte EU’s konkurrenceregler én gang i 2000. I forbindelse med en
procedure vedrørende nægtelse af adgang til bilterminalanlægget i Bremerhafen, meddelte forbundskar-
telkontoret ved skrivelse af 15. maj 2000 Bremer Largerhausgesellschaft Automobile Logistics
GmbH & Co. (BLG), at denne adfærd var i strid med både EF-traktatens artikel 82 og konkurrencelovens
artikel 19, stk. 4, som forbyder misbrug af dominerende stilling. Forbundskartelkontoret havde modtaget
klager fra stevedorevirksomheder, som ønskede at varetage omladning i Bremerhafen havn i forbindelse
med import og eksport af biler. BLG tilkendegav, at det var indstillet på at garantere stevedorevirk-
somhederne adgang til infrastrukturanlæggene. Efter en mundtlig procedure den 30. oktober 2000
pålagde forbundskartelkontoret BLG at gennemføre dette tilsagn og opfylde visse betingelser.

I den omhandlede periode har appeldomstolen i Düsseldorf (»Oberlandesgericht Düsseldorf«) og
appeldomstolen i Berlin (»Kammergericht Berlin«) i alt truffet tre afgørelser vedrørende anvendelse af
EU-konkurrencereglerne.

a) Ved afgørelse af 2. august 2000 annullerede appeldomstolen i Düsseldorf på grund af manglende
præcisering forbundskartelkontorets afgørelse af 21. december 1999 i en sag vedrørende adgang til
havneanlæggene i Puttgarden. Forbundskartelkontoret havde i medfør af konkurrencelovens
artikel 19, stk. 4, og artikel 82 EF forbudt Scandlines Deutschland GmbH at nægte to konkurrerende
færgeselskaber adgang til at benytte havneanlæggene mod et rimeligt vederlag. Ifølge appeldomstolen
skulle navnlig det vage begreb »rimeligt vederlag« have været præciseret i afgørelsen. Da der ikke
blev givet tilladelse til kassationsappel, har forbundskartelkontoret anlagt sag til prøvelse af afslaget
på at tillade kassationsappel (Nichtzulassungsbeschwerde).

b) I en procedure vedrørende samarbejde mellem Nordzucker AG og Union Zucker Südhannover GmbH
om fælles markedsføring af roesukker, som fremstilles af de deltagende virksomheder, har
appeldomstolen i Berlin pålagt forbundskartelkontoret at give en mere præcis begrundelse for
afgrænsningen af det relevante marked og for samarbejdets væsentlige indvirkning på handelen
mellem medlemsstater. Den 18. marts 1999 havde forbundskartelkontoret på grund af misbrug af
dominerende stilling fra joint venture-virksomheden Nordzucker GmbH & Co. KG’s side forbudt
samarbejdet i medfør af artikel 81, stk. 1, EF, og konkurrencelovens artikel 1, sammenholdt med
artikel 28, stk. 1, første punktum, samt artikel 28, stk. 4, sammenholdt med artikel 12, stk. 1. 

c) Ved afgørelse af 7. juni 2000 afviste appeldomstolen i Düsseldorf en appel iværksat af
CardioClinic Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH over for forbundskartelkontorets afgørelse af
22. februar 2000 om ikke at efterkomme anmodningen om indledning af en administrativ procedure
vedrørende kartelaftaler i henhold til artikel 1 i konkurrenceloven og artikel 81 og 82 EF mod en
række sygekasser. Forbundskartelkontoret havde begrundet sit afslag med, at der allerede var iværksat
en retsundersøgelse, og at spørgsmålet om konkurrencelovens anvendelighed efter ikrafttrædelsen af
artikel 69 i afsnit 5 i den tyske sociallov, endnu ikke var afklaret. Appeldomstolen fastslog bl.a., at
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forbundskartelkontoret havde skønsbeføjelse med hensyn til anvendelsen af EF-traktatens artikel 81
og 82. CardioClinic har anlagt sag til prøvelse af afslaget på at tillade kassationsappel.

Østrig

Energiforsyning Niederösterreich/Wienstrom

De to selskaber, som tidligere havde monopol på produktion og distribution af elektricitet i Wien og
Niederösterreich, anmodede karteldomstolen om at afgøre, om det joint venture, de havde oprettet inden
for rammerne af liberaliseringen af sektoren med henblik på betjening af privilegerede kunder, udgjorde
en kartelaftale. Dette blev bekræftet af Domstolen, som dog samtidig fastslog, at aftalen holdt sig inden
for bagatelgrænsen.

Österreichische Post/feibra 

Denne sag vedrørende overtagelse af kontrol drejede sig om omdeling af uadresseret reklamemateriale;
tvisten drejede sig om en præcis afgrænsning af markedet, og Republikken Østrig indbragte på økonomi-
og arbejdsministeriets initiativ spørgsmålet for karteldomstolen. Denne fastslog, at det relevante marked
var markedet for omdeling af reklamemateriale, men at det ikke omfattede tryksager og annoncer, bl.a. af
leaflet-typen. Fusionen blev ikke forbudt, selv om der forelå en dominerende stilling, fordi den var
nødvendig for, at det østrigske postvæsen fremover kunne klare den udenlandske konkurrence
(artikel 42, stk. 3 Z 3 Kart G — opretholdelse af international konkurrencedygtighed). En forudsætning
for gennemførelsen af denne afgørelse var, at en række betingelser var opfyldt, herunder opretholdelse af
feibra’s retlige selvstændighed indtil udgangen af 2005 og ikke-diskrimination af de øvrige
reklamedistributører, som benytter sig af postvæsenets tjenester.

Spar/Meinl

Østrigs næststørste levnedsmiddeldetailhandelskæde anmeldte overtagelsen af de 93 Meinl-filialer, som
REWE ikke måtte overtage. Efter at karteldomstolen havde meddelt, at den agtede at indlede en
procedure på eget initiativ, tilbød overtageren at videresælge flere filialer, som i modsat fald ville have
medført for stor koncentration på regionalt plan. Dette tilsagn fjernede de sidste konkurrenceretlige
betænkeligheder i forbindelse med overtagelsen.

Belgien

I 2000 traf konkurrencerådet ingen afgørelse i henhold til artikel 81, stk. 1, og artikel 82.

Danmark

Fusioner før den 1. oktober 2000

Konkurrencestyrelsen har ved flere lejligheder behandlet fusioner med henblik på at kunne vurdere, om
styrelsen skulle anbefale erhvervsministeren at sende sagen til Europa-Kommissionen. Det skete bl.a. i
forbindelse med den planlagte fusion mellem den danske mejerikoncern MD Foods og den svenske
mejerikoncern Arla. Efter at MD Foods havde afgivet forskellige tilsagn om bl.a. frasalg af et mejeri,
fandt Konkurrencestyrelsen, at de afgivne tilsagn opvejede de negative følger for den potentielle
konkurrence, og erhvervsministeren besluttede derfor, at fusionen ikke skulle sendes til vurdering i
Europa-Kommissionen.
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Konkurrencestyrelsen har ligeledes vurderet Carlsberg’s oprindelige tilbud på at overtage Albani. Denne
overtagelse blev dog ikke til noget, fordi Bryggerigruppen senere afgav et højere tilbud, og det blev
derfor Bryggerigruppen, som endte med at overtage Albani. 

Fusioner efter den 1. oktober 2000

Konkurrencerådet har i overensstemmelse med de nye regler om fusionskontrol godkendt en planlagt
fusion mellem Danske Bank og RealDanmark. Godkendelsen var dog betinget af, at Danske Bank
gennemførte en række tilsagn, som sikrer, at konkurrencen i den finansielle sektor ikke forringes.

Bogbranchen og faste priser

Den danske bogbranche har siden 1956 haft en dispensation til at håndhæve faste detailpriser på danske
bøger. Dispensationen var dog begrænset til kun at gælde for detailsalget i udgivelsesåret og det
efterfølgende kalenderår. Dispensationen er blevet videreført under de forskellige konkurrencelove. 

I 2000 traf konkurrencerådet afgørelse om at videreføre dispensationen, idet det dog bl.a. blev præciseret,
at forlagene ikke længere skulle være forpligtet til at sætte faste priser, og at fastprisperioden ikke kunne
forlænges ved nye oplag eller udgaver. Denne sidste præcisering blev ophævet af Konkurrencean-
kenævnet, som var enig med bogbranchen i, at dispensationen til branchens fastprisordning angik
»danske bøger«. Det indebærer, at fastprisordningen også gælder ved nye oplag eller udgaver.

Benzinpriserne i Danmark

Konkurrencestyrelsen har sammen med Forbrugerstyrelsen og skatteministeriet undersøgt de danske
priser på benzin, diesel og fyringsgasolie. Undersøgelsen viser, at de store olieselskabers listepriser på
benzin, diesel og fyringsgasolie er ens i Danmark, og at langt størstedelen af olieselskaberne yder rabat
og bonus, som har den ulempe, at de gør markedet uigennemsigtigt for forbrugerne. Der er dog ikke
fundet tegn på, at olieselskabernes praksis er i strid med konkurrenceloven, men der er klare tegn på, at
konkurrencen ikke fungerer godt nok. Gennemsigtigheden vil ifølge rapporten kunne fremmes ved at
oprette en hjemmeside på Internettet, der rummer oplysninger om rabatter samt dagligt opdaterede priser
fra olieselskaberne.

Rapport om betalingskort

Konkurrencerådet har i en rapport gjort status over konkurrencesituationen på det danske marked for
betalingskort. Rapporten er et led i opfølgningen på den ændring af betalingskortloven, som blev
vedtaget i 1999, og som betød, at der blev åbnet for betaling med Dankortet på Internettet. Rapporten,
som drager paralleller til udlandet, konkluderer:

Der er indtil den 1. april 2000 ikke sket væsentlige ændringer i konkurrenceforholdene på markedet for
betalingskort.

Brug af betalingskort i e-handelen er stigende, men kort anvendes endnu kun i en mindre del af denne
handel.

Den danske e-handel ligger på et ret lavt niveau sammenlignet med f.eks. Sverige og USA, men dog ikke
så langt fra lande som Norge og Finland.

Danmark ligger ikke først med at indføre ny teknologi — især chipteknologi — på området.



ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I MEDLEMSSTATERNE 333

KONK. BERETN. 2000

De danske priser for brug af betalingskort ligger lavt i forhold til udlandet. Det tyder på, at Danmark har
et effektivt marked for betalingskort.

Betalingskort er meget udbredt i Danmark. Næsten hver eneste voksne dansker har et Dankort, og den
typiske kortindehaver har mere end ét betalingskort.

Danskerne er blandt dem i Europa, der bruger betalingskort mest — mindst en gang om ugen — mens
gennemsnittet i undersøgelsens lande er under to gange om måneden. Det hænger bl.a. sammen med, at
forbrugerne ikke skal betale for benyttelse af Dankortet.

Sport i TV

Konkurrencerådet har også offentliggjort en rapport om »Sport i TV«. Rapporten skal ses på baggrund af
de meget kraftige prisstigninger på tv-rettigheder på store sportsbegivenheder i de senere år. Rapporten
indeholder følgende konkurrenceretlige anbefalinger:

Der skal være en klar adskillelse af sports- og erhvervsaktiviteter. Der bør ikke ydes offentlige tilskud til
sportsklubbernes erhvervsaktiviteter.

Omfordeling af indtægter fra eliteklubber til breddeidræt kan være acceptabel, men den må ikke forvride
konkurrencen.

Sportens egen regulering bør tage hensyn til, at topidrætsfolkene og -klubberne skal kunne konkurrere
internationalt. 

Rettigheder til tv-udsendelser skal udbydes med passende mellemrum til alle interesserede på lige vilkår.

Sportsbegivenheder, der er national ejendom, skal kunne ses af hele befolkningen, men ingen tv-stationer
må afskæres fra at erhverve rettigheder.

Spanien

Fusionskontrol

Den 23. juli 1999 anmodede de spanske myndigheder for første gang om anvendelse af artikel 9 i Rådets
forordning (EØF) nr. 4064/89 i forbindelse med sag IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo. Ved beslutning af
17. august overgav Kommissionen sagen til de spanske myndigheder.

Den 5. oktober 1999 modtog Kommissionen anmeldelse af en fusion, hvorved Carrefour ville overtage
kontrollen med Promodès. Den 17. december 1999 anmodede økonomi- og finansministeriet ved
konkurrencenævnets mellemkomst og i henhold til artikel 9, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr.°4064/89
om delvis henvisning af sagen til de nationale myndigheder for så vidt angår et vist antal
markedssegmenter og lokale markeder i sektoren for dagligvaredetailhandel i selvbetjeningsforretninger
beliggende på det spanske territorium, med henblik på anvendelse af den spanske konkurrencelovgivning.
Den 25. januar 2000 vedtog Kommissionen en beslutning i Carrefour/Promodès-sagen, hvori den
vurderede, at det var hensigtsmæssigt at sende sagen til de kompetente spanske myndigheder, for så vidt
angår dagligvaredetailhandelen i de områder, der var nævnt i anmodningen.
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Konkurrencebegrænsende praksis

Det eneste nye på dette område er konkurrencedomstolens afgørelse i sag 465/99 vedrørende intellektuel
ophavsret (for audiovisuelle værker og optagelser). Domstolen fastslog, at EGEDA (Entidad de Gestión
de Derechos de los Productores Audiovisuales — selskab, der forvalter ophavsrettigheder for
producenter af audiovisuelle værker), AISGE (Actores Intérpretes Sociedad de Gestión de España —
selskab, der forvalter ophavsrettigheder for skuespillere) og AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes
Sociedad de Gestión de España — selskab, der forvalter ophavsrettigheder for udøvende kunstnere),
misbrugte deres dominerende stilling inden for forvaltning af intellektuelle ophavsrettigheder i strid med
artikel 6 i konkurrencelov nr. 16/89 og artikel 82 EF. Den konkurrencestridige praksis bestod i at
pålægge hoteller og restaurationer — individuelt og kollektivt — urimelige takster for anvendelse af tv-
apparater i hotellerne. Domstolen idømte bøder på op til 45 mio. ESP (270 000 EUR).

Finland

Beslutninger truffet af de finske konkurrencemyndigheder tager hensyn til fællesskabsreglerne ikke
alene som umiddelbart anvendelig ret, men også som fortolkningselement. Således behandlede
konkurrencerådet (Kilpailuneuvosto) i den nedenfor beskrevne sag vedrørende rundtømmer forholdet
mellem den finske konkurrencelovgivning og EU’s konkurrenceregler. I det følgende beskrives andre
afgørelser, der er vedtaget på grundlag af den nationale lovgivning, og som er interessante set i forhold til
EU’s konkurrenceregler.

Konkurrencerådet udtalte sig ved afgørelse af 29.11.2000 om en anmodning om fritagelse, som Maa- ja
metsätaloustuottajien Keskusliitto ry (MTK) (centralforbundet af landbrugs- og skovbrugsproducenter)
havde indgivet for en aftale om samarbejde med skovejere om handel med rundtømmer. (200) Det drejede
sig om en konsultationsordning, der gav skovejerne mulighed for at indgå aftaler med skovdriftsvirk-
somhederne om prisoverslag forud for forhandlingerne. Konkurrencerådet afviste MTK’s appel af
konkurrencemyndighedens (Kilpailuvirasto) negative afgørelse, der var begrundet i, at det ikke var
påvist, at et sådant samarbejde forbedrede effektiviteten i sektoren for handel med træ. Med denne
afgørelse bringes et mangeårigt generelt forhandlingssystem til ophør.

Konkurrencerådet vedtog den 14.12.2000 en afgørelse i en sag, hvor Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys
(PHP) havde indrømmet prisnedslag (201). Efter indledningsvis at have konstateret, at teleselskabet PHP
havde en dominerende stilling inden for lokale fastnetteletjenester, fandt konkurrencerådet, at
virksomhedens prisnedslag svarede til en loyalitetsrabat, og at den kunne have en afhængighedsskabende
effekt. I afgørelsen konstateres det, at andelsvirksomhed og princippet om intern medbestemmelse ikke
bemyndiger til misbrug af en dominerende stilling, og at en sådan virksomhed såvel som den yderligere
godtgørelse til kunderne, som også er medlemmer, skal tilrettelægges på en måde, der ikke medfører
forbudte eller negative konkurrencebegrænsninger. Konkurrencerådet pålagde PHP at bringe denne
praksis til ophør og fastsatte en tvangsbøde på 2 000 000 FIM. Der blev ikke pålagt andre former for
bøde.

Konkurrencemyndigheden fandt i sin afgørelse af 12.1.2000, at Radiolinja og Sonera hverken hver
især eller tilsammen havde en dominerende stilling på området indenlandske mobile radiokommunika-
tionstjenester. I forbindelse med undersøgelsen fandt konkurrencemyndigheden heller ikke belæg for,
at Sonera’s takster for indenlandsk roaming havde negative følger for konkurrencen. Anmodningen i

¥200∂ De tidligere faser i denne sag er behandlet i beretningerne om konkurrencepolitikken fra 1998 og 1999.
¥201∂ Denne sag er ligeledes behandlet i konkurrenceberetningen 1999.
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denne sag kom fra Telia Finland Oy, som appellerede konkurrencemyndighedens afgørelse til
konkurrencerådet. (202)

I 2000 blev der udøvet kontrol med virksomhedsovertagelser i otte tilfælde. Transaktionen blev
annulleret i to tilfælde. Det ene var en betinget afgørelse fra konkurrencerådet (203) vedrørende de
aktiviteter på markedet for elektronisk kommunikation, der udøvedes af Sonera og af Digita, en afdeling
af den finske statsradiofoni (YLE); det andet tilfælde drejede sig om en overtagelse mellem
søtransportvirksomhederne Finnlines og Transfennica, som imidlertid blev annulleret i forbindelse med
kontraktforhandlingerne. To beslutninger, der var betinget af gennemførelsen af visse tilsagn, havde til
formål at hindre, at der skabtes en fælles dominerende stilling (204). Beslutningerne byggede på dette
punkt på de vurderingskriterier, der var fastsat i den finske førsteinstansrets domme. 

Frankrig

Karteller og misbrug af dominerende stilling

På kartelområdet har konkurrencerådet kun anvendt EU’s konkurrenceret i en enkelt sag, som drejede sig
om praksis i frugt- og grøntsagssektoren. Konkurrencerådet fandt, at Coordination Rurale du Lot et
Garonne havde overtrådt bestemmelserne i artikel 7 i anordningen af 1. december 1986 samt artikel 81
EF ved bl.a. at have boykottet importerede jordbær fra Spanien og pålagde en bøde på 150 000 FRF.
L’Association Syndicale Coordination Rurale har anlagt annullationssøgsmål over for denne afgørelse
med den begrundelse, at den var blevet forvekslet med en anden juridisk person, Association
Coordination Rurale. Appeldomstolen i Paris ændrede konkurrencerådets afgørelse og frikendte
Association Syndicale Coordination Rurale.

I en afgørelse vedrørende Port Autonome de Paris fandt konkurrencerådet, at en sag, der var anlagt af
Société d’activités et de réalisations d’aménagements d’entrepôts et de locaux divers (SERAEL) måtte
afvises, idet den omhandlede praksis indebar offentligretlige prærogativer og henhørte under
administrative jurisdiktioner. SERAEL gjorde gældende, at en pludselig, voldsom forhøjelse af afgiften
udgjorde et misbrug af dominerende stilling i strid med artikel 8 i anordningen fra 1986 og artikel 82 EF,
og at Port Autonome de Paris havde anvendt urimeligt lave priser, som omhandlet i artikel 10, stk. 1, i
anordningen fra 1986.

I 2000 idømte konkurrencerådet ti af de største franske bankvirksomheder (herunder Caisse Nationale du
Crédit Agricole, BNP, Société Générale, Crédit Lyonnais og Crédit Mutuel) den hidtil største bøde for
kartelvirksomhed, der havde til formål at begrænse og endog hindre konkurrencen inden for området
omlægning af boliglån. Det samlede bødebeløb var på 1,144 mia. FRF.

Fusioner

Artikel 9 i EU-forordningen blev bragt i anvendelse i forbindelse med Carrefour/Promodès-. sagen. Den
25. januar 2000 besluttede Kommissionen at overgive undersøgelsen på lokalt plan af en del af den
planlagte fusion mellem selskaberne Carrefour og Promodès til de franske (og spanske) myndigheder og
godkendte på visse betingelser (afståelse af Carrefour’s kapitalinteresser i Cora til en eller flere

¥202∂ Jf. ligeledes konkurrenceberetningen 1999. Denne sag er i øjeblikket til behandling i konkurrencerådet. 
¥203∂ Forslag af 17.4.2000 fra det nationale konkurrencekontor (1010/81/99) og konkurrencerådets afgørelse af 10.7.2000000

(53/690/2000).
¥204∂ Virksomhedsovertagelse mellem rejsebureauerne Fritidsresor og Finnmatkat (5.4.2000, 1076/81/99), og i

bryggerisektoren mellem det danske selskab Carlsberg og det norske selskab Orkla (2.1.2001, 573/81/00).
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konkurrenter for at modvirke den dominerende stilling på forsyningsmarkedet), de øvrige aspekter af
fusionen. De franske konkurrencemyndigheder havde den 20. december 1999 anmodet om anvendelse af
artikel 9 i EU-fusionsforordningen med henblik på en undersøgelse af 99 lokale markeder, hvor der
mentes at kunne opstå konkurrencemæssige problemer. Ved beslutning af 5. juli 2000 og efter udtalelse
fra konkurrencerådet godkendte økonomiministeren transaktionen på betingelse af, at selskabet
Carrefour afgav visse tilsagn (frasalg af supermarkeder og hypermarkeder i de områder, hvor Carrefour
havde en dominerende stilling på markedet for dagligvaredetailhandel).

Grækenland

Der er ingen eksempler på direkte anvendelse af EU-konkurrencebestemmelserne i konkurrencemyn-
dighedens afgørelser i den omhandlede periode.

Irland

Konkurrencemyndigheden i Dublin har ikke beføjelse til at anvende EU-konkurrenceretten.

Det er ikke konkurrencemyndigheden, men erhvervs- og arbejdsministeren, der er den kompetente
myndighed i henhold til Rådets forordninger fra 1962 og 1989.

Den irske konkurrencemyndighed opnåede sin første strafferetlige dom i 2000. Konkurrencemyn-
digheden retsforfulgte et olieselskab for prisaftaler på grundlag af konkurrenceloven fra 1996 (som
ændrer den tidligere lov); selskabet blev kendt skyldig i to anklagepunkter. 

Italien

Inden for rammerne af den decentrale anvendelse af artikel 81, stk. 1, og artikel 82 EF har konkurrence-
og markedsmyndigheden de beføjelser, som den, i overensstemmelse med artikel 54 i lov nr. 52 af
6. februar 1996 har, for så vidt angår gennemførelsen af den italienske konkurrencelovgivning. I 2000
afsluttede den tre undersøgelsesprocedurer (Consorzio Industrie Fiammiferi, Stream/Telepiù, Aeroporti
di Roma — takster for groundhandling), der var indledt på grundlag af EU-konkurrencereglerne.

1. I proceduren vedrørende Consorzio Industrie Fiammiferi fandt konkurrencemyndigheden, at
eksistensen af Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), hvori deltager samtlige italienske
tændstikproducenter, var i strid med artikel 3, litra g), artikel 10 og artikel 81, stk. 1, EF. Den fandt
navnlig, at selve konsortiets drift udgjorde en metode til at opretholde en horisontal struktur mellem de
erhvervsdrivende i sektoren, som reelt har hindret nye virksomheders markedsadgang såvel som
omstrukturering af allerede eksisterende virksomheder på trods af markedsudviklingen, der er
karakteriseret ved gennemgribende forandringer. De nationale bestemmelser, som har muliggjort
oprettelsen af konsortiet, har følgelig skabt en konkurrencebegrænsende ramme, og CIF har under
udnyttelse af sine beføjelser til at fordele produktionen mellem de deltagende virksomheder vedtaget
beslutninger, der er i strid med artikel 81, stk. 1. Konkurrencemyndigheden fandt, at de pågældende
bestemmelser derfor skulle ophæves af en domstol og/eller af en offentlig administration i
overensstemmelse med artikel 3, litra g), og artikel 10 EF.

Konkurrencemyndigheden konstaterede desuden, at CIF’s praksis på visse områder begrænsede
konkurrencen ud over det i de gældende bestemmelser tilladte. Den fandt navnlig, at CIF og Consorzio
Nazionale Attività Economico Distributiva Integrata (CONAEDI) havde indgået en rammeaftale, som
mange indehavere af Magazzini di Generi di Monopolio (MGM) havde tilsluttet sig. Aftalen giver CIF
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eneleverandørstatus og hindrer således konkurrerende virksomheders adgang til markedet i strid med
artikel 81, stk. 1, EF.

Af de dokumenter, der er tilvejebragt under proceduren, fremgår det, at CIF i tiden efter 1994 havde
iværksat en forretningsstrategi med direkte sigte på at bevare og beskytte sin stilling på markedet. Et
vigtigt led heri var aftalen mellem CIF og Swedish Match SA (SM) om opdeling af det italienske marked,
som hindrede denne den største europæiske tændstikproducents direkte adgang til det italienske marked.
For det andet har CIF fulgt en forretningspolitik, der tog sigte på at styrke forretningsforbindelserne med
MGM’s distributionsnet ved at indgå en rammeaftale med CONAEDI for at sikre en eksklusivaftale med
denne distributionskanal.

Det samlede resultat af disse strategier (den horisontale aftale mellem CIF og SM og den vertikale aftale
CIF/CONAEDI/MGM) gjorde det muligt for CIF at hindre konkurrerende virksomheder inden for
engrossalg af tændstikker i at få adgang til markedet og at bevare mindst 90 % af markedet fire år efter, at
det italienske marked var åbnet for import. Konkurrencemyndigheden havde indledt proceduren på
grundlag af en klage fra en tysk virksomhed, som gjorde gældende, at den, selv om det havde fået
tilladelse til at markedsføre tændstikker, stødte på vanskeligheder med at komme ind på det italienske
marked for distribution af disse produkter. Den tyske virksomhed klagede især over, at visse indehavere
af MGM havde afvist at forhandle dens produkter. Konkurrencemyndigheden fandt, at de beskrevne
aftaler havde alvorlige negative virkninger for handelen inden for Fællesskabet.

2. Hvad angår proceduren vedrørende virksomhederne Stream og Telepiù, der blev indledt på
grundlag af en klage fra Stream, fandt konkurrencemyndigheden, at Telepiù i flere henseender havde
overtrådt artikel 82 EF ved at have begrænset konkurrencen på det italienske marked for betalings-tv og
uretmæssigt at have styrket sin dominerende stilling og derved at have gjort det vanskeligere og dyrere
for andre virksomheder (bl.a. fra andre EU-lande) at få adgang til markedet. Konkurrencemyndigheden
fastslog, at Telepiù har en dominerende stilling, navnlig på grundlag af den store markedsandel,
virksomheden længe har haft (hele markedet indtil udgangen af 1997, 93 % ved udgangen af 1998 og
82 % ved udgangen af september 1999), graden af vertikal integration og dens autonome handlemåde
over for konkurrenter, kunder og leverandører.

Forskellige former for praksis fra Telepiù’s side blev af konkurrencemyndigheden anset for at udgøre et
misbrug. For det første havde virksomheden overtrådt artikel 82 EF ved fra 1998, ligeledes via de af den
kontrollerede virksomheder at indgå eksklusive aftaler — gældende for en periode over tre år — om
erhvervelse af rettigheder til krypterede transmissioner af en stor del af mesterskabskampene i første og
anden division, navnlig mellem de mest populære fodboldhold. Telepiù forlængede — og fordoblede
rent faktisk — den hidtidige varighed af eksklusive rettigheder til fodboldkampe og hindrede således
konkurrencen mellem betalings-tv-selskaberne om de mest interessante udsendelser i et særligt langt
tidsrum.

Endvidere fandt konkurrencemyndigheden, at en bestemmelse i nogle af de ovennævnte aftaler af tre års
varighed eller derover var konkurrenceskadelig. Bestemmelsen gav Telepiù Spa og de af den
kontrollerede virksomheder forkøbsret til eksklusive rettigheder i perioden efter udløbet af den
oprindelige aftale. Konkurrencemyndigheden fastslog, at denne bestemmelse gav virksomheden, som i
forvejen havde en dominerende stilling, mulighed for — også efter aftalens udløb — at hindre
konkurrenter i at få adgang til de mest interessante udsendelser.

Endelig anså konkurrencemyndigheden det for misbrug af dominerende stilling i strid med artikel 82 EF, at
Telepiù, ligeledes via kontrollerede selskaber, i den aftale, der i 1996 var indgået med Stream Spa om
teknisk-kommerciel distribution via kabel-tv af programmer og fodboldpakker med mærket Telepiù, havde
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indsat bestemmelser, som bl.a. forpligtede Stream Spa til at gennemføre promotions- og reklameforan-
staltninger for disse produkter »i overensstemmelse med Telepiù-koncernens forretningspolitik« og at
kræve en pris for kabel-tv-abonnementer, der er »stort set identisk med den pris, Telepiù-koncernen kræver
for satellit-tv-programmerne og fodboldpakkerne«.

3. Hvad angår proceduren vedrørende Aeroporti di Roma — takster for groundhandling, fandt
konkurrencemyndigheden, at selskabet Aeroporti di Roma har overtrådt artikel 82 EF ved at praktisere
visse former for adfærd, der kunne begrænse adgangen til markedet for groundhandling og forvaltning af
lufthavnsinfrastrukturer i Rom-Fiumicino-lufthavnen. På grundlag af oplysninger, som blev tilvejebragt
under den indledende undersøgelse, der blev iværksat på grundlag af oplysninger fra virksomheder inden
for lufttransport og groundhandling, fastslog konkurrencemyndigheden, at den rabatordning for taksterne
for groundhandling, som Aeroporti di Roma indførte i 1998, og som var koblet sammen med værdien af
de købte ydelser og leverandøraftalernes varighed, kunne hindre konkurrenters adgang til de
tjenestemarkeder, der for nylig var blevet liberaliseret i henhold til EU-direktiv 96/67/EF.

Konkurrencemyndigheden anså det endvidere for konkurrencestridigt og ulovligt, at Aeroporti di Roma,
ved en uberettiget henholdende adfærd i 1998 hindrede selskabet Meridiana i at levere egne
forpladshandlings- og flyklargøringsydelser via det af Meridiana kontrollerede selskab Aviation Services.
Konkurrencemyndigheden fandt, at de lovgivningsmæssige og administrative bestemmelser, som
lufthavnsforvaltningsselskabet lagde til grund for sin praksis, ikke kunne udelukke, at der var tale om en
overtrædelse af konkurrencereglerne. Den fandt derimod ikke, at Aeroporti di Roma havde misbrugt sin
dominerende stilling inden for forvaltning af lufthavnsinfrastrukturerne til skade for udbydere af
repræsentations- og overvågningsydelser ved mellemlandinger, idet de anfægtede betingelser vedrørende
underkoncession i lokale lufthavne, som potentielt var konkurrencebegrænsende, aldrig havde fundet
anvendelse.

Luxembourg

Økonomiministeren har konstateret, at et stigende antal sager indbringes for Commission des Pratiques
Commerciales Restrictives (CPCR), hvoraf de to mest interessante drejer sig om følgende:

Den første sag drejer sig om en luxembourgsk virksomheds påståede misbrug af en dominerende stilling
i sektoren for rengøringsmidler. Da det på grundlag af CPCR’s undersøgelse ikke var muligt at fastslå, at
bestemte former for adfærd havde til formål og til følge at begrænse konkurrencen på det luxembourgske
marked, henlagde økonomiministeren på CPCR’s anbefaling sagen, idet det i anbefalingen præciseredes,
at klagen ikke falder ind under anvendelsesområdet for den ændrede lov af 17. juni 1970.

To andre sager er blevet indbragt for CPCR. De befinder sig stadig i undersøgelsesfasen og vil først blive
afsluttet i løbet af 2001. Den første sag drejer sig om påstået konkurrencebegrænsende praksis på
markedet for bilsyn i strid med den ændrede lov af 17. juni 1970. Den anden sag drejer sig om en
luxembourgsk virksomheds påståede misbrug af en dominerende stilling inden for takstfastsættelse for
bankkort. 

Nederlandene

Der er afholdt regelmæssige konsultationer mellem Kommissionen og medlemsstaterne om
gennemførelsen af konkurrencereglerne. Formålet med disse konsultationer er dels at sikre en ensartet
anvendelse af konkurrencereglerne, dels at hindre den praksis, der går ud på at søge den mest gunstige —
europæiske eller nationale — jurisdiktion. Takket være dette samråd kan de afgørelser, der træffes af
konkurrencemyndigheden (NMa), bidrage til at tilnærme den nederlandske ret til EU’s konkurrenceret.
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Konsultationerne har navnlig drejet sig om sager, hvor Kommissionen havde tilsendt parterne en
administrativ skrivelse. De drejede sig desuden om tilfælde, hvor klager og/eller anmodninger om
fritagelse var fremsendt samtidigt til NMa og Kommissionen. Samrådet gør det muligt at afgøre, hvilken
instans der primært skal tage sig af sagsbehandlingen, mens den anden udsætter sin afgørelse; parterne
underrettes herom. 

NMa har udgivet en brochure om den nye politik vedrørende vertikale aftaler, der informerer
virksomhederne om den seneste udvikling på området. Ved hjælp af denne brochure kan virksomheden
selv afgøre, om den er omfattet af en gruppefritagelse for en vertikal aftale, eller om den skal anmode om
fritagelse. 

Fusionskontrol

Der har fundet regelmæssige konsultationer sted mellem Kommissionens Direktorat for kontrol med
fusioner og NMa’s afdeling for fusionskontrol. Der blev taget kontakt til NMa i en række europæiske
sager, som vedrørte de nederlandske markeder, og tjenesterne har ligeledes haft et tæt samarbejde i en
række sager, der drejede sig om kompetencespørgsmålet. Hertil kommer de regelmæssige kontakter
vedrørende beslutninger om at træffe tilbundsgående undersøgelser efter afslutningen af første fase af
den europæiske procedure og inden for rammerne af de rådgivende udvalg, for så vidt angår beslutninger
i forbindelse med fase 2-undersøgelser.

Portugal

I 2000 vedtog konkurrencerådet i henhold til lovdekret nr. 371/93 af 29. oktober 1993 afgørelser i fem
overtrædelsesprocedurer vedrørende konkurrencebegrænsende praksis. De tre afgørelser drejede sig
om virksomhedssammenslutninger på markedet for henholdsvis planglas, revisorydelser og diætetiske
produkter og de to andre afgørelser drejede sig om distributionsaftaler på markedet for videreforhandling
af øl, hvoraf den ene også drejede sig om misbrug af økonomisk afhængighed. I de to sidste tilfælde
anvendte konkurrencerådet de portugisiske konkurrenceregler under hensyn til Kommissionens
beslutningspraksis og Domstolens og Førsteinstansrettens praksis. Fire af disse procedurer medførte
bødestraf.

I samme periode afsluttede Generaldirektoratet for Handel og Konkurrence (DGCC) fire procedurer med
udarbejdelsen af en endelig rapport. Disse procedurer drejede sig om en beslutning om
virksomhedssammenslutning på markedet for revisorydelser og tre tilfælde af misbrug af dominerende
stilling på henholdsvis markedet for børsinformationer (Asociacão Bolsa de Valores de Lisboa),
markedet for elektroniske betalingsmidler og markedet for telekommunikation.

I 2000 behandlede DGCC endvidere 67 fusionsanmeldelser inden for følgende sektorer: — non food-
industrien (35), levnedsmiddelindustrien (3), handel (5), tjenesteydelser (24).

Ingen af de ovennævnte sager gav anledning til direkte anvendelse af EU-konkurrencereglerne.

Det Forenede Kongerige

Konkurrenceloven fra 1998 indeholder ingen bestemmelse om de britiske konkurrencemyndigheders
anvendelse af artikel 81 og 82.
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Sverige

I 2000 havde konkurrencemyndigheden ikke beføjelse til at anvende artikel 81, stk. 1, og artikel 82 , i
henhold til den svenske lovgivning. Ved en lovændring fik den tildelt en sådan beføjelse pr. 1. januar
2001.

På grundlag af mistanke om en pris- og rabataftale gennemførte konkurrencemyndigheden i december
1999 en undersøgelse hos de fem største olieselskaber i Sverige. Undersøgelsen afslørede, at
repræsentanter for disse selskaber har mødtes i hemmelighed for at planlægge og fastsætte, hvilke priser
og rabatter der skal gælde for kunderne ved køb af benzin. Undersøgelsesrapporten indeholder også en
økonomisk analyse, som viser, at denne politik har kostet kunderne betydelige beløb. Olieselskabernes
adfærd udgør en meget alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven begået af store virksomheder, som i
praksis helt kontrollerer et marked, der har stor økonomisk betydning for forbrugerne og samfundet som
helhed. Konkurrencemyndigheden har indstævnet de involverede virksomheder for Stockholms tingsrätt
med påstand om en idømmelse af en bøde på sammenlagt 740 mio. SEK.

Konkurrencemyndigheden fandt, at SAS’ anvendelse af loyalitetsrabatordningen EuroBonus
(SAS Frequent Flyer Programme) på indenrigsruter er i strid med konkurrenceloven, da denne praksis
udgør en hindring for andre luftfartsselskaber, der ønsker at etablere eller opretholde konkurrerende
indenlandske luftfartsforbindelser. Konkurrencemyndigheden anmodede derfor SAS om at ændre
anvendelsen af EuroBonus på indenrigsruter. Efter anmodning fra SAS udsatte markedsdomstolen
(Marknadsdomstol) håndhævelsen af denne afgørelse i afventning af domstolens endelige dom i sagen.
Forhandlingerne i markedsdomstolen afsluttedes i efteråret, men domstolen havde endnu ikke afsagt dom
ved udgangen af år 2000.

Isproducenten GB Glace AB, som indgår i Unilever-koncernen, forsynede sine videreforhandlere med
produktkort for portionsis med fortrykte anbefalede priser. Konkurrencemyndighedens undersøgelse
viste, at GB’s videreforhandlere i meget stor udstrækning anvendte de fortrykte priser. Detailsalgsprisen
blev således holdt på et ensartet niveau. Efter at være gjort bekendt med konkurrencemyndighedens
foreløbige vurdering, at denne adfærd var i strid med konkurrenceloven, besluttede GB omgående at
fjerne de fortrykte priser på produktkortene. På denne baggrund fandt konkurrencemyndigheden det
unødvendigt at træffe foranstaltninger i henhold til konkurrencelovgivningen. 

Den danske virksomhed Carlsberg A/S’ overtagelse af bryggeriet Pripps Ringnes AB berørte flere
ølmarkeder samt markedet for læskedrikke og mineralvand. Fusionen førte til, at Carlsberg fik en
dominerende stilling, som ville have begrænset konkurrencen væsentligt på flere af de berørte markeder.
Efter at Carlsberg havde afgivet en række tilsagn, kunne konkurrencemyndigheden godkende
overtagelsen uden at træffe særlige forholdsregler. Carlsberg forpligtede sig til at frasælge flere af sine
egne varemærker på ølmarkederne og at ophøre med at sælge visse mærker, som fremstilles af andre
bryggerier. På markedet for læskedrikke skal Carlsberg bringe samarbejdet med The CocaCola Company
i Sverige til ophør.

C — De nationale domstoles anvendelse af EU’s konkurrenceregler

Kun fem medlemsstaters konkurrencemyndigheder (Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien og
Nederlandene) har givet meddelelse om afgørelser truffet af en national domstol under anvendelse af
EU’s konkurrenceregler eller afgørelser, hvor EF-Domstolen blev anmodet om at afgøre et præjudicielt
spørgsmål.
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I dette afsnit omtales ikke domme, der er afsagt af domstole, der har skullet tage stilling til lovligheden af
de afgørelser, der er truffet af en national konkurrencemyndighed. Disse domme er nævnt i det
foregående afsnit (De nationale myndigheders anvendelse af EU’s konkurrenceregler).

Tyskland

De tyske civildomstole traf følgende afgørelser om anvendelsen af EU’s konkurrenceregler, hvorom
forbundskartelkontoret blev informeret:

1. Førsteinstansretten i Dortmund, dom af 6.1.2000, ref. 13 O 106/98 P-228/98
Fedi GmbH Vertrieb & Service f. Renovierungssyst, Gelsenkirchen
PORTAS Deutschland Folien GmbH + Co. Fabrikations KG, Dietzenbach
En franchiseaftale indeholdende en forpligtelse til køb af materialer leveret af franchisegiver samt
maskiner til forarbejdning af dem er gyldig (artikel 18 i konkurrenceloven — GWB (tidligere
version), artikel 81 EF, forordning (EØF) nr.°4087/88).

2. Appeldomstolen i Düsseldorf, dom af 12.1.2000, ref. U (Kart) 5/99 P-140/98
New York Blood Center, Inc.: New York/USA
1. Octapharma AG, CH-Ziegelbrück; 2. Octapharma, A-Vienne mfl.
Trods den udenlandske rets gyldighed er patentaftalen ugyldig på grund af formmangler (artikel 93,
stk. 2, og artikel 34, 20, 21 i GWB (tidligere version)).

3. Førsteinstansretten i Köln, dom af 27.1.2000, ref. 26 O 218/97 P-66/00
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) e. V Bonn mfl. 
Citroen Deutschland AG, Köln
Klausulerne i sagsøgtes koncessionsaftaler er ugyldige (artikel 9 i loven om almindelige
salgsbetingelser (AGBG), forordning (EF) nr.°1475/95)

4. Appeldomstolen i Düsseldorf, dom af 27.1.2000, ref. W (Kart) 11/99 P-280/98
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland Düsseldorf og ni andre sygekasser
En tvist vedrørende fastsættelse af faste beløb for midler mod ufrivillig vandladning, som omhandlet
i artikel 35, stk. 3, i socialsikringsloven (SGB) i strid med artikel 81 og 82 EF henhører under en
civil domstol (artikel 17a i retsplejeloven (GVG), artikel 51, stk. 2, i SGG og artikel 87, stk. 1, i
GWB). 

5. Førsteinstansretten i München I , dom af 2.2.2000, ref. 21 O 22405/98 P-16/99
Hobeka Fensterfabrik GmbH & C. Zolling/Freising
Stadt München 
Intet påbud om, at sagsøgte skal ophøre med at give instruks om forbud mod anvendelsen af PVC i
byrenovationsprojekter (artikel 1 i lov om illoyal konkurrence (UWG); artikel 19, artikel 20, stk. 1,
artikel 21, stk. 1, i GWB ; artikel 1004, artikel 823, stk. 2, artikel 826 i civilloven (BGB) ; artikel 28
og 86 EF)
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6. De Europæiske Fællesskabers Domstol, dom af 10.2.2000, ref. C-147/97; C-148/97 P-164/96
Deutsche Post AG, Bonn
GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH, Frankfurt-am-Main
En posttjeneste har ret til at anvende en indenlandsk takst på masseforsendelser, der af indenlandske
afsendere indleveres til posttjenester i andre medlemsstater, og som er adresseret til indenlandske
modtagere (ikke-fysisk remail), med fradrag af terminalgebyr (artikel 49, 82, 86 EF).

7. Førsteinstansretten i Düsseldorf, dom af 15.3.2000, ref. 34 O (Kart) 177/99 P-248/99
EFL Mineralöl GmbH, Düsseldorf
Cosy-Wash Autoservice GmbH, Berlin
En eksklusiv købsaftale vedrørende smøremidler til biler er gyldig (artikel 81 EF, artikel 138 i
BGB).

8. Appeldomstolen i Frankfurt-am-Main, dom af 21.3.2000, ref. 11 U (Kart) 11/99 P-71/98
Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Frankfurt-am-Main
Artesanos Camiseros S.A. Madrid/E
Sagsøger kan ikke gøre krav på skadeserstatning ud over retten til tilbagebetaling af
franchiseafgiften på grund af en fejl begået af sagsøgte i forbindelse med indgåelsen af
franchiseaftalen (artikel 81 EF, forordning (EØF) nr.° 4987/88).

9. Appeldomstolen i Köln, dom af 23.3.2000, ref. 12 U 6/00 P-134/00
Deutsche Post AG, Bonn
Center Parcs GmbH & Co. KG, Köln
Henvisning af tvisten til den kompetente appeldomstol med anmodning om præjudiciel afgørelse af
et konkurrenceretligt spørgsmål (forenelighed af artikel 25 i verdenspostkonventionen fra 1989 med
EF-traktatens artikel 82 ), som højesteret ikke havde anset for væsentligt.

10. Førsteinstansretten i Frankfurt-am-Main, dom af 12.4.2000, ref. 3/8 O 13/00 P-51/00
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, Hannover
Deutsche Lufthansa AG, Köln
Sagsøger har ikke ret til at opkræve en afgift for at give sagsøgte tilladelse til at indchecke
flypassagerer (artikel 9 i forordningen om indcheckning af flypassagerer, artikel 19 og 20 i GWB,
artikel 82 EF).

11. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 13.4.2000, ref. 3 U 204/98 P-193/98
Esso Aktiengesellschaft, Hamburg
Tankstelle Koch GmbH Dobra
Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år gyldig, idet forpagteren af
tankstationen må betragtes som handelsagent i henhold til både tysk ret og EU-ret (artikel 18 og 34 i
GWB (tidligere version), artikel 81 EF, forordning (EF) nr. 2790/1999).

12. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 13.4.2000, ref. 3 U 288/98 P-76/99
Esso AG, Hamburg
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten



ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I MEDLEMSSTATERNE 343

KONK. BERETN. 2000

Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år gyldig, idet forpagteren af
tankstationen må betragtes som handelsagent i henhold til tysk ret og EU-ret (artikel 18 og 34 i
GWB (tidligere version), artikel 81 i EF-traktaten, forordning (EF) nr. 2790/1999).

13. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 13.4.2000, ref. 3 U 287/98 P-77/99
Esso AG, Hamburg
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år gyldig, idet forpagteren af
tankstationen må betragtes som handelsagent i henhold til tysk ret og EU-ret (artikel 18 og 34 i
GWB (tidligere version), artikel 81 i EF-traktaten, forordning (EF) nr. 2790/1999).

14. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 13.4.2000, ref. 3 U 285/98 P-78/99
Esso AG, Hamburg
Lutz John, Calbe
Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år gyldig, idet forpagteren af
tankstationen må betragtes som handelsagent i henhold til tysk ret og EU-ret (artikel 18 og 34 i
GWB (tidligere version), artikel 81 i EF-traktaten, forordning (EF) nr. 2790/1999).

15. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 13.4.2000, ref. 3 U 284/98 P-79/99
Esso AG, Hamburg
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år gyldig, idet forpagteren af
tankstationen må betragtes som handelsagent i henhold til tysk ret og EU-ret (artikel 18 og 34 i
GWB (tidligere version), artikel 81 i EF-traktaten, forordning (EF) nr. 2790/1999).

16. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 13.4.2000, ref. 3 U 124/99 P-144/99
Esso AG, Hamburg
Reinhard Rossnagel, Bad Frankenhausen
Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år gyldig, idet forpagteren af
tankstationen må betragtes som handelsagent i henhold til tysk ret og EU-ret (artikel 18 og 34 i
GWB (tidligere version), artikel 81 i EF-traktaten, forordning (EF) nr. 2790/1999).

17. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 13.4.2000 ref.: 3 U 204/99 P-216/99
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år gyldig (begrundelserne
henviser til dommen i hovedsagen, jf. P-79/99, foreløbig afgørelse).

18. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 13.4.2000 ref.: 3 U 205/99 P-217/99
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
Lutz John, Calbe
Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år gyldig (begrundelserne
henviser til dommen i hovedsagen, jf. P-78/99, foreløbig afgørelse).
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19. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 13.4.2000, ref. 3 U 206/99 P-218/99
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år gyldig (begrundelserne
henviser til dommen i hovedsagen, jf. P-77/99, foreløbig afgørelse).

20. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 13.4.2000, ref. 3 U 207/99 P-219/99
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
Aftale om distribution af benzin indeholdende en forpligtelse til eksklusivt køb af brændstof og
smøremidler gyldig (artikel 81 i EF-traktaten, ingen bemærkninger vedrørende konkurrenceretlige
aspekter; foreløbig afgørelse).

21. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 13.4.2000, ref. 3 U 208/99 P-220/99
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
Klaus Schomann, Lübeck
Aftale om distribution af benzin med eksklusivklausul gældende for 20 år gyldig, idet forpagteren af
tankstationen må betragtes som handelsagent i henhold til tysk ret og EU-ret (artikel 18 og 34 i
GWB (tidligere version), artikel 81 i EF-traktaten, forordning (EF) nr. 2790/1999; foreløbig
afgørelse).

22. Førsteinstansretten i Düsseldorf, dom af 17.4.2000, ref. 34 O (KartO 147/98 P-166/98
Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Hamburg 
AOK Bundesverband, Bonn, mfl. 
Sagsøgte har ikke ret til at fastsætte faste beløb med henblik på godtgørelse af generiske lægemidler,
som indeholder bituminøs ammoniumamidesulfonat (artikel 85 og 86 i EF-traktaten (tidligere
version), sammenholdt med artikel 823 og 1004 i BGB, artikel 1 i UWG).

23. Appeldomstolen i München, dom af 4.5.2000, ref. U (K) 1907/97 P-28/97
Zentral-Drogerie Meidinger GmbH, Bonn
Parfums et Beauté Deutschland GmbH, Bonn
Artikel 81 i EF-traktaten sammenholdt med artikel 823, stk. 2, i BGB garanterer ikke en ret til
levering af kosmetiske produkter. Retten til at få leverancer i medfør af artikel 20, stk. 2, i GWB
finder ikke anvendelse, da sagsøgeren ikke har fremlagt tilstrækkeligt bevis på, at sagsøgte er
omfattet af retsreglen.

24. Appeldomstolen i Düsseldorf, dom af 5.6.2000, ref. Kart 6/00 (V) P-73/00
Cardioclinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH, Hamburg
BKartA
Passivitetssøgsmål mod afslag på at erklære en afgørelse ugyldig; sagen drejede sig om en
anmodning om ugyldiggørelse af en afgørelse truffet af ankenævnet vedrørende takstfastsættelse
samt en aftale om takster for hospitalsophold (artikel 81 EF, artikel 69 i afsnit 5 i SGB); anmodning
om foreløbig afgørelse afslået.
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25. Førsteinstansretten i Köln , dom af 7.6.2000, ref. 28 O (Kart) 559/99 P-258/99
Thyssengas GmbH, Duisbourg
STAWAG Stadtwerke Aachen AG, Aix-la-Chapelle
Aftale om levering af gas, som forpligtede sagsøgte til i 19 år at købe en mængde gas, som på
tidspunktet for kontraktens indgåelse dækkede hele hans behov, erklæres ugyldig som helhed trods
en beskyttelsesklausul (artikel 81 i EF-traktaten, artikel 139 i BGB).

26. Førsteinstansretten i Frankfurt-am-Main, dom af 14.6.2000, ref. 2/6 O 14/00 P-34/00
Pronuptia de Paris S.A., Saint Denis/F
Margret Hoeksma, Garbsen
Sagsøger har ret til at modtage betaling i henhold til en gyldig franchiseaftale; ikke ugyldig i
henhold til artikel 81 EF, artikel 4 i loven om forbrugerkredit og artikel 138 i BGB; kontrakten kan
ikke annulleres på grundlag af princippet om culpa in contrahendo.

27. Appeldomstolen i Celle, dom af 22.6.2000, ref. do13 U (Kart) 137/98 P-129/97
Gebr. Fischbach GmbH & Co. KG. Irrel
Volkswagen AG, Wolfsburg
Sagsøgte har ret til at opsige sagsøgers koncessionsaftale i forbindelse med omorganiseringen af sin
distributionsordning; sagsøger kan ikke påberåbe sig ret til at modtage leverancer (artikel 33 og 20 i
GWB, artikel 81 EF, forordning (EF) nr. 1475/95; Kommissionens beslutning vedrørende en bøde
af 28. april 1998).

28. Førsteinstansretten i Düsseldorf, dom af 19.7.2000, ref. 34 O (Kart) 113/99 P-172/99
Goedecke Aktiengesellschaft Berlin
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Köln
En sag med påstand om forbud mod, at sagsøgte i sine henstillinger udelukker muligheden for at
ordinere visse præparater, der er anlagt før den 1. januar 2000, kan gøres til genstand for appel
(artikel 13 la i GVG, artikel 823 og 1004 i BGB, sammenholdt med artikel 81 og 82 EF, artikel 21
og 33 i GWB, artikel 51, stk. 2, i SGG).

29. Førsteinstansretten i Düsseldorf, dom af 26.7.2000, ref. 34 O (Kart) 192/99 P-54/00
1. Byk Gulden Lomberg, Constance; 2 Schwarz Pharma, Monheim
AOK Bundesverband, Bonn, mfl. 
En sag med påstand om forbud mod deltagelse i fastsættelse af faste beløb for lægemidler, der er
anlagt før den 1. januar 2000, kan gøres til genstand for appel (artikel 81 og 82 EF, artikel 823,
stk. 2, og artikel 1004 i BGB, artikel 13 i GVG, artikel 51, stk. 2, i SGG (tidligere version)).

30. Førsteinstansretten i Postdam, dom af 26.7. 2000, ref. 2 O 44/00 P-100/00
Wärmeversorgung-GmbH, Fürstenwalde
SP Reifenwerke GmbH, Hanau
Et forbud mod køb hos tredjemand og mod energifremstilling, som er pålagt køber inden for
rammerne af en tiårig aftale om levering af varme, er gyldigt (artikel 16 og 1 i GWB, artikel 81 EF). 
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31. Førsteinstansretten i Düsseldorf, dom af 26.7.2000, ref. 34 O (Kart) 198/99 P-261/99
Glaxo Wellcome GmbH & Co. Bad Oldesloe
AOK Bundesverband, Bonn, mfl. 
En sag med påstand om forbud mod deltagelse i fastsættelse af faste beløb for lægemidler, der er
anlagt før den 1. januar 2000, kan gøres til genstand for appel (artikel 81 og 82 i EF-traktaten,
artikel 823, stk. 2, og artikel 1004 i BGB, artikel 13 i GVG, artikel 51, stk. 2, i SGG (tidligere
version)).

32. Førsteinstansretten i Dortmund, dom af 27.7.2000, ref. 13 O 105/00 (Kart) P-152/00
Corpora Sana Institut GmbH & Co., Rodgau
Cordial Produktions- u. Warenvertriebsges. mbH,. Lüdinghausen
Ret til at bringe forhandlingen af magnetiske produkter i henhold til en eneforhandlingsaftale til
ophør (artikel 81 EF, artikel 3, litra c), i forordning (EØF) nr. 1983/83, artikel 138 i BGB; foreløbig
afgørelse).

33. Førsteinstansretten i Dortmund, dom af 16.8.2000, ref. 34 O (Kart) 159/99 P-237/99
PLUSNET GmbH & Co. KG. Düsseldorf 
Deutsche Telekom AG, Bonn
Sagsøger har ikke ret til skadeserstatning for hindring af udbuddet af virksomhedsnettenes
tjenesteydelser som følge af sagsøgtes foreslåede moderate takster, mens udgifterne til leje af linjer
er uændrede, idet de pålagte faste afgifter ikke er urimelige (artikel 20, stk. 2, og artikel 33 i GWB,
artikel 82 EF, artikel 823, stk. 2, i BGB)

34. Appeldomstolen i Düsseldorf, dom af 17.8.2000, ref. U (Kart) 7/99 P-216/98
Interparfums GmbH, Röbel-Müritz
Parfums Christian Dior GmbH, Düsseldorf
Sagsøger er ikke berettiget til at kræve skadeserstatning og få leverancer af sagsøgtes produkter
inden for rammerne af en lageraftale, da sagsøger ikke befinder sig i et afhængighedsforhold, og
distributionsordningen ikke har en markedsafskærmende virkning (artikel 20 og 33 i GWB, artikel
823, stk. 2, i BGB, sammenholdt med artikel 81 EF; afgørelse vedrørende omkostninger på grundlag
af den tilsvarende afregningsopgørelse).

35. Appeldomstolen i Düsseldorf, dom af 17.8.2000, ref. W (Kart) 7/00 P-195/99
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Constance
AOK Bundesverband, Bonn, mfl. 
De ordinære retsinstanser er kompetente, for så vidt angår sag anlagt før den 1. januar 2000 med
påstand om forbud mod opretholdelse af standardbeløb til dækning af de faktiske udgifter (artikel 13
i GVG, artikel 82 og 87 i afsnit 5 i SGG, artikel 81 og 82 EF, artikel 33 og 122 i GWB).

36. Førsteinstansretten i Düsseldorf, dom af 30.8.2000, ref. 34 O (Kart) 194/98 P-280/98
Procter & Gamble, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland, Düsseldorf, og ni andre sygekasser
Sagsomkostninger i forbindelse med en tvist, der anses for løst ved fælles overenskomst, afholdes af
sagsøgte, da sagsøger havde ret til at kræve, at sagsøgte ophører med at fastsætte faste beløb
(artikel 81, stk. 1, EF, artikel 823, stk. 2, og artikel 1004 i BGB).
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37. Førsteinstansretten i Düsseldorf, dom af 30.8.2000, ref. 34 O (Kart) 20/99 P-43/99
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn
AOK BV, Bonn, og andre centrale sygekasser
Søgsmål med påstand om forbud mod og skadeserstatning for de centrale sygekassers fastsættelse
og anvendelse af faste beløb for morfinpræparater (artikel 81 EF, artikel 823, stk. 2, og artikel 1004
i BGB).

38. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 19.10.2000, ref. 3 U 199/99 P-61/99
Asche AG, Hamburg
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Köln
Sagsøgtes henstillinger, der udelukker lægernes mulighed for at ordinere visse kategorier af
lægemidler samt godtgørelse af udgifter hertil, er i strid med artikel 81, stk. 1, EF (foreløbig
afgørelse).

39. Appeldomstolen i Hamburg, dom af 19.10.2000, ref. 3 U 200/99 P-66/99
Pohl-Boskamp GmbH & Co.; Hohenlockstedt
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Köln
Ulovligt, at sygekasserne ved sagsøgtes mellemkomst, udelukker muligheden for at ordinere
sagsøgers lægemidler såvel som godtgørelse af udgifter hertil (artikel 81 EF, artikel 823, stk. 2, og
artikel 1004 i BGB).

40. Førsteinstansretten i Dessau, dom af 8.11.2000, ref. 2 O 1665/99 P-39/00
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
1. Bettina Melswich. 2. Rüdiger Melswich, Güsten
En benzinforhandlingsaftale, der omfatter en forpligtelse til køb af brændstoffer og smøremidler, er
ugyldig (artikel 81 EF; foreløbig afgørelse).

41. Appeldomstolen i Düsseldorf, dom af 15.11.2000, ref. U (Kart) 6/00 P-43/00
Dieckmann Arzneimittel GmbH, Haar, mfl. 
AOK Bundesverband, Bonn
Forbud mod offentliggørelse af »Fælles handlingsplan for overholdelsen af 1999-budgettet for
lægemidler« (artikel 81, stk. 1, EF, artikel 823 og 1004 i BGB, foreløbig afgørelse).

42. Førsteinstansretten i Frankfurt-am-Main, dom af 15.11.2000, ref. 2/6 O 308/00 P.156/00
Gutenberg Buchhandlung; Inh. Jürgen Hollack, Bruxelles/B
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt-am-Main
I mangel af virkninger på det interne marked og/eller markedsstyrke kan sagsøger ikke kræve at
modtage direkte leverancer fra sagsøgtes forlag (artikel 20 og 33 i GWB; artikel 82, EF).

Spanien

Højesteret (første afdeling) afsagde den 2. juni 2000 en dom om uforenelighed med fællesskabsretten.
Dommen ligger i forlængelse af en kassationsappel mod en dom afsagt af »Audiencia Provincial« i Las
Palmas, som parterne havde indgivet vedrørende en eksklusiv købsaftale indgået med henblik på
videresalg af brændstof mellem et olieselskab og en tankstation. Sagen startede med en klage over



348  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2000

manglende overholdelse af en aftale om forpagtning af en tankstation indgået af de to parter den
19. februar 1990, idet sagsøgte ønskede aftalen erklæret ugyldig. Den kompetente førsteinstansret
erklærede aftalen gyldig og dømte sagsøgte til at yde erstatning for den skade, der måtte være forårsaget
ved den manglende overholdelse af aftalen. »Audiencia Provincial« i Las Palmas stadfæstede denne
afgørelse den 20. september 1993. Højesteret fandt derimod, at den anfægtede aftale var omfattet af
anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 1984/83 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på
visse kategorier af eksklusive købsaftaler, og at den kunne henføres til kategorien eksklusive købsaftaler
indgået med henblik på videresalg af olieprodukter fra tankstationer. Efter at have analyseret aftalen i
lyset af den nævnte forordning konkluderede højesteret, at nogle af eksklusivbestemmelserne ikke var i
overensstemmelse med betingelserne for anvendelse af artikel 85, stk. 3. Den fandt derfor, at kontrakten
som helhed skulle erklæres ugyldig på grund af uforenelighed med fællesskabsretten og i sidste instans i
henhold til den spanske konkurrencelovs artikel 1, stk. 2, som fortolket på grundlag af fællesskabsretten
under hensyntagen til, at uoverensstemmelsen var så åbenbar, at Kommissionen aldrig ville kunne
indrømme individuel fritagelse for den omhandlede aftale.

Frankrig

Den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d’Etat)

I 2000 stadfæstede den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d’Etat) i tre domme sin retspraksis
vedrørende inddragelse af konkurrencereglerne i det legalitetsområde, som forvaltningsdomstolene er
garanter for.

Artikel L 760 i lov om offentlig sundhed forbyder fysiske personer og virksomheder, som driver et
laboratorium for medicinsk analyse, at give tredjeparter prisnedslag for gennemførelse af analyser og
undersøgelser og at indgå aftaler, der giver tredjepart alle eller en del af indtægterne fra
laboratorievirksomheden. Denne artikel fastsætter ligeledes, at indsendelse af analyseprøver kun kan
foretages af apotekere, der er etableret i en bebyggelse, hvor der ikke findes et særligt laboratorium, og af
andre laboratorier under de i loven fastsatte betingelser; den forbyder indsamling af prøver i bebyggelser,
hvor der findes et apotek eller et særligt laboratorium. Disse bestemmelser har, i tilfælde af at deres
anvendelse kan påvirke handelen mellem medlemsstater, hverken til formål eller til følge at tilskynde til
aftaler mellem virksomheder eller at muliggøre udnyttelse af dominerende stillinger. De er ikke
uforenelige med artikel 81 og 82 (dom af 28. februar).

En bestemmelse i skatteloven giver tjenestemænd lov til at trække bidrag til supplerende
pensionsordninger fra den skattepligtige indkomst. Økonomi- og finansministeren havde afvist at lade
Association Nationale pour l’Epargne Retraite des Fonctionnaires (APERF) omfatte af denne artikel.
APERF fandt, at de organer, der var omfattet af disse bestemmelser, ved ministerens beslutning blev
bragt i en situation, hvor der forelå misbrug af dominerende stilling (artikel 82). Den øverste
forvaltningsdomstol bestred, at der var tale om misbrug af dominerende stilling og fastslog, at APERF
ikke havde grund til at anmode om annullering af denne beslutning (dom af 17. maj).

Sociétés Sud Bretagne, Nord Bretagne Diffusion og Lorient Diffusion har anmodet den øverste
forvaltningsdomstol om at vurdere lovligheden af en bekendtgørelse fra kulturministeren, der fastsætter
sammensætningen af et ankeudvalg, som skal fastlægge de nærmere bestemmelser vedrørende beregning
og udbetaling af honorarer for forfatterrettigheder i tilfælde af uenighed mellem kunstnere, producenter
og brugere af fonogrammer. De tre selskaber fandt, at udvalgets sammensætning havde til følge, at der
skabtes et monopol til fordel for SPRE (Société pour la Perception de la Rémunération Equitable) i strid
med artikel 81 og 82 EF. Den øverste forvaltningsdomstol afviste de sagsøgende selskabers anmodning



ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I MEDLEMSSTATERNE 349

KONK. BERETN. 2000

med den begrundelse, at dette udvalg, der er paritetisk sammensat af uafhængige fagfolk og retskyndige,
ikke er af en sådan art, at det giver SPRE nogen form for monopol (dom af 21. juni).

Anmodning om præjudicielle afgørelser

I sagen Roquette Frères SA mod generaldirektøren for konkurrence, forbrugerspørgsmål og bekæmpelse
af svig anmodede kassationsretten den 7. marts 2000 EF-Domstolen om at besvare to præjudicielle
spørgsmål. Kassationsretten spurgte for det første, om en national dommer kan afslå at give tilladelse til
inspektion og beslaglæggelse i forbindelse med den nationale administrations assistance til EU-
embedsmændenes undersøgelse, når han mener, at Kommissionens beslutning om kontrol på stedet, som
han lægger til grund for tilladelsen til at foretage inspektion og beslaglæggelse i henhold til national ret,
ikke er begrundet eller er utilstrækkeligt begrundet. EF-Domstolen skal udtale sig om Kommissionens
forpligtelse til at forelægge den nationale dommer bevismateriale, der kan give anledning til at mene, at
der er tale om en konkurrencestridig praksis og præcisere betingelserne for, at den nationale dommer kan
afslå at give tilladelse til inspektion og beslaglæggelse.

Italien

I 2000 kom den eneste kendelse om henvisning til EF-Domstolen i henhold til EF-traktatens artikel 234 i
forbindelse med foreneligheden af nationale regler eller virksomheders adfærd med traktatens artikel 81
og 82, fra Tribunale di Vincenza (205). Denne domstol anmodede om præjudiciel afgørelse af et spørgsmål
om foreneligheden med artikel 81 og 82 EF af de nationale bestemmelser, som giver særlige og
eksklusive rettigheder til INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)
inden for arbejdsulykkesforsikring.

Nederlandene

De nederlandske domstole har anvendt EU’s konkurrenceret i nedennævnte afgørelser. Det skal
bemærkes, at også når de anvender den nye nationale konkurrencelov, fortolker de nederlandske
dommere artikel 81 og 82, da den nederlandske lov er udformet efter samme model som EU’s
konkurrenceregler. I 2000 har civile parter påberåbt sig den nederlandske konkurrencelov.

— Appeldomstolen i Arnhem (Gerechtshof Arnhem), 7. marts 2000, Oude Luttikhuis e. a./Verenigde
Coöperatieve Melkindustrie Coberco

Appelsag; en ordning for udtræden af et kooperativ, kombineret med en eksklusiv leveringsforpligtelse i
henhold til kooperativets vedtægter er i strid med artikel 81 EF; denne bestemmelse tillader ikke den
omdannelse, som domstolen foreslår; at omdanne den pågældende ordning til en ordning, der lige netop
var i overensstemmelse med artikel 81 EF, ville fjerne et vigtigt incitament til at bringe
konkurrencebegrænsningerne til ophør, hvilket ville have til følge, at der fortsat ville forekomme
konkurrencebegrænsninger.

— Præsidenten for domstolen i Haag (Rechtbank’s-Gravenhage), 12. maj 2000, UEFA/European
Tickets 2000

Foreløbig afgørelse; forbud mod salg af billetter; retspræsidenten afviste den af European Tickets 200
fremsatte påstand om, at UEFA’s forbud mod salg af billetter havde et andet formål end de nederlandske

¥205∂ EFT C 233 af 12.8.2000, s. 17.
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og belgiske myndigheders opretholdelse af ro og orden under de europæiske mesterskabskampe; nu da
UEFA har anmodet om fritagelse på grundlag af artikel 81, stk. 3, EF, er der ikke for indeværende tale
om ulovlig konkurrencebegrænsning.

— Domstolen i Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam), 31. august 2000, Wino/FTP Vis
B.V./Coöperatieve Productentenorganisatie Wieringen U.A. e.a.

Appel af foreløbig afgørelse; Domstolen forbyder producentorganisationerne enhver praksis, der tager
sigte på at udelukke Wino fra auktionssalg af rejer i Nederlandene ved specifikt på denne virksomhed at
anvende andre salgspriser end på andre handlende; denne praksis er ikke berettiget af målene i Rådets
forordning (EØF) nr. 3759/92 og (EF) nr. 104/2000.

D — Anvendelse af meddelelsen fra 1993 om samarbejdet
mellem Kommissionen og de nationale domstole

I 2000 var der 7 tilfælde af anvendelse af meddelelsen fra 1993 om samarbejdet mellem Kommissionen
og de nationale domstole. Seks af disse sager hidrører fra spanske domstole og vedrører tvister mellem et
olieselskab og en tankstationsforpagter. Spørgsmålene i den syvende sag blev rejst af handelsretten i
Bruxelles og drejede sig om markedet for mannequiner og statister.

Den 6. april 2000 besvarede Kommissionens generalsekretær en anmodning af 29. september 1998 fra en
førsteinstansdomstol i Madrid (Juzgado de Primera Instancia no 4 de Madrid), som Kommissionen først
modtog den 10. februar 2000. Anmodningen var fremsat via en retsanmodning ved førsteinstans-
domstolen i Bruxelles’ mellemkomst. Den spanske dommer anmodede om en bekræftet genpart af visse
dokumenter, som virksomheden CEPSA havde forelagt for Kommissionen i sag IV/33.503 (206), og som
der blev henvist til i en administrativ skrivelse fra Kommissionen. Generalsekretæren fremsendte de
ønskede bekræftede genparter direkte til Juzgado de Primera Instancia no 4 de Madrid. Desuden
mindede han dommeren om, at i henhold til artikel 10 i EF-traktaten, som fastsætter princippet om et
permanent og loyalt samarbejde mellem Fællesskabet og medlemsstaterne med henblik på at
virkeliggøre traktatens målsætning, kan en medlemsstats domstole henvende sig direkte til
Kommissionen i dennes egenskab af EU-institution uden at gå via de nationale domstole i den
medlemsstat, hvor Kommissionen har hjemsted.

Den 10. april 2000 besvarede generaldirektøren en anmodning fra Juzgado de Primera Instancia e
Instruccion de Casas Ibáñez, som havde fået forelagt en tvist vedrørende en aftale om forpagtning af
tankstationer i sektoren for videreforhandling af olieprodukter. Den spanske domstol ønskede oplyst, om
betingelserne for at blive omfattet af en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1984/83 (207) var opfyldt i det
omhandlede tilfælde, idet den anfægtede aftale forpligtede forhandlerne til at anvende videresalgspriser,
der var fastsat af leverandøren. Den forelæggende domstol havde anmodet Kommissionen om at
præcisere, om en national dommer kunne erklære en eksklusiv købsaftale for ugyldig, når den
pågældende aftale kunne formodes at indebære en betydelig begrænsning af adgangen til det pågældende
marked under hensyn til leverandørens stilling på markedet og den kumulative virkning af parallelle net
af lignende aftaler, der var indgået af et antal konkurrerende leverandører. Kommissionen bemærkede i

¥206∂ Se nr. 226 i XXIII beretning om konkurrencepolitikken (1993), s. 386 i XXIV beretning om konkurrencepolitikken (1994)
og Kommissionens pressemeddelelse af 30. juni 1994, IP/94/596.

¥207∂ Kommissionens forordning (EØF) nr. 1984/83 af 22. juni 1983 om anvendelse af EF-traktatens artikel 85, stk. 3, på
kategorier af eksklusive købsaftaler (EFT L 173 af 30. juni 1983, s. 5).



ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I MEDLEMSSTATERNE 351

KONK. BERETN. 2000

sit svar, at gruppefritagelse som omhandlet i forordning (EØF) nr. 1984/83 ikke finder anvendelse på
aftaler om forpagtning af tankstationer, som giver leverandøren mulighed for at fastsætte
videresalgsprisen for brændstoffer. Da der var tale om en alvorlig konkurrencebegrænsning, var det lidet
sandsynligt, at den opfyldte betingelserne i artikel 81, stk. 3, for at blive omfattet af en individuel
fritagelse. Kommissionen præciserede endvidere, at såfremt de parallelle net af lignende aftaler indgået
af leverandører med deres forhandlere, under hensyn til den økonomiske og juridiske kontekst, bidrager
væsentligt til at hindre konkurrerende leverandørers adgang til det pågældende marked, kunne den
nationale dommer konstatere, at der var sket en overtrædelse af artikel 81, stk. 1, og erklære den
anfægtede aftale for helt eller delvist ugyldig på grundlag af artikel 81, stk. 2. I denne analyse udgør
leverandørens stilling på markedet samt den kumulative virkning af de parallelle net vigtige
evalueringselementer. Andre elementer skal dog også tages i betragtning, herunder varigheden af
konkurrenceforbuddet, de øvrige konkurrenters stilling på markedet samt adgangsbarriererne for de
pågældende net af aftaler.

Ved dom af 13. marts 2000 anmodede handelsretten i Bruxelles Kommissionen om så vidt muligt
udtømmende oplysninger om det relevante marked, det geografiske marked og produktmarkedet i en
tvist mellem selskabet COMPOSITE og den belgiske sammenslutning af mannequinbureauer og dens
medlemmer. Domstolen ønskede oplyst, om mannequiner og statister hører ind under det samme
produktmarked, og hvordan det geografiske markeds udstrækning fastsættes. Generaldirektøren for GD
for Konkurrence svarede ved brev af 10. maj 2000, at hans tjenestegrene, der aldrig før havde behandlet
en sag i denne sektor, ikke rådede over de ønskede oplysninger. Han præciserede imidlertid, hvilke
oplysninger der skulle tages i betragtning ved definitionen af det relevante marked og skitserede nogle
svar desangående baseret på de sagsakter, som Domstolen havde fremsendt.

Den 9. juni 2000 svarede den kompetente direktør på en anmodning af 12. maj 2000 fra Juzgado de
Primera Instancia no 17 de Madrid. Tvisten, der var indbragt for denne civildomstol, drejede sig om en
aftale om videreforhandling af olieprodukter, der var indgået mellem et olieselskab og en
tankstationsforpagter. Dommerens spørgsmål drejede sig om, hvorvidt forpagteren havde status af
handelsagent eller uafhængig videreforhandler set i lyset af aftalens bestemmelser om risikofordeling og
om anvendeligheden af forordningerne om vertikale konkurrencebegrænsninger (EØF) nr. 1984/83 og
(EF) nr. 2790/1999 (208) på forholdet mellem parterne. Svaret på spørgsmålet om sondringen mellem
handelsagent og forhandler i henhold til EU-konkurrencereglerne var hovedsageligt baseret på
Kommissionens meddelelse — retningslinjer for vertikale begrænsninger af 24. maj 2000 (209). Desuden
redegjorde Kommissionen for den tidsmæssige forskydning mellem forordning (EØF) nr. 1984/83 og
forordning (EF) nr. 2970/1999 og den sidstnævntes materielle anvendelighed. Endelig indeholdt svaret
nogle retningslinjer for vurderingen af bestemmelserne om konkurrenceforbud og deres eventuelle
markedsafskærmningsvirkning i lyset af konkurrencereglerne og EF-Domstolens praksis på området (210).

Den 18. september 2000 besvarede den kompetente direktør en anmodning af 8. februar 2000 fra
Juzgado de Primera Instancia no 19 de Madrid, som Kommissionen først modtog den 13. juli 2000.
Anmodningen var blevet fremsendt via en retsanmodning med det belgiske udenrigsministeriums
mellemkomst. Tvisten drejede sig om en aftale om videreforhandling af olieprodukter mellem et
olieselskab og en tankstation. Dommerens spørgsmål drejede sig om den maksimale varighed af en
eksklusiv købsaftale vedrørende motorbrændstof og andre former for brændstof, om fastsættelsen af

¥208∂ Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på
kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (EFT L 336 af 29. december 1999, s. 21).

¥209∂ EFT C 291 af 13.10.2000, s. 1.
¥210∂ En nærmere beskrivelse af Kommissionens holdning til dette aspekt findes i punkt 138-160 i de ovennævnte

retningslinjer.
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salgspriser for disse produkter og om reklame. I svaret anførtes det, at leverandørens fastsættelse af
forhandlerens salgspris for motorbrændstoffer og andre brændstoffer anses for en alvorlig
konkurrencebegrænsning efter artikel 81, stk. 1. Desuden anførtes det, at forekomsten af en bestemmelse
af denne type havde til følge, at aftalen som helhed ikke kunne omfattes af gruppefritagelse i henhold til
forordning (EØF) nr. 1984/83, og at det, eftersom der var tale om en alvorlig konkurrencebegrænsning,
var lidet sandsynligt, at en sådan begrænsning opfyldte betingelserne i artikel 81, stk. 3, for at omfattes af
en individuel fritagelse. Hvad angår aftalens maksimale varighed havde den kompetente direktør
undersøgt bestemmelsen om konkurrenceforbud og dens eventuelle markedsafskærmningsvirkning i
lyset af artikel 81, stk. 1. Endelig erindrede han dommeren om, at i henhold til traktatens artikel 10, som
fastsætter princippet om et permanent og loyalt samarbejde mellem Fællesskabet og medlemsstaterne
med henblik på at virkeliggøre traktatens målsætning, kan en medlemsstats nationale domstole henvende
sig direkte til Kommission i dens egenskab af EU-institution uden at gå via de administrative
myndigheder i den medlemsstat, hvor Kommissionen har hjemsted.

Den 29. september 2000 besvarede den kompetente direktør to anmodninger af 18. og 19. juli 2000 fra
Juzgado de Primera Instancia no 3 de Madrid. Den tvist, der var indbragt for den civile domstol, drejede
sig ligeledes om en aftale om videreforhandling af olieprodukter mellem et olieselskab og en
tankstationsforpagter. Også i denne sag drejede dommerens spørgsmål sig om, hvorvidt forpagteren
havde status af handelsagent eller uafhængig videreforhandler, når henses til bestemmelserne om
risikofordeling, og om anvendeligheden af forordningerne om vertikale begrænsninger (EØF) nr.
1984/83 og (EF) nr. 2790/1999 på forholdet mellem parterne. Disse to spørgsmål var således identiske
med de ovenfor beskrevne spørgsmål, der var rejst af dommeren ved Juzgado de Primera Instancia no 17
de Madrid. Dommeren spurgte endvidere, fra hvilket tidspunkt den tiårige aftale skulle anses for at løbe
for at blive omfattet af en gruppefritagelse i medfør af forordning (EØF) nr. 1984/83. Det sidste
spørgsmål drejede sig om, hvorvidt olieselskabet havde anmeldt den anfægtede aftale til Kommissionen.
Kommissionens svar på de to første spørgsmål var stort set identiske med det ovenfor beskrevne svar til
Juzgado de Primera Instancia no 17 de Madrid. Med hensyn til aftalens varighed svarede den
kompetente direktør, at betragtning 11 og 18 i forordning (EØF) nr. 1984/83 henviste til varigheden af
den eksklusive købsforpligtelse og at udgangspunktet for beregningen af den tiårige aftale dermed måtte
være tidspunktet for denne klausuls ikrafttræden. Endelig oplyste direktøren, at olieselskabet havde
anmeldt lignende aftalemodeller inden for rammerne af den tidligere nævnte sag IV.33.503 (211).

Den 15. november 2000 besvarede den kompetente direktør to anmodninger af 26. juli 2000 fra Juzgado
de Primera Instancia no 51 de Madrid. Den tvist, der var indbragt for denne civildomstol, drejede sig om
en aftale om videreforhandling af olieprodukter mellem et olieselskab og en tankstationsforpagter.
Dommerens spørgsmål drejede sig også i denne sag om sondringen mellem handelsagent og uafhængig
videreforhandler og anvendeligheden af forordningerne om vertikale begrænsninger (EØF) nr. 1984/83
og (EF) nr. 2790/1999 på forholdet mellem parterne. Disse to spørgsmål var ligeledes identiske med de
ovenfor beskrevne spørgsmål, der var rejst af dommeren fra Juzgado de Primera Instancia no 17 de
Madrid. Endvidere ønskede dommeren oplyst, om låneaftalen mellem parterne var forenelig med
forordning (EØF) nr. 1984/83. Endelig spurgte dommeren, om olieselskabet havde anmeldt den
anfægtede aftale til Kommissionen, og om det over for Kommissionen havde fremlagt bevis for at have
tilstillet den anden part i aftalen en meddelelse, som der henvises til i Kommissionens administrative
skrivelse til dette olieselskab i den tidligere omtalte sag IV/33.503. De to første spørgsmål blev stort set
besvaret på samme måde som ovennævnte svar til Juzgado de Primera Instancia no 17 de Madrid. Med
hensyn til låneaftalen svarede direktøren, at en sådan aftaletype normalt ikke ville falde uden for
anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 1984/83, men han foreslog dommeren at undersøge, om

¥211∂ Svar af 6. april 2000 til Juzgado de Primera Instancia no 4 de Madrid.
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lånebetingelserne var af en sådan karakter, at de kunne indebære økonomiske og finansielle fordele i den
nævnte forordnings forstand. Direktøren opfordrede endvidere dommeren til at undersøge, om
låneordningen fra leverandørens side havde til formål at sikre sig, at videreforhandleren ville indgå en ny
eksklusiv købsaftale med ham ved den første aftales udløb. I bekræftende fald kunne låneaftalen have til
formål at omgå den grænse for varigheden, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 1984/83 for eksklusive
købsaftaler. Direktøren meddelte dommeren, at olieselskabet tidligere havde anmeldt lignende
aftalemodeller til dommeren i forbindelse med sag IV.33.503, og at det ikke havde forelagt
Kommissionen bevis på officiel fremsendelse til tankstationsforpagteren af den meddelelse, der henvises
til i Kommissionens administrative skrivelse til olieselskabet i den nævnte sag.
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BILAG

Status over de nationale konkurrencemyndigheders anvendelse af artikel 81 og 82

Indledende bemærkninger

1. Nærværende oversigt omhandler alene de administrative myndigheders håndhævelse af EF-
traktatens artikel 81 og 82, og ikke de nationale domstoles, eftersom de to artikler, idet de finder direkte
anvendelse, kan håndhæves af domstolene i hver enkelt medlemsstat uden undtagelse.

2. De administrative myndigheders anvendelse af dem er underlagt de begrænsninger, der er fastsat
til fordel for Kommissionen, i artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 17.

Anvendelse
ja/nej

Retskilde/Uddybende forklaring

Østrig nej
Belgien ja Lov af 5. august 1991, artikel 53, i kraft fra 1. april 1993: Når de belgiske

myndigheder i medfør af EF-traktatens artikel 84 træffer afgørelse om aftalers
tilladelighed og om misbrug af en dominerende stilling på fællesmarkedet,
træffes afgørelsen af de i denne lov anførte kompetente myndigheder, i
overensstemmelse med traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82, efter den
procedure og med anvendelse af de sanktioner, der er fastsat i denne lov.

Danmark ja Lov nr. 416 af 31. maj 2000 om ændring af konkurrencelov nr. 384 af 10. juni
1997, i kraft fra 1. oktober 2000.
Konkurrencerådet kan anvende forbudsbestemmelserne i artikel 81, stk. 1, og
artikel 82 direkte.

Finland nej
Frankrig ja Bemyndigelsesanordning af 1.12.1986, artikel 56a (indført ved lov af

2.12.1992).
Erhvervsministeren og hans embedsmænd samt konkurrencerådet har, med
hensyn til anvendelsen af artikel 81 og 82, de beføjelser, som de, i
overensstemmelse med ovennævnte bemyndigelsesanordning, har, for så vidt
angår gennemførelsen af den franske konkurrencelov.

Tyskland ja GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), artikel 47.
For så vidt angår udøvelsen af de beføjelser, som EF-traktatens artikel 84 og 85
og de på traktatens artikel 83 baserede retsakter giver de nationale
myndigheder, er Bundeskartellamt kompetent med hensyn til anvendelsen af
GWB.

Grækenland ja Nomos (lov) 703/1977 peri prostassias tou elephtherou antagonismou (om
beskyttelse af den frie konkurrence), som ændret ved lov (Nomos) 2296/1995,
artikel 13 b, stk. 3: Konkurrencenævnet og dets sekretariat varetager de
opgaver, som påhviler de nationale myndigheder i henhold til EØF-traktatens
artikel 84 og 85 og de på traktatens artikel 83 baserede retsakter sammen med
andre bemyndigelsesbestemmelser i traktaten. Med henblik på varetagelsen af
disse opgaver tildeles konkurrencenævnet og dets sekretariat de i nærværende
lov omhandlede beføjelser.

Irland nej At give den irske konkurrencemyndighed beføjelse til at anvende de EU-
konkurrenceregler, som en national myndighed kan anvende direkte, er
imidlertid en af anbefalingerne i den endelige rapport (marts 2000) udarbejdet
af »Competition & Mergers Review Group«, der af regeringen har fået til
opgave at fremsætte forslag vedrørende den irske konkurrencepolitiks fremtid.
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Konklusioner

1. De administrative myndigheder i ni af de femten medlemsstater kan anvende artikel 81 og 82 direkte,
mens dette ikke er tilfældet i de resterende seks medlemsstater.

2. De ni, som kan anvende de to artikler direkte, er: Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Italien,
Nederlandene, Portugal, Spanien og Tyskland. De seks, som ikke kan, er Det Forenede Kongerige,
Finland, Irland, Luxembourg, Sverige og Østrig.

I 2000 fik den danske konkurrencemyndighed beføjelse til at anvende artikel 81 og 82 direkte. Det
samme vil gælde den svenske myndighed fra 1. januar 2001. I Irland og Luxembourg er der mere eller
mindre fremskredne planer herom.

Italien ja Legge comunitaria 1994, artikel 54, stk. 5: »Autorità garante della concorrenza«
anvender artikel 81, stk. 1, og artikel 82, på grundlag af de beføjelser, den
nationale konkurrencelov giver den (lov nr. 287 af 10. oktober 1990).

Luxembourg nej Men konkurrencemyndighedens beføjelse til at anvende artikel 81 og 82 er et af
punkterne i det forslag til konkurrencelov, der er ved at være færdigbehandlet.

Nederlandene ja Konkurrenceloven (»Mededingingswet«) af 22. maj 1997, artikel 88:
Generaldirektøren for konkurrencemyndigheden (»Mededingingsautoriteit«)
udøver sine beføjelser med hensyn til anvendelsen af traktatens artikel 81, stk.
1, og artikel 82 i overensstemmelse med de på EF-traktatens artikel 83 baserede
retsakter.

Portugal ja Decreto-lei 371/93 af 29. oktober, artikel 12, stk. 2: generaldirektoratet for
konkurrence og priser har kompetence til at varetage de opgaver, som påhviler
de nationale myndigheder i henhold til de på traktatens artikel 83 baserede
retsakter.

Spanien ja »Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero« vedrørende de europæiske
konkurrenceloves anvendelse i Spanien:
artikel 1: »El Tribunal de Defensa de la Competencia« er den kompetente
myndighed, for så vidt angår anvendelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og
artikel 82;
artikel 3: »El Servicio de Defensa de la Competencia« har beføjelse til at
undersøge sager vedrørende gennemførelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 1,
og artikel 82.

Det Forenede 
Kongerige

nej

Sverige nej Fra den 1. januar 2001 har »Konkurrensverket« imidlertid beføjelse til at 
anvende artikel 81 og 82 (lov 1994: 1845, ændret ved lov 2000: 1023, artikel 2).
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VI — STATISTIKKER

A — EF-traktatens artikel 81, 82 og 86 samt EKSF-traktatens artikel 65

1. Aktiviteter i 2000

1.1. Nye sager indledt i 2000212

1.2. Sager afsluttet i løbet af 2000

2. Oversigt over de sidste fire år

2.1. Udviklingen i sager til behandling

Art Antal %
Anmeldelser 101 34
Klager 112 37,7
Ex officio-sager ¥212∂ 84 28,3

I alt 297 100

¥212∂ Ved ex officio-sager forstås sager åbnet på Kommissionens initiativ.

Ved formel beslutning Ved uformel procedure
Overtrædelse af artikel 81 5 Comfort letter (81/1) 48
Overtrædelse af artikel 82 med bøde 3 Comfort letter (81/3) 29
Negativattest 3 Afvisning af klage 48
Fritagelse 2 Administrativ henlæggelse 207
Afvisning af klage 17 Discomfort letter 11
Ingen indsigelse 1
Overtrædelse af artikel 65 (EKSF) 0
Beslutning på grundlag af artikel 86 2

I alt 33 I alt 343

Sager ved kalenderårets udgang
1997 1998 1999 2000

Anmeldelser 589 538 425 374
Klager 450 441 402 357
Ex officio-sager 223 225 186 200

I alt 1 262 1 204 1 013 931
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2.2. Udviklingen i tilgangen af sager

2.3. Udviklingen i antallet af færdigbehandlede sager

B — Rådets forordning (EF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 
om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (213)

1. Modtagne anmeldelser 1995-2000 

(Forklaring: I nogle få tilfælde træffes der TO endelige beslutninger: en delvis henvisning til en
medlemsstat og en beslutning om den resterende del af sagen, som ikke henvises.)

Tilgang af sager i årets løb
1997 1998 1999 2000

Anmeldelser 221 216 162 101
Klager 177 192 149 112
Ex officio-sager 101 101  77 84

I alt 499 509 388 297

Sager, afsluttet i årets løb
1997 1998 1999 2000

Formelle beslutninger  27  42  68 36
Uformelle procedurer 490 539 514 343

I alt 517 581 582 379

¥213∂ Som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1310/97 af 30. juni 1997 (EFT L 180 af 9.7.1997).

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Indgivne anmeldelser 110 131 172 235 272 345
Anmeldelser trukket tilbage under fase I 4 5 9 5 7 8
Anmeldelser trukket tilbage under fase II 0 1 0 4 5 6
Endelige beslutninger 109 125 142 238 270 345
Antal sager afsluttet 
med endelig beslutning

109 125 136 235 269 241
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2. Artikel 6-beslutninger 1997-2000 

3. Artikel 8-beslutninger 1997-2000 

4. Henviste sager 1997-2000

5. Artikel 7-beslutninger (udsættelse af en fusions gennemførelse) 1997-2000 

(Forklaring: Siden marts 1998 finder artikel 7, stk. 2, ikke længere anvendelse.)

1997 1998 1999 2000
Artikel 6, stk. 1, litra a) 4 2,5 % 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 %
Artikel 6, stk. 1, litra b), uden tilsagn 118 87,5 % 207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 %
Artikel 6, stk. 1, litra c) 11 8,5 % 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 %
Sager med accept af tilsagn under fase I 2 1,5 % 12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 %

I alt 135 100 % 237 100 % 273 100 % 341 100 %

1997 1998 1999 2000
Godkendelser med betingelser og påbud 
(artikel 8, stk. 2)

7 63,6 % 5 55, % 8 89 % 12 75 %

Godkendelser uden betingelser og påbud 
(artikel 8, stk. 2)

1 9,1 % 2 22,5 % 0 0 % 3 18,7 %

Forbud (artikel 8, stk. 3) 1 9,1 % 2 22,5 % 1 11 % 1 6,3 %
Påbud om frasalg (artikel 8, stk. 4) 2 18,2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

I alt 11 100 % 9 100 % 9 100 % 16 100 %

1997 1998 1999 2000
Artikel 9 (anmodning fra en medlemsstat) 11 4 10 6
Artikel 9 (hel eller delvis henvisning
til en medlemsstat)

7 4 5 6

Artikel 22, stk. 3, 1 0 0 0
I alt 19 8 15 12

1997 1998 1999 2000
Fortsat udsættende virkning (artikel 7, stk. 2) 36 10 — —
Artikel 7, stk. 4, dispensation fra udsættelse 5 13 7 4

I alt 41 23 7 4
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C — Statsstøtte

1. Tilgang af nye sager i 2000

2. Sager til behandling pr. 31.12.2000

3. Sager behandlet i 2000 i forhold til deres registrering

3.1. Sager, hvorom der er truffet en beslutning i 2000

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I alt
Anmeldt støtte N 275 33 87 10 469 874 79,89 %
Ikke-anmeldt støtte NN 26 8 13 1 86 134 12,25 %
Eksisterende støtte E 0 0 0 0 9 9 0,82 %
Indledte procedurer C 7 2 0 1 67 77 7,04 %

I alt 308 43 100 12 631 1 094
28,15 % 3,93 % 9,14 % 1,10 % 57,68 %

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I alt
Anmeldt støtte N 174 26 51 4 145 400 50,44 %
Ikke-anmeldt støtte NN 119 9 16 2 101 247 31,15 %
Eksisterende støtte E 22 2 0 0 12 36 4,54 %
Indledte procedurer C 38 7 1 2 62 110 13,87 %

I alt 353 44 68 8 320 793
44,51 % 5,55 % 8,58 % 1,01 % 40,35 %

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I alt
Anmeldt støtte N 211 24 33 7 345 620 77,40 %
Ikke-anmeldt støtte NN 25 2 8 0 52 87 10,86 %
Eksisterende støtte E 0 1 1 0 0 2 0,25 %
Indledte procedurer C 19 7 1 0 65 92 11,49 %

I alt 255 34 43 7 462 801
31,84 % 4,24 % 5,37 % 0,87 % 57,68 %
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3.2. Sager afsluttet i 2000

4. Beslutninger vedtaget af Kommissionen i 2000

5. Udviklingen i perioden 1990-2000

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I alt
Anmeldt støtte N 208 23 33 6 315 585 69,89 %
Ikke-anmeldt støtte NN 22 1 8 0 19 50 5,97 %
Eksisterende støtte E 0 1 1 0 0 2 0,24 %
Indledte procedurer C 16 5 1 0 56 78 9,32 %
Trukket tilbage af 
medlemsstater

39 0 1 0 82 122 14,58 %

I alt 285 30 44 6 472 837
34,05 % 3,58 % 5,26 % 0,72 % 56,39 %

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andre I alt
Ingen indsigelse 225 24 39 6 330 624 77,23 %
Beslutninger
i forbindelse
med proceduren

Indledning 7 2 0 1 67 77 9,53 %
Positiv 2 1 1 0 15 19 2,35 %
Negativ 8 3 0 0 26 37 4,58 %
Betinget 1 1 0 0 3 5 0,62 %

Passende foranstaltninger 0 1 1 1 0 3 0,37 %
Andre beslutninger 6 3 0 0 34 43 5,32 %

I alt 249 35 41 8 475 808
30,82 % 4,33 % 5,07 % 0,99 % 58,79 %

Beslutninger truffet i … 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ingen indsigelse 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330
Beslutninger
i forbindelse
med proceduren

Indledning 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67
Positiv 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15
Negativ 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26
Betinget 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3

Passende foranstaltninger/andre 
beslutninger

9 13 9 10 27 22 18 17 31 63 34

I alt 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475
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6. Beslutninger fordelt på medlemsstater

DE AT BE DK ES FI F GR IR IT LU NL PO UK SE EU
Ingen indsigelse 73 24 10 5 64 11 40 1 9 32 2 20 14 15 10 330
Beslutninger
i forbindelse 
med 
proceduren

Indledning 20 1 1 0 10 2 3 0 0 16 0 8 1 3 2 67
Positiv 6 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 1 15
Negativ 9 0 4 0 1 0 2 0 0 8 0 1 0 0 1 26
Betinget 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Passende foranstaltninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre beslutninger 12 0 6 0 4 3 2 1 0 2 1 0 2 0 1 34

I alt 122 26 21 5 79 17 47 2 9 62 3 31 18 18 15 475
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VII — UNDERSØGELSER

I 2000 bestilte Generaldirektoratet for Konkurrence elleve undersøgelser, hvoraf syv er afsluttet. Fire af
disse afsluttede undersøgelser vedrørte konkurrencesager og skal forblive fortrolige. De omtales derfor
ikke i denne beretning. I det følgende gives et resumé af de tre andre undersøgelser, der blev afsluttet i
2000:

Ubundtet adgang til abonnentnettet og situationer med prisklemmer

Rapporten redegør for nogle generelle økonomiske principper, som er bestemmende for frigørelsen af
abonnentnettet, navnlig den pris, som potentielle konkurrenter skal betale for adgang til det lokale net til
det selskab, der har konstrueret og bygget infrastrukturen. Efter at have konstateret, at det lokale
abonnentnet i høj grad fortsat er monopoliseret i medlemsstaterne, diskuteres forskellige muligheder for
at åbne nettet op for konkurrenter og dermed skabe effektiv konkurrence. I rapporten sammenlignes to
fremherskende prissætningsmetoder, nemlig den såkaldte effektivitetsbaserede metode og den såkaldte
omkostningsbaserede metode. I princippet anvendes førstnævnte primært ved udnyttelse af eksisterende
infrastrukturer, mens den anden benyttes i forbindelse med bygning af nye infrastrukturer. Rapporten har
imidlertid vist, at spørgsmålet om adgang til abonnentnettet giver anledning til særlige problemer, da nye
konkurrenter typisk har behov for de eksisterende infrastrukturer som udgangspunkt for tilrådigheds-
stillelsen af nye opgraderede infrastrukturer. I rapporten diskuteres det, hvordan de to metoder kan
forliges. 

Det er imidlertid vanskeligt at forlige de to metoder, hvis de forskellige takster ikke står i et rimeligt
forhold til hinanden. Rapporten gennemgår forskellige løsninger på de problemer, der skyldes
uudlignede takster, men det understreges, at disse løsninger er dårlige alternativer til en udligning af
taksterne. Det understreges især, at det omfang, i hvilket en situation uden balance mellem taksterne
tyder på, at der optræder en konkurrencebegrænsende »prisklemme« mellem priserne for adgang til
abonnentnettet og abonnementsafgiften, afhænger af empiriske fakta om komplementariteten i
efterspørgslen efter telefonabonnementer og tilrådighedsstillelsen af opkald. Komplementariteten kan
gøre prisklemmer til et mindre problem i praksis end i teorien, skønt det er vanskeligt at sige noget
kategorisk herom.

Alt i alt udsender rapporten et klart budskab om, at forudsat at der skabes rimelig balance mellem
taksterne, vil det være muligt at regulere adgangen til abonnentnettet på en måde, der forliger de
forskellige metoder, der er beskrevet i faglitteraturen. Hvis der ikke skabes balance mellem taksterne, vil
reguleringen blive vanskeligere. Rapporten foreslår og gennemgår en række foranstaltninger, der kan
træffes, hvis uudlignede takster accepteres som et uundgåeligt faktum, men problemerne forbundet med
sådanne takster viser med al tydelighed, at det vil være ønskeligt at få skabt balance mellem taksterne på
kort eller mellemlang sigt.

Forskellene på bilpriser i EU: en økonomisk analyse

Denne undersøgelse blev foretaget som led i udarbejdelsen af den rapport om anvendelsen af forordning
(EF) nr. 1475/95 om salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer, som Kommissionen fremlagde
den 15. november 2000 (214).

¥214∂ Se IP/00/1306 af 15.11.2000 og IP/01/204 af 14.2.2001. Undersøgelsen findes på internetadressen
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector
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I undersøgelsens første del gennemgås den hidtidige debat om prisforskellene på biler, herunder de
forskellige synspunkter tilkendegivet af forbrugerorganisationer, folk fra industrien, politiske
beslutningstagere og forskere. Analysen bygger på prisdata (1993-2000) fra Kommissionens halvårlige
rapporter om bilpriser samt oplysninger om modelsalg, valutakurser, inflation, forhandleravance og
rabatter (215). 

Prisforskellene dokumenteres ud fra to forskellige synsvinkler. Den metode, der bygger på internationale
prisforskelle, fokuserer på prisforskelle på individuelle bilmodeller, mens den metode, der bygger på
systematiske prisforskelle, er koncentreret om de gennemsnitlige prisforskelle landene imellem.
Undersøgelsen viser, at prisforskellene varierer betydeligt mellem de forskellige bilmodeller, og at der
ikke er tendens til, at prisforskellene mindskes med tiden.

De afgifter, der skal betales ved køb af en bil, er en vigtig bestemmende faktor for de langvarige,
vedholdende og systematiske prisforskelle, der kun vil blive meget mindre, hvis afgifterne harmoniseres.
Valutakurserne er afgørende for variationerne i de systematiske prisforskelle fra år til år. En generel
konklusion lyder, at de systematiske prisforskelle kan forklares forholdsvis godt ved hjælp af nogle
bestemte strukturelle faktorer, herunder afgiftsniveau og valutakursudvikling. Det forhold, at de
systematiske prisforskelle ville blive indsnævret betydeligt, hvis priserne blev renset for afgifter og
valutaudsving, tyder på, at en stor del af de systematiske prisforskelle ville forsvinde, hvis afgifterne blev
harmoniseret og valutakurserne stabiliseret. Til gengæld kan de internationale prisforskelle på
individuelle bilmodeller kun til en vis grad forklares med disse faktorer, så en betydelig del af
prisforskellene kan derfor ikke umiddelbart forklares.

Analyse af sammenkoblingen mellem salg og eftersalgsservice
inden for sektoren for salg af motorkøretøjer i EU

Denne analyse var den ene af de to, som Generaldirektoratet for Konkurrence bestilte for at undersøge
nogle af de centrale aspekter af anvendelsen af den nugældende gruppefritagelsesforordning vedrørende
forhandling af motorkøretøjer (forordning 1475/95).

Gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 1475/95 giver bilfabrikanterne ret til at påtvinge forhandlerne inden
for deres forhandlernet en forpligtelse til at tilbyde eftersalgsservice. En af begrundelserne for forordning
(EF) nr. 1475/95 var, at det af hensyn til forbrugernes sikkerhed og den økonomiske effektivitet var den
forhandler, der solgte et motorkøretøj, der også burde stå for eftersalgsservicen. Sammenkoblingen blev
således betragtet som »naturlig«, og derfor gav forordningen fabrikanterne ret til at forpligte
forhandlerne til at tilbyde eftersalgsservice, hvis de ønskede at blive optaget i deres forhandlernet.
Konsulentfirmaet havde til opgave at se nærmere på sammenkoblingen mellem salg og service af nye
biler under de aktuelle markedsforhold og på baggrund af de hidtidige erfaringer.

Konsulentfirmaet konkluderede, at om end nogle kunder foretrækker at sende deres bil til serviceeftersyn
hos den forhandler, der har solgt bilen til dem, er sammenkoblingen mellem salg og service ikke betinget
af noget ægte markedsbehov, men snarere påtvunget af bilfabrikanter, der opererer inden for rammerne
af forordningen. Den påtvungne sammenkobling lægger hindringer i vejen for mange bilværksteder uden
for forhandlernettet. Konsulentfirmaets efterforskning viste også, at bilfabrikanterne undertiden også
benytter den manglende standardisering af fejlsøgningsapparatur til at holde selvstændige værksteder
uden for en stor del af reparations- og servicemarkedet.

¥215∂ Se f.eks. IP/01/227 af 19.2.2001.
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Konsulentfirmaet havde ikke til opgave at formulere konkrete anbefalinger med hensyn til den
fremtidige ordning for forhandling af motorkøretøjer. 

I løbet af 2000 blev andre ti undersøgelser, som var blevet bestilt året før, afsluttet. Fire af disse
undersøgelser vedrører konkurrencesager og er derfor fortrolige og omtales ikke i denne beretning. I det
følgende gives et resumé af de seks andre undersøgelser:

Statsstøtteordninger til fremme af beskæftigelsen

Kommissionen er i færd med at overveje, hvordan den kan erstatte retningslinjerne for beskæftigel-
sesstøtte fra 1995. Kommissionen fremlagde sin rapport om anvendelsen af disse retningslinjer den
21. december 2000.

For at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af en ny tekst i form af enten et
sæt reviderede retningslinjer eller en fritagelsesforordning i henhold til Rådets forordning (EF)
nr. 994/98, bestilte Generaldirektoratet for Konkurrence sammen med Generaldirektoratet for
Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold en undersøgelse af visse beskæftigelses-
fremmende ordninger i medlemsstaterne. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om sådanne
ordninger rent faktisk havde været til gavn for beskæftigelsen, og om de havde haft andre virkninger.
Sådanne ordningers fritagelse fra det generelle forbud mod statsstøtte i traktatens artikel 87, stk. 1, kan
kun berettiges, hvis de angivne positive formål med støtten bliver opfyldt.

Undersøgelsen omfattede bl.a. følgende emner:

— Foranstaltningernes nettoeffekt.

— Støtteformens indflydelse på effekten af en foranstaltning.

— Spørgsmålet om, hvorvidt det fører til større additionalitet, hvis støtte, der ydes inden for rammerne
af generelle beskæftigelsesfremmende ordninger, øremærkes »nettojobskabelse«, og hvorvidt
additionaliteten er afhængig af virksomhedernes størrelse.

— Spørgsmålet om, hvorvidt det forholder sig anderledes i forbindelse med beskæftigelsesfremmende
ordninger for dårligt stillede arbejdstagere.

— Spørgsmålet om, hvilken ansættelsesperiode der bør give ret til støtte.

Det er hensigten at stille undersøgelsen til rådighed for medlemsstaterne og med tiden måske for et
bredere publikum.

Trenden på markedet for privat genforsikring inden for eksportkreditforsikring

Som led i denne undersøgelse udarbejdede konsulentfirmaet, i samarbejde med Kommissionen, et
spørgeskema, der blev sendt til næsten alle berørte parter, dvs. private og offentlige kreditforsikrings-
selskaber, private genforsikringsselskaber og brancheorganisationer for eksportvirksomheder. Svarene
på disse spørgeskemaer samt det store antal interviews, som konsulenten gennemførte, gjorde det muligt
at tegne et aktuelt billede af det private genforsikringsmarked. Med udgangspunkt heri har
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konsulentfirmaet formuleret tre hovedanbefalinger med henblik på en revision af definitionen af
markedsmæssige risici:

— risikohorisont: en udvidelse af dækningens varighed fra to til tre år under hensyntagen til
fremstillingsperioden

— politisk risiko: hensyntagen til de politiske risici i de lande med markedsmæssige risici, der er anført
i bilaget til meddelelsen

— geografisk dækning: Hidtil har bilaget til meddelelsen, udover landene i EU, kun omfattet visse
OECD-lande. Det foreslås, at listen i løbet af et år udvides til at omfatte samtlige OECD-lande.

Undersøgelse af udviklingen på det vesteuropæiske marked
for sømløse rør af rustfrit stål efter en fusion i 1993

I rapporten gennemgås udviklingen inden for sektoren for sømløse rør af rustfrit stål i EU siden fusionen
IV/M.315 — Mannesmann/Valourec/ILVA: Dalmine/Mannesmann/Valensee (DMV) i 1993.

Fusionen førte til et symmetrisk duopol mellem DMV og svenske Sandvik.

Rapporten gennemgår udviklingen på markedet med hensyn til forbrug, produktion, eksport, priser,
beskæftigelse, produktivitet osv. Den indeholder desuden en analyse af markedsandele og
producenternes strategier. Denne sidste del af rapporten er fortrolig.

Undersøgelse af udviklingen på det tyske marked 
for busser efter en fusion i 1994

I februar 1995 godkendte Kommissionen en fusion, hvorved Mercedes-Benz overtog en anden tysk
busfabrikant, nemlig den familieejede virksomhed Karl Kässbohrer. Fusionen, der på det pågældende
tidspunkt var forholdsvis kontroversiel, blev godkendt trods parternes store markedsandele.
Kommissionen besluttede derfor at få foretaget en undersøgelse af udviklingen på markedet efter denne
fusion, dvs. siden 1995. 

Konsulentfirmaet blev kun anmodet om at analysere udviklingen på de tyske busmarkeder siden 1995, og
de skulle således ikke tage stilling til eventuelle konkurrencepolitiske spørgsmål. Det blev også
understreget, at formålet med undersøgelsen ikke var at genoptage sagen. 

Undersøgelsen viste først og fremmest følgende:

Selve fusionen har øjensynligt ikke skadet de tyske busselskaber og dermed i sidste ende forbrugerne.
Udgangspunktet for denne konklusion er, at både aftagere og udbydere har udtalt, at buspriserne opgjort
i faste priser er faldet siden 1995, og at importen er steget, navnlig på markedet for turistbusser. På den
anden side skal man ikke lægge al for megen vægt på prisoplysningerne i undersøgelsen, eftersom
»produktet« med tiden har udviklet sig fra blot en bus til en samlet pakke omfattende forskellige
finansierings- og serviceydelser.

En række mere specifikke forhold er også værd at bemærke. Fusionskontrollen fokuserer på den fremtidige
konkurrencesituation på et marked og bygger således på et skøn over de fremtidige konkurrencevilkår. Det
skøn, der blev foretaget i Mercedes-Benz/Kässbohrer-sagen, viste sig at være ikke helt korrekt.
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For det første har udbudsdirektivet medført, at priserne på bybusser og intercitybusser er blevet presset
nedad, men det har ikke ført til en højere grad af import på disse to markeder. Det skyldes henstillingerne
fra Verbund Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) vedrørende bussernes tekniske specifikationer, der
sammen med fortsat høje tilskud til bybus- og intercitybusselskaber har holdt udenlandske konkurrenter
ude. Der er tegn på, at denne situation vil ændre sig i fremtiden, men den nye situation vil have ladet
vente på sig længere end forventet.

For det andet skrumpede Mercedes-Benz/Kässbohrers markedsandele ikke så meget ind som forventet i
beslutningen.

For det tredje har de udenlandske konkurrenter ikke haft den succes, som fusionsafdelingen i
Generaldirektoratet for Konkurrence forventede på det tidspunkt, hvor beslutningen blev vedtaget.
Navnlig har Volvo ikke haft held med at øge sin markedsandel i Tyskland. Andre fabrikanter har
imidlertid haft større succes end forventet. Importen er således steget, især på markedet for turistbusser.

Undersøgelsen beskriver forholdene på det største busmarked i EU, og den vil derfor være nyttig for
vurderingen af lastbil- og busmarkederne i forbindelse med nye konsolideringer inden for lastbil- og
busindustrien.

Virkningen af diskriminationsforbuddets afskaffelse i Nederlandene

Undersøgelsen sætter konkrete og detaljerede tal på virkningen af afskaffelsen i Nederlandene af Visas
og Eurocard/Mastercards regel om diskriminationsforbud (dvs. reglen om, at de handlende ikke må
afkræve kortholderne et gebyr, når de betaler med de pågældende kort). Undersøgelsens resultater
bygger på interviews af et repræsentativt antal handlende (319) og kortholdere (omkring 150).

Undersøgelsen viser, at reglens afskaffelse kun har haft marginale konsekvenser for de handlende. De
fleste handlende (90 %) udnytter ikke deres ret til at afkræve kortholderne et gebyr for betaling med kort.
Der er intet, der tyder på, at afskaffelsen af denne regel har styrket de handlendes forhandlingsposition
nævneværdigt i den forstand, at afskaffelsen skulle have medført en mindskelse af det gebyr, de
handlende selv skal betale. Kortholdernes reaktion på gebyrer er generelt negativ, og omkring 38 % af
dem undlader at betale med kort, hvis de skal betale gebyr.

Virkningen af diskriminationsforbuddets afskaffelse i Sverige

Undersøgelsen sætter konkrete og detaljerede tal på virkningen af afskaffelsen i Sverige af Visas og
Europays regel om diskriminationsforbud (dvs. reglen om, at de handlende ikke må afkræve
kortholderne et gebyr, når de betaler med de pågældende kort). Undersøgelsens resultater bygger på
interviews af et repræsentativt antal handlende (300) og kortholdere (omkring 200).

Undersøgelsen viser, at reglens afskaffelse i Sverige i 1995 kun har haft en meget marginal effekt for de
handlende. Forholdet mellem de handlende og deres banker har stort ikke ændret sig. Andelen af
kortbetalinger, hvor kortholderen afkræves et gebyr, er meget beskedent (under 5 %), og det sker endnu
sjældnere, at der tilbydes rabat ved betaling med andre betalingsmidler.

Generaldirektoratet for Konkurrence har offentliggjort begge disse undersøgelser på internettet:
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/29373/studies/
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VIII — REAKTIONER PÅ DEN XXIX BERETNING

A — Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentets betænkning om Kommissionens XXIX beretning 
om konkurrencepolitikken, 1999 (SEK(2000) 720 — C5-0302/2000 — 2000/2153(COS)) 
og Kommissionens svar

1. Ordfører: Karin Riis-Jørgensen

2. Europa-Parlamentets betænkning nr.: A5-0290/2000

3. Vedtagelsesdato: 24.10.2000

4. Emne: Europa-Parlamentets betænkning om Kommissionens XXIX beretning om
konkurrencepolitikken, 1999 (SEK(2000) 720 — C5-0302/2000 — 2000/2153(COS))

5. Kompetent parlamentsudvalg: Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

6. Analyse af teksten og Europa-Parlamentets bemærkninger, svar på disse bemærkninger
og perspektiver for Kommissionens hidtidige eller kommende aktioner:

Punkter i Europa-Parlamentets beslutning,
der betragtes som væsentlige

Kommissionens holdning

A. der henviser til, at den europæiske konkurrencepolitik må
tilpasses og moderniseres, således at den kan holde trit med
økonomiske udviklinger som f.eks. større integration på det
indre marked, globalisering og hurtige teknologiske
fremskridt,

Kommissionen takker for Parlamentets støtte til modernise-
ringen af konkurrencebestemmelserne, hvor der er taget hensyn
til de forhold, der er nævnt i beslutningen.

B. der henviser til, at en effektiv konkurrencepolitik vil øge det
europæiske erhvervslivs konkurrenceevne, hvilket er i
forbrugernes interesse, eftersom stadig konkurrence tvinger
virksomhederne til at fremstille flere og mere varierede
produkter og stille bedre og billigere tjenesteydelser til
rådighed,

Formålet med konkurrencepolitikken er at sikre forbrugerne, at
produkters og tjenesteydelsers kvalitet og pris ligger på et vist
niveau, og at der er et vist udvalg. Dette formål nås ved at bruge
konkurrencepolitikken som et instrument til at fremme
industriel effektivitet, optimal ressourceallokering, teknisk
fremskridt og fleksibilitet med henblik på tilpasning til et nyt
miljø. Konkurrencepolitikken er på denne måde det bedste
middel til at fremme europæisk erhvervslivs konkurrenceevne
og tilfredsstille kunderne.

C. der henviser til, at der er brug for en stærk europæisk
konkurrencepolitik til fremme af strukturelle reformer, som
er en forudsætning for en velfungerende Økonomisk og
Monetær Union,

Som Parlamentet mener Kommissionen, at et konkurrence-
dygtigt miljø er en forudsætning for en velfungerende
Økonomisk og Monetær Union. De 11 medlemsstaters overgang
til euroen burde gøre Unionens priser mere gennemskuelige og
dermed skærpe konkurrencen til fordel for forbrugerne. Dette
må ikke blive opvejet af restriktive aftaler, som indgås for at
undgå markedskonfrontationer ved kunstig fastholdelse af priser
eller andre handelsvilkår.

D. der henviser til, at den eksisterende ordning for gennemfø-
relsen af de europæiske konkurrenceregler stort set har
været uændret siden Fællesskabets begyndelse, selv om de
økonomiske forhold har ændret sig radikalt,

Kommissionen tilslutter sig Parlamentets konstatering bortset
fra forordningen om koncentrationer fra 1990.

E. der henviser til, at arbejdsbyrden i Kommissionens General-
direktorat for Konkurrencepolitik er steget enormt i de
seneste par år som følge af større fusionsaktivitet eller øget
internationalt samarbejde,

Parlamentet gør med rette opmærksom på de seneste års tendens
med en stigende arbejdsbyrde i Kommissionens Generaldi-
rektorat for Konkurrencepolitik.
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F. der henviser til, således som det blev udtrykt på Det
Europæiske Råd i Lissabon, at »en retfærdig og ensartet
anvendelse af konkurrence- og statsstøttereglerne [er] meget
vigtig for at sikre, at virksomhederne kan trives og drives
effektivt på lige konkurrencevilkår i det indre marked«

Kommissionen er enig med Parlamentet i, at retfærdig og
ensartet anvendelse af konkurrence- og statsstøttereglerne er
meget vigtig for at sikre, at virksomhederne kan trives og drives
effektivt på lige konkurrencevilkår i det indre marked. Fælles-
skabet har derfor med sin konkurrencepolitik altid været meget
mod karteldannelse, misbrug af dominerende positioner og
fusioner, som hæmmer den frie konkurrence. Den har også
forbudt uberettigede, statstildelte monopolrettigheder og statsstøt-
teforanstaltninger, som ikke sikrer virksomhedernes overlevel-
sesevne på lang sigt, men forvrider konkurrencen ved at holde
dem kunstigt i live.

G. der henviser til, at den europæiske konkurrencepolitik i takt
med, at det indre marked udvikler sig, Den Økonomiske og
Monetære Union fører til større gennemskuelighed, og den
globale konkurrence intensiveres, konfronteres med en
stadig større arbejdsbyrde i forbindelse med fusionskontrol,

Kommissionen er enig med Parlamentet i, at de anførte forhold
har øget behovet for flere ressourcer til fusionskontrol.
Kommissionens nye meddelelse om forenklet procedure i visse
tilfælde vil gøre det muligt at anvende ressourcerne endnu mere
effektivt. Kommissionen er dog enig i, at der er brug for flere
midler til at løfte denne opgave.

H. der henviser til, at statsstøtte, som ikke er tilladt i henhold til
EF-traktaten, er kontraproduktiv og hjælper de ineffektive i
forhold til de effektive, forvrider konkurrencen mellem
regioner og virksomheder og pålægger de offentlige
budgetter alt for store byrder,

Kommissionen er enig i, at støtte, som ydes i strid med EF-
traktaten, ikke kan accepteres.

I. der henviser til, at den ottende oversigt over statsstøtte i Den
Europæiske Union bekræfter, at mens der siden 1993 har
været en generel faldende tendens til at yde statsstøtte, er
støtten til fremstillingsvirksomhed i ti medlemsstater steget,

Kommissionen deler Europa-Parlamentets bekymring og
overvåger nøje den seneste udvikling. Denne udvikling vil blive
beskrevet i den kommende niende undersøgelse af statsstøtte i
EU.

J. der henviser til, at Kommissionen har bestræbt sig på at
forbedre sin informationspolitik vedrørende konkurrencepo-
litikken, da omfattende information og accept fra alle
berørte parter er en forudsætning for succes,

Kommissionen glæder sig over Parlamentets anerkendelse af
indsatsen for at forbedre sin informationspolitik vedrørende
konkurrencepolitikken. Den vil fortsætte sit arbejde på området.

K. der henviser til, at tilrettelæggelsen af en konkurrencedag
for EU’s borgere vil øge forståelsen for EU’s konkurrence-
politik i medlemsstaterne og gøre den mere synlig, og at et
sådant arrangement ikke udelukkende bør være rettet mod
forbrugerne, men omfatte alle berørte målgrupper, 

Kommissionen noterer sig Parlamentets anmodning om, at
konkurrencedagen rettes mod et større publikum.

L. der henviser til, at en informationspolitik imidlertid ikke er
tilstrækkelig i sig selv, eftersom også forudsigeligheden af
konkurrencepolitikken gennem pragmatiske og fornuftige
regler samt en forudgående kontrol i det nødvendige
omfang er af betydning,

Kommissionen tilslutter sig denne analyse.

M. der henviser til, at dialogen med de berørte erhvervs- og
forbrugerkredse kunne udformes mere målrettet og gennem-
gribende, idet den offentlige vurderingsperiode for en
kommissionsmeddelelse i øjeblikket ofte betragtes som
værende for kort,

Kommissionen noterer sig Parlamentets bemærkninger. 

N. der henviser til, at den almindelige offentlighed ikke er ret
meget bevidst om den europæiske konkurrencepolitik, men
at en effektiv konkurrencepolitik kræver borgernes støtte,

Kommissionen er enig med Parlamentet i, at en effektiv konkur-
rencepolitik kræver borgernes støtte. I den sammenhæng har
Kommissionen iværksat en række initiativer rettet mod
forbrugerne og de organisationer, der repræsenterer dem. Den
vil fortsætte sit arbejde på området.

O. der henviser til, at den stærke koncentrationsproces i detail-
sektoren meget hurtigt kan få negative følger ikke blot for
den endelige forbruger,

Kommissionen er enig med Parlamentet i, at koncentrati-
onerne i detailsektoren bør ses både ud fra den endelige
forbrugers og leverandørernes synspunkt. Denne metode er
valgt i en række tilfælde såsom Kesko/Tuko, Rewe/Meinl og
Carrefour/Promodes.

P. der henviser til, at sanktionerne bør afspejle de alvorlige
aspekter af den konkurrenceforvridende adfærd og dens
skadelige virkning med særlig vægt på den hårde kerne af
karteller,

Fællesskabet har i konkurrencepolitik taget skarpt afstand fra den
såkaldte hårde kerne af karteller (f.eks. hemmelige aftaler om
prisfastsættelser, begrænsning af output eller deling af markeds-
andele eller forbrugere). Af alle de forskellige former for konkur-
rencebegrænsning er restriktiv praksis i form af hemmelige
aftaler uden tvivl den mest destruktive. Denne praksis
involverer ofte en lang række økonomiske operatører på et
givent aktivitetsområde, og den har en udtalt indflydelse på de
relevante markeder. Desuden vedrører de næsten altid priser og
underminerer dermed kraftigt konkurrencen. Kommissionen
tager kraftigt afstand fra karteller, især efter vedtagelse af
euroen som fælles valuta.
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Q. der henviser til, at der i forhandlingerne om de nye central-
og østeuropæiske medlemsstaters tiltrædelse skal tages
højde for den overgangssituation, som disse lande befinder
sig i, og konkurrencereglernes indvirkning på deres
udvikling og et kommende udvidet indre marked,

Kommissionen erkender de særlige forhold, der gør sig
gældende i ansøgerlandenes økonomier. Der er i anvendelsen af
konkurrencebestemmelserne i tiltrædelsesaftalerne taget hensyn
til, at ansøgerlandenes økonomier befinder sig i en overgangs-
periode i hele førtiltrædelsesperioden. Det er der taget særligt
hensyn til i Europaaftalerne. For det første kan der ydes støtte på
gunstige vilkår under den såkaldte artikel 87, stk. 3, litra a-status
i alle ansøgerlandene. For det andet er det i henhold til
protokol 2 i Europaaftalerne muligt at yde støtte til omstrukture-
ringer for at løse problemerne i stålsektoren. Mange af ansøger-
landene er dog tæt ved at have afsluttet overgangsperioden. I
lyset af disse landes snarlige adgang til det indre marked mener
Kommissionen, at det nu er hensigtsmæssigt at skærpe
anvendelsen af konkurrencebestemmelserne i disse lande.

R. der henviser til, at Den Europæiske Union havde foreslået,
at forhandlingerne om konkurrencepolitikken skulle finde
sted på WTO’s ministerkonference i Seattle sidste år,

Kommissionen vil videreføre forhandlingerne om konkurrence-
politikken som en central del af dagsordenen for den næste
handelsrunde.

1. hilser den XXIX beretning om konkurrencepolitikken
velkommen og mener, at det er et vigtigt dokument, hvor
Kommissionen pålægger sig sin kontrolforpligtelse, som
fastsat i traktaten

Kommissionen takker Parlamentet for dets positive vurdering af
den XXIX beretning om konkurrencepolitikken.

2. glæder sig over de bestræbelser, som Kommissionen gør sig
for at modernisere konkurrencelovgivningen; kræver
imidlertid, at de påtænkte reformer ikke samtidig må føre til
renationalisering eller svækkelse af den europæiske konkur-
rencepolitik, og at fællesskabslovgivningens forrang frem
for anden lovgivning ikke må drages i tvivl

Kommissionen takker Parlamentet for dets støtte. Den er enig i,
at det er vigtigt for enhver pris at indgå en renationalisering af
konkurrencepolitikken. Det er med dette for øje, at den i sit
forslag til forordning, som blev vedtaget den 27. september
2000, har indføjet en artikel, i henhold til hvilken kun fælles-
skabslovgivningen finder anvendelse på forhold, der påvirker
handelen mellem medlemsstaterne, og at den har indført en
række mekanismer, som skal sikre sammenhæng i regelværket.

3. støtter principielt forslagene i Kommissionens hvidbog om
modernisering af gennemførelsesbestemmelserne til EF-
traktatens artikel 81 og 82, nemlig afskaffelse af
anmeldelses- og godkendelsesordningen og decentraliseret
anvendelse af konkurrencereglerne gennem større beføjelser
til medlemsstaternes myndigheder og domstole, men
gentager, at Kommissionen bør fremsætte forslag forud for
den endelige gennemførelse af disse regler for at sikre, at de
påtænkte reformer ikke fører til renationalisering eller
svækkelse af den europæiske konkurrencepolitik, og at
fællesskabslovgivningens forrang frem for anden
lovgivning ikke drages i tvivl

Jf. foranstående pkt.

4. støtter Kommissionens politik med hensyn til begrænsning
af vertikale samarbejdsaftaler, der skal styrke de
økonomiske analyseinstrumenter i forbindelse med evalue-
ringen af konkurrenceforvridende aftaler

Kommissionen takker Parlamentet for dets støtte.

5. mener, at der er brug for en klar ordning for fordelingen af
sager mellem de nationale myndigheder og Kommissionen,
således at man undgår »jurisdiktionsshopping«, får løst
jurisdiktionsstridigheder og undgår divergerende afgørelser
og undgår, at de interesserede parter med hensyn til
kompetence henholder sig til den myndighed, som de finder
mest hensigtsmæssig (forum shopping); finder det navnlig
ønskeligt, at der skabes selvstændige og i den borgerlige ret
forankrede kartelprocedureregler, hvormed der ville blive
fastlagt kommissionsbeføjelser for tilfælde med grænse-
overskridende virkning

Med Kommissionens forslag oprettes der et system med
parallelle kompetencer. De bestemmelser, der finder anvendelse
på fordelingen af sager i et sådant system, må nødvendigvis
være fleksible.
Kommissionen vil udgive en meddelelse om de forskellige
kriterier for tildeling af sager. Denne meddelelse vil være
baseret på tanken om, at det er den bedst placerede myndighed,
der skal behandle en sag. Generelt burde en sag kun behandles
af én myndighed.
Mekanismerne i forordningen til sikring af en konsekvent
anvendelse af regelværket vil gøre det muligt at sætte en stopper
for virksomhedernes forum shopping.

6. opfordrer Kommissionen til at overvåge kvaliteten af
konkurrencelovgivningen i medlemsstaterne og i tiltrædel-
seslandene, således at der fastholdes lige konkurrencevilkår
i det nuværende indre marked og sikres et fælles forståelses-
grundlag med medlemsstater, som har andre traditioner og
erfaringer på det konkurrencepolitiske område

For ansøgerlandenes vedkommende overvåger Kommissionen
regelmæssigt udviklingen i deres konkurrencelovgivning i
henhold til strukturerne i tiltrædelsesaftalerne. Målet med at
sikre lige vilkår er også et centralt aspekt i tiltrædelsesforhand-
lingerne, hvor ansøgerlandene forventes at tilpasse deres
konkurrenceregler til regelværket forud for tiltrædelsen og
gennemføre dem med henblik på at oprette et erhvervsmiljø, der
svarer til EU’s. 

7. opfordrer Kommissionen til at udvikle en sammen-
hængende kommunikationspolitik for EU’s konkurrence-
politik bestående af værktøjer og mål på EU-niveau og
nationalt niveau og med forskellige målgrupper som befolk-
ningen, pressen, erhvervskredse og nationale myndigheder

Kommissionens informationspolitik har forskellige målgrupper,
f.eks. den brede offentlighed og de økonomiske operatører. Den
erkender dog, at dens kommunikationspolitik kan blive bedre og
arbejder hen imod dette mål.
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8. giver udtryk for sin påskyndelse af den forbedrede dialog
med Kommissionen og især den ansvarlige kommissær; går
ind for en yderligere udvidelse og uddybning af dialogen for
i enhver henseende at inddrage Europa-Parlamentet i
udviklingen af en generel EU-konkurrencepolitik i stedet
for blot at inddrage institutionen i afgørelser i specifikke
sager

Kommissionen takker Parlamentet for dets påskønnelse af den
forbedrede dialog mellem de to institutioner vedrørende konkur-
rencepolitikken. Kommissionen noterer sig Parlamentets
anmodning om at inddrage Europa-Parlamentet i udviklingen af
en generel EU-konkurrencepolitik. I denne ånd har den
inddraget Parlamentet i sine overvejelser om moderniseringen
af Fællesskabets konkurrencelovgivning. 

9. forlanger bl.a. af hensyn til en mere konstruktiv udformning
af dialogen med de berørte erhvervs- og forbrugerkredse, at
minimumsperioden for vurdering af en kommissionsmed-
delelse efter offentliggørelsen heraf forlænges fra i
øjeblikket en måned til et kvartal

Kommissionen skal forene kravet om hurtig, fleksibel tilpasning
af retsrammerne og ønsket om at høre tredjemand. Den noterer
sig Parlamentets forslag.

10. forlanger ved den forestående traktatrevision, at proceduren
med fælles beslutningstagning for fremtiden anvendes ved
konkurrenceretlig lovgivning, hvor Rådet træffer afgørelse
med kvalificeret flertal

Kommissionen henviser til sin udtalelse af 26. januar 2000 i
henhold til artikel 48 i traktaten om oprettelse af Den
Europæiske Union om mødet mellem repræsentanterne for
medlemsstaternes regeringer med henblik på ændring af
traktaterne. Den henviser ligeledes til konklusionerne fra denne
konference.

11. opfordrer Kommissionen til at vurdere følgerne af
anvendelsen af meddelelsen af 18. juli 1996 om bødefri-
tagelse eller bødenedsættelse i sager om aftaler mellem
virksomheder

Meddelelsen fra 1996 om bødefritagelse eller bødenedsættelse i
sager om aftaler mellem virksomheder (den såkaldte ***-
meddelelse) er et vigtigt instrument i afdækningen og behand-
lingen af kartelsager. Kommissionen vil seriøst overveje
Parlamentets ønske om at få foretaget en vurdering af
anvendelsen af meddelelsen.

12. opfordrer til, at personalebehovet i Generaldirektoratet for
Konkurrence opfyldes gennem tildeling af yderligere
stillinger, således at Kommissionen fuldt ud kan opfylde
sine forpligtelser i henhold til traktaten

Kommissionen erkender, at arbejdsbyrden i Generaldirektoratet
for Konkurrence er steget betydeligt. Kommissionen vil søge at
hæve antallet af ansatte, så den fuldt ud opfylder sine forplig-
telser i henhold til traktaten.

13. glæder sig over stigningen i antallet af behandlede sager, der
er blevet afsluttet med en formel afgørelse, samtidig med at
der er konstateret en mindre nedgang i antallet af sager, der
er afsluttet med en uformel procedure

Kommissionen er enig med Parlamentet i, at stigningen i
antallet af behandlede sager, der er blevet afsluttet med en
formel afgørelse, er en positiv udvikling.

14. henleder opmærksomheden på, at det er vigtigt, at der
indføres bestemmelser for fusioner i forbindelse med
udformningen af den kommende virksomhedsstruktur i
Fællesskabet

Kommissionen er enig med Parlamentet i, at forordningen om
fusioner er meget vigtig, og har ud over sin rapport til Rådet af
28. juni i år iværksat en omfattende høring om og analyse af
forordningen for at sikre, at den kommer til at fungere godt i
fremtiden.

15. understreger, at undersøgelser af, hvorvidt en bestemt
adfærd er konkurrencebegrænsende, bør fokusere på den
skadelige indvirkning på konkurrencen, og ikke på konkur-
renterne; mener, at der bør tages højde for effektivitet og
andre konkurrencefremmende elementer, som bør opvejes
mod konkurrenceforvridende elementer i forbindelse med
den samme transaktion; mener, at konkurrencerelaterede
sager bør baseres på økonomiske analyser, da konkurrence-
politikkens mål er at fremme den økonomiske effektivitet

Kommissionen glæder sig over, at Parlamentet lægger stor vægt
på nødvendigheden af at basere undersøgelser på økonomiske
analyser, og på vigtigheden af at fokusere på den skadelige
indvirkning på konkurrencen, og ikke på konkurrenterne. Den
gør opmærksom på, at de seneste revisioner af distributions-
aftaler og horisontale samarbejdsaftaler bygger på et sådant
grundlag. 

16. kræver mere retssikkerhed i forbindelse med anvendelsen af
EU’s fusionskontrol, især med henvisning til at Kommis-
sionen i forbindelse med behandling af fusioner har noget af
en dobbeltrolle, da den både overvåger og tilpasser konkur-
rencereglerne; går ind for et mere effektivt og hurtigere
tidsforløb ved appel til domstolene

Kommissionen mener, at EU’s fusionskontrolprocedure
indeholder adskillige effektive mekanismer til beskyttelse af
retssikkerheden. Blandt andet inddrages andre af Kommissionens
tjenestegrene direkte i behandlingen, hvilket også gælder
medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. Desuden er hørings-
konsulenten en vigtig proceduremæssig garanti for de
virksomheder, der er involveret i en fusionsproces. Det forventes
dog, at forhold vedrørende retssikkerhed vil blive medtaget i den
nyligt iværksatte revision af fusioner. Kommissionen bemærker,
at f.eks. de europæiske domstoles ressourcer til at fremskynde
appelprocesserne ligger uden for dens beføjelser, men at den vil
støtte alle forslag fra domstolene, som bidrager til en mere
effektiv og hurtigere behandling af appelsager.
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17. foreslår Kommissionen at offentliggøre fortolkningsmedde-
lelser for at orientere myndighederne om, hvorledes
Kommissionen agter at anvende forskellige koncepter, som
f.eks. markedsandele, således som den gjorde i 1997 i
meddelelsen om afgrænsning af det relevante marked;
opfordrer Kommissionen til at undersøge alternative
metoder til evaluering af markedseffekt i stedet for
beregninger udelukkende baseret på markedsandel

Kommissionen har allerede længe brugt meddelelser til at gøre
rede for forskellige aspekter af konkurrencesituationen. Den har
således for nylig vedtaget rammebestemmelser for hhv.
vertikale begrænsninger og anvendelsen af artikel 81 på
horisontale samarbejdsaftaler. Begge disse meddelelser
indeholder en beskrivelse af faktorer, der er relevante for
vurdering af en situation med markedsdominans for hhv.
vertikale og horisontale aftaler. Disse faktorer omfatter ikke blot
markedsandele, men — afhængigt af situationen og aftalens
form — også mange andre forhold såsom hindringer for adgang,
kompensationsmuligheder, markedets struktur, den hast,
hvormed der indføres teknologiske innovationer samt handels-
niveau o.l. Kommissionen vil fortsat bruge meddelelser som
disse rammebestemmelser til at gøre rede for sin holdning, ikke
kun til vurderinger af markedsdominans, men også andre emner
vedrørende konkurrencepolitikken.
Kommissionen påpeger, at markedsandele i sig selv ikke er en
indikator for markedsdominans. Markedsandele er blot en af en
række økonomiske indikatorer, som betragtet under et er
bestemmende for, i hvor høj grad en markedsoperatør har en
markedsdominerende position og risikoen for, at dens aftaler
skader konkurrencen på et bestemt marked. Generelt kan man
dog sige, at en virksomhed med en lille til mellemstor
markedsandel ikke indtager en tilstrækkeligt markedsdomi-
nerende position til at kunne skabe negative følger. Kommis-
sionen bruger derfor tærskler for markedsandele i forbindelse
med gruppefritagelsesforordninger. Det forhold, at en tærskel
for markedsandele i gruppefritagelsesforordninger overskrides,
betyder dog ikke, at den pågældende aftale er en overtrædelse af
konkurrencebestemmelserne, det betyder blot, at aftalen skal
gennemgås. Det fremgår desuden af de beslutninger, der hidtil
er truffet på området, og af de nyligt vedtagne rammebestem-
melser for vertikale og horisontale aftaler, at Kommissionens
vurdering af enkeltsager er baseret på alle de specifikke forhold
på det pågældende marked.

18. understreger, at store virksomheder i små medlemsstater,
ikke kategorisk skal være udelukket fra at fusionere, således
at de kan konkurrere både på europæisk niveau og globalt;
fastslår, at det især er store virksomheder i små
medlemslande, hvis konkurrenceevne kan blive svækket i
forhold til virksomheder i den øvrige del af verden, fordi det
indre marked ikke er endeligt gennemført; opfordrer derfor
Kommissionen til at rydde de bestående hindringer af vejen,
som medvirker til at forhindre eller forhale afskaffelsen af
grænserne på markedet, således at hele EU kan betragtes
som ét marked i forbindelse med fusioner

Kommissionen forsikrer Parlamentet om, at den fortsat vil
bestræbe sig på at fjerne bestående hindringer for gennemfø-
relsen af det indre marked. Kommissionen bemærker dog, at
formålet med fusionskontrol — indtil markederne er blevet
tilstrækkeligt integrerede — er at sikre, at der ikke skabes ellers
styrkes dominerende positioner på de forskellige markeder
uanset deres størrelse. Medmindre dette princip respekteres, er
der ikke samme beskyttelse mod dominans for forbrugere på
hhv. mindre og større markeder.
Kommissionen bemærker ligeledes, at store firmaer i små
medlemsstater ofte har udviklet sig til internationale
leverandører på grund af deres stærke konkurrenceposition på
hjemmemarkedet, hvilket f.eks. er tilfældet med de svenske
bilfabrikanter Volvo og Scania. Endelig skal det bemærkes, at
erfaringen viser, at store virksomheder fra små medlemsstater
med held har fundet internationale partnere til deres udvidelser,
og at sådanne transaktioner normalt kun skaber begrænsede
eller slet ingen konkurrencemæssige problemer.

19. noterer sig, at statsstøtten er faldende, men at niveauet
stadig er for højt; kræver, at især ad hoc-statsstøtten på
grund af denne støttes skadelige virkning skal sættes ned;
mener, at offentlige virksomheder bør underlægges samme
regler som private virksomheder; at undtagelser kun bør
være mulige, når regeringsorganer varetager deres forplig-
telser over for offentligheden uden nogen kommerciel
dimension; mener endvidere, at nationale fritagelser bør
reduceres til et minimum; og endelig at eventuelle
fritagelser bør være gennemsigtige, rimelige, klare og nøje
defineret; gentager, at EU’s kontrol med statsstøtte er
baseret på princippet om, at statsstøtte er uforenelig med det
fælles marked, men at en sådan støtte ydet af de enkelte
medlemsstater kan være berettiget i særlige tilfælde

Kommissionen er enig i, at der generelt stadig ydes for meget
statsstøtte og overvåger navnlig ad hoc-statsstøtten og
virkningen af de nyligt vedtagne rammebestemmelser for
statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder, som de fleste tilfælde af ad hoc-statsstøtte
henhører under. 
Kommissionen er ligeledes enig i, at offentlige virksomheder
bør være underlagt samme bestemmelser som private, og dens
politik vedrørende statsstøttekontrol er udformet med henblik på
at sikre dette.
Kommissionen er enig i, at statsstøtte kan være berettiget under
de forhold, der er defineret i traktaten. Mens ad hoc-statsstøtte
kun bør ydes i undtagelsestilfælde, kan støtte til ugunstigt
stillede regioner eller SMV have stor betydning for at sikre en
ligevægtig udvikling på det indre marked. Statsstøtte er dog blot
et af mange virkemidler, som medlemsstaterne råder over. Det
er vigtigt at udnytte de økonomisk mest effektive virkemidler til
at nå målene i EF-traktaten.
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20. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at arbejde
på at vende den tendens til gradvis stigende støtte, der i lang
tid har været i en række medlemsstater; henviser til, at en
decentralisering af kontrollen med statsstøtte indebærer en
risiko for, at den nedadgående tendens i statsstøtten i EU
ændres; opfordrer Kommissionen til at foretage en detaljeret
vurdering af anvendelsen af kontrollen med statsstøtte på
sektoren for finansielle tjenesteydelser i erkendelse af, at
omfanget af den statsstøtte, der ydes inden for den
pågældende sektor, kan have en uforholdsmæssig stor
indvirkning på konkurrencen

Med strammere europæiske kontrolbestemmelser for statsstøtte
og den stadig større vægt, der lægges på gennemsigtighed, er et
fald i statsstøtteniveauet et af Kommissionens mål. Afskaffelse
af anmeldelsesordningen for visse former for ikke-kontroversiel
støtte som f.eks. støtte til SMV eller til uddannelse, som
opfylder klart definerede betingelser, vil gøre det muligt for
Kommissionen at koncentrere sine ressourcer om de mere
problematiske sager. Der er dog ikke tale om at decentralisere
den overordnede statsstøttekontrol. En foreløbig vurdering af
sektoren for finansielle tjenesteydelser vil fremgå af den
kommende niende undersøgelse af statsstøtte.
Kommissionen vil også fremover konsekvent anvende
traktatens bestemmelser på sektoren for finansielle tjeneste-
ydelser for at sikre lige vilkår i denne vigtige sektor.

21. henstiller til, at Kommissionen ikke glemmer de små sager
vedrørende statsstøtte; påpeger, at en lille statsstøtte på et
lille marked kan være forholdsvis mere ødelæggende for
små og mellemstore virksomheder end stor statsstøtte på et
stort marked med store virksomheder

Kommissionen deler disse synspunkter. Det er netop grunden
til, at den såkaldte de minimis-bestemmelse ikke finder
anvendelse på følsomme sektorer som landbrug, fiskeri og
transport. 

22. opfordrer Kommissionen til effektivt at gennemføre beslut-
ninger vedrørende tilbagebetaling af ulovligt udbetalt
statsstøtte og opfordrer Kommissionen til at fremlægge
forslag med henblik på en forbedring af ordningen for
opfølgning af disse beslutninger

Kommissionen er fast besluttet på, at dens beslutninger om
tilbagebetaling skal gennemføres effektivt af medlemsstaterne
og vil udnytte alle sine beføjelser til at sikre dette, herunder om
nødvendigt indbringelse for Domstolen, og i tilfælde af at en
medlemsstat ikke gennemfører de til dommens opfyldelse
nødvendige foranstaltninger, vil den indbringe sagen for
Domstolen med angivelse af den tvangsbøde, som den
pågældende medlemsstat skal betale i henhold til traktatens
artikel 228. Kommissionen vil informere Parlamentet om sine
bestræbelser på at sikre, at tilbagebetaling finder sted. Den
mener dog ikke, at der for indeværende er behov for yderligere
lovgivningsmæssige forslag.

23. glæder sig over Kommissionens løfte om at indføre et
register over statsstøtte; opfordrer Kommissionen til at
fremsætte forslag om inden den 30. juni 2001 at indføre et
offentligt, regelmæssigt opdateret register over statsstøtte —
herunder formålet med støtten, de berørte sektorer og støtte-
modtagerne — der tager hensyn til de kvalitative forskelle i
den tildelte støtte; anbefaler, at regionalstøtte inkluderes

Registret over statsstøtte, som Kommissionen er ved at udvikle,
vil komme til at indeholde disse oplysninger. Desuden vil det
indeholde oplysninger om regionalstøtte.

24. glæder sig over Kommissionens løfte om en »resultattavle«
for statsstøtte; opfordrer Kommissionen til inden den 30.
juni 2001 at indføre en sammenlignende tabel i lighed med
den, der findes for det indre marked, for at vise hvilke
medlemsstater der har de højeste og laveste støtteniveauer;
er klar over, at der må udvikles relevante indikatorer for
resultattavlen, og at det ikke vil være nok blot at
sammenligne støtteniveauerne

Kommissionen er i færd med at udarbejde en sådan
resultattavle, som i lighed med registret vil udvikle sig med
tiden og dække mange aspekter af statsstøtte og statsstøtte-
kontrol.

25. understreger betydningen af at undersøge skatteforanstalt-
ninger og statsstøtte for deres forvridende indvirkning på
konkurrencen og opfordrer medlemsstaterne til at levere de
nødvendige oplysninger til Kommissionen

Kommissionen er fast besluttet på at lade statsstøttekontrollen
dække alle støtteforanstaltninger, herunder støtte i form af
skattefritagelser. 

26. er bekymret for den europæiske skibsbygningsindustri;
anmoder om en evaluering af konsekvenserne af en eventuel
fremtidig sydkoreansk støtte til skibsbygningsindustrien fra
den 31. december 2000

Rådet (industri) tilsluttede sig på sit møde den 5. december
Kommissionens beslutning om at støtte og vedtage handelsfor-
anstaltninger mod unfair konkurrence fra Korea og anmodede
den om inden 1. maj 2001 at tilbagerapportere med henblik på
forslag om indbringe sagen for WTO, hvis der ikke opnås en
tilfredsstillende aftale med Korea. Rådet bemærkede desuden, at
Kommissionen, hvis der ikke nås en sådan aftale, vil stille
forslag om en midlertidig, passende mekanisme til at modvirke
Koreas unfair praksis i tidsrummet inden WTO-proceduren
afsluttes, som beskrevet i Kommissionens beslutning af
29. november. Rådet bemærkede ligeledes, at gennemførelsen
af en sådan mekanisme ikke må skabe konkurrenceforvridning
inden for Den Europæiske Union.
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27. mener, at udvidelsen med landene i Central- og Østeuropa
kan give anledning til spændinger i forbindelse med
gennemførelsen af konkurrencelovgivningen, især i lyset af
moderniseringen af gennemførelsesbestemmelserne til EF-
traktatens artikel 81 og 82; opfordrer Kommissionen til at
yde tilstrækkelig bistand, således at konkurrencemyndig-
hederne og retsmyndighederne kan håndhæve EU’s konkur-
rencelovgivning, og opfordrer tiltrædelseslandene til at gøre
alt for at få etableret de nødvendige konkurrencemyn-
digheder, som bl.a. skal udarbejde bestemmelserne
vedrørende statsstøtte; mener endvidere, at det er
nødvendigt at sikre, at alle ansøgerlandene får pålæg om i
enhver henseende at opfylde EU’s normer for konkurrence-
politik og kontrol med statsstøtte

Kommissionen erkender, at anvendelsen af EU’s konkurrence-
lovgivning, navnlig i lyset af den foreslåede modernisering af
gennemførelsesbestemmelserne til EF-traktatens artikel 81 og
82, er en udfordring for konkurrencemyndighederne i ansøger-
landene. Kommissionen gør Parlamentet opmærksom på de
eksisterende førtiltrædelsesprogrammer for uddannelse i retsan-
liggender, som gennemføres i form af såkaldt parvise projekter
under Phare-programmet, samt på de forskellige seminarer og
workshops, der afholdes af TAIEX. Kommissionens
hovedformål på dette område er gennem førtiltrædelsesaftalerne
og i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne at sikre, at
ansøgerlandene allerede før tiltrædelsen fuldt overholder EU’s
normer for konkurrencepolitik og kontrol med statsstøtte.

28. opfordrer til, at der gradvist opbygges et internationalt
samarbejde baseret på indhøstede erfaringer og gensidig
tillid, og anfører, at der er en indbyrdes sammenhæng
mellem internationalt samarbejde på forskellige niveauer,
som også gensidigt styrker hinanden; mener, at bilateralt og
regionalt samarbejde bør yderligere styrkes samtidig med
tiltag på den multilaterale arena; mener, at de lande, der
endnu ikke har nogen konkurrencelovgivning, bør
tilskyndes til at vedtage og håndhæve effektive konkurren-
ceregler samt etablere uafhængige konkurrencemyn-
digheder; opfordrer mere erfarne lande, som f.eks. EU-
landene, til at yde dem behørig bistand

Kommissionen er enig i, at det bilaterale samarbejde bør
udvikles sideløbende med, at det multilaterale arbejde
intensiveres, og påpeger, at dette danner grundlag for dens
tilgang til internationalt samarbejde. Kommissionen vil også
fremover udnytte sine ressourcer til både bilateralt og i
forskellige internationale fora at tilskynde til indførelse af
konkurrencelove og oprettelse af uafhængige konkurrencemyn-
digheder i de lande, der endnu ikke har gjort det.

29. er af den opfattelse, at der kunne indgås en aftale om en
ensartet form for underretning forud for fusion og en
ensartet karensperiode for at fremme konvergens og
reducere transaktionsomkostninger

Kommissionen er enig i, at større harmonisering på interna-
tionalt plan af procedurerne for underretning forud for fusion
ville være ønskelig, men påpeger, at det ville tage lang tid og
være vanskeligt at nå frem til en sådan konvergens.

30. ser med glæde, at Kommissionen har til hensigt at gøre en
større indsats for at forklare borgerne fordelene ved de
enkelte afgørelser på det konkurrencepolitiske område og at
behandle forbrugerne som personer, der nyder godt af denne
politik, og mener, at dette bør være en del af nogle mere
vidtgående planer om at give det indre marked en højere
profil

Kommissionen har allerede vedtaget en række foranstaltninger
for at opfylde dette mål. Den har således udviklet en informati-
onspolitik, der er rettet mod offentligheden, hvor den omdeler
en lang række forskelligt materiale og stiller det til rådighed på
Internettet; der er bl.a. tale om dokumenter såsom et nyhedsbrev
om konkurrencepolitik, de årlige konkurrencerapporter og
prislister fra bilbranchen. Den har for nyligt offentliggjort en
brochure om forholdet mellem konkurrencepolitikken og
borgerne, som har det dobbelte formål dels at informere
borgerne om de faktiske fordele, der kan forventes af den
europæiske konkurrencepolitik, dels at anmode om deres hjælp
med at gennemføre denne politik. Kommissionen har desuden
noteret sig, at de to europæiske konkurrencedage, som blev
afholdt i Lissabon (9. juni 2000) og Paris (17. oktober 2000) —
et fælles initiativ truffet af de to institutioner — var meget
vellykkede. Kommissionen har noteret sig Parlamentets
anmodning om at lade foranstaltninger på dette område udgøre
en del af nogle mere vidtgående planer om at give det indre
marked en højere profil.

31. opfordrer Kommissionen til at overveje at erstatte den bløde
fremgangsmåde i form af retningslinjer med målrettede
bestemmelser

Retningslinjerne kan ikke altid erstattes med undtagelsesforord-
ninger. Der er her tale om meget nyttige virkemidler, hvor der
gøres nøje rede for reglernes anvendelse, i dette tilfælde i form
af beskrivelse af konkrete eksempler.

32. understreger i denne forbindelse betydningen af retssik-
kerheden, som bør underbygges af enkle ukomplicerede
regler; understreger under alle omstændigheder sit krav om,
at forordning nr. 17/1962 bør ophæves og erstattes af
egentlige procedureregler, som blandt andet vedrører
anerkendelse af retten til kontradiktion og klageres og
skadelidtes stilling

Kommissionens forslag til forordning, som blev fremsat den
27. september 2000, er rent faktisk en procedureforordning.
Forslaget indeholder i en og samme tekst alle de regler, der
hidtil har været spredt omkring i forskellige lovgivningsinstru-
menter. Det indeholder principperne for klageres, parternes og
tredjemands rettigheder. Yderligere oplysninger om procedure-
reglerne fastsættes i en gennemførelsesforordning.

33. ser frem til at blive hørt om forslaget til forordning, der skal
vedtages på grundlag af hvidbogen om moderniseringen af
konkurrencepolitikken, og understreger, at meddelelserne
om samarbejde med de nationale myndigheder og domstole
og en specifik meddelelse om klager bør udarbejdes i god
tid, før forordningen træder i kraft

I artikel 42 i forslaget til forordning er det fastsat, hvor lang tid
der skal gå fra forordningens vedtagelse, til den træder i kraft;
det er især for at gøre det muligt for Kommissionen at vedtage
de nødvendige meddelelser.
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34. understreger, at ensartetheden, konsekvensen og trovær-
digheden i ordningen for håndhævelse af Fællesskabets
konkurrencelovgivning vil blive bragt i fare, hvis der
hersker nogen form for tvivl om, hvorvidt de nationale
myndigheder anvender reglerne ensartet, eller der er nogen
form for mistanke om, at de er urimeligt milde, og anmoder
derfor Kommissionen om hurtigst muligt at udarbejde
forslag om uddannelse af de nationale dommere og
embedsmænd i Fællesskabets konkurrencelovgivning og
med samarbejde mellem de nationale myndigheder;
understreger, at ordningerne for uddannelse af nationale
dommere og embedsmænd bør udvides til at omfatte
ansøgerlandene

Kommissionen takker Parlamentet for dets forslag. Der findes
allerede et EF-program for uddannelse af dommere, nemlig
Schuman-aktionen. Hvis denne foranstaltning viser sig at være
utilstrækkelig, vil Kommissionen træffe de nødvendige
foranstaltninger i tæt samarbejde med medlemsstaterne.
For så vidt angår ansøgerlandene, er der iværksat omfattende
uddannelsesinitiativer, og flere vil blive gennemført i fremtiden,
både under TAIEX og Phare-programmet; disse programmer er
navnlig rettet mod de nationale dommere og embedsmænd.

35. anmoder Rådet om sammen med den anden del af budget-
myndigheden at samarbejde med Parlamentet for at sikre,
at Kommissionen har tilstrækkelige midler til at føre
kontrol med konkurrencepolitikken, som den er ansvarlig
for at gennemføre, og opfordrer Kommissionen til at sørge
for, at den på bedst mulig måde anvender sine midler,
samtidig med at den gør det fuldstændigt klart for de
nationale myndigheder, at den ikke blot har magten, men
også den politiske vilje og fasthed til at underkende
nationale procedurer og gennemføre sine egne afgørelser,
om nødvendigt

Kommissionen har bemærket og takker for Parlamentets
bemærkninger.

36. understreger, at unødvendige proceduremæssige forsin-
kelser bør undgås, både i Kommissionen og i medlems-
staterne, og anmoder Kommissionen om at indføre en
ordning for kontrol med gennemførelsen af systemerne
vedrørende kontrol med og håndhævelse af konkurrencepo-
litikken, som bør omfatte specifikke målsætninger
vedrørende den tidsfrist, inden for hvilken procedurerne bør
være fuldført

Kommissionen takker Parlamentet for dets forslag. Det bør dog
understreges, at de beslutninger, som Kommissionen og de
nationale myndigheder træffer under det nye system, hovedsa-
geligt vil være beslutninger om forbud. Virksomhederne
samarbejder imidlertid ikke frivilligt med myndighederne i
denne form for procedure og søger ofte at forsinke vedtagelsen
af beslutningerne med proceduremæssige forsinkelser.
Indførelse af frister ville derfor kunne skade konkurrencen.
Både Kommissionen og de nationale myndigheder skal dog
gennemføre deres procedurer inden for rimelige frister i forhold
til retspraksis.

37. gentager sin anmodning om kodificering og forenkling af
procedureregler inden for konkurrencelovgivningsområdet

Kommissionen noterer sig Parlamentets bemærkninger.

38. opfordrer Kommissionen til alvorligt at overveje at vedtage
en adfærdskodeks til kodificering af de eksisterende
bestemmelser om computerundersøgelser under antitrust-
efterforskning under fuld hensyntagen til den bedste praksis
på området og erhvervslivets interesser; mener, at kodeksen
bør omfatte spørgsmål såsom beskyttelse af juridisk
beskyttede oplysninger og dokumenter tilhørende tredje-
personer, eventuelt tab eller ødelæggelse af data, ansvar for
eventuelle opståede skader og så ringe forstyrrelse af forret-
ningsgangen som muligt.

Det har under undersøgelserne vist sig nødvendigt i lyset af den
elektroniske arkiverings stigende omfang ikke blot at
kontrollere dokumenter i papirudgave, men også dokumenter,
som ligger i virksomhedernes edb-systemer. Disse undersø-
gelser gennemføres af kompetente agenter, der er bemyndiget
på området, og har reelt ikke skabt vanskeligheder. De generelle
principper for undersøgelserne finder også anvendelse på
dokumenter, der er arkiveret i virksomhedernes edb-systemer.
For Kommissionen er der ikke tale om at ødelægge dokumenter
eller afbryde virksomhedens normale drift i uforholdsmæssig
grad. Det forekommer derfor ikke nødvendigt at vedtage en
specifik adfærdskodeks på dette område. Teknikkerne for
lagring af data udvikler sig desuden særdeles hurtigt, og enhver
kodificering ville kunne gøre de fremtidige undersøgelser
mindre effektive.
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B — Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den XXIX beretning 
om konkurrencepolitikken (1999) (SEK(2000) 720 endelig) og Kommissionens svar

Kommissionen besluttede den 5. maj 2000 under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at anmode om
Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den XXIX beretning om konkurrencepolitikken (1999)
SEK(2000) 720 endelig.

Det forberedende arbejde blev overdraget til Sektionen for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug,
som udpegede Antonello Pezzini til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 8. december 2000.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 378. plenarforsamling af 24.-25. januar 2001, mødet
den 24. januar 2001, enstemmigt følgende udtalelse:216

XXIX beretning om konkurrencepolitikken (1999) SEK(2000) 720 endelig — Januar

Hovedpunkter i ØSU’s udtalelse Kommissionens holdning

Generelt giver Udvalget sin støtte til den årlige beretning.
Bemærkningerne vedrører især Kommissionens forslag til
Rådets forordning om gennemførelse af konkurrencereglerne i
traktatens artikel 81 og 82 (KOM(2000) 582 af 27.9.2000).

Kommissionen glæder sig over Udvalgets støtte og henlægger
bemærkningerne til de mere specifikke spørgsmål i forbindelse
med reformen af konkurrenceprocedurerne til de drøftelser, der
finder sted inden for rammerne af lovgivningsprocessen for
forslaget til forordning.

Udvalget fremsætter også bemærkninger til fusionskontrollen:
1.2.2. ØSU er enig i, at begrebet kollektiv dominans kan bringes

i anvendelse i konkurrencesager. Dog risikerer begrebet
kollektiv dominans at blive udvandet af mangel på
præcise definitioner, som gør det muligt at skelne dette
begreb fra andre former for begrænsning af markeds-
strukturen, som ikke indebærer de frygtede indgreb i
konkurrencen, men som kan påvirke denne, og som beror
på et nødvendigt krav i vore dages økonomi. ØSU finder
det derfor nødvendigt, at Kommissionen fremover
bevæger sig med varsomhed ad den vej, som Domstolen
og Førsteinstansretten har afstukket med deres domme i
sagerne Kali und Salz og Gencor-Lonhro, og at den
snarest vil fremlægge de længe ventede retningslinjer for
definitionen på oligopolistisk dominans, så disse risici
elimineres, og så risikoen for, at der anlægges et alt for
bredt skøn, begrænses ¥216∂.

Førsteinstansretten bekræftede med sin dom i sagen
Gencor/Lonrho Kommissionens tilgang til analysen af
kollektive dominerende stillinger. Kommissionen har fortsat og
vil fortsat anvende denne tilgang for at opfylde sin forpligtelse
til kun at erklære forenelige med fællesmarkedet sådanne
fusioner, som ikke skaber eller styrker en dominerende stilling.
Kommissionen vil tage stilling hertil fra sag til sag under
grundig hensyntagen til alle aspekter af fusionen og markederne
i de enkelte sager. På EF-Fusionskonferencens 10-årsjubilæum
udtalte kommissær Mario Monti imidlertid, at han har »taget til
efterretning, at virksomhederne og de juridiske erhverv har givet
udtryk for et behov for større gennemsigtighed og bedre
retningslinjer på dette vanskelige område«, og at Kommissionen
planlægger på mellemlang sigt at udarbejde en meddelelse om
spørgsmålet. Forberedelsen af meddelelsen fortsætter, og den
stigende erfaring med analysering af kollektive dominerende
stillinger, som Kommissionen har fået gennem de seneste år, er
meget værdifuld for denne forberedelse.

¥216∂ Beretningen omtaler også andre fusionskontrolspørgsmål, som fortjener opmærksomhed. I boks 7 beskrives det nye tema,
Vurdering af potentiel dominans, som senere kan føre til en udvidelse af Kommissionens fusionskontrolbeføjelser. Emnet
var aktuelt i to afgørelser i 1999, hvor det blev skønnet, at de berørte virksomheder ville komme til at stå langt stærkere på
markedet, end hvad der fremgik af deres markedsandel på grund af en række særlige fordele i forhold til deres
konkurrenter. Muligheden for via fusionskontrol at gribe ind over for tilfælde af potentiel dominans, selv om der ikke er
tale om væsentlige ændringer i koncentrationen på markedet, har haft en udløber i år 2000 med afgørelsen i sagen Air
Liquide/BOC af 18. januar, hvor Kommissionen vurderer, at der også kan gribes ind over for fusioner, som medfører en
reduktion eller ophævelse af potentiel konkurrence, selv om markedssituationen forud for fusionen ikke har ændret sig.



378  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2000

217   218   219

6.2.3. ØSU mener imidlertid, at øget brug af disse forpligtelser
og betingelser gør det nødvendigt at finde frem til
passende løsninger på visse problemer, som melder sig,
når en afgørelse om forenelighed gøres betinget af nogle
overmåde komplekse forpligtelser og betingelser, som
ofte indebærer, at der trækkes ressourcer væk fra visse
aktiviteter, som kan være overmåde vigtige, eller fra
andre foranstaltninger. Jo flere foranstaltninger der er tale
om, jo større bliver problemerne.

Selv om nogle tilsagn kan synes meget komplekse, har Mario
Monti ved flere lejligheder udtalt, at »løsningen ikke kan være
mere kompleks end problemet«. Denne tanke kommer også til
udtryk i punkt 32 i meddelelsen om løsninger  ¥217∂. Et tilsagn bør
endvidere aldrig føre til, at der trækkes kapital ud af store dele af
de forretningsområder, der skal afstås. Dette strider imod det
grundlæggende mål for et tilsagn, nemlig at genoprette
permanente og effektive konkurrencevilkår på fællesmarkedet.
Kommissionen vil derfor altid vurdere, hvorvidt den foreslåede
køber af et afstået forretningsområde bl.a. har de økonomiske
ressourcer til at opretholde og udvikle det afståede forretnings-
område som en aktiv konkurrent til parterne ¥218∂.

6.2.6. ØSU godkender fuldt ud Kommissionens begrundelser,
idet den, inden der afgives tilsagn, skal gennemføre alle
de nødvendige kontroltiltag og foretage samråd med
medlemsstaterne. Grundene til, at virksomhederne venter
med at afgive tilsagn længst muligt, bør dog ikke overses.
Af denne grund mener ØSU, at den igangværende reform
bør omfatte ændringer, som giver virksomhederne ret til
og mulighed for at anmode Kommissionen om at
undersøge og diskutere aspekter ved transaktionerne, som
kan kræve større opmærksomhed, forud for fristen for
den formelle anmeldelse. Dette ville give tid til at drøfte
forpligtelser og tilsagn, som er nødvendige for at redde
transaktionen, og ville indebære en garanti for passende
beskyttelse på forhånd, hvilket også er et vigtigt krav.

Kommissionen bekræftede i punkt 33 og punkt 40 i meddelelsen
om løsninger, at den er villig til at drøfte løsningsforslagene
med parterne forud for fristerne i første og anden fase af
proceduren ¥219∂.

6.2.7. Problematikken omkring betingelser og tilsagn udviklede
sig betydeligt i 1999, hvor Kommissionen udarbejdede et
udkast til meddelelse. Hermed kastes der et nyttigt lys
over, på hvilke betingelser sådanne foranstaltninger kan
være nødvendige, deres timing og deres mulige indhold,
ud fra forskellige forudsætninger. Det er derfor ØSU’s
håb, at meddelelsen vil blive vedtaget snarest muligt, og
at Kommissionen vil fortsætte sine bestræbelser på at
gøre sine egne procedurer mere gennemsigtige og at
fremme dialogen med virksomhederne, der med rette
anskuer disse spørgsmål med stadig større interesse.

Meddelelsen om løsninger blev vedtaget af Kommissionen den
21. december 2000 og efterfølgende offentliggjort i De
Europæiske Fællesskabers Tidende. Kommissionen er således
den første konkurrencemyndighed, der har udstedt retningslinjer
om dette spørgsmål gennem en offentlig meddelelse.

6.2.9. ØSU er ... overbevist om, at man på baggrund af den
stigende betydning af forhåndsregler med hensyn til
fusionskontrol snart vil gøre forsøg på at afhjælpe denne
mangel. Tilbage står den kendsgerning, at årsberetningen
for 1999 også på fusionskontrolområdet indeholder
mange opmuntringer og vidnesbyrd om betydelige
resultater.

Selv om Kommissionen ikke endnu har til hensigt at iværksætte
en generel undersøgelse for at vurdere sine løsningsforslags
virkninger for markedet, har den besluttet som en første
opfølgning på meddelelsen at oprette en særlig overholdel-
sesenhed under Merger Task Force for at opbygge et
videnscenter og fremme den nødvendige opmærksomhed om
løsningsproblematikken. En stor opgave for enheden bliver at
lære af egne samt andre konkurrencemyndigheders tidligere
gode og dårlige erfaringer, herunder navnlig amerikanske US
Federal Trade Commission og Department of Justice, så der kan
udformes en mere sammenhængende og velfungerende
løsningspolitik gennem bedre interne retningslinjer og
modeltekster. Det er håbet, at Kommissionens begrænsede
ressourcer således kan anvendes mere værdifuldt.

¥217∂ Meddelelse fra Kommissionen om løsninger, der er acceptable i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 og
Kommissionens forordning (EF) nr. 47/98, EFT C 68 af 2.3.2001, s. 3. Punkt 32: »Når parterne fremsætter
løsningsforslag, der er så omfattende og indviklede, at Kommissionen ikke med den nødvendige grad af sikkerhed kan
fastslå, om der vil blive genoprettet en effektiv konkurrence på markedet, kan der ikke træffes en
godkendelsesbeslutning«.

¥218∂ Se punkt 49 i meddelelsen om løsninger.
¥219∂ Punkt 33 i meddelelsen om løsninger, om fase I: »[…] Parterne kan endog allerede før anmeldelsen uformelt forelægge

Kommissionen forslag til tilsagn.« 
Punkt 40 i meddelelsen om løsninger, om fase II: »Kommissionen er rede til at drøfte egnede tilsagn inden udgangen af
tremånedersfristen. Parterne tilskyndes til at forelægge udkast til forslag, som omhandler både materielle og
proceduremæssige aspekter, der er nødvendige for at sikre, at tilsagnene er fuldt anvendelige.«
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